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WO ORD HJI\TPO E
INHOUDENDE:

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

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

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

4. DE OUDE EN NIEUWE AARDRIJKSKUNDE:
Alle landen van den aardhol,
hunne natuurlijke gesteldheid, hunne voortbrengselen, hunne belangrijkheid voor koophandel en nijverheid,
hunne staatkundige beteekenis, indeeling, staatcregeling,
hunne grenzen, steden, dorpen, rivieren, bergen. meren en spoorwegen,
hevolking en statistiek;
d. i.
BIJ IEDERE PLAATS
de verschillende namen, waaronder die in de Geschiedenis voorkomt,
benevens at het merkwaardige, dat er to vinden was of is,
de beroemde personen, die er geboren of gestorven zijn of gewoond hebben,
de merkwaardige gebeurtenissen, die er hebben plaats gegrepen,
en de Statistiek naar de jongste tellingen.
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WOORDENBOEK.
Haaps
H. als romeinsch getalmerk beduidt : 200.
H. op muntstukken beduidt:
op fransche: de muntplaats Rochelle ;
op oostenrijksche : de muntplaats Giintzburg.

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

.--

HathaStari,afstammeling van Jab; I Chr. 4:6.

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

II.

voor het Marsdiep, bezuidw. Texel, bewesten den
Helder, bestaat uit de drie, vroeger afzonderlijke,
zandbanken Noorder-Haaks, Middelrug en ZuiderHaaks; was oudtijds verbonden met het wasteland,
doch werd door eenen storm (vermoedelijk 1170)
daarvan afgescheurd.
Haaksbergen., of Haaxbergen, zeer oud
dorp in Overijsel, 5 uren gaans beznidoosten Almelo ;
1500 inw.
Haammonai. Zie CHEPHAR-HAAMMONAT.
Haamstede, dorp op het zeeuwsche eiland
Schouwen, 3 uren gaans benoordw. Zierikzee ; 800
inw.; werd 1540 bezocht door keizer Karel V, tijdens
zijn verblijf te Zierikzee.
Haamstede (Adrianus van), geb. 1525 te
Haamstede, gest. 1562 in Friesland, schrijver van
het eerste Martelaarsboek (1559 te Antwerpen gedrukt).
Haamstede (Witte van), geb. omstr. 1275,
onechte zoon van graaf Floris V bij Agnes van der
Sluis, onderscheidde zich roemrijk tegen de Vlamino-en, die hij nit Holland verdreef.
aan (Cornelis Janszoon de), of het Haantje,
nederlandsch zeebeld, geb. te Amsterdam in het
laatst der 16e eeuw, ontving den toenaam H. naar
zijne onverschrokkene strijdlustigheid, die hem menigmaal tegen groote overmacht den strijd deed
wagen ; steeds roemrijk vechtende, behaalde hij met
zijn dine schip ook 19 April 1633 eene glansrijke
overwinning op twee duinkerksche schepen, doch
sneuvelde in het gevecht.
Haan (Matthews de), 21e gouverneur-generaal
van Nederlandsch Indie (1725-29), geb. 1663 te
Dordrecht, gest. 1 Juni 1729 te Batavia.
Haandel, dorp in N.-Braband. Zie HANDEL.
Haan eilanden, drie eilandjes bij de oostkust van Celebes (nederl. 0. I.).
Haaps, dorp in N.-Braband. Zie HAPS.
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Haarburg
Haarburg, hanov. stad. Zie HARBURG.
Haaren, dorp in N.-Braband, een kwartier

gaans beznidoosten den straatweg, en ongeveer halverwege tusschen 's-Hertogenbosch en Tilburg.
Haarle, dorpje in Overijsel, drie kwartier gaans
bewesten Oottnarsum ; 160 inw.
Haarlem, 1) stad in Noord-Holland, is de
hoofdplaats dier prov. en ligt 3 wren gaans bewesten
Amsterdam, waarmede het in gemeenschap staat
o. a. door den eersten spoorweg, die in Nederland
is aangelegd ; 26,000 inw.; Teller's genootschap (zie
TEYLER). Reeds voor de 10e eeuw gesticht, werd 11.
herhaalde malen uitgelegd (1253, 1524, 1595, 1610
1672); reeds in 1155 was H. eene welvarende stad ;
1195 werden te H. vredesonderhandelingen gevoerd.
tusschen Dirk VII, graaf van Holland, en zijnen broeder Willem ; 1268 werd H. belegerd door de Kennemers, op raad van Gijsbrecht van Amstel; 1346 en
1351 werd H. geweldig door brand geteisterd ;
4 April 1436 kwam vrouwe Jacoba, gravin van Holland, bijgestaan door de Kennemers en Alkmaarders,
H. belegeren, doch werd reeds spoedig door de dappere verdediging van H. genoodzaakt het beleg op
te breken ; in 1492 had H. veel te lijden door het
Kaas-en-Broodvolk ; 20 Juli 1493 leed H. door een
fellen brand, en 1509 richtte de pest er vreeselijke
verwoestingen aan ; 21 Juli 1566 werd te H. de
eerste predicatie der Hervormden gehouden, en 4 Juli
1572 verliet H. de spaansche zijde en omhelsde die
der Staten. Doch reeds in het laatst van dat jaar
kwam eene sterke spaansche legermacht het beleg
voor H. opslaan, welk merkwaardig beleg, waarin de
Haarlemmers zulke schitterende blijken gaven van
moed en volharding (getuige o. a. Kenau Simons
Hasselaar), aanhield tot 13 Juli 1573, toen de stad,
door den uitersten nood gedrongen, zich op genade
en ongenade moest overgeven. Door de onvoorzichtigheid van eenige beschonkene soldaten barstte er
23 Oct. 1576 te H. een brand nit, waardoor in een
kort tijdsbestek over de vijfhonderd huizen in de
asch gelegd werden. In het begin van 1577 werd de
spaansche bezetting van H. genoodzaakt zich bij
capitulatie over te geven, en H. kwam weder onder
het gezag der Staten. In 1578 hadden de Roonischgezinden tamelijk veel geweldenarijen van de Hervormden te verduren ; en in 1618 had ook H. rijkelijk zijn deel aan de onlusten tusschen Rentonstranten en Contra-Remonstranten. Op nieuw werd
H. in 1636 geteisterd door de pest, (lie in 4 rnaanden tijds (Aug.—Nov.) 5775 menschen ten grave
sleepte. Destijds was te H. de handel in bloernbollen
in zijne opkomst, die zich later ontwikkelde tot zulk
eene verbazende belangrijkheid. In 1672 narn ook
H. ijverig deel aan de woelingen, die ten Joel hadden om den prins van Oranje (Willem III) tot stadhouder te verhellen. hi 1748 brak de mistioegilheid
tegen de pachters ook te II. in eenen geweldigen
opstand uit, die eindigde net aan de opstandelingen
hunnen zin te geven: de pachterijen werden afgeschaft. Maar in plaats daarvan zort 1750 de collecte
in ons land warden ingevoerd, en :ook hiertegen
kwam H. in openbaren opstand, doch ditniaol bereikten de opstandelingen bun doe' niet : de opstand
werd met kracht van wapenen onderdrukt, en de
collecte ingevoerd. In 1775 (14 err 15 Nov.) teed
H. van overstroonting, zoo ook in 1791. De oilmenteling van 1795 kwam te H. zonder veel beweging
tot stand (19 Jan.); even zoo die van 1815 (Nov.).
Onder de groote menigte personen, wier nanien
beroemd zijn geworden, en die te Haarlem geboren
zijn, nierken wij op : ,loannesCatnphitys,gouverneitr-

Haarstrang
generaal van Neerl. Indie ; den zeeheld Jan Barendse
bijgenaamd Jan de Lapper ; professor N. G. van
Kampen ; Jan Nieuwenhuizen, stichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ; de heldin Kenau
Simons Hasselaar ; enz. Vooral vermaard is H. als
de stad, waar de boekdrukkunst is uitgevonden door
Lourens Janszoon Coster, wien daar op de Groote
Markt 1856 een gegoten standbeeld is opgericht, ter
vervanging van een steenen dito, dat 1728 in den
tuin van het Collegium medicum opgericht, doch
1801 naar het marktplein verplaatst was.
Haarlem, 2) vesting op het eiland Amboina
(een der Molukken in Ned. 0. I.), op de kust van
Hitoe ; aangelegd 1655. — 3) eiland in den Soen ,
daschen4ripl,o devanBti,3mjl
benoordoosten het eil. Onrust.
Haarlemmer meer, voormalige groote waterplas tusschen A mstelland , Kennemerland en Rijnland, vormde nagenoeg den ganschen driehoek tusschen de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. Op
dit meer had 28 Mei 1573 een scheepsgevecht plaats
tusschen de Watergeuzen (onder Marinus Brandt)
en de Spanjaarden (onder Maximiliaan van Henin,
graaf van Bossu). Het H. is ontstaan uit eene ineen
smelting van verschcidene meren, nl. het oude Haarlemmer-meer, het Leidsche-meer, het Oude-meer,
het Helle-meer, het Nieuwe-meer en het Spieringmeer ; de vier eerstgenoemde waren in 1531 nog
gescheiden, blijkens de kaart van den landmeter
M. Bolstra (2589, 1841, 724 en 443, dus samen)
5597 bunders groot. Later hebben zich met de opgenoemde meren nog andere plassen vereenigd (het
Lutke-meer, het Kager-meer, enz.); de in 1591
vereenigde meren besloegen toen reeds eene uitgestrektheid van 10,537 bunders, in 1647 reeds 14,446
builders, in 1687 reeds 15,413 bunders, in 1740
reeds 16,606 bunders. In 1808 opgemeten, besloegen
de vier bovenbedoelde meren, met het Kager-meer,
eene oppervlakte van 17,774 bunders, waarbij nog
275 bunders voor het Lutkemeer, zoodat deze waterplas biunen een tijdsbestek van 3 eeuwen (1531-1808) ruin 12 duizend bunders gronds had ingezwolgen, waarbij verscheidene dorpen (zoo o. a.
Vijfhuizen, het aanzienlijke Nieuwerkerk, en Rijk,
alle drie weleer aan de oostzijde van het meer gelegen). Het eerste plan om het H. droog te malen
werd 1635 aan prins Frederik Hendrik ingediend
door den beroemden J. A. Leeghwater, en verscheen
6 a 7 jaren later voor het eerst in druk ; later dikwijls herdrukt, is het sedert onder den naam van
Haarlemmermeer-bock beroernd geworden. Eerst in
1839 is met de bedijking van het H. werkelijk een
aanvang gemaakt, en is het werk der droogmaking
(een der reusachtigste ondernemingen van onze
eeuw) iii eenige jaren tijds voltooid (van 1 April
1849 tot 1 Job 1852, dus in 39 inaanden). De
vroegere waterplas is in.18,000 bunders vruchtbaar
land herschapen, allengs bebouwd, en telde 1863 als
gemeente reeds eene bevolking van circa 8000 zielen.
Haarsteeg (de), dorp in N.-Braband, 1 UHF
pans bezunloosten Hensden; 600 inw.; teed van
overstrooming Febr. 1795 (tom omstr. 180 runderen of paarden verdronken) en '22 Febr. 1799 (toeti
57 huizen vernield en 12 nienschenlevens verzwolgen werden).
Haarstrang, of de Hardstrang, een kale, tot
800 vt. hoogte bereikende bergrug in de pruis.
prov. Westfalen, loopt van Briton of tangs den redteroever van de Hoer, en strekt zich in bet wester
van Unna of in den zoogenaamden Hellweg als golberpland tot alit( den Rijn nit.
—

Habsburg

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

Habarim. Zie ABARIM.
Habat, of Garb, landschap in Afrika, in het
keizerrijk Marokko (Fez), waarvan het 't noordwestelijk gedeelte vormt, strekt zich uit van het
gebergte Zalag tot aan de Straat van Gibraltar;
wordt bespoeld door de Midden. Zee aan de noordoostzijde, en door den AtI. Oceaan aan de westzijde.
Dit landschap wordt besproeid door de Loekkos, en
doorsneden door eene keten bergen van den kleinen
Atlas ; het is zeer vruchtbaar, en heeft eene bevolking van ruin 200,000 zielen. De voornaamste steden zijn: Tanger, Larache en Agla.
Habazzinia, een der Rechabieten; Jerem.55:5.
Habdi. Zie ABDI.
Habel. Zie ABEL.
Habelschwerdt, stad in pruis. Silezie, aan
de uitwatering van de Weistritz in de Neisse, 4 uren
gaans bezuiden Glatz ; 3600 inw.
Haberlin (Frans Dominicus), geb. 31 Jan.
1720 te Grimmelfingen bij Ulm, sedert 1746 prof.
in het staatsrecht te Helmstedt, gest. 20 April 1787,
schreef o. a. de Neueste deutsche Reichsgeschichte
(21 dln. Halle 4774-86). — H. (Karl Ludwig),
kleinzoon van den vorige, geb. 25 Juli 1784 te Erlangen, gest. Jan. 1858 te Potsdam, heeft een aantal
romans geschreven under den gefingeerden want
van H. E. R. Belani.
Habern, stad in den bolieenischen kreis Czaslau ; 2300 inw.; kasteel.
.e —BYSS1Nle.
A
Habeseh. Zie
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Habethieten, moorsche dynastie in Spanje.
Zie

ABBADITEN.

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

Habsburg (Huffs van), aanzienlijk geslacht in
Duitschland, dagteekent reeds uit de 7e eeuw, en
ontleent zijnen naam aan het kasteel Habsburg in
Zwitserland. Volgens sommigen stamt dit geslacht
of van Ethico, hertog van den Elzas, geb. omstr.
626, gest. omstr. 690 ; volgens anderen van de oude
Guelfen : intusschen wordt het geslachtregister eerst
eenigszins geloofwaardig met Gontram den Rijke,
graaf van den Elzas (917-954). Zijn kleinzood,
Radeboto, stichtte het kasteel van H. in 1020; en
Werner II, een der zones van Radeboto, was .de
eerste, die den titel aannam van graaf van H.; deze
koos de partij van den tegenkoning Rudolf, in diens
oorlog tegen keizer Hendrik IV (1077-1080). —
Adalbrecht III, achterkleinzoon van Werner II, volgde
zijnen vader Werner In op in 1163, oorloogde in
Palestina (1187-91 en 1196-98), bestreed vervolgens Berthold V van Zahringen, en stichtte
Waldshut ; hij was de eerste, die den titel aannam
van landgraaf van den Elzas. Na den dood. van
Rudolf II, zoon van Adalbrecht III (1232), splitste
bet 1-luis van H. zich in twee linien (HabsburgHabsburg en Habsburg-Lautrenburg), waarvan de
stamheeren zijn Albertus (of Albrecht) IV en zijn
broeder Rudolf III.
Qudste linie. Albertus IV, stamheer van de oudste
of keizerlijke linie, ontving alserfdeel Habsburg, het
graafschap Aargau en de beide Elzassen. Zijn oudste
zoon Rudolf IV vergrootte zijn grondbezit aanmerkelijk naar den kant van Zwitserland, en verwierf
in Duitschland het hertogdom Oostenrijk. Hij voerde
bet aanzien van zijn geslacht ten top, en werd 1273
op den keizerlijken troon verheven: hij regeerde
18 jaren (1273-91) onder den naam van Rudolf I,
en had tot opvolger in zijne erflanden, en later (1298)
ook op den keizerstroon, zijnen zoon Albertus of
Albrecht (Albertus V van Habsburg, als hertog van
Oostenrijk en keizer Albertus I). Onder zijne regeering kwamen de Zwitsers in opstand ; gednrende
de gansche 14e en de eerste helft der 15e eeuw
spande het finis van H. te vergeefs alle krachten in
om de Zwitsers tot onderwerping te brengen, en
zag zich eindelijk van het grootste gedeelte va n zijn
grondgebied beroofd. lit 1438 werd andermaal een
prins uit het hole Oostenrijk-Ilabsburg tot den
k.eizerlijken troon geroepen; hij regeerde onder den
naam van Albertus II ; na hero regeerde het huis
van H. of van Oostenrijk onafgehroken over Duitschland tot 1740 , toen het mannelijk oir met Karel VI
uitstierf. Zijne erfdochter Maria Theresia trad vijf
jaren later in den edit met keizer Frans I, en stichtte
zoodoende het huis Habsburg-Lotharingen, dat nog
tegenwoordig over Oostenrijk regeert. De laatste
bezittingen der Habsburgen in Zwitserland werden

Hadrumetum

Habsheim
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Hadadrimmon, in het dal van Megiddon;
1802 aan dat gemeenebest afgestaan. Het familieZach. 12: 11.
kasteel was reeds veel vroeger (toen hertog FredeHadar, 1) een der zonen van Ismael; Gen.
rik van Oostenrijk, om zijne gehechtheid aan pans
25 : 15 (zie HADAD 4). — 2) een koning in Edom ;
Johannes XXIII, in den ban verviel)aan Bern gekomen.
Gen. 26: 39.
Jongste linie. Deze linie had tot stamheer RuHadar ezer, koning van Zoba ; II Sam. 10:
doff III, oom van keizer Rudolf van Habsburg, en
16, 19; 1 Chron. 18: 3-10; 19: 16, 19; dezelfde
ontvint als erfdeel Lauffenhurg, Waldshut, Neuals Hadad-ezer.
Habsburg (aan het Vierwaldstadter-weer) en de
Hadasa, stad in den stam Juda ; Jozua 15 : 37.
grondbezittingen van Klekgau. Na den dood van
Hadassa, dezelfde als Esther; Esther 2: 7.
Rudolf III splitste deze linie zich in twee takken
Hadattha,stad in den stam Juda ; Jozua
(de graven van Habsburg-Lauffenburg, en de nieuwe
Hadda. Zie EN-HADDA.
graven van Kyburg). De eerste dezer twee takken,
Haddam, stad in den n.-arnerik. staat Conaangevangen door Godfried (gest. 1271), stierf uit
necticut, aan den Connecticut, 4 mijlen bezuiden
in 1408 met Johannes IV. De tweede tak, aangeHartford ; 2500 inw.
vangen met Eberhard (die door zijn huwelijk met
Haddington, of East-Lothian, graafschap in
Anna, erfdochter van den graaf van Kyburg, in het
het zuiden van Schotland, circa 14 vierk. mijlen
bezit kwam van dat graafschap, en 1284 stied),
groot, met ruim 36,000 zielen ; hoofdplaats H., aan
stierf 1415 uit met Ego.
de Tyne, 6 uren gaans beoosten Edinburg; 2900
Habsheim, fransch vlek, dept. Boven-Rijn,
inw.; na bij de stad H. werd de hervormer John
ruim 4 uren gaans benoordoosten Altkirch ; 1600 inw.
Knox geboren; beoosten H. de abdij H., in 1172
Hagan. Zie HASSAN.
gesticht door Adda, de moeder van Malcolm en van
Haceldama, fransche spell. voor Akeldama.
Willem den Leeuw.
Hacha (Rio-de-la), stad en rivier in Columbia.
A
Haddon. Zie —SSAR-HADDON.
Zie RIO-DE-LA-HACHA.
Hadeln, lat. Hadelia, landschap in de hanoHachatja, Nehemia's vader ; Neh. 1 : I ; 10: I.
versche landdrostij Stade, aan de uitwatering van
Hachan. Zie ACHAN.
Hachenburg, stad in het hertogdom Nassau, de Elve, ruirn 52 vierk. mijl groot, met 18,000 zielen (afstammelingen van de oude Chaucen); hoofd6 uren gaans benoorden Montabaur; 1800 inw.;
plaats Otterndorf.
voormalig residentie-slot der graven van Kirchberg.
Hadersleben, deensch Haderslev, noordeHachette (Jeanne), van Beauvais, eene Kenai'
lijkste stad, met 8000 inw. en haven, in het hertogSimons Hasselaar der Franschen. Toen Beauvais
dom Sleeswijk, ruim 6 mijlen benoorden Flensburg,
1472 belegerd werd door Karel den Stoute, hertog
aan de Kleine Belt, tegenover de stad Assen op het
van Burgundie, zag men haar aan het hoofd van een
eiland Ffinen.
troep vrouwen op den muur verschijnen ; zij ontHades, het rijk der schimmen, de onderwereld.
rukte de burgundische vlag aan een soldaat, die
reeds bezig was die vlag op den muur te planter',
Hadhaz, marktvlek in het hongaarsche Heldukken-district, 2 mijlen benoorden Debreczin ;
en vuurde door dit heldhaftig bedrijf den moed der
5500 inw,
belegerden weder zoo zeer aan, dat ze den vijand
Hadid, een voorvader der babylonische gevanafsloegen. De geschiedschrijvers zijn het niet eens
genen ; Ezra '2: 33; Neh. 7: 37; 11: 34.
over haren naam: sommigen noemen haar Jeanne
Fouquet of Fourquet, bij anderen heel zij Jeanne
Hadjar. Zie HADZJAR.
Laing. Haren bijnaam H. ontving zij omdat zij tijdens
Hadj ..... Zie HADZJ
het beleg gewapend was met eene bijl (hache).
Hadlai, vader van Amasa; II Chron. 28: 12.
Hadleigh, stad in het engelsche graafschap
Hachila, een heuvel, waar David zich schuil
Suffolk, aan den Bret, ruim 3 uren gaans bewesten
hield voor Saul ; I Sam. 23 : 19 ; 26 : 1, 3.
Ipswich; 3400 inw.; oudtijds residentie der koninHachiroth, een der haltplaatsen van de Israegen van Est-Anglia.
lieten na hunnen uittocht uit Egypte ; Num. 33 : 8.
Hadley (sir John), instrumentmaker te LonHaChniOni, 1) vader van David's held Jasobam ; I Chron. 11: 11. — 2) vader van Jehiel, den
den, gest. 15 Fehr. 1744 als vice-president der
opvoeder van David's zonen ; I Chron. 27 : 32.
Royal Society, uitvinder van den Octant, en schrijver van verscheidene sterrek. en optische verhanliachcir, Zie ACHOR.
delingen.
Hackluyt, engelsch schrijver. Zie HAKLUYT.
Hadloub (Joh.), zuricher minstreel in het
Hacklander (Fried. Willi.), een der voornaamste duitsche schrijvers van onderhoudende leelaatst der 13e eeuw. Zijne poezien zijn uitgegeven
tuur, geb. te Burtscheid 1 Nov. 1816, sedert 1849
door Ettrotiller (Zurich 1840).
gevestigd te Stuttgart. Van zijne Werke (34 dln.
Hadoram, 1) een der zonen van Joktan ; Gen.
Stuttg. 1855-60) noemen wij vooral Europaisches
10: 27 ; I Chron. 1: 21. — 2) zoon van koning
Sklavenleben (4 din. Stuttg. 1854).
Thou van Hamath; I Chron. 18: 10. — 3) schatHackney, of Hackney-St.-John, kerspel in
meester van Rehabeam, werd door de Israelieten gehet engelsche graafschap Middlesex, beoosten Lonsteenigd ; II Chron. 10: 18. (Zie ADONIRAM).
den, waarvan bet een der voorsteden uitmaakt. Naar
Hadram&t, Hadramaoet, de wat het binnenmen wil kwamen te H. het eerst de huurrijtuigen in
land betreft nog weinig bekende zuidkust van Arazwang, die de Engelschen Hackney-coaches noemen.
hie, beoosten Yemen ; de voornaamste kuststeden
Hadad, 1) koning in Edom ; Gen. 36 : 35, 36 ;
zijn Makullah, Sahar, Sedzjer, Dofar, Morebat, Hazek.
I Chron. 1: 46, 47. — 2) latere koning in Edom ;
Hadranum, stad op Sicilie. Zie ADRANUM.
I Chron. 1: 50, 51. — 3) tegenpartijder van SaloHadria, 1) stad in Venetie ; zie ADRIA. —
mon; I Kon. 11 : 14, 17, 19, 21, 25. — 4) een der
2) stad in het Napelsche ; zie ATRI.
zonen van Ismael ; I Chron. 1: 30 ; dezelfde als Hadar.
A
Hadrianopolis. Zie _ADRIANOPOLIS.
Hadrianus. Zie ADRIANUS en ADRIAAN.
Hadad ezer, koning van Zoba, werd door
David overwonnen ; It Sam. 8: 3-12; I Kon. J1:
Hadriaticum mare. Zie ADRIATISCHE ZEE.
23. Zie RADAR-PEZER.
Hadrumetum. Zie ..DRUMETUM.
—

—

Hadzjar
Hadzjar, 1) landschap in Arabic ; zie BAHRAIN.
— 2) stad in Hedzjaz, aan den weg van Damascus
naar Mekka, 34 mijlen benoorden Medina.— 3) stad
in Yemen, 3 mijlen bewesten Sana, op eene rots.
Hadzji, d. i. pelgrim, dezen naam voegen de
Mahomedanen voor hunnen naam zoodra ze de bedevaart naar Mekka volbracht hebben, die ieder Musulman verplicht is althans eens in zijn leven te
doen. — H. is ook het aanvangswoord in den naam
van eene groote menigte plaatsen in Azle, waaronder
er echter bijna niet een van gewicht is.
Hadzji Khalfa, eigenlijk Moestafa-benAbdallah, ook bekend onder den naam van KatibTsjelebi, turksch geieerde, geb. omstr. 1600 te
Constantinopel, gest. 1658, een der voornaamste
geschiedschrijvers en bibliografen van Turkije. Zijn
belangrijkste werk is door Flugel in het licht gegeven Lexicon bibliographicum et encycloyedicum (7
dln. Londen 1835-58). Men heeft o. a. ook nog
van H. ), Chronologische tafelen, loopende tot 1640
(Constantinopel 1733 ; uit het Turksch vertaald in
't Latijn door Kohler, in 't Italiaansch door Carli,
Venetic 1697).
Hadzjipoer, eng. Hajeepoor, stad in het britsch
0. I. presidentschap Bengalen, 3 mijlen benoordoosten Dinapore, ruim 1 mijl benoorden Patna, op
den linkeroever van den Ganges ; verzamelplaats van
bedevaartgangers; gesticht 1350.
—

Freedui. Zie .1DueRs.
Hwmi extrema, Emineh Boroen, noordoostelijke kaap van Thracie, vormde de afscheiding
tusschen Mesie en Thracie, en liep in het oosten uit
in bet Hemus-gebergte.
Htemi montes, landschap. Zie HEMIMONTUS.
HEeMUS, gebergte. Zie HEMUS.
Heasus, celtische godheid. Zie HESUS.
Hae .... Verscheidene namen, o. a. Haernstede, Haerle, enz. zoeke men op HAA . . . .
Haeltert, marktvlek in de belgische prov.
Oost-Vlaanderen, 4 mijlen beoosten Oudenaerde;
3200 inw.
Haerlebeke, marktvlek in de belgische prov.
West-Vlaanderen, aan de Lys, ruim 2 uren gaans
benoordoosteri Kortrijk ; 4600 inw.
Haesdonek, marktvlek in de belgische prov.
(lost-Vlaanderen, 5 mijl.benoordoost.Gent ; 2300in w.
n
Ha-Ezel. Z ie

Haezer. Zie EBEN-HAeZER.
Ilafaraim, een der landpalen van den stain
1ssaschar ; Jozua 19 : 19.
.e A-FFENSTEIN.
Hafesteinius. Zie
Haff, d. i. zeeboezem, is de benaming van Brie
gedeelten der Oostzee aan de zuidkust. Zie de artt.
FRISCHE HAFF, STETTINER HAFF en KURISCHE HAFF.
Haffelt, oude naam van Havelte.
Hafiz (Sjems-eddin-Mohammed), beroemd perzisch dichter, in het begin der 14e eeuw geb. te
Sjiraz, waar hij 1389 stierf, bezingt in zijne liederen
den wijn, de liefde, en het genieten. Het zijn 571
oden of ghazels, dikwijls in het Perzisch gedrukt
(o. a. 1791 te Calcutta, 1 deel in fol.; 1854-62 te
Leipzig, 3 dln.); vrij in het Duitsch vertaald door
Hammer (2 dln. Tubingen 1812--15).
Hafnia, lat. naam van Kopenhagen.
Hafsieden, eerie door Aboe-Hafsi gestichte
mahomedaansche dynastic in Tunis (1206-1527).
Haga, I) koninklijk zomerpaleis benoorden
Stokholm, 1786-89 gesticht door Gustaaf HI. —
2) Haga Comitis, lat. naam voor 's-Gravenhage.
3) Haga Aurelianiensis, lat. naam van La Haye, in
het fransche dept. Indre-Loire.

Haggith
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Hagab, vermeld Ezra 2: 46 ; en
Hagaba, vermeld Ezra 2 : 45 ; Neh. 7: 48,
voorvaderen der babylonische gevangenen.
Hagar, de egyptische dienstmaagd van Abraham, bij wie hij Ismael verwekte ; moeder en zoon
werden later door Sara, Abraham's huisvrouw, weggejaagd, en togen naar het zuiden van Palestina, waar
Ismael de stamvader werd van vele arabische stammen (zie de hoofdstukken 16, 21 en 25 van Genesis).
Door de Mahomedanen wordt H. zelve vereerd als
stammoeder der ismaelitische Arabieren, naar haar
Hagarenen genoemd, en ook reeds als yolk vermeld 1 Chron. 5 : 10, 19, 20, en Psalm 83 : 7.
Hagara, afrikaansch yolk. Zie ASGAR.
Hagedorn (Friedrich von), duitsch dichter,
geb. 23 April 1708 te Hamburg, gest. aldaar 28 Oct.
1754 ; Poetische Werke (beste editie van Eschenberg
H. (Christian Ludwig von),
5 dln. Hamb.1800).
broeder van den vorige, geb. 14 Febr.1713 te Hamburg, gest. 24 Jan. 1780 als directeur-generaal der
akademie van beeldende kunsten te Dresden, is beroemd door zijne klassiek gewordene Betrachtungen
Uber die Malerei (2 dln. Leipzig 1762).
Hagelsberg, dorpje in Pruisen, een half uur
gaans van Beltzig en negen uren gaans bezuidw.
Potsdam ; 150 inw.; overwinning der Pruisen (onder Hirschfeld) op de Franschen (onder Gerard)
27 Aug. 1813.
Hagen, stad in pruis. Westfalen, aan de uitwatering van de Empe in de Volme, 5 mijlen bewesten Arnsberg ; 8000 inw.
Hagen (Steven van der), hollandsch admiraal
in dienst der 0.1. Compagnie, maakte zich beroemd
1603-1608.
Hagenau. Zie HAGUENAU.
Flagenbach (Petrus, heer van), gunsteling
van Karel, hertog van Burgundie, door wien hij 1469
benoemd werd tot stadhouder over de graafschappen
Ferrette, Sundgau, Breisgau en den Elzas. Hij misbruikte zijne macht derwijze, en maakte den naam
van zijnen meester zoo gehaat, dat zich tegen Burgundie eenen bond vormde tusschen Oostenrijk's
aartshertog, Zwitserland, den Palts en koning Lodewijk XI van Frankrijk. Bij gelegenheid van een
volksoproer te Breisach (1474) werd H. door de
bevoiking aldaar opgehangen.
Hagenow, stad in Mecklenburg-Schwerin,
7 uren gaans bezuidw. Schwerin ; 3500 inw.
Hagerstown, stad in den n.-amerik. staat
Maryland, 12 mijlen bezuidw. Baltimore; 4000 inw.
Hagestein, dorp met 700 inw. in de nederl.
prov. Utrecht, een half our gaans bezuidw. Vianen,
met een veer over de Lek. Oudtijds was H. eene
stad ; de stadsgracht was nog te zien 1552, de stadsvesten van H. werden nog vermeld in 1674. Het
kasteel van H. werd, met de stad, 1405 door Willem
graaf van Holland (bondgenoot van Utrecht's bisschop) veroverd, en geslecht. Zie ook GASPARN.
Hagetmau, vlek in het fransche dept. Landes,
5 uren gaans bezuiden St.-Sever: 3200 inw.
Haggai, een der joodsche profeten, leefde ten
tijde van koning Darius Hystaspis, Coen de opbouw
van den tweeden joodschen tempel gestaakt werd. Hij
wordt vermeld Jezaia 5: 1 en 6: 14, terwijl zijne
profetien een afzonderlijk boek van twee hoofdstukken in het 0. T. vormen.
Haggi, een der zonen van Gad (Gen. 46 : 16 ;
Num. 26 : 15) werd de stamvader der Haggieten.
Haggija,een der tempelzangers ;1 Chron. 6 : 30.
Haggith, een der vrouwen van David ; II Sam.
3: 4 ; 1 Kon. : 5, 11 ; 2: 13; I Chron. 3: 2.
—

Hagia
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Hagia, stad in het. turksche livah Trikala (in
Thessalia), 5 uren gaans heoost. Larissa ; 5000 inw.

Hagion Oros, berg. Zie ATHOS.
Hagios, het grieksche woord voor Heilig, even
als Sint (lat. Sanctus, hoogd. Sanct, fr. Saint) voor
den naam van een aantal plaatsen (vooral in KleinAzle), die naar heiligen genoemd zijn.
Hague (la), kaap van Frankrijk. Zie HOGUE (la).
Hague (the), engelsche naam van 's Gravenhage.
Haguenau, duitsch Hagenau, • lat. Hagenoa,
stad in bet fransche dept. Beneden-Rijn, aan de Moder, ruim 6 uren gaans benoorden Straatsburg ;
11,500 inw.; werd 1675 te vergeefs belegerd door
Montecuculli, 1705 ingenomen door de Oostenrijkers,
1706 heroverd door maarschalk Villars; bij H. werd
1793 de austro-pruisische armee verslagen door de
Franschen. Eertijds was H. een der tien rijkssteden
in de keizerlijke landvoogdij H. in den Elzas (H.,
Colmar, Schlettstadt, Weissenburg, Landau, Obernheim, Rosheim, Munster in het George-dal (Miihlhausen in de Sundgau scheidde zich 1515 of en
verbond zich met Zwitserland), Kaisersberg en Turkheim. Bij den Westfaalschen vrede kwam bet landschap H. aan Frankrijk;
Hahnemann (Samuel), stichter van de homeeopatische geneeswijze, geb. 10 April 1755 te
Meissen in Saksen uit behoeftige ouders, getroostte
zich de grootste ontberingen om zijne studien te
kunnen voltooien, vestigde zich 1791 als geneesheer
te Leipzig, studeerde daar nog ijverig voort, inzonderheid scheikunde. Het eerst brach t hij de homceopatische methode in toepassing 1794 in het hospitaal Georgenthal bij Gotha, doch vond spoedig eene
algemeene bestrijding, zoodat hij dikwijls van woonplaats moest veranderen ; 14 jaren (1820-34) hield
hij verblijf te Kothen. Sedert 1827 weduwnaar met
11 kinderen, trad hij 1835 (80 j. oud) in den echt
met een fransch jong meisje, Melanie d'Hervilly,
wijdde Naar in zijne kunst in, vestigde zich te Parijs,
en bekwam vergunning om daar zijne genees-methode
nit te oefenen. Hij heeft verscheidene werken geschreven, en stierf 2 Juli 1843 op 88-j. leeftijd.
Hahn Hahn (Marie Louise Gustave Ida, gravin van), geb. 22 Juni 1805 te Tressow, gesproten
uit een oud geslacht, dat reeds in 1231 in aanzien
stolid in Mecklenburg en Holstein, en dat reeds sedert de 14e eeuw het landgoed Basedow in eigendom heeft, was van 3 Juli 1826 tot 5 Fehr. 1829
gehuwd met haren neef graaf Friedrich von Hahn
(op Basedow), wijdde zich geheel aan de dicht- en
letterkund.e, schreef een aantal zeer geWilde romans,
deed vervolgens groote reizen, ging 1850 tot de
rootnsch–kath. Kerk over, en begat zich •852 to
Angers in een klooster. Gesamnielte Schriften (21
din. Berlijn 1851); Bilder aus der Geschichte der
Kirche (3 din. Maintz 1858-59); enz.
Ilaiderabad. Zi e --YDERABAU.
-

Haider-Ali. Zie
Haiducken, in Hongarije oorsprorikelijk lie-

den, die, door de nicht naar onafhankelijkheid gedreven, zich in de bossehen ophielden en leefden van
rooftochten. Prins Bocskai bediende zich van hunne
help in den ornwentelingsoorlog, en schonk lion
•2 Dee. 9605 een gelled district tot woortplaats,
waarbij hun tevens de adellijke priviiegien werden
toegekend ; deze schenking werd 1615 door den
rijksdag bekraclitigd. Het Heiduckendistrict is18 vrk.
mijieri groot, eu bevat de marktvlekkenBoszerineny,
Dorog,11 ad haz, Nanits,SzoboszlO,Vamospires,met eene
doorgaans magyaarsche bevolking, en maakte van
1849 tot 9860 deel nit, van bet comitaat Noord-Bihar.

Hakem
Haie (la). Zie LA HAYE.
Haifa, syrische havenstad. Zie CAIFA.
Haiger, stad in Nassau, aan de Dille, 7 mijlen
benoordoosten Nassau; 1200 inw.; in de nabijheid
de Haigerhutte.
Haigerloch, stad in het prinsdom Hohenzollern-Sigmaringen, ruim 3 uren gaans bewesten
Hechingen ; 1300 inw.; oud kasteel.
Haik, of Haikans, de oorspronkelijke bewoners
van Armenia. Zie ARMENle.
Hai Kheoe So, zeestad op het chineesche
eiland Hai-nan, mijl benoorden Kiong-Tsjeoe.
Hallos (lord). Zie DALRYMPLE (David). •
Haillan (Girard, heer van), historiograaf. Zie
–

–

DUHAILLAN.

Haimo, een Angelsaks of Frank, geb. omstr.
778, ontving zijne opleiding op de school te Fulda,
werd vervolgens rector aldaar, toen te Hirschfeld,
840 bisschop van Halberstadt, en stierf 853. Van
zijne geschriften verclient vooral melding Christianarum rerum memoria (uitgeg. door Boxhorn, Leiden 1650; door Mader, Helmstedt 1671).
Haimonskinderen. Zie HEEMSRINDEREN.
Hal nan, chineesch eiland, door de 2 mijlen
breede Straat van H. gescheiden van het schiereiland Loei-Tsjeoe, en onder den naam van KiongTsjeoe (den naam der hoofdplaats) tot de prov. Canton behoorende, is omstr. 1000 vierk. mijlen groot,
bevolkt met millioen zielen, die eene geheel andere taal spreken dan de Chineezen ; in het zeer
bergachtige binnenland houden nog in wilden staat
levende afstammelingen der oorspronkelijke bevolking verblijf. Dit eiland werd omstr. 100 jaren v.
Chr. door de Chineezen veroverd. De hoofdplaats
Kiong-Tsjeoe, eene havenstad, is bij den vrede van
Tien-tsin opengesteld voor de Europeanen.
Hainau, stad in pruis. Silezie, aan de Deichsel; 4400 inw.
Hainaut, fransche naam van Henegouwen.
Hain bond,of Gottinger Dich terbond, noemde
zich H. naar den Hainberg bij Gottingen ; 1772 opgericht door jonge dichters. De H. nam engelsche
en oudduitsche poezien tot voorbeeld, en gaf den
GOttinger Muzen-almanak in 't Licht. Leden waren
o. a.: Burger, Holty, gebroeders Stolberg, Voss, enz.
Hainburg, stad in Oostenrijk, beneden de
Eons, aan den Donau, bij de hong. grenzen ; 4000 inw.
Haine, rivier in de belgische provincie Henegouwen (daarnaar Hainaut genaamd), ontspringt bij
Fontaine-l'Eveque, wordt door sluizen bevaarbaar,
en outlast zich na eenen loop van 8 mijlen in de
Schelde, bij Conde in Frankrijk.
Hainichen, saksische stad, ruim 4 uren gaans
fewest. Freiberg ; 6600 inw.; geboortepl. van Gellert.
HaIti. Zie SAN-DOMINGO.
Haitian (Cap-), vroeger Cap-Francais, ook
Cap-Henri, zeestad op de noordkust van het eiland
Haiti, 18 tiller). benoorden Port-au-Prince; had
18,500 inw. in 1789, en nog slechts 6000 in 1851.
Hajeepoor. Zie HADZJIPOER.
Hajos, marktvlek in het hongaarsche comitaat
Pesti' ; 3300 inw.; diergaarde en stoeterij.
Hakem, of Hakim, d. i. Wijze of philosoof, is
bij de Milieu de titel der geneesmeesters, en met
een bijgevoegd woord de benaming der rechters,
bijv. Hakent-Bazii, eerste geneesheer in bet serail;
Hakem•Zjeri, magistraat. — H. is ook de eigennaani geworden van versebeidene vorsten, die hetzij
te Cordova hetzij in Egypte geregeerd hebbert. De
meestbekende van alien is de egyptisehe kalif
tiakern-13iamrillah. Zie do artikels AL-HAREM.
–

–

Hakkelsum

Halicz

Hakkelsum, voormalig dorp in de prov. Groningen, lag tusschen de Ee en de Tjamrne, en werd
1277 door den Dollart verzwolgen.
Hakkoz, vermeld I Chron. 24: 10.
Hakluyt (Richard), engelsch schrijver, geb.
1553 te Eyton in het graafschap Hereford, eerst
prof. te Oxford, vervolgens predikant te Suffolk,
gest. 23 Oct. 1616, heeft o. a. naam gemaakt met
zijn groote werk The principal navigations, voyages
and discoveries of the English nation (Londen 1589;
3 din. 1598-1600; nieuwe druk 5 dln. 1809),
waaruit de Selection of curious, rare and early
voyages and histories of interesting discoveries (Londen 1812). Naar hens heet de 1846 opgerichte
Hakluyt Society, een genootschap, dat oude reisbeschrijvingen in het lick geeft.
Hako, noorweegsche koningen. Zie HAQUIN.
Hakodade, zeestad in Japan, nabij het zuideinde van het eiland Jesso; 20,000 inw.; de haven
is voor den europeeschen en amerikaanschen handel
opengesteld.
Hakub, of Akkub, deurbewaker van den ternpel ; Neh. 7: 45.
Hakufa, een voorvader der babylon. gevangenen ; Ezra 2: 51 ; Neh. 7: 53.
Hal, of Halle, stad in Belgie, prov. Z.-Braband,
aan de Senne, 4 uren gaans bezuidw. Brussel ; 7500
inw.; wonderdadig Maria-beeld.
Hal, of Hall, dorp met 350 inw. in Gelderland,
1 uur gaans benoordwesten Brummen.
Hala, bergland in Zuid-Beloedzjistan. Zie het
art. BRAHOEWI.
At 'Zie .LABAN.
Cy op Sumatra.
Halaban, distri ct
Zie BETH-HALACHAII.
Halah, stad in Assyria, aan de Israelieten als
plaats van gevangenschap aangewezen ; II Kon. 17:
6; 18: 11; I Citron. 5: 26.
Halai, koopstad in het landschap Harnasen in
het noorden van Abyssinie, aan den Taratita-bergpas ; de weg van Massowa naar Adowa loopt door
H., dat 2000 inw. heeft.
Halalioe, dorp op bet eiland Boewang-Besi
in den Molukschen archipel, op de noordkust, tegenover Hommon ; werd 1817 door de nederlandsche
troepen verbrand.
Halas, marktvlek iii Hongarije, aan het meer
Halasto, 15 mijlen bezuidoosten Pesth ; 13,500 inw.
Halberstadt, zeer oude stad iii het pruis.
reg.-district Maagdenburg, 6 rnijlen bezuidw. Maagdenburg; 21,500 inw.; werd 804 de zetel van een
bisdom, dat 1648 in een prinsdoin herschapen en
aan den keurvorst van Brandenburg toegewezen
werd. In den 30-j. oorlog hood H. het hoofd aan
de Franschen; dock in den 7-j. oorlog werd bet
door hen ingenomen (1758). Bij den vrede van
Tilsit (1807) kwam H. aan het koningrijk Westfalen; 1809. werd het bemachtigd door den hertog
van Brunswijk-tEls; 1813 hij H. nederlaag der
Westfalingen, onder generaal Ochs, door den rosy.
generaal Tsjernisjeff; 1813 kwam H. aan Pruisen.
Halden,noorweegsche stad. Zie FREDERIKSHALD.
Haldensleben. Zie A_LTHALDENSLEBEN en
N EUHALDENSLEBEN.
Hale (sir Matthew,, , beroemd engelsch rechtsgeleerde, geb. 1 Nov. 1609, gest. 25 Dec. 1676,
schreef o. a.: History and analysis of the common lau,
(4 dln. Londen 1715); Originalinstitution ,ofEnglad
power and jurisdiction of parliament ( Londen 1707).
Haleb. Zie ALEPPO.
Halen, dorp in nederl. Limburg, 1 uur gaans
benoordw. Roermonde ; 600 inw.

Halen (don Juan van), graaf van Peracampos,
geb. 16 Febr. 1790 op het spaansche eiland Leon,
nam 1805 deal aan den slag van Trafalgar, later ook
aan de opstanden en samenzweringen 1808 en 1815,
vocht vervolgens 1820 in russische dienst in den
Caucasus, was daarna weder in Spanje, in Havana,
in Noord-Amerika, en 1830 te Brussel, waar hij den
belgischen opstand bestuurde als opperbevelhebber
der insurgenten. Als luitenant-generaal zijn ontslag
bekomen hebbende, ging hij 1836 naar Spanje, waar
hij tegen de Carlisten streed, en als kapitein-generaal van Catalonia trouw de zijde van Espartero
hield tot diens val (1843). Toen begaf hij zich naar
Engeland, hield afwisselend aldaar en op het vasteland verblijf, en stierf Nov. 1864.
Hales (Alexander van). Zie ALEXANDER.
Halesowen, engelsche stad, 3 uren gaans
bezuidw. Birmingham ; 2500 inw.; geboorteplaats
van den dichter Shenstone.
Halesworth, engels. stad, graafsch. Suffolk,
aan de Blyth, 5 mijl. benoordoost. Ipswich ; 2700 inw.
Halevy (Jacques Fromental), fransch componist (o. a. de opera la Juive, 1835), geb. 27 Mei
'1799 te Parijs, directeur van het Conservatoire
aldaar, gest. 17 Maart 1862 te Nizza.
Halfai, of Dar Halfai, landschap in Nubia, aan
weerszijden van den Nijl, beneden de samenvloeiing
van den Bahr-el-Abiad met den Bahr-el-Azrek,
met de 2000 inw. tellende hoofdplaats H.
Halfoeren. Zie ALFOEROES.
Halhul, stad in Juda; Jozua 15: 58.
Hali, een der landpalen van den stam Azer ;
Jozua 19 : 25.
Haliacmon, tegenw. Kistrizza, oudtijds eene
rivier in Macedonia, ontlastte zich tusschen den
Lydias en den Axius in de Thermaische golf.
Haliartus, stad in Beotie, op den zuid-oever
van het meer Copais, was een der twaalf steden van
Beotie ; werd door Xerxes verwoest ; onder de muren ;van H. sneuvelde de spartaansche veldheer Lysander 394 v. Chr. In den derden macedonischen
oorlog werd H. door de Romeinen verwoest.
Haliburton (Thomas Chandler), geb. '1803
in Nieuw-Schotland, eerst advocaat te Halifax, sedert Jan. 1842 rechter in het hooge gerechtshof
van Nieuw-Schotland, hield sedert de 2e helft onzer
eeuw verblijf in Engeland, en werd 1859 door
Launreston afgevaardigd in het Lagerhuis. Hij behood cruder de voornaamste schrijvers van engelsch
Amerika ; van zijne humoristische werken noemen
wij vooral: The Clockmaker or Sayings and doings
of Samuel Slick of Slickville (3 dln. 1837-40);
The attache, or Sant Slick in England (Lond.1843);
Sant Slick's traits of American humor (3 dln. Louden 1852).
HaliCarrtaSSUS, tegenw. Bodroen, stad in
Carie (in Doris), een der zes steden van de Hexapolis,
aan de Ceratnische golf, was gesticht door de Doriers,
had vervolgens eigene vorsten van carische herkomst, waaronder twee koninginnert Artemisia en
cell koning Mausolus; resten van het wereldberoemde
mausoleum werden 1857 opgegraven door C. T.
Newton. Het was de geboorteplaats van Herodotus
en van Dyonysius van H.
Halicz, I ) bet hongaarsche inarktvlek Gacs.
H., of Halitsch, lat. Halicia, stad in oostenrijksch Galicia, aan de uitwatering van den Lukew
in den Dniester, 7 a 8 mijlen beoosten Stry ; 5000
inw.; in de nabijheid liggen de ruinen van den ouden
burg H., de residentie der oude hertogen van H.
en der koningen van het koningrijk H.; zie GALICIA.
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Halifax

Hallberg zu Broich

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

Hall (James), een der uitstekendste amerikaansche geologen, geb. 1811 te Hingham in Massachusetts, heeft zijnen naam vooral gevestigd door zijne
Palmontology of New York (3dIn. New-York1847-59).
Hall (Samuel Carter), geb. 1800 te Topsham
in Devonshire, eerst advocaat, wijdde zich echter
aan de letterkunde, en maakte zich vooral bekend
door het zeer polulaire Book of British ballads, door
de Baronial halls of England, en ook als uitgever
van bet Art Journal. Gemeenschappelijk met zijne
echtgenoot H. (Anna Maria), geboren Fielding,
omstr. 1805 geb. in het iersche graafschap Wexford,
gaf hij in het Licht : Ireland, its scenery and character
(3 dln. Londen 1841 43). finder de vele werken
van zijne vrouw alleen merken wij inzonderheid op:
Sketches of Irish character (3 dln. 1829); Lights
and shadows of Irish life (3 dln. 1838); The Buccaneer
(3 dln. 1832).
Hall (Maurits Cornelis van), nederl. rechtsgeleerde en dichter, geb. te Vianen 4 Febr. 1768, gest.
19 Jan. 1858 te Amsterdam. Behalve zijne Gedichten,
noemen wij inzonderheid zijne Levensbeschrijvingen
van admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (Amst.
1841), Bulger Jan Schimmelpenninck (Amst. 1847),
enz. — H. (Floris Adriaan, baron van), noon van
den vorige, geb. 15 Mei 1791 te Vianen, eerst advocaat, 1842 minister van justitie, 1844-47 minister
van finantien (befaamd door de zoogenaarnde vrijwillige leening), 1853-56 minister van buitenl.zaken,
1860 tot 23 Fehr. 1861 weder min. van finantien. Hij
was 1 April 1856 tot den adelstand verheven met den
titel van baron, en stierf te 's-Hage 29 Maart 1866.
Halla, stad in britsch 0. I., prov. Sind, aan den
Indus, 7 mijlen benoordw. Hyderabad ; 10,000 inw.
Hallam (Henry), engelsch geschiedschrijver,
geb. 1777 te Windsor, gest. 21 Jan. 1859 te Penshurst in Kent. Van zijne werken (complete editie
9 dln. Londen 1855-56) zijn de voornaamste
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View of the state of Europe during the middle ages
(2 dln. Londen 1818, dikwijls herdrukt), later gevolgd door Supplemental notes (Londen 1848). Wijders: Constitutional history of England (3 dln. Londen 1827, dikwijls herdrukt) ; Introduction to the
literature of Europe in the 15., 16. and 17. centuries
(4 dln. Londen 1837--38, dikwijls herdrukt).
Halland, landschap in het zuiden van Zweden,
vormt in een administratief opzicht het Ian Halmstad, groot 89 vierk. mijlen, met ruim 115,000 zielen, en de hoofdplaats Halmstad.
Hallar, of Hallawar, district op het 0. I. schiereiland Cattywar, groot 234 vierk. mijlen, met circa
360,000 zielen, behoort aan onderscheidene kleine
vorsten, die deels aan den Guicowar, deels aan de
Engelschen schatplichtig zijn.
Hallau, grensstad in Zwitserland, 3 oven gaans
bewest. Schaffhausen ; 3200 inw.; minerale bronnen.
Hallberg zuBroich (Theodor Hubert, vrijbeer von), geb. 1775 te Broich bij Gulik, was 1813
—15 kommandant-veldoverste der bergsche landweer, vestigde zich 1816 in Beieren, en noemde
zich, naar een landgoed dat hij te Gauting in het
Muhl-dal bezat, de .Hermiet van Canting". Hij stierf
1 7 April 1862. Met zijn even zonderling uiterlijk als
zonderling karakter heeft H. zich door zijne reizen
en lotgevallen eene welverdiende vermaardheid verschaft. Men heeft onder andere van hem : Ileise
(lurch Scandinavien (Keulen 1818); Stammbuch der
eisernen Hand des Got, von Berlichingen (Munchen
1828) ; Zur Geschichte der Sitten, Gebrauchen and
Modell (Aker 1832); Reise nach dent Orient (2 din.
Stuttgart 1839); Reise dttrch England (Stuttg.1841).

Halonesus

Hall
2) stad in
Halle 1) stad in Belgie ; zie HAL.
Oostenrijk ; zie HALLEIN. — 3) stad in pruis. Westfalen, 6 uren gaans bezuidw. Herford, aan het Tentoburger woud; 1400 inw. — 4) dit H., ter onderscheiding van andere H. genoemde plaatsen meestal
Halle aan de Saale, stad op den rechteroever van de
Saale, in het pruis. reg.-distr. Merseburg, in het Latijn
Hala Saxonum, ligt 18 mijl. bezuidw. Berlijn, en heeft
(met de voorsteden Glaucha en Neumarkt, vroeger
twee afzonderlijke steden) eene gezamenkke bevolking van ruim 40,000 inw. De beroemde zoutwerken
to H., die tot de oudste en meest-opleverende van
Duitschland behooren, leveren jaarlijks gemiddeld
220,000 centenaars. De universiteit van H., gesticht
door Frederik 1, werd 1694 ingewijd ; 12 April 1815
is die van Wittenberg daarmede vereenigd. H. is de
geboorteplaats van Struensee, van Handel, van den
orientalist Michaelis en van den geneeskundige Hoffmann. De stichting van H. dagteekent uit het begin
der 9e eeuw ; het eerst vinden wij H. vermeld als
Burg Hala in 806 ; tot stad werd het verheven 981
door Otto I ; in de 13e eeuw voerde H. een langdurigen oorlog tegen de bisschoppen van Maagdenburg,
en in de 15e eeuw tegen den keurvorst van Saksen.
In den 30-j. en in den 7-j. oorlog werd H. verscheidene malen ingenomen en geplunderd. Sedert 1694
behoort H. aan Pruisen. In 1806 maakten de Franschen zich van H. wester, en voegden het bij het
koniiigrijk Westfalen ; doch in 1814 werd het aan
Pruisen teruggegeven.
HaLlein, of Halle, lat. Hallula, stad in het oostenrijksche hertogdom Saltzburg, aan de Saltzach en
aan den voet van den Dfirrenberg, ruim 2 uren gaans
bezuiden Saltzburg ; 6000 inw.; jaarlijks worden
hier gemiddeld 300,000 centenaars zout gewonnen.
Hallen (Koning der). Zie BEAUFORT.
Haller (Albrecht von), geb. 16 Oct. 1708 te
Bern, eerst geneesheer aldaar, begon zijne schitterende loopbaan eerst toes hij 1736 naar Gottingen
beroepen werd als hoogleeraar dergenees-, ontleed-,
heel- en kruidkunde. Reeds 1745 door zijne geboortestad tot lid van den Grooten Raad benoemd, legde
hij 1753 zijne ambten neder, en keerde naar Bern
terug, waar hij tot Amman gekozen werd, en 12 Dec.
1777 stierf. De geneeskunde is door H. krachtdadig
bevorderd in at hare takken, inzonderheid de physiologic en de kruidkunde. A ls dichter heeft H. in hooge
mate bijgedragen tot de grootsche ontwikkeling der
poezij in Duitschland in de tweede helft der 18e
eeuw ; zijne Gedichte (12e druk van Wyss, Bern
1828) zijn in schier alle europ. talen overgezet.
Hallermund, voormalig rijksgraafschap in 't
hanov. prinsdom Kalenberg, met de hoofdpl. Eldagsen,
sedert 1706 eene bezitting van graaf Platen.
Hanes (Roi des). Zie BEAUFORT.
Halley (Edmond), engelsch sterrekundige,
geb. 29 Oct. 1656 te Haggerston bij Londen, sedert
1720 koninkl. astronoom te Greenwich, gest.14 Jan.
1742, ook als mathematicus en natuurkundige beroemd, bepaalde 1677 op St.-Helena den stand van
350 sterren van het zuidelijke halfrond (in den
Calalogus slellarum australium, Londen 1679), ontdekte op eene wetenschappelijke refs naar Frankrijk
1682 de komeet, die naar hem genoemd is (Komeet
van Halley), waarvan hij den omloopstijd berekende
op 76 jaren (zij verscheen 1758 en 1835 weder),
deed gedurende eenen gernitnen tijd waarnemingen
betreffende de magnetische variatie , inzonderheid
1698-1700 op een schip, tot dat einde onder zijn
kommando gesteld. Vele verhandelingen van hem
zijn opgenomen in de 'Philosophical transactions".
—
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Halligen, zoo noemt men de niet door dijken
en duinen beschutte eilandjes tangs de Noordzeekusten van Sleeswijk en Holstein (het voornaamste
is nauwlijks eene halve vierk. mij1 groot); ze lijden
veel van overstroomingen.
Hallingen. Zie CALLINGEN.
Halliwell (James Orchard) , geb. 21 Juni 1820
te Chelsea, heeft zich een geachten naam gemaakt
als schrijver of uitgever van meer dan honderd belangrijke werken, o. a. eene pracht-editie van
Shakespeare's werken (20 din. in fol., 1852 en v.).
Belangrijk is de Early history of freemasonry in
England (2e druk 1844); zijn Dictionary of archaic
and provincial words (3e druk 2 dln. 1855); Nursery
Rhymes of England (2e druk Londen 1843); enz.
Hallohes, een van de hoofden des yolks; Neh.
10 :
Hallovina, vermoedelijk het dorp Herwijnen.
Ilallowell, stad in den n.-amerik. staat Maine,
aan den Kennebec, 1 uur gaans bezuiden Augusta
4800 inw.; granietgroeven.
Hallstadt, I ) marktvlek in Opper-Oostenrijk,
in bet zoogenaamde Saltzkammergut; 1300 inw.;
ligt op den west-oever van het Hallstadter-meer,
dat doorstroomd wordt door de Traun, en omringd
is van bergen ter hoogte van 6000 vt.; bezuiden het
meer o. a. de 9235 vt. hooge, tweepiekige Dach- of
Thorstein met de Hallstadter Gletschers. In de nabijheld van H. worden romeinsche en vooral merkwaardige oudceltische oudheden gevonden. Een uur
gaans van H. interessante watervallen. 2) dorp
in Beieren, aan den Main, ruitn 1 our pans benoordw.
Bamberg; 1700 inw.
Halluin, vlek in het fransche Noorder-departement, 4 uren gaans benoordoosten Rijssel, nabij
de Lys; 5000 inw.
Halluin (hertog van). Zie SCHOMBERG.
Hallum, dorp in Friesland, 3 uren gaans benoorden Leeuwarden ; 1200 (met de onderhoorige
buurten 2400) inw.
Hallwyl, farnilie-kasteel der graven van H. in
het zwits. kanton Aargau, niet ver van Seengen, aan
het Hallwyler-meer, dat circa 2 uren gaans tang, en
20 minuten gaans breed is, en doorstroomd wordt
door de Aa.
Halm (Friedrich), pseudoniem van Eligius
Frans Jozef, vrijbeer van Munch-Bellinghausen.
Halmael (Arent van), een Fries van aanzienlijke geboorte, heeft zich als geschiedschrijver en
dichter verdienstelijk gemaakt ; geb. 1790, gest.
1850 te Leeuwarden. Vooral melding verdienen
zijne Geschiedenissen van de onlusten tusschen de
Schieringers en Vetkoopers (Leeuwarden 1829), zijn
drama De Schieringers en de Vetkoopers (Leeuwarden
1841) en met M. de Haan Hettema gezamenlijk
uitgegeven zijn keurige Stamboek van den Frieschen
vroeyeren en lateren adel (2 din. in fol., 1847).
Halmaheira, een der Molukken. Zie GmoLo.
Halmoe, een eilandje aan de westkust van
Noorwegen, behoort tot het stift Drontheim, en is
slechts door visschers bewoond.
Halmstad, hoofdplaats van het zweedsche
Ian H. (bet landscbap Halland ; o zie dat artikel),
aan de uitwatering van de Nissa-A in het Kattegat;
3000 inw., haven, drukbezochte zeebaden.
Halmydessus. Zie S—ALMYDESSUS.
Halonesus, tegenw. Dromi, eiland in de Egeische Zee, aan de kust van Macedonia, tusschen Scopelos en Peparethus, is befaamd even als Lemnos,
door den moord, dien de vrouwen er aan hunne
mannen pleegden.

10 Halssnoer-geschiedenis
Halssnoer-geschiedenis, een schandaal,
waardoor de verbittering tegen koningin Marie Antoinette nog grooter werd. Zie ROHAN.
Halstead, stad in het engelsche graafschap
Essex, aan den Colne, circa 5 uren gaans benoordw.
Colchester; 5700 inw.
Haisteren, of Halteren, in de wandeling
meestal Alteren genoemd, dorp in N.-Braband, 3
kwartier gaans benoorden Bergen-op-Zoom, fraai
gelegen op eene hoogte.
Haltaus (Christian Gottlob), geb. 1702 te
Leipzig, gest. 11 Febr. 1758 als rector der Nicolaischool aldaar, inzonderheid bekend door zijn geacht
Glossarium germanicum medii wvi (2 dln. Leipzig
1758) en zijn Calendarium medii cevi (Leipzig 1729;
Duitsch van Schefler, Erlangen 1797).
Halteren. Zie HALSTEREN.
Haltern, stad in pruis. Westfalen, aan de Lippe,
5 mijlen bezuidw. Munster; 2200 inw.
Ilalthena, oude naam van Altena (Land van).
Haluntiu.m.. Zie ALUNTIUM.
Halyattes, beter Alyattes (zie dat art.).
Halycus, in de oudheid twee rivieren ter zuidkust van Sicilie: de eene (tegenw. Platani) ontlast
zich bij Heraclea-minor; de andere, meer westelijk
(tegenw. Delia, of Arena), ontlast zich bij Megara.
Hays, nude naam der rivier Kisil-Irmak in
Klein-Azie ; op den oever van den H. meenden Alyattes en Cyaxares elkander (601 v. Chr.) slag te leveren, toen zulks door eene zonsverduistering werd
verhinderd.
Ham, of Chain, de tweede zoon van Noach (zie
CHAM) ; vandaar Hamitische talen, waaronder men
verstaat de talen der volkeren, die oudtijds en later
de landstreken aan weerszijden van den BenedenNijl bewoond hebben.
Ham, eene plaats vermeld Geri. 14: 5.
Ham, lat. Hantetum of Hamm, versterkte stad
in het fransche dept. der Somme, aan de Somme,
ruim 5 uren gaans bezuidoosten Peronne, met een
1470 door den graaf van St.-Pol gebouwd kasteel,
dat vooral als staatsgevarigenis . vermaardheid erlangd
heeft: na de Juli-omwenteling van 1830 werden de
vier ministers van Karel X hier gevangen gezet, en
bleven in hechtenis tot 1836 ; Lodewijk Napoleon
(later keizer Napoleon III) zat op bet kasteel van
Ham gevangen van 1840 tot 1846, na zijnen [Mslukten aanslag te Boulogne; bij den staatsgreep van
2 Dec. 1851 werden verscheidene generaals en algevaardigden gevankelijk naar H. gebracht. H. is
de geboorteplaats van dell dichter Vade en van
generaal Foy.
Ham (den), 1) dorp in de prov. Groningen,
2 uren pans benoordw. Groningen; 300 inw.; vermoedelijk de geboorteplaats van Meinard van den
Ham, 1536 vermeld als een kloek oorlogstnan. —
2) dorp in de prov. Overijsel, circa 8 uren gaart
henoord.00st. Deventer; hevige brand 15 Aug. 1842,
legde in een uur tijds 43 huizett in de asch.
Hama. Zie HAMATH.
Hamadan, stad in de perzische prov. Irakaan den voet
Adzjerni, anti de rivier Ramadanvan het Elwend-gebergte, en op (:le puinhoopen van
het (Hide Echatana, net sehoone moskeen en bazars
en 30,000 inw.; drukke ► edevaarlen, zoowel van
Arabieren naar de gralsteden van den wijsgeer Avicenna en de diehters Attar en als van
Joden naar de grafsteden van Esther en Mordechai.
In den Hid der Sophie stolid 11. op can hoogen trap
van hloei, doch is seder', meer en riteer ttt verval
geraakt ; het ligt 30 rnijlen bezuidw. TeIn

Hambroek
Zi DRYADEN.
Hamadryaden, hboomnimfen.
f
n_
Hamah, of Hammah. Zie HAMATH.
Hamam, openbare inrichtingen om warme
baden te gebruiken; meestal liefdadige instellingen;
men vindt ze in elke stad in Turkije.
Hamamet. Zie HAMMAMET.
Haman, gunsteling van den perzischen Ironing
Ahasverus, wist dezen over te halen om de Joden
geheel uit te roeien ; doch Mordechai wist door Esther te bewerken, dat H. door den koning overgeleverd werd aan de volkswoede der Joden, die ter
gedachtenis daarvan nog jaarlijks bet Poerimfeest
vieren. Zie het art. ESTHER en het Bock Esther in
het 0. T.
Hamarilda, het geldersche dorp Op-Hernert.
Hamarithi, benaming (840) voor de beide
geldersche dorpen Op- en Neder-Hemert.
Hamasen, of Hamasie, landschap in het noordelijk gedeelte van oostelijk Abyssinia, op het hoogland bewesten Massowa, wordt besproeid door het
bovengedeelte van den Marib.
Hamath, of Hama, Hamah, Hammah, stad in
het sandzjak H. van het syrische pachalik Damascus, ligt aan den Orontes, ruim 23 mijlen benoordoosten Damascus, heeft 40,000 inw., en een aanzienlijk handelsvertier met europ. waren naar de binnenlanden van Azie. Door de Grieken werd deze stad
Epiphania genoemd (zie EPIPHANEA); doch in de
oudheid droeg zij denzelfden naam H. als tegenwoordig, en gaf ook dien naam aan het omliggende
land ; H. wordt onder (lien naam zeer dikwijls in
het 0. T. vermeld (Num. 13: 21 ; Jozua 13: 5;
11 Sam. 8: 9; II Kon. 14: 28; 18: 34; 23: 33;
I Chron. 18: 9; II Chron. 8: 4 ; Jezaia 10: 9 ; 11:
11 ; 36: 19; 37: 13; Jerem. 49: 23; Ezech. 47:
16; Amos 6: 2; Zach. 9: 2). De bewoners van H.
(de Hanzathieten) wooden vermeld Gen. 10 : 18 en
1 Citron. 1: 16. Harnath en Zoba (II Chron. 8: 3)
werden veroverd door Salomon.
Hamaxobiers, d. i. die op wagens leven,
onder dozen naam verstonden de ouden een gedeelte
der Sarmaten en der Agathyrsen ; de H. hadden,
even als de tegenwoordige .Kirgisen, deer andere
woonsteden dan !tonne wagens.
Hamazel. Zie A DAnIS-PIEK.
Hambach, dorp in Rijnbeieren, .1 our gaans
bezuidw. Neustadt, bekend door het groote feest
(Hambacher Fees!), dat hier 27 lei 1832 gevic:t . d

werd Out de ), Wedergeboorte van Duitschland" voor
te bereiden, en waaraan nicer dan 30,000 rneuschen
kelnanieti. De hoordpersonen Siebenpfeilier en\Virth
en verscheidene feestredenaars werden deswege in
reehten betrokken.
Hambato, stad in Columbia. Zie AMBATO 2).
Hambie, marktvlek in 't Frans. Kanaal-dept.,
ruirnVi uren gaans bezuidoost. Coutanees; 3600 inw.
Hambroek (Antonitts), in dienst der 0. 1.
Compagiiie, predikant op bet eiland Formosa van
1648 tot 1662. In laatstgenoetrid Oar werd het eiland door den chineesehen zeeroover Coxinga overvatic)) ; doze nam 0. a. ook H. benevens diens vrouw
en twee lamer kinderen gevangen. De overweldiger
zond 11. tthar bet fort Zeelandia oat den lio:!Inandant aldaar (Coyet) tot de overgave op te eischen.
Itt stele hiervan eater maande II. den genoernden
kommandant aati zich tot het interste to vended gen ;
waarna hij zijn aan 11:oxinga gegeveu eerewoord, dat
hij zoti terugkeeren, gestand deed, ofschoon hij
voorzag dat hij dadelijk bij zijne teruglion-F,± vermoon] zou worden, zooak dart ook werlielOk gesehiedde.
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Hamburg
Hamburg,

latijn Hamburgium, Hammonia ;
de grootste der vrije steden, en Hochburiastelm,
tie eerste koopstad van Duitschland, op den rechteroever van de Elve, 18 mijlen van hare uitwatering
in de Noordzee, en een half uur gaans bezuiden
Altona. ; omstr. 180,000 inw. De eerste stichting van
H. dagteekent van 809, toen Karel de Groote hier
eene sterkte liet aanleggen ; in weerwil van de gedurige verwoestingen, die de Slawen en de Noormannen kwamen aanrichten, ontwikkelde H. zich
snel ; reeds 831 werd de heilige Ansgarius eerste
bisschop en kort daarna aartsbisschop van IL; toen
H. echter op nieuw door de Noormannen verwoest
was, werd de aartsbisschoppeliike zetel 845 tijdelijk,
en 1223 definitief, naar Bremen verplaatst. Reeds
in de 12 eeuw was H. eene aanzienlijke koopstad
het stond toen onder het gezag der graven van Holstein, door wie het met vele privilegien werd begiftigd ; 1215 ontving het van keizer Otto IV de
rechten eener vrije rijksstad ; 1223 werd H. veroverd door Cariut VI van Denernarken, en diens zoos
Waldemar verkocht het aan graaf Albrecht van
Schaumburg-Orlarnunde, wiens rechten evenwel
reeds 9 Jan. 1224 door de Hamburgers werden afgekocht, onder beding alleen, dat zij hero als beschermheer zouden blijven erkennen, terwijl H. een
onafhankelijk stedelijk bestuur koos, het Collegium
Consulare. Alras werd H. een der voornaamste steden van den Hanze-bond ; 1394 werd het amt Ritzebiittel door H. aangekocht. Bij het reces van 18
Febr. 1529 werd de kerkhervorming ingevoerd ; de
dom bleef echter in het bezit van den bisschop van
Bremen, en werd eerst in 1802 aan H. afgestaan.
In 1618 moest H. zich verdedigen tegen Denernarken ; doch in den 30-j. oorlog tram H. gestadig toe
in macht en aanzien. Intusschen heerschten te H.
gedurig inwendige verdeeldheden, waaraan eerst
door het reces van 1712 voor goed een einde werd
gemaakt. Groot nadeel werd aan den bloei van H.
toegebracht door bet continentaalstelsel van Napoleon, door het binnenrukken der Franschen in Hanover 1803, en in H. zelf 19 Nov. 1806. Wel werd
H. 1807 weder door de Franschen ontruimd ; doch
bij decreet van 13 Dec. 1810 werd het ingelijfd bij
het fransche keizerrijk met den rang van hoofdplaats
van het departement der Elve-monden. Zeer spoedig koos H. de zijde der Verbondene mogendheden
en werd 18 Maart 1813 bezet door de Russet' ; (loch
toen deze in het laatst van Mei genoodzaakt werden
voor de Denen en Franschen te wijken, moest H.
zuur genoeg boeten. De fransche maarschalk Davoust
doorstond er een gedenkwaardig beleg, en hield zich
staande tot 31 Mei 1814, daar hij de stad eerst
overgaf na den terugkeer der Bourbons in Frankrijk.
Toen hernam H.zijn eigen regeeringsvorm,en wijzigde
dien bij de nieuwe constitutie 28 Sept. '1860, krachtens welke het hoogste gezag worth uitgeoefend
door een senaat van 18 leden (uit wier midden een
le en een '2e burgemeester worden gekozen, telkens voor 1 jaar), en door de volksvertegenwoordiging, die uit 192 leden bestaat. Zwaar geteisterd
werd H. 5-8 Mei 1842 door eenen brand, waarbij
4219 gebouwen verwoest werden; doch het was
spoedig weder opgebouwd nog schooner dan to
voren. Nog is H. te vermelden als geboortestad van
Gronovius, Hagedorn, Holstenius, Basedow, Reimar,
enz. Het rechtsgebied van H., met inbegrip van
half Bergedorf, beslaat circa 6!, vierk. mijI in omtrek,
met omstr. 250,000 zielen; en voor den wereldhandel is H. ontegenzeggelijk een tier eerste koopsteden
in rang.
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Hamdanieden, eene arabische dynastie, gesticht door Hamdan, rnaakte zich onder diens kleinzoon Abdalla-Aboel-Haidzja in 934 onafhankelijk
van het kalifaat, en heerschte tot 990 over Mesopotamia.
Hamel, rivier in het hanov. prinsdom Kalenberg, ontspringt in het Sintelwald bij bet dorp
Hamelspring, en outlast zich bij Hameln in de Weser.
Hamel (de), riviertje in N.-Braband, ontlast
zich tusscben Megen en Dieden in de Maas.
Hamel (den), voormalig zeeuwsch eiland, is
thans een gedeelte van het eiland Tholen.
Hameland, voormalig graafschap. Zie het art.
AMELANDE.

Hamelin (Jacq. Felix Emanuel, baron), fransch
admiraal, die zich under het eerste keizerrijk bijzonder heeft onderscheiden, geb. 13 Oct. 1768 te
Honfleur, gest. 23 April 1839 te Parijs. — H.
(Feed. Alphonse, baron), neef van den vorige, geb.
5 Sept. 1796 te Pont-l'Eveque, trad 1805 in dienst
bij de marine, was 18 112 opgeklommen tot schoutbij-nacht (contre-amiral), voerde 1844-48 bevel
over het fransche station in de Zuidzee, word 1849
inspecteur-generaal to Toulon on Rochefort, vervolgens zee-prefect van Toulon, werd 1853 bekleed
met het kommando overdo Middellandsche-zeevloot,
bombardeerde met de Engelschen o. a. 12 Mei '1854
Odessa, on deed goede diensten bij het beleg van
Sebastopol. Tot adiniraal bevorderd .2 Dec. 1854,
werd hij 19 April 1855 minister van marine, en
bleef dat tot Dec. 1860.
Hameln, stad in Hanover, aan de uitwatering
van de Hamel in de Weser, 5 tiller] bezuidw. Hanover; 7000 inw.; word voorheen verdedigd door
het fort George, dat 1806 door de Franschen ve rnield is. Het eertijds zoo gevreesde Hameler Loch
is sedert 1734, toen er eene sluis aangelegd is, niet
gevaarlijk moor.
Hamer( Ter-) , of Hamergate, voormalig plaatsje
in Staats-Vlaanderen, prov. Zeeland, bezuiden Biervliet, ongeveer waar thans de Kapitale-darn ligt ;
verdronk in den watervloed 16 Nov. 1377.
Hamergate. Zie -AMER rr er-,.
Hamerstede, of Hamerstee, I) voormalig
dorp op het zeeuwsche eiland N.-Beveland, lag
beoosten Wijtvliet on benoordvv. Cats. — 2) oude
naam van Haamstede.
Hamersveld, dorp in de prov. Utrecht, 3
kwartier gaans bezuidoosten Amersfoort; 600 inw.
Hamert, bij Melis Stoke de naam voor het
geldersche dorp Nader-Hemert.
Hametum, lat. naam van Ham in Frankrijk.
Hamilcar, naam van verscheidene aanzienlijke Carthagers, waaronder vooral : H., uit het
geslacht Barcas, de vader van Hannibal ; als opperbevelhebber der carthaagsche armee in den eersten
puniscben oorlog hield hij zich op Sicilia tegen de
Romeinen staande, totdat de vrede gesloten werd ;
Wen dernpte hij den opstand der carthaagsche huntbenden, ging vervolgens naar Spanje, on veroverde
een groot gedeelte van dat land voor Carthago. Hij
sneuvelde 228 v. Chr. in een slag tegen de Vettonen.
H., earth. veldheer in Upper-ltalie, in 't laatst
van den tweeden punischen oorlog ; toen die eindigde zette hij toch 'log den oorlog voort, ruide de
Galliers tegen :Rome op, werd deswege to Carthago
tot ballingschap veroordeeld, en sneuvelde 197 v. Chr.
aanvoerder der Galliers in een slag tegen de Romeinen.
Hamilton, I) stad in het schotsche graafschap
Lanark, aan de uitwatering van den Avon in den
Clyde, ruirn 7 mijlen bezuidwesten Edinburg; circa
—
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10,000 ipw.; kasteel der hertogen van H., naar wie
deze stad sedert de 13e eeuw Karen tegenwoordigen
naam draagt ; vroeger heette zij Cadzow of Cadyow
(zie het volgende art.). — 2) stad in Opper-Canada,
aan de westzijde van het meer Ontario; druk bezochte haven; 23,000 inw. — 3) naam van verscheidene graafschappen en van een aantal steden
in de n.-amerik. Unie; de voornaamste zijn: H.,
aan den Chenango, in den staat New-York; 4000
inw.; sedert 1826 de Baptistische Madison-universiteit. — H., fabriekstad met 8000 inw. in Ohio,
aan den Miami, 19 mijlen bezuidw. Columbus.
Hamilton, beroemd schotsch geslacht, naar
men wit gesproten uit de jongste linie der engelsche
famitie Leicester. Men vindt gewag gemaakt van
een edelman met name Gilbert Hamilton, die, in
een tweegevecht een anderen engelschen edelman
gedood hebbende, in 1272 de wijk nam naar Schotland, waar hij welwillend werd ontvangen door den
koning, die hem het domein van Cadyow schonk,
welke naam van dat oogenblik of veranderd werd
in Hamilton. Deze H. (Gilbert) werd dus de stambeer van een geslacht, dat weldra in hoog aanzien
kwam, en eerst (1503) begiftigd werd met den titel
van graven van Arran, en daarna (1643) met dien
van hertogen van Hamilton. — H. (James), eerste
graaf van Arran, verleende aan koning Jacobus een
machtigen steun tegen de eerzuchtige plannen van
Douglas, en werd daarvoor met eerhewijzen en gunsten overladen. In 1474 huwde hij des konings
dochter Maria, en werd 1503 tot graaf van Arran
verheven, welke titel later erfelijk in zijne famine
is overgegaan, steeds op den oudsten zoon. — H.
(James), tweede graaf van Arran, werd 1542 door
het schotsche parlement benoemd tot vermoedelijken troon-opvolger en regent gedurende de minderjarigheid van Maria Stuart ; daar hij echter de Hervorming begunstigde en verscheidene politieke rnisslagen belting, ondervond hij zooveel tegenkanting,
dat hij het regentschap nederlegde 1551; daardoor
kwam de macht in handen van de koningin-weduwe
Maria van Lotharingen, eene zuster van den hertog
van Guise, door wiens voorspraak H. alsnu van den
franschen koning Hendrik 11 den titel ontving van
Chatelherault met eene jaarwedde van 12,000 livres.
In de oorlogen der koningin met den regent Murray (zie dat art.) hielden de Hamiltons steeds de
zijde van Maria Stuart; doch toen deze bij Langside
de nederlaag had geleden (1568) en naar Engeland
gevlucht was, had de familie H. vele vervolgingen
te verduren, waarvan het gevolg werd, dat een hunner (James H. van Bothwelhaugli) wraak nam 1570
en den regent vermoordde. Ook tie hertog van chatelherault, verbitterd over bet ter dood brengen
1571 van zijnen broeder (John. H., aartsbisschop
van St.-Andrews), stelde zich weder aan bet hoofd
van zijne partij, en versloeg den regent Lennox, die
nu 1572 werd opgevolgd door zijnen neef Morton.
Deze H. stierf in Frankrijk 1576. — H. (James,
eerste hertog van), geb. 1606, richtte op eigene
kosten een engelsch korps op, waarmede hij koning
Gustaaf-Adolf ging helper in den 30-j. oorlog; kort
na den slag bij Leipzig keerde hij terug naar Engeland, was een der trouwste aanhangers van Karel I,
door wien hij 1643 tot hertog van H. went verheven. Met zijne gematigd protestantsche begrippen
trachtte H. de belangen der godsdienst met die van
het koningschap te verzoenen ; in dit zijn pogen
moest hij echter bet onderspit delver' your den onverzettelijken Montrose, die bet volledig he•stel
wilde van den ouden staat van zaken. Dien ten ge-

•
volge werd H. in hechtenis genomen 1645, doch
reeds spoedig weder in vrijheid gesteld. In plaats
van zich over de ondervondene vernedering te willen. wreken, vvierf hij in allerijl eene armee aan van
20,000 man, waarmede hij de zaak van het koningschap ging verdedigen ; doch hij werd door Cromwell verslagen, te Preston gevangen genomen, en
moest 9 Maart 1649, eenige dagen na Karel 1, het
schavot beklimmen. — H. (James, graaf van Arran), een afstammeling van den vorige, tot peer
verheven 1711, nam weder den titel aan van Hertog
van H., die door Cromwell 1649 was afgeschaft.
Hij stierf 1730. — H. (sir William), een neef van
den vorige, geb. 1730, gest. 6 April 1803, was van
1764 tot 1800 engelsch gezant te Napels, en bevorderde krachtig de opgravingen in Herculanum
en Pompeji. Van zijne vele geschriften ve•dienen
vooral melding: Observations on mount Vesuvius
(Londen 1772) en de Campi Phlegrcei (Londen
1776-79) ; zie ook HAMILTON (lady Emma).
Hamilton (Alexander), amerikaansch generaal en staatsman, geb. 1757 op het westindische
eiland Newis, nam ijverig deel aan den noord-amerikaanschen vrijheids-oorlog, had 1786 als lid van
de wetgevende vergadering wezenlijk invloed op de
verwerping van de nieuwe grondwet, en werd 1789
secretaris der schatkist. Nadat hij, door de democraten vervolgd, 1795 zijn ambt nedergelegd had,
was hij 1798 gedurende eenigen tijd tweede bevelhebber der armee bij den dreigenden oorlog met
Frankrijk, en 1799, na Washington's dood, opperbevelhebber,totdat de vrede werd gesloten. Hij stierf
12 Juli 1804.
Hamilton (Anthony, graaf van), geb. 1646 in
lerland, kommandeerde onder koning Jacobus II een
regement infanterie,vergezelde den onttroonden vorst
iiaar Frankrijk, en stierf te St.-Germain-en-Laye
1720. Zijne nagelatene werken (5 dln. Parijs 1813)
zijn vol geest en luim, inzonderheid de Conies de
Marie (3 din. Parijs 1805) en de Memoires de
Grammont (zijnen zwager).
Hamilton (lady Emma), geb. omstr. 1770 in
het engelsehe graafschap Chester, was een onecht
kind van eene dienstmeid, en ging denzelfden weg
op van hare inoeder. Na door een aantal handen te
zijn gegaan, werd zij eindelijk de bijzit van sir William Hamilton, gezant te Nape's ( hierboven vermeld).
Deze trouwde haar 1791 te Louden, stelde haar bij
zijnen terugkeer te Napels aan het hof aldaar voor,
natuurlijk als zijne echtgenoot (zooals zij toen werkelijk was), en reeds spoedig werd zij daar de boezernvriendin van koningin Maria Carolina. Uit haren
verboden omgang met adrniraal Nelson had zij eene
dochter. Na den dood van sir William (6 April
1803) betrok zij een landgoed, dat haar ten geschenke was gegeven door Nelson, en zij stierf 11 Jan.
1815 op eerie buitenplaats in de nabijheid van Calais.
Hamilton (Patrick), een neef van den eersten
graaf van Arran, geb. 1503, had den geestelijken
staat omhelsd, en ging toen eene reis doen door
Duitschland, waar hij in kennis kwam met de kerkhervorrners; te Marburg maakte hij zich met hunne
leerstellingen meer van nabij bekend, en in zipi vaderland teruggekeerd joegen zijne predication de
roornseh-liath. geestelijklieid tegen hem in het barnas op bevel van den aartsbisschop van Si.-Andrews word hij des packs van zijn bed gelicht, eu
vervolgens veroordeeld ore wegens ketterij leveed
verbrand te worden, welk vonnishijdan ook I 1aart
1527 onderging. Hij was de eerste martelaar voor
het Protestantismus in Schotlaud.
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Hampden

Hamlet
Hamlet, een fabelachtige deensche prins, van
wien in oude kronij ken (inzonderheid bij Saro Grammaticus) gewag wordt gemaakt, trouwde volgens de
legende met de schotsche prinses Hermuntrude,
werd echter als onderkoning van Jutland overwonnen door den deenschen koning Viglet, waarop Hermuntrude de vrouw .werd van zijnen vijand. Deze
stof heeft Shakespeare bewerkt tot een treurspel.
Hamm, stad in pruis. Westfalen, 8 uren gaans
benoorclw. ArenSberg ; 11,000 inw.; was eertijds
eene vesting, hoofdplaats van het graafschap Mark,
en lid van het Hanze-verbond.
Hamma de Cabes (el), lat. Aqua! Tacapinw,
stad in Tunis, circa 4 mijlen bewesten Cabes, is beroemd als badplaats.
Hammahavim. Zie EueL.
Hammamet, of Hamamet, het oude ADRUMETUM (zie dat art.), ligt ruim 8 rnijlen bezuidoosten
Tunis, en heeft 8000 inw.
Hammam, arab. warme bronnen.
Hammam Lef, lat. Aqua Calidw, stad in
Tunis, 9 uren gaans bezuidoosten Tunis ; minerale
bronnen.
Hammar. Zie HAMMER.
Hammarby, Linne's landgoed bij Upsal, waar
alles nog in denzelfden toestand is, waarin Linnd het
verlaten heeft.
Hammarchabad. Zie BETH-HAMMARCHAR AD.
HammarskOld (Laurens), zweedsch schrijver, geb. 7 April 1785 te Tuna in Smgland, gest.
15 Oct. 1827 te Stokholm. Van zijne philosoph.,
esthet. en crit. werken verdienen inzonderheid melding: Grunddragen of Philosophiens historia (3 din.
Stokholin 1825-27); Historiska Anteckningar
rarande fortgangen och ulvecklingen al det philosophiska Studium i Sverige ( Stokholm 1821); Svenska
Witterheten (2e druk van Sond6n, Stokh. 1833).
Hammath, stad in den stam Naphtali ; Jozna
19 : 35. — H., vader van het huis Rechab ; T Chron.
2 : 55.
Hamme, marktvlek in de belgische prov.OostVlaanderen, 2 uren gaans benoordoosten Dendermonde ; 9800 inw.
Hammedatha, vader van Haman ; Esther
3: 1, 10; 8: 5; 9: 10, 24.
Hammelburg, stad in Beieren, kreis Unterfranken, aan de Saale, 5 mijlen benoorden Wiirtzburg; 2600 inw.
Hammelech, een dergenen, die Jeremia gevangen namen; Jerem. 36 : 26; 38: 6.
Hammenuchoth. Zie HAZI-HAMMENUCHOTH.
Hammer, of Hammar, eene eertijds bloeiende
stad in Noorwegen, op den oost-oever van het MOsen-meer, werd 1567 door de Zweden verwoest.
Hammer (Julius), beroemd duitsch romanschrijver en dichter, geb. 7 Juni 1810 to Dresden,
gest. 23 Aug. 1862 te Pillnitz.
Hammerfest, stad in het noorweegsche amt
Finnmarken, op het eiland Kvalo, aan de IJszee, is
de noordelijkste stad van Europa, heeft circa 1200
inw., een gymnasium, druk handelsverkeer en levendige visscherij ; de haven van H. wordt bezocht door
Russen, Bremers en Noorwegers.
Hammer Purgstall (Jozef, vrijheer von),
beroemd duitsch orientalist, geb. 9 Juli 1774 te Gratz,
hield van 1799 tot 1806 meestal verblijf te Constantinopel als tolk, werd later keizerlijk hofraad te
Weenen, en 1835, nadat hij de bezittingen van gravin Purgstall ge e rfd had, onder den naam van H.-P.
tot vrijheer (baron) verheven. Hij stierf 23 Nov.
1856. Behalve vele vertalingen van arabische, turk–

-

–

-
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sche en perzische dichters, gaf hij eene menigte
historische werken in het licht, die veel hebben
bijgedragen om het Oosten beter te doen kennen ;
zoo o. a.: Geschichte des Osmanischen Reichs (10 dln.
Pesth 1827-34 ; 2e druk 1835-36); Gemaldesaal
moslem. Herrscher (6 dln. Darmstadt 1837-39);
Geschichte der Goldenen Horde im Kiptschak (Pesth
1840); Geschichte der Ilkhane (Darmstadt 1843);
Geschichte der Khane der Krim (Weenen 1856).
Belangrijk voor de geschiedenis van de letterkunde
der moslemitische volken zijn de volgende werken
van H.-P. : Geschichte der schonen Redekiinste Persiens
(Tubingen 1818); Geschichte der osman. Dichtkunst
(4 dln. Pesth 1836-38); Geschichte der arabischen
Literatur (dl. 1-7, Weenen 1850-56); en een
aantal werken meer.
Hammershuus, kasteel op de noordwestpunt van het deensche eiland Bornholm, in de middeleeuwen beroemd, was lang een twistappel tusschen de deensche koningen en de bisschoppen van
Lund, diende in de 17e eeuw tot staatsgevangenis,
en is tegenw. eene schoone ruine.
Hammersmith, dorp in het engelsche graafschap Middlesex, 2 uren gaans bewesten Londen ;
13,500 inw.; de schoone villa Brandeburg-House
behoorde 1792 aan de markgravin van Anspach,
en later aan koningin Carolina, die daar stierf.
Hammerstein, poolsch Czarne, stad in het
pruis. reg.-district Marienwerder, kreis Schlochau;
2500 inw.
Hammon, 1) stad in den stam Aser ; Jozua
19: 28. — 2) stad in den stam Naphtali ; 1 Chron.
6: 76. — 3) egyptische godheid ; zie AMMON.
Hammoth Dor, stad in den stam Naphtali;
Jozua 21 : 32.
Hammu61, nazaat van Juda ; I Chron. 4 : '26.
Hamon. Zie in 't art. BAaL.
Hamona (de stad), vermeld Ezech. 39 : 16.
Hamoon, Hamon, Hamoen, lat. Aria Palus,
moeras of meer in Oost-Perzie of West-Afghanistan ;
in het meer H. ontlasten zich verscheidene rivieren,
0. a. de Helmund, de Furrah-Roed; in het H. een
eilandje, waarop het fort Rustum of Koh-i-Kwadzjeh ;
het oostgedeelte van het H. ligt droog.
Hamp, graafschap in Engeland. Zie HAMPSHIRE.
Hampden (John), geb. te Londen 1594, gesproten uit een aanzienlijk oud geslacht (dat zijnen
naam ontleende aan het vlek Hampden in Buckinghamshire, 3 uren gaans benoordw. Chesham), rijk
grondbezitter en rechtsgeleerde, sedert 1626 lid van
het parlement, was een verklaard bestrijder van Karel I, drong aan op het verleenen van ondersteuning
aan het Protestantismus in Duitschland, dreef de
Petition of Rights in het parlement (zitting 1628)
door, en was een der eersten, die het voorbeeld gaven, om de door Karel I in strijd met de Magna Charta
uitgeschrevene gedwongene leening te weigeren, gelijk hij ook weigerde de even wederrechtelijk gehevene zeebelasting (shipmoney) te betalen. Deswege
in rechten betrokken, meende hij met zijnen neef
Cromwell naar Amerika de wijk te namen, toen een
bevel tot inhechtenisneming hem dat belette. Door
het nu tegen hem gevoerde proces erlangde H.
groote populariteit; in het parlement van 1640 het
hoofd der oppositie, werd hij met nog vier andere
leden in staat van beschuldiging gesteld wegens
hoogverraad. In den oorlog, die nu tusschen het parlement en den koning uitbrak, kommandeerde H.
een regement, dock werd in een gevecht bij Chalgrove gekwetst (18 Juni 1643), en stierf 6 dagen
later.
–
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Hampshire

Hampshire, I) het engelsche graafschap
Hamp, of Hants, voluit Southanaptonshire genaamd,
in bet zuiden van Engeland. is circa 79 vierk. mijlen groot, bevolkt met 370,000 zielen ; hoofdpl. Winchester. — 2) naam van verscheidene graafschappen
in de Vereenigde Staten van N.-Amerika ; het voornaamste is dat in Massachusetts.
Hampshire (Nieuw-), een der Vereenigde
Staten van N.-Amerika, groot 436 vierk. mijlen,
bevolkt met 328,000 zielen, grenst ten N. aan Neder-Canada, ten 0. aan Maine, ten Z. aan Massachusetts, ten W. aan de rivier Connecticut, waardoor
Nieuw-H. gescheiden wordt van den staat Vermont ;
de hoofdpl. is Concord ; de voornaamste rivieren zijn
de Connecticut, de Merrimak en de Androscoggin ;
in het midden en noorden bergachtig, wordt NieuwH. figuurlijk het Zwitserland van Amerika genoemd.
De kusten van Nieuw-H. werden het eerst aangedaan
1614 door kapitein Smith ; het land was toen bewoond'door de Abenaqui-Indianen ; eene engelsche
kolonie vestigde zich aldaar 1623, en gaf aan het land
den naam van Laconia, welke naam 1629 veranderd
werd in Nieuw-H. (New-Hampshire). In 1640 werd
Nieuw-H. vereenigd met Massachusetts, doch 1679
weder daarvan afgescheiden. In 1792 verklaarde
Nieuw-H. zich onafhankelijk.
Hampstead, schilderachtig dorp in het engelsche graafschap Middlesex, vijf kwartier gaans
benoordw. Londen, op de helling van eenen berg ;
10,000 inw.; minerale bron ; in de 18e eeuw en
vroeger was H. eene drukbezochte badplaats.
Hampton, naam van een aantal steden en
dorpen in Engeland en in de noord-amerik. Unie ;
het meest bekend is H., aan den Teems, in het engelsche graafschap Middlesex, met 3000 inw. en het
(met een groot park daarbij behoorende) paleis
Hampton-Court, gebouwd 1515 door kardinaal Wolsey, die het 1526 ten geschenke gafaan Hendrik VIII ;
tusschen diens regeering en die van George Il was
dit paleis van tijd tot tijd bewoond door de koninklijke familie. Door koningin Elizabeth werd te H.
een plantentuin aangelegd, de eerste in Engeland.
Hamran, afstammeling van Ezau; I Chron. I :41.
Hamul, kleinzoon van Juda ; Gen. 46: 12 ;
Num. 26: 21; I Chron. 2: 5. De afstarnmelingen
van H. werden Hamulicten genoemd.
Haman. Zie HAMOON.
Hamutal, moeder van koning Joahaz (II Kon.
23 : 31 ; 24: 18), in Jerem. 52: 1 als rnoeder van
koning Zedekia vermeld.
Hamzah, voornaamste stichter van de secte
der Druzen, werkte, nadat kalif Hakem vermoord
was, met ijver voor de uitbreiding van de nieuwe
secte, en predikte dat die kalif de mensch-gewordene
godheid was geweest. Zie AL-HAKEM-B1AMBILLAII.
Hanaforas, de Alfoeroes.
Hanameel, neef van den profeet Jeremia ;
Jerem. 32: 7, 8, 9, 12.
Hanan, verschillende personen in het 0. 1'.
(I Chron. 8: 23, 38; 9: 44; 11: 45; Ezra 2; 46;
Neh. 7: 49 ; 8: 8;10:10,22,26 ; 13:15;Jer.55 :4).
Hanani, verschillende personen in het 0. T.
(1 Kon. 16 : 1, 7; I Chron. 25 : 4, 25 ; II Chron.
16: 7; 19: 2; 20: 54; Ezra 10 : 20; Neh.l: 2 ;
7: 2; 12: 36).
Hananja, 1) een valsche profeet ; Jeretn. 28.
— 2) een der drie medgezellen van Daniel; Daniel
1: 6 en v.; 2: 17. -- 3) een der vorsten van toning
Uzzia ; II Chron. 26 : 11. — 4) nog 13 andere personen van den naam H. worden in het 0. T. vermeld
(I Chron., Ezra, NA. en Jerem.).

Hanefieten
Hanau, provincie van het keurvorstendom Hessen, groot circa 24 vierk. mijlen met 122,000 zielen,
bevat het voormalige Prinsdom H., het keurhessische gedeelte van het prinsdom Isenburg en een gedeelte van het groothertogdom Fulda, was sedert de
12e eeuw een graafschap, en werd 1429 als rijksgraafschap erkend. In 1451 splitsten de rijksgraven
van H. zich in twee linien, de Hanau-Muntzenbergische en de Hanau-Lichtenbergische. Toen eerstgenoemde 1642 uitstierf, kwamen hare bezittingen
aan de jongste linie, welker hoofd 1696 tot den prinsenstand verheven werd, doch welke linie 1736
insgelijks uitstierf. Alstoen kwam H.-Muntzenberg
aan Hessen-Cassel, en H.-Lichtenberg aan HessenDarmstadt ; 1785 echter werd geheel H. bij HessenCassel ingelijfd, doch 1803 bij rijkshesluit tot een
prinsdom verheven, dat intusschen 1806 door de
Franschen veroverd en 1809 door hen ingelijfd werd
bij het groothertogdom Frankfort, waarvan het deel
bleef uitrnaken tot 1813, sedert welk jaar het prinsdom H. het voornaamste bestanddeel uitmaakt van
de prov. H. — H., hoofdplaats der prov. H. en gewichtigste fabriekstad van Keurhessen, aan den
Kintzig en een kanaal van den Main, 3 wren gaans
beoosten Frankfort aan den Main, heeft een paleis
van den keurvorst, en 15,300 inw. Bij H. werd
30 Oct. 1813 door Napoleon de overwinning bevochten op de Oostenrijkers en Beieren.
Hanbal, mahom. sectaris, geb. 786 te Bagdad,
leefde order de regeering der kalifen Al-Mamoen en
Al-Motassem ; hij werd het hoofd van eene secte,
die beweerde, dat de Koran het ongeschapene eeuwige woord Gods is; hij werd vervolgd door hen die
bevveerden, dat de Koran het werk is van menschenhanden. Hij stierf 855. De aanhangers der leer van
H. ((le Hanbalieten) houden zijne nagedachtenis in
hooge eer.
Handel, of Haandel, dorpje in N.-Braband, 3
kwartier gaans benoordoosten Gernert; 120 inw.;
wonderdadig Maria-beeld, nog druk hezocht door
bedevaartgangers, doch niet meer zoo als oudtijds:
daags na Pinksteren in 1628 kwamen daar ruim
vier duizend personen in bedevaart aan.
Handel (George Friedrich), een der voornaarnste duitsche cornponisten, geb. 24 Fehr. 1685 te
Halle aan de Saale, was reeds als knaap een uitstekend klavierspeler, speelde in het orkest te Berlijn;
werd toen orkestmeester te Hamburg, ging vijf jaren
later naar Italie, waar hij voor Florence, Venetia en
Rome operaas componeerde, die grooten opgang
maakten. Naar Duitschland teruggekeerd, werd hij
kapelmeester van den keurvorst van Hanover, doch
ging 1710 naar Engeland, waar hij door zijne opera
Rinaldi en andere toonstukken spoedig populair werd.
Hij vestigde zich voor goed in Engeland, stond. aan
bet hoofd van de opera in het Haymarket-theater,
was in den laatsten tijd zijns levees blind, en stierf
14 Aug. 1759. In de N'Vestrninster-abdij is hem een
prachtig gedenkteeken opgericht. 13ehalve 45 operaas, heeft H. zijnen naam vereeuwigd door een aantal oratorien, waarvan wij zullen noemen zijn Messias
(1741), Judas Maccabees (1746), Saul (1740),
,Vexanderlest (1735), Samson. (1742). De complete
engelsche editie van 11.'s werken bestaat in 36 foliodeelen.
Handoverpia, lat. naam van Antwerpen.
Hanefieten, of Hanifieten, mahom. sects, de
eerste en oudste der vier sunnitische of orthodoxe
secten van den Islam. De II. zijn due genoemd naar
den stichter 'tunnel' sects (zie ABU-HAN1FEH). De
Hanclitische thins is .le heerschende in Turkije.

Hanno

Hanel
Hanel (Gustav Friedrich), geb. 5 Oct. 1792 te
Leipzig, deed 1822-29 ijverige nasporingen in de
bibliotheken van Zuid- en West-Europa, en werd
1838 prof. der rechtsgeleerde letterkunde te Leipzig, met den titel van hofraad. Hij heeft aan de
wetenschap groote diensten bewezen door eene menigte schatten openbaar te maken, die tot dusverre
slechts in handschrift bestonden. Zijne voornaamste
werken
Catalogus librorum manuscriptorum
(Leipzig 1829); beredeneerde editien van den Codex Theodosianus (Bonn 1839-42), van de -Novella?
constitutiones (Bonn 1844) en van Lex Romana
Visigothorum (Leipzig '1849).
HangO Udd, de zuidwestelijke landtoug van
Finland ; voor ligt de kleine eilandsvesting
Gustaysvarn. In de nabijheid van II.-U. behaalde
Peter de Groote zijne eerste scheeps-overwinning
op de Zweden 27 ink 1714.
Hang—tsjeoe,hoofdplaats der chi neesche prov.
Tsje-kiang, aau den Tsian-tsjang of Vang-tse ;
700,000 inw.; was tot in het begin der 19e eettw de
voornaamste koopstad van gelled China.
.e ..NIZEII.
Hanifah, arab. stad.A
Hanifieten. Zie HANEFIETEN.
Hanke (Henriette
i ne), duitsch romanschrijfster, geboreu to Jauer 24 Juni 1785. Hare
Sammtliche Werice, waarvan 1841 de uitgave wad
begonnen, bedroegen in 1850 reeds 108 deelen. Ze
onderscheiden zich door naiveteit, zedeltjke strekking, en boeienden stip.
Han kiang, de rivier Han, rivier in China,
outspringt in het zuidw. der prov. Sjen-si, eu outlast zich bij Hang-tsjeoe in den Yang-tse, na eenen
oostelijken loop van omstr. 125 mijlen.
Hanley, vlek in het engelsche graafschap
Stafford, een half uur gaans benoordoosten Newcastle-under-Line ; 10,500 inw.
Hanna, moeder van Samuel ; 1 Sam. 1 : 1 22 ;
2: 1, 21,
Hannaken, de czechisclie hemmers der zoogenaamde Hanna, zijnde een district in Moravie,
groot 28 vierk. mijlen, het vruchtbaarste gedeelte
des lands, in de nabijheid van Oltniitz en kremsier.
Hannathon, een der landpalen van Zebulon;
Jozua 19: 14.
Hannibal, 1) stad in den 11.-annerik. staat
Missouri, op den westoever van den Mississippi;
5000 inw. -- 2) stad in den n.-arnerik. staat NewYork, graafschap Oswego ; 3200 inw.
Hannibal, carthaagsch veldheer, zoon van
Hamilcar, geb. 247 v. Chr. Zijn varier had hem
reeds op zijn negende jaar een onverzoenlijken haat
:tan de Romeinen does zweren. diende 5 jaren
in Spanje onder de bevelen van zijnen schoonbroeder Hasdrubal, en werd bij diens dood met algemeene stemmen uitgeroepen als opperbevelhebber
over de carthaagsche armee, ofschoon nauwlijks
25 j. oud. Hij deed den oorlog met de Romeinen op
nieuw ontbranden, doordien hij, in weerwil van
den vrede, de stad Saguntum bemachtigde en VeI7woestte (219 v. Chr.), welke stad eene bondgeuoot
was an de Romeinen. Hierop door Rome aan Carthago de uitlevering van H. geeischt, en die geweigerd zijnde, ontbrandde de oorlog op nieuw (de
tweede punische oorlog). Begrijpende dat men de
Romeinen niet gevoeliger aantasten kon clan op hun
eigen grondgebied, verliet hij Spanje, toog door
Gallie, baande zich eenen weg over de RhOne en
over de Alpen, en deed eenett inval in Italie, waar
hij aanvankelijk zegevierend voorwaarts drong. Op
drie consuls behaahle hij drie schitterende over—

—
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winningen: aan den Ticino (218 v. Chr.), aan de
Trebbia (218 v. Chr.) en aan het meer Trasimenus
(21.7 v. Chr.), waarna hij doordrong in het hart
van het schiereiland, en de Romeinen totaal versloeg
in den gedenkwaardigen veldslag bij Cannw. Ware
hij toen regelrecht op Rome aangerukt, het bpi
geen twijfel of hij had zich rneester kunnen maken
van de stad; doch hij verloor met dralen het gunstige
oogenblik, en de Romeinen maakten zich den tijd
ten nutte om zich zoo goed doenlijk te hersteller],
terwiji de troepen van H., in Campanie gelegerd,
hunne grootste kracht (namelijk hunne gehardheid
tegen vermoeienis en ontbering) verwisselden tegen
eene weelderige en ontzenuwende levenswijs. Hoe
groot de ontsteltenis was, door de nederlaag bij
thumze onder de Rorneinen teweeg gebracht, kan
men nagaan, als men bedenkt, dat het sedert in
zwang geblevene Hannibal ante portas ! (d. i. Hannibal staat voor de poorten !) de sterkste bedreiging
was, diem de Romeinen hadden, om hunnen kinderen
schrik aan te jaren. De troepen van H., door weelde
en wellust in Campanie ontzenuwd, werden door
Marcellus tweernaal overwonnen bij Nola; wel kwarn
Hasdrubal met versche troepen aanrukken om zijnen
schoonbroeder bij te springen, doch eer hij zich met
hem kon vereenigen werd ook hij verslagen in de
nabijheid van den Metaurus. Daarbij kwam, dat H.
slechts met groote moeite uit Carthago geld en versterkingen ontving, en zulks in zeer ontoereikeride
mate, zoodat hij eigenlijk geheel, gelijk men het.
noemt, moest drijven op zijne eigeue wieken. Desniettemin hield hij zich nog 10 jaren in Italie
staande, en ontruimde dat eerst, toen Scipio den
oorlog overgebracht had naar Afrika : toen zag H.
zich genoodzaakt de zee weder over te steken, om
zijn eigen vaderland te gaan beschermen. Nauwlijks
daar aangekomen leverde hij den Romeinen slag in
de vlakte van Zama (202 v. Chr.); doch hij werd
overwonnen, en zag zich genoodzaakt de wijk te
semen naar buitenslands Hij begaf zich eerst naar
Syrie, waar hij koning Antiochus wist over te hales
um aan de Romeinen den oorlog te verklaren ; en
vervolgens naar Prusias, koning van liithynie. Ook
dezen bracht hi; met de Romeinen in oorlog ; doch
tom Prusias het oor ;leende aan den eisch der Rorneinen om hun H. uit te leveren, onttrok de 64jarige H. zich aan het gevaar, dat hem boven het
hoofd king, en maakte door vergif een einde aan
zijn Leven (183 v. Chr.), ont niet leveed irr harden
van zijne vijanden te vallen.

Hartnibalianus. Zie I)ALMATIUS.
Hanniel, 1 ) een overste uit den scam Manasse ;
Num. 34 : 23. — 2) een afstamineling van Azer;
1 Chron. 7: 39.
Hanno, deze naam is gedragen door verscheidene Carthagers, waarvan de beroenidste zijn : H.,
bevelhebber der carthaagsche vloot, werd bij de
Egadische eilanden verslagen door den romeinschen
consul [Matins (242 v. Chr.), door welke nederlaag Carthago ophield meester te zijn van de zee.
— H., carthaagsch veldheer, Hanno cic Groote
bijgenaamd, was steeds eon voorstander van den vrede
met de Romeinen, en een verklaard tegenstander
van Harnilcar, Hasdrubal en Hannibal, wier oorlogzuchtig streven steeds op alle mogelijke wijzen door
H. werd tegengewerkt. Hij stond aan het hoofd van
het gezantschap, dat, Ha den ongelukkigen slag bij
Zama, den vrede met Scipio tot stand bracht (202
v. Chr.). — H. een neef van Hannibal, onderscheidde zich sedert 215 v. Chr. in Neder-Italie,
waar hij met, veel talent oorlog voerde tegen de
,
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Romeinen. — H., een carthaagsch zeevaarder,
werd door zijne regeering uitgezonden om eene ontdekkingsreis te doen tangs de kusten van Afrika, aan
gene zijne der zuilen van Hercules. Op dien tocht
werden zes kolonien door hem gesticht ter kuste
van het tegenwoortlige Marokko, en hij zijnen terugkeer in het vaderland hing hij een verslag van zijne
reis op in den tempel van Kronos (d. i. Saturnus).
Eene grieksche vertaling daarvan, onder den titel
van Periplus (Omzeiling), is opgenomen in de , Geographi Grmci minores"; onder de nieuwe vertalingen, die daarvan bestaan, merken wij op die van
Chateaubriand in zijn » ssai sur les Revolutions".
Hanno, de heilige, bisschop van Keulen. Zie
het art. ANNO.
Hannover. Zi e HANOVER.
Hanoch, zoon van Ruben, en stamvader der
Hanochieten; Gen. 46: 9 ; Exod. 6: 13; Num. 26:
5; 1 Chron. 5: 3. Zie ook ENOCH.
Hanoeman, eene als een aap afgebeeld wordende godheid in de indisehe mythologie, zoon van
Pavana, den koning der winden, vergezelde Rama
op zijne tochten (zooals Pan, de opperste der faunen
en saters, Bacchus vergezelde naar Indie). Hij wordt
afgebeeld met een langen staart, en met een zwerm
apen achter zich, terwijl hij een waaier of eene tier
in de hand houdt. Door zijne apen geholpen (zegt
de legende) legde hij voor de armee van Rama de
keten rotsen, waaraan de Portugeezen den naam
hebben gegeven van Adams-brug (zie dat art.). Vervolgens aan zijnen staart ontvlambare stollen vastgebonden hebbende, bracht hij op die wijze brandstichting en verwoesting in de hoofdstad van Lanka.
Hanosavard, voornialig dorp in den Grooten
Zuidhollandschen Waard. Zie AARTSWAART.
Hanover, duitsch Hannover, sedert 1815 tot
omstr. de helft van 1866 een zelfstandig koningrijk
in het noordwestelijk gedeelte van Duitschland, doch
toen door de Pruisen veroverd en Aug. 1866 bij
Pruisen ingelijfd, was circa 699 vierk. mijlen groot
en bevolkt (Dec. 1861) met 1,888,000 zielen; bet
grensde ten noorden aan de Noordzee, Denemarken,
Hamburg's grondgebied en Mecklenburg ; ten oosten
aan Pruisen en Brunswijk; ten zuiden aan Hessen,
Pruisen en de prinsdommen Lippe en Waldeck; en
ten westen aan het koningrijk der Nederlanden.
Sedert 1823 was het koningrijk H. ingedeeld in zes
landdrostijen, die elk den naam barer hoofdplaats
droegen, t. w.: Hanover, Hildesheim, Luneburg,
Stade, Osnabruck, Aurich, benevens het mijndistrict
(Berghauptinannschaft) van Clausthal. Slechts het
zuidelijk gedeelte van H. is bergachtig, voornamelijk
de prinsdommen Grubenhagen en Gottingen. De
voornaamste rivieren van H. zijn: de Elve, de Oste,
de Weser, de Aller, de Ems en tie Leine; aan de
noordkust van H. bevindt zich de Dollart, eene belangrijke golf of zeeboezem der Noordzee; de voornaamste binnenmeren zijn het Steinhudermeer en
het Dummermeer. De hoofdstad van het koningrijk
H. is Hanover (zie bet volgende art.). — De eerste
bewoners van H. waren de Cherusken in bet zuiden,
de Longobarden en de Chauken in het noorden.
Ten tijde van Karel den Groote was H. in bezit genomen door saksische volkeren ; en zelfs nadat het
door genoemden vorst was veroverd, werd het nog
voortdurend geregeerd door saksische hertogen. In
de 10e eenw zag men er het hoogst.e gezag in handen van vier families, nl. die van Brunswijk, van
Nordheim, de fam. Billung en die van Supplinburg.
In het begin der 12e eeuw trad de erfdochter van
het geslacht Billung in den echt met Hendrik den

Zwarte, uit het geslacht der Guelfen ; en uit dit
huwelijk werd Hendrik de Trotsche geboren, die,
door zijn huwelijk met de erfdochter der families
Brunswijk, Nordheim en Supplinburg, zijn gezag
uitstrekte over nagenoeg geheel H.; maar zijn kleinzoon Otto het Kind werd door den rijksban getroffen en van nagenoeg at zijne landen beroofd ; hij
bleef enkel in het bezit van Luneburg, Kalenberg,
Brunswijk, Grubenhagen en Gottingen, die het hertogdom Brunswijk vormden (1235). Na den dood
van Otto werd dit hertogdom verdeeld tusschen de
verschillende linien van het huis Brunswijk. Doch
eindelijk werd door Ernst August (uit de linie
Brunswijk-Luneburg) een groot gedeelte van het
hertogdom Brunswijk weder tot een geheel gebracht,
en hij werd 1692 verheven tot keurvorst, met den
titel van Keurvorst van Hanover. Hij was gehuwd
met de dochter van den keurvorst van den Palts,
eene kleindochter van koning Jacobus I van Engeland, en door dat huwelijk werd voor de hanoveraansche dynastie het uitzicht geopend, om vroeg of
laat aanspraak te kunnen maken op den troon van
Engeland. George-Lodewijk, de zoon van ErnstAugust, bracht ook het overige gedeelte van het hertogdom Brunswijk onder zijn gezag, door zijn huwelijk (1698) met Sophia Dorothea, erfgename der
andere takken van het huis Brunswijk ; later voegde
hij nog Bremen en Verden daaraan toe. Als naaste
erfgenaam van koningin Anna, volgde George Lodewijk die vorstin op den engelschen troon op in
1714, onder den naam van George I. Sedert dat
tijdstip tot in 1837 is H. voortdurend geregeerd
door de koningen van Engeland, zonder echter van
dat rijk deel uit te maken. Onder George II werd
H. vergroot met het land van IHadeln en met het
graafschap Bentheim ; maar het Teed veel door de
oorlogen van 1741 tot 1756. Door George III werd
een gedeelte van den Harts aan H. toegevoegd, en
1802 werd het bisdom Osnabruck daarbij ingelijfd.
In 1803 had de eerste bezetting van H. door de
Franschen plaats, die het in 1805 afstonden aan
Pruisen, doch het andermaal in bezit namen 1807
en hielden tot 1813. Gedurende dat tijdperk was
een gedeelte van H. ingelijfd bij het koningrijk
Westfalen ; het overige maakte deel nit van het
fransche keizerrijk, en vormde de departementen der
Ooster-Eems, der Boven-Eems, der Monden van de
Weser, en der Monden van de Elve. In 1813 werd
bet keurvorstendom II. teruggegeven aan zijne voormalige dynastic, en in 1815 verheven tot een koningrijk. Krachtens de bepalingen van het Weener
congres werd dat koningrijk H. vergroot met OostFriesland, Hildesheim, het Harlingerland, Goslar,
Arenberg-Meppen, het beneden-graafschap Lingen,
Bentheim, een gedeelte van Eichsfeld, enz.; doch H.
verloor daarbij het 1689 door George Willem verworvene Lauenburg, dat grootendeels aan Denemarken kwam, terwijl het ook ettelijke districten moest
afstaan aan Pruisen en aan Oldenburg. De hertog
van Cambridge, zevende zoon van George III, werd
1816 benoemd tot stadhouder-generaal ; toen de
fransche Juli-omwenteling ook in Osterode en Gottingen eenen weerklank had gevonden (Jan. 1831)
werd hij echter bekleed met den rang van onderkoning en voorzien van uitgebreider volmacht ; hij
beloofde eene nieuwe constitutie, die dan ook 1833
tot stand kwam. Bij den dood van Willem IV, koning van Engeland, echter, werd de troon van GrootBritannie beklommen door diens nicht Victoria;
doch Hanover, dat slechts in de mannelijke linie
kon overgaan, viel nu ten deel aan Ernst August,
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hertog van Cumberland, vijfden zoon van George III
en jongsten broeder van Willem IV, en deze beklom
20 Juni 1837 den troon als koning van H. Reeds
8 dagen daarna werden de Kamers gesloten, en bij
patent van 1 Nov. werd de constitutie van 1833 opgeheven. Zeven professoren te Gottingen, die daartegen een protest indienden, werden 12 Dec. van
hunne ambten ontzet, en meerendeels gebannen.
Ernst August, het hoofd van de tory-partij in Engeland, kon zich maar niet verzoenen met de liberate
richting, die in H. meer en meer veld scheen te winnen, en zijne regeering was slechts eene aanhoudende worsteling tegen de volksvertegenwoordiging,
totdat hij 18 Nov. 1851 stierf, en opgevolgd werd
door zijn zoon George V, geb. 1819, doch blind.
Nog in minder liberate richting dan zijn vader gedaan had, regeerde deze koning ; vooral de verplichte invoering van den Kleinen Catechismus
van Luther (4 April 1862) riep door het gansche
land zulk eenen geest van tegenstand tegen bet
streven der ridderschap en der geestelijkheid in het
leven, dat het gouvernement ditmaal gedwongen
werd aan den volkswil toe te geven, en die invoering vrij te laten aan ieders goeddunken. Het bof
van Engeland, door verscheidene handelingen (onder
andere door het verbod om in H. soldafen te weryen voor de engelsche dienst) geheel van H. vervreewd, zag het dan ook lijdelijk aan dat H., toen
het zich in den oorlog tusschen Oostenrijk en Pruisen (1866) aan de zijde van eerstgenoemd rijk geschaard had, door de Pruisen bezel werd : bet koningrijk hield op te bestaan, en H. werd formeel
ingelijfd bij Pruisen.
Hanover, duitsch Hannover, lat. Hanovria,
hoofdstad van het voormalige koningrijk, en tot
1866 residentie van den koning van Hanover, 17
mijlen bezuidw. Hamburg, aan de Leine ; met inbegrip van de voorstad (het dorp) Linden 72,000 inw.
Hanover, graafschap in bet oosteu van Virginia, met de hoofdpl. H.
Hanover, een aantal steden in de n.-amerik.
Unie ; de voornaamste zijn: 1) in New-Hampshire,
aan den Connecticut ; 2400 inw. — 2) in New-York,
aan het meer Erie ; 63 mijlen bezuidw. Albany ;
5500 inw. — 3) in New-Jersey, 2 wren gaans benoorden Morristown ; 4000 inw.— 4) in New-Jersey,
5 uren gaans benoordoosten Mount Holly ; 2500 inw.
Hanover Island, eiland van Z.-Amerika,
bewesten Patagonie.
Hanover (Nieu w- ) , engelsch New-Hanover,
landschap in britsch N.-Arnerika, heeft NieuwCornwallis ten N., Nieuw-Georgie ten Z. en het
eiland Quadra-en-Vancouver ten Z. 0., wordt van
het N. W. naar het Z. 0. doorloopen door eene
keten bergen ; langs de kust eene menigte eilanden.
Hanriot. Zie HENRIOT.
Hansa (de). Zie HANSE-STEDEN.

macht en bloei stond in de 14e eeuw (veertien nederlandsche steden behoorden er toe, nl.: Doesburg,
Nijmegen, Zutphen, Roermonde, Venlo, Arnhem,
Elburg, Harderwijk, Deventer, Zwolle, Kampen, Groningen, Stavoren en Bolsward). Na de ontdekking
van Amerika echter ging de bond zeer spoedig te
niet ; de laatste bondsvergadering te Lubeck had
plaats 1630, en toen verbonden zich Hamburg,
Lubeck en Bremen, die sedert uitsluitend den naam
van Hanse-steden hebben gedragen.
Hansee, stad in de noordwestelijke provincien
van britsch 0. I., district Hurreeanah, 18 mijlen
benoordw. Delhi ; 9200 inw.; was vroeger gewichtiger dan thans. In het laatst der 18e eeuw werd
H. door een gelukzoeker, met name George Thomas,
verheven tot hoofdstad van een prinsdom, dat echter slechts zeer kort bestaan heeft.
Hansote, stad in de britsch 0. I. prov. Guzerat, aan de golf van Bombay, 5 uren gaans bezuidw.
Broach ; 5000 inw.
Hans Sachs, duitsch dichter. Zie SACHS.
Hanta, of Haute, ook Ahanta, vruchtbaar landschap of koningrijk op 't westerdeel der Goudkust,
heeft eenige vermaardheid erlangd door den opstand
van koning Bonsoe in 1837. Zie GUINEA en AIIANTA.
Hants, verkorte naam van Hampshire.
Han Tsjoeng, stad in China, prov. Sjen-si,
aan den Han-kiang.
Hantum, dorp in Friesland, I our gaans bezuidoosten Holwerd ; 400 inw.
Hantumerhuizen, Af Hantumhuizen, dorp
in Friesland, circa 2 uren gaans bezuidoosten Holwerd; 100 inw.
Hanun, 1) koning der Ammonieten ; II Sam.
10: 1-4; I Chron. 19: 2-6. — 2) twee verschillende opbouwers van Jeruzalem ; Neh. 3 : 13, 30.
Hanusfalva, marktvlek in 't hong. comitaat
Saros, aan de Toplia ; 1400 inw.; minerale bronnen.
Han yang, 1) stad in de chineesche prov.
Hoe-pe, aan de samenvloeiing van den Yang-tse en
den Han ; is met de voorstad Han-kau veel grooter
clan Londen, en wordt geschat op 7 millioen inwoners. — 2) hoofdstad van het koningrijk Corea,
heet eigenlijk Kiang-ki-tao.
Hanze steden. Zie HANSE-STEDEN.
Haoessa, Haussa, vruchtbaar landschap in
Middel-Soedan, tusschen den Niger ten westen en
het rijk Bornoe ten oosten; hoofdplaats Kano. Het
grootste gedeelte van H. is schatplichtig aan het
Fellata-rijk van Sokoto. De bewoners van H. heeten
Haoessa; ze drijven handel, en spreken eene eigene
taal (Spraakkunst en Woordenboek van Schou,
Londen 1843). Vroeger door Clapperton en Oudney,
is H. in onzen tijd bezocht door Barth.
Haparanda, koopstadje in zweedsch Lapland
aan de Bothnische golf en aan de grenzen van Rusland, tegenover Torneg ; gesticht 1809 ; 600 inw.
Hapert, Happert, of Happaert, dorp in N.-Braband, vierdhalf our bezuidw. Eindhoven ; 450 inw.
Hapharthm. Zie HAFARAiM.
Happaert, nude naam van Hapert.
Happizzer, vermeld 1 Chron. 24 : 15.

Hanseatische bond. Zie HANSE-STEDEN.
Hanse steden, de drie vrije steden Ham—

burg, Lubeck en Bremen, sedert 1630 de eenige
leden van den Hanse-bond. Deze bond ontstond in
1241, toen Hamburg en Lubeck zich verbonden tot
wederzijdsche bescherming van hunnen koophandel
tegen rooverij ter zee en te land. Verscheidene andere steden sloten zich bij dien bond aan, waarvan
Lubeck de hoofdstad werd, en reeds in 1260 werd
daar de eerste bondsvergadering gehouden, die daar
vervolgens om de drie jaren plaats bad. Het duurde
niet tang of de voornaamste koopsteden, van de
Schelde of tot aan de golf van Lijfland, waren toegetreden tot dien bond, die op het toppunt van
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Happuch. Zie KEREN HAPPUCH.
Haps, of Haaps, dorp in N.-Braband, 2 uren

gaans benoordw. Boxmeer; 120 inw.
Hapsal. Zie HABSAL.

Hapsburg. Zie

HABSBURC.

Haquin, in fransche boeken voor Hako, naam
van verscheidene koningen van Noorwegen, waarvan
de voornaamste zijn : H. I, die, na zijn broeder
Erik van den troon gestooten te bebben in 936,
2
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Hare

Hardeknut

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

—

in Engeland waar hij om Harald II te bestrijden
aangekomen was (1066) eenige dagen voor de landing van Willem den Veroveraar. — H. IV, een
gelukzoeker, deed zich in 1135 als koning uitroepen, voorgevende een zoon van Magnus III te zijn ;
op die wijze sloot hij Magnus IV van den troon uit,
en zette dien gevangen in een klooster. Maar reeds
spoedig werd H. IV van het leven beroofd door een
anderen gelukzoeker, met name Sigurd Slembidiakni,
die zich insgelijks voor een zoon van Magnus III
uitgaf, en die zich meester maakte van den troon 1136.
Haralem, oude naam van Haarlem.
Haram, stad. Zie BETH-HARAM.
Harami, zoo noemen de Arabieren de Heidens.
Haran, of Harran, stad in Mesopotamie, in bet
0. T. vermeld Gen. 11: 31, 32 ; 12: 4, 5 ; 27: 43;
28: 10 ; 29: 4; II Kon. 19: 12; Jezaia 37: 12 ;
Ezech. 27 : 23. Zie CARRE.
Haran, 1) broeder van Abraham ; Gen. 11 :
26-31. — 2) zoon van Kaleb; I Chron. 2: 46.
3) afstammeling van Gerson ; I Chron. 23 : 9.
Harbonnieres, fransch vlek, dept. Somme,
ruim 3 uren gaans bezuidoosten Corbie ; 2300 inw.
Harborough Market, marktvlek in het
engelsche graafsch. Leicester, aan de rivier Welland
en aan den Londen-York spoorweg, 7 uren gaans
bezuidoosten Leicester ; 2400 inw.; bier had Karel I
zijn hoofdkwartier voor zijne nederlaag bij Nazeby.
Harburg, of Haarburg, 1) stad in de hanov.
landdrostij Luneburg, op den linkeroever van de
Elve, 8 uren gaans benoordw. Luneburg; 7000 inw.;
groote havenkom voor zeeschepen. — 2) marktvlek
in den beierschen kreis Zwaben, aan de Wernitz,
6 mijlen benoordw. Augsburg; 1350 inw.
Harcourt, 1) vlek met 1400 inw. in het fransche dept. Eure, 3 uren gaans benoordoosten Bernay,
ontstaan door het familie-kasteel van het adellijk
geslacht H. — 2) H., of Thury-Harcourt, vlek in
bet fransche dept. Calvados, aan de Orne, 6 uren
gaans benoordw. Falaise; 1200 inw.; heette eertijds
Thury, doch nam den naam H. aan naar Henri
d'Harcourt, ten wiens behoeve het in 1700 tot een
markizaat werd verheven.
Harcourt, een oud adellijk fransch geslacht,
dat 1338 tot den grafelijken, 1700 tot den hertogelijken stand werd verheven. Tot dit geslacht behoorden : H. (Henri de Lorraine, graaf van), zoon
van Karel van Lotharingen, geb. 20 Maart 1601,
gest. 1666. — H. (Henri I, hertog van), maarschalk
van Frankrijk, een der uitstekendste veldheeren der
17e eeuw, gel). 1654, gest. 19 Oct. 1718. — H.
(Francois Eugene Gabriel, hertog van), broeder van
den vorige, geb. 22 Aug. 1786 te Jouy, volksvertegenwoordiger 1827-37, was 1830 eenigen tijd
fransch gezant te Madrid en 1848-49 te Rome.
Hardanger, voogdij in het noorweegsche amt
Sondre-Bergenhuus ; in H. de bergengroep genaamd
Hardangerfjeld (met pieken van 5216 vt.), en de
met verscheidene armen diep landwaarts indringende
Hardanger fjord.
Hardegaryp, dorp in Friesland, 2 uren gaans
beoosten Leeuwarden ; 800 inw.
Hardegg (Julius Friedr. Moritz Karl von),
duitsch schrijver van krijgskundige werken, geb.
11 April 1810 te Ludwigsburg, luitenant-generaal
in wurtembergsche dienst. Inzonderheid melding
verdienen van H.: GrundzUge einer Anleitung Z11711
Stadium der Kriegsgeschichte (Stuttgart 1851);
V orlesungen Tuber Kriegsgeschichte (2 dln. Stuttgart
1852-56); enz.
Hardeknut. Zie CANUT
-

.

Harden
Harden, engelsche stad. Zie HAWARDEN.
Hardenberg, stadje in de nederl. prov. Overijsel, 3 uren gaans bezuidw. Koevorden, aan de
Vecht; 1000 inw.; werd tot stad verheven 1362,
grootendeels door brand vernield 1497 en nogmaals
1708. Het voormalige kasteel (Slot van H.) was
eerst gesticht door de Romeinen om de Bructeren
in bedwang te houden. Dit te niet gegaan, werd een
tweede kasteel aangelegd door den 35en bisschop
van Utrecht 1227 ; het derde werd gebouwd 1354
door den 47en bisschop van Utrecht.; dit werd 1386
vernieuwd en van een sterken toren voorzien door
den 50en bisschop van Utrecht, doch door den 57en
bisschop van Utrecht 1518 ontmanteld, en is later
geheel afgebroken : de plaats, waar het gestaan heeft,
heel nog de Hofstede.
Hardenberg, voormalig prinsdom in Hanover,
in de landdrostij Hildesheim, heeft tot hoofdplaats
Norten, waar nog de rumen van den ouden burg
H., sedert de 13e eeuw bet familie-goed van een
adellijk geslacht, waarvan nog tegenw. leden in Leven
zijn. De voornaamste personen van dat geslacht zijn
geweest : H. (Karl Aug. prins von), staatsman, gel).
31 Mei 1750 te Essenroda in Hanover, ward, ter
belooning voor zijne gewichtige diensten gedurende
den bevrijdings-oorlog, 2 Juni 1814 tot den prinsenstand verheven. Hij stierf op eene refs in Italie te
Genua 26 Nov. 1822. — H. (Friedrich, vrijheer
von), meer bekend onder zijn auteursnaam; zie het
art. NOVALIS.
Harderovicum, en Hardervicum, lat. namen
van Harderwijk.
Harders eiland, eiland in den Soendaschen
archipel, bezuiden Celebes, bij de baai van Boni.
Harderwijk, lat. Harderovicum, havenstad in
Gelderland, aan de Zuiderzee, en aan den straatweg
van Amersfoort naar Elburg, 4 uren gaans bezuidvv.
Elburg; 6000 inw.; indertijd was H. eene Hanse-stad.
De 1647 gestichte universiteit werd 1811 opgeheven; het gymnasium dagteekent reeds van 1372,,
telde in 1441 ruim 300 leerlingen van buiten de
stad, ward 1503 door brand vernield, 1540 wader
opgericht, en ontving 1603 van prins Maurits den
naam van ,,Gymnasium Nassavicum". De oudste
zoon van prins Maurits, Willem, graaf van Nassau,
was te H. geboren. Wanneer H. gesticht is weet
men niet; in 1229 werd H. bemuurd en tot stad
verheven door Otto, graaf van Gelre; - in 1379 werd
te H. door Willem 1, graaf van Gelre en Zutphen,
eene munt gevestigd, die echter reeds spoedig teniet ging, waarop in 1584 de munt van Geire en
Zutphen uit Nijmegen naar H. verplaatst werd. In
1372 werd H. betegerd en ingenomen door de
Heeckerens; 1505 veroverd door de Spanjaarden,
1511 heroverd door Karel, hertog van Gelre ; 1528
bij capitulatie door graaf Floris van Egmond ingenomen ten behoeve van keizer Karel V, doch kwam
nog in hetzelfde jaar terug aan Karel, hertog van
Geire; 1543 erkende H., even als de rest der geldersche steden, keizer Karel V als hertog ; 1572
werd H. voor de Staten veroverd door Willem, graaf
van den Bergh; 1672 zag H. zich genoodzaakt bij
capitulatie zich over te geven aan de Munsterschen,
die het zeven dagen later (krachtens het tusschen
Frankrijk, Engeland, Keulen en Munster gemaakte
veroveringsbeding) overleverden aan de Franschen,
die er tot Nov. 1673 jammerlijk huishielden, an at
de vestingwerken slechtten. In 1704 was H. het
tooneel van een gewapend oproer, wegens de verandering door prins Willem III in de stedelijke regeering gebracht ; de door den prins aangestelde
—
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nieuwe regenten behielden echter, met behulp van
het yolk, de overhand; 29 en 30 Juli 1787 werden
te H. door de Oranje-partij baldadigheden gepleegd
tegen de Patriotten : 9 huizen warden geheel geplunderd, en van ruim 60 de glazen ingeworpen.
Van overstrooming had H. te lijden 14 en 15 Nov.
1775, alsook 3 en 4 Fehr. 1825. In 1503 werd geheel H., op een half dozijn huizen na, eene prooi
der vlammen, waarbij ruim duizend menschen het
Leven verloren.
Hardewerdt, voormalig dorp in den Grooten
Zuidhollandschen waard, aan de samenvloeiing van
de Oude Maas en de Earn, was een der 34 dorpen
die nooit wader te voorschijn kwamen van de 72,
die in den vloed van 18 Nov. 1421 verdronken.
Hardheim, stad in den badener Benedenrijnkreis, aan de Erfa, 9 mijlen benoordoosten Mannheim; 2000 inw.
Nardi Canut. Zie CANUT.
Hardinge (Henry, viscount), engelsch generaal, gab. 30 Oct. 1 785 te Stanhope, diende van
1808 tot 1815 tegen Napoleon, werd 1844 gouvernenr-generaal van britsch Oost-India, en na den
gelukkig beeindigden oorlog tegen de Sikhs verheven tot viscount H. van Lahore. Naar Engeland
teruggekeerd, werd hij na Wellington's dood generalissimus, an 1855 veldmaarschalk. Hij stierf 24
Sept. 1856 te South-Park in Kent.

Hardingsveld, dorp.
H—ARDINXVELD.
Hardinxveld, dorp in Zuid-Holland, ander-

half uur gaans bewesten Gorinchem, aan de Merwede.
Hardouin (Jean), geleerd fransch Jezifiet,
gab. 1646 te Quimper, gest. 3 Sept. 1729 te Parijs,
heeft door zijne paradoxe stellingen veal twist veroorzaakt, an zich zelven vele onaangenaamheden berokkend. Zoo beweerde hij in de Chronologia as
nummis antiquis restituta (1677) en in deProlegomena
ad censurani vet erum scriptorum, dat alle antieke
munten van nieuwen oorsprong zijn, an dat de
meeste klassieken niets anders zijn dan ondergeschovane werken, in de 13e eeuw door monniken opgesteld. — H. Zia PEREFIXE.
Hardtfeld, landschap in Wurtemberg, zijnde
het noordoostelijk gedeelte van de Zwabische Alp
in het oberamt Neresheim.
Haref. Zie n—AREPH.
dorp in de prov. Groningen, 1 uur
Haren,
gaans bezuidoosten de stad Groningen, aan den
straatweg ; 700 inw. — 2) dorp in N.-Braband, een
half uur gaans bezuidoosten Megan ; 500 inw.; Teed
veal door den watervloed Jan. 1809.
Haren (van), aanzienlijk friesch geslacht, dat
in de 16e eeuw veal bijdroeg tot de bevrijding van
ons land uit de spaansche overheersching, en leverde
later verscheidene staatsmannen an letterkundigen.
De voornaamste laden van dit geslacht zijn : H.
(Adam van), made-onderteekenaar van het verbond
der edelen, in 1572 een der voornaamste bevelhebbers der Geuzen, hij de inneming van den Briel
gest. te Leeuwarden 1590.— H. (Onno Zwiervan),
gab. te Leeuwarden 2 April 1711, dichter an staatsman, bekleedde aanzienlijke atnbten, had veal verdriet van zijne twee dochters en hare mannen, zag
1777 zijn huis afbranden (vermoedelijk was de
brand aan booseardigheid zijner belagers toe te
schrijven), geraakte door toedoen van den hertog
van Brunswijk buiten het staatsbewind, doch vereetiwigde zijnen naam door zijne gedichten (waaronder De Geuzen ; 5e druk, bezorgd door Bilderdijk
en Faith, 2 din. Amst. 1785 an 1826).

Harencarspel,

dorp. Zie HARINGCARSPEL,

Hareph

Harlingerland

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

Haringcarspel, of Harencarspel, dorp in
N.-Holland, 3 uren gaans benoorden Alkmaar ; als
gemeente (met Dirkshorn, enz.) 1600 inw.
Haringhe, marktvlek in de belgische prov.
West-Vlaanderen, district Yperen ; 2000 inw.
Haringvliet, rivier in Zuid-Holland, begint
even beneden Willemstad, stroomt tusschen de
eilanden Beierland en Voorne ten noorden en Overflakkee en Goeree ten zuiden, en verbindt het Hollandsdiep met de Noordzee. — H. (Stad aan
dorp; zie STAD-AAN-'T-HARINGVLIET.
Zie HARIF.
Haripoor, verscheidene steden in den Pundzjab, aan den voet van het Himalaya-gebergte ; de
voornaamste ligt aan den Dor, en is een der rijkste
steden van Lahore.
Hariri, d. i. zijdehandelaar, bijnaam van AboeMohammed-Kasem-ben-Ali, een der uitstekendste
dichters en taalgeleerden der Arabieren, geb. 1054
te Basrah, gest. aldaar 1121. Zijn beroemdste werk
zijn de Makamat, het best uitgegeven door S. de
Sacy (Parijs 1822 ; 2e druk van Renouard en Derenburg, 2 'din. Parijs 1847-53), meesterlijk in het
Duitsch nagevolgd door F. Ruckert (Die Verwandlungen des Abu-Seid von Serug, 3e druk 2 din. 1844).
Harkany, dorp met 600 inw. in het hongaarsche comitaat Baranya, bij Ffinfkirken ; drie
drukbezochte sterk-muriatische zwavelbronnen.
Harkeborg, voormaligdorp in 't noordoosten
der provincie Groningen, 1277 door den Dollart
verzwolgen.
Harkinge, oude naam van het dorp Herkingen.
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York, aan de Wheyle, 3 uren gaans benoordoosten
Leeds; 2500 inw.; prachtig kasteel (Harewood House).
Harlleur, la tHarfloricum,het o u de Caracotinum,
stad in het fransche dept. der Beneden-Seine, aan
de uitwatering van de Lezarde in de Seine, een half
uur gaans van de zee, en circa 2 uren gaans beoosten
Havre; 1800 inw.; eertijds versterkte stad en gewichtig als een sleutel van Frankrijk voor Engeland,
geraakte in verval sedert de haven begon te verzanden, en sedert Havre in zijne opkomst kwam. In
U15 werd H. bemachtigd door de Engelschen, aan
wie het 1433 werd ontweldigd, doch die het op
oienw veroverden 1440, waarna het bun voor goed
werd ontnomen 1450 door Karel VII.
Hargraves (Edmond Hammond), engelsch
reiziger, vermaard door het ontdekken van de goudmijnen in Australia, geb. omstr. 1816 te Gosport,
schreef in 1854 Australia and its gold fields. -- H.,
uitvinder der spinmachiue, geb. te Blackburn in het
engelsche graafschap Lancaster.
Harhas, of Hasra, grootvader van Sallum, die
de man was van de waarzegster Hulda ; II Kon. 22:
14; II Chron. 34: 22.
Harhoja, een der opbouwers van Jeruzalem ;
Neh. 3 : 8.
Harhur, een voorvader der babylonische gevangenen ; Ezra 2 : 51 ; Neh. 7 : 53.
Haria, dorp ter zuidwestkust van bet ambonsebe eiland Honitnoa (nederl. 0. I.), met het 1655
aangelegde fort Delft ; 1817 hadden de muiters zich
in H. verschanst, doch het werd spoedig door de
nederl. troepen vermeesterd.
Harich, of Harig, dorp in Friesland, 4 uren
gaans bezuidw. Sneek ; 350 inw.
Harif, of Hariph, een voorvader der baby'. gevangenen ; Neh. 7 : 24 ; 10 : 19.
Harig. Zie HARICH.
Harim, I) priester ten tijde van David ; I Chron.
24 : 8. — 2) priester ten tijde van Nehemia ;
10 : 5 ; 12 : 15. — 3) onderscheidene voorvaders
der babylonische gevangenen ; Ezra 2 en 3; Neh. 3,
7 en 10.
Haring (Jan), een burger van Hoorn, vocht
19 Maart 1573 als een andere Horatius Codes op
den Waterlandschen Dijk tusschen het IJ en een
meertje, gaf zoodoende aan de Staatschen, waarmede
hij, onder aanvoering van Sonoy, van den Diernerdijk kwam vluchten, gelegenheid out aan den overniachtigen vijand te ontkornen, en sprong eindelijk,
toen hij (len vijand niet !anger keeren kon, in het
meer, en kwam aan de overzijde behonden aan wal.
In den scheepsstrijd tegen Bossu op de Zuiderzee
(II Oct. 1573) beyond H. zich op het schip van
Cornelis Dirkszoon, dat met twee andere het vijandelijke admiraalscliip enterde. De Noord-Hollanders
wierpen aanhoudend potten net ongebluschte kalk
en andere brandbare stoffen op bet vijandelijke schip,
zoodat de Spanjaarden niet wisten waar butt lijf te
bergen. Te inidden van lien vuurregen sprong H.
aan 's vijands boord, klmn er ijlings in den mast,
scheurde de admiraalsvlag van de steng, en liet zich
daarntede zakken, (loch werd door een schot nit een
der luiken in de horst getroffen, en stortte dood op
het dek ceder.
Haring (Wilhelm;, geb. 1798 te Breslau, onder den naam van IV ilibald Alexis een der voornaamste en vruchtbaarste romanschrijvers van
Duitschland.
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Harkstede, dorp in de prov. Groningen,
5 kwartier gaans beoosten Groningen ; 400 inw.
Harlaw, eene plaats in het schotsche graafschap Aberdeen, onder het kerspelChapel-of-Garioch;
groote veldslag 1411 tusschen de Hooglanders (onder den Lord of the Isles) en de koninklijke troepen
(onder den graaf van Mar).
Harlay (Francois de), Neer van Champvalon,
geb. te Parijs 1625, werd 1651 aartsbisschop van
Rouaan, 1670 van Parijs. Door Lodewijk XIV belast
met het bestuur over de kerkelijke zaken, was hij
een der voornaamste bewerkers van de herroeping
van het. Edict van Nantes. Door H. werd het heimelijke huwelijk voltrokken tusschen Lodewijk XIV en
Madame de Maintenon. Hij stierf aan eene beroerte

1695.

Harlech, of Harleigh, vervallen marktvlek in
het engelsche prinsdom Wallis, graafschap Merioneth.
aan de Cardigan-baai, met haven en een oud bergslot.
Harlem, uitheemsche spelling voor Haarlem.
Harleveen, verhasterd your Aarlauderveen.
Harley (Robert). Zie OXFORD (graaf van).
Harlinga, lat. naam van Harlingen.
Harlingen, lat. Harlinga, oudtijds Harris,
voornaamste zeestad in Friesland, aan de Zuiderzee,
anderhalf tun. gaans bewesten Franeker ; 10,000 inw.;
goede haven. Reeds 1227 wordt H. onder de steden
van Friesland vertneld; het was de eerste stad in
Friesland, die zich voor de vrijbeid van godsdienst
en tegen de Spanjaarden verklaarde. Van watersnood
teed H. 1 Nov. 1570, 21 en 22 Nov. 1776 en Fehr.
1825. Het voormalige kasteel van H. was eerst een
blokhuis bewesten de stad opgericht 1496 door de
Vetkoopers, doch 1502 word door Albrecht van
Saksen op de plaats van het toen reeds geslechte
blokhuis een kasteel gebouwd, waar de eerste friesche
stadhouders onder Karel V }mune residentie hielden.
Harlingerlan.d, dus genoemd naar het riviertje Harrel of Harle, is een landschap, uitmakende

H armelen
het noordoostelijk gedeelte der hanov. prov. OostFriesland aan de Noordzee, groot omstr. 7 vierk.
.mijlen, ,m1t. 23,000 zielen ; de voornaamste plaatsen
in H. zijn : Esens, Wittmund, Karolinensiel. Tot
het H. behooren ook de twee nabij de kust gelegene
Noordzee-eilandjes Langeroog en Spikeroog.
Harmelen, of Hermelen, oudt. Hermalen, dorp
2 uren gaans bewesten Utrecht, anderhalf our gaans
van Woerden, aan den Ouden Rijn; 1450 inw.
Harmenopulus (Constant.), geb. te Constantinopel omstr. 1320, gest. aldaar 1380, uitstekend rechtsgeleerde, bekleedde gewichtige ambten
onder de keizers Joh. Cantacuzenus en Joh. Paleologus. Men heeft van hem het Promptuarium juris of
Manuals legum in 6 boeken (beste editie van Heimbach, Leipzig 1851); ook eene ,,Lijst der grieksche
werkwoorden", in 1843 ontdekt door Mynas ; enz.
liarmensen, of Hermans, de eigenlijke naam
van Jacobus Arminius.
Harmenswolde, voormalig dorp in de prov.
Groningen, bewesten de Ee en de Tjamme, werd
1277 verzvvolgen door den Dollart.
Harmersbach, of Hammersbach, eigenlijk
Zell am Harmersbach, stad in den badener Middelrijnkreis, ruim 4 uren gaans bezuidoosten Offenburg ;
1400 inw.; vroeger rijksstad, waaraan niet onderhoorig was het 2 uren gaans lange Dal aan den H.
.e -RISTOG1TON
1).
Harmodius. Zie
A
Harmonia, of Hermione, dochter van Mars
en Venus ; bij gelegenheid van haar huwelijk met
Cadmus, waarbij al de goden op de bruiloft kwamen,
ontving zij van haren bruidegom de door Vulcanus
vervaardigde ongeluks-halsketen, die allerlei onheilen over hare familie bracht. Door H. werd de
eerste kennis der muziek in Griekenland ingevoerd.
Zij werd later in eene slang veranderd, even als
Cadmus, wien zij een zoon (Polidorus) en vier dochters (Inn, Agaue, Autonoe en Semele) geschonken
had. — Ms cabirische godheid was H. de dochter
van Hermes, en werd vereerd als het zinnebeeld van
de harmonie, die in het heelal heerscht.
Harmonieten, eene secte. Zie RAPP (George).
Harmony, verscheidene steden in de n.amerik. Unie: 1) staat New-York, graafschap Chatauque, bezuidoost. Portland ; 4000 inw. — 2) staat
Maine, 10 mijl. benoordoosten Augusta; X1200 i ow. —
3) staat New-Jersey, 9 mijlen benoordw. Trenton;
1600 inw. — 4) staat Ohio, graafschap Clerk ; 1800
inw. — 5) in 't wester van Pennsylvartie, 1803 gesticht door Rapp. — 6) New-Harmony, in Indiana,
aan den Wabash, 4 mijlen van den mond dier rivier,
insgelijks door Rapp gesticht.
Harmozia, klein Iandschap in het nude Azle,
in Caramanie, in het oostelijk gedeelte van het
noordwestkustland der Perzische golf.
A
Harmsweerde. Zie -ARTSWAART.
Harnepher, nazaat van Azer; I Chron. 12 : 5.
Hams, nude num van Harlingen.
Haro, het oude Caslrum
stad in Spanje,
10 uren pans benoorden Logrotio ; 6600 inw.
Harod, eene bron, waat. Gideon zijne 41'10flank legerde, toen hij Oprilide tegen de Midianieten ; Richt. 7:1.
Haroe, zoon van Kaleb; 1 Chron. 2: 52.
Haroedzj, bergketeu in Tripoli (Vezzan), is
cells vertakking van den Atlas, en splitst zich in
twee ketenen: de 11.-el-Abiad (d. i. Witte H.) in
het zuidwesten, en de 1 11.-el-Assoead (d. i. Zwarte
H.) in het oosteu, aan de zuidgrens van Fezzan.
Haroekoe, of ilaroeka, een der Uliassers,
den Molukschen archipel ; het zuidelijk gedeelte van
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dit eiland beet Boewang-Besi, of Oma, en wordt
voornamelijk bewoond door Christenen, terwijl bet
noordelijk gedeelte, dat Hatoewaho heet, hoofdzakelijk door Mahomedanen bewoond is. Bevolking circa
8000 zielen ; behalve de hoofdpl. H. zijn er op H.
nog tien andere dorpen.
Haroen al Razjid, d. i. Aaron de Bechtvaardige, de beroemdste der kalifen, uit het geslacht
der Abbassieden, geb. 765 te Rei in Medie, gest.
te Thous in Khorassan in 't laatst van Maart 809.
Hij had zich reeds in klein-Azie onderscheiden
tegen de troepen van keizerin Irene, toen hij 786
den troon bekiom als opvolger van zijn broeder
Moessa-al-Hadi, die hem uit naijver uit den weg
had zoeken te ruimen, doch daarin verhinderd was
geworden, doordien zijne moeder hem van kant liet
maken, ten einde haren liefsten zoon H. in het leven
te behouden. Hij maakte ontzachlijke veroveringen
fil Azle, bracht herhaalde maken de nederlaag toe
aan de legers van Irene en Nicephorus, bracht zijne
hoofdstad Bagdad tot een nooit gekenden trap van
bloei, breidde zijne betrekkingen tot in het Westen
nit, en trachtte zelfs een bondgenootschap te sluiten
met Karel den Groote. H. was de lieveling van zijn
yolk, en is de hoofdpersoon in een aantal vertellingen
uit de ),Duizend-en-een-Nacht". In den laatsten tijd
zijns levens beging hij vele wreedheden: tot zelfs
zijn voornaarnsten gunsteling en boezemvriend Dzjafar
(Djafar, Giafar) liet hij ter dood brengen. Zie het
art. BARMECIDEN.
Haroeri, egyptische godheid. Zie Hones.
Harold, koningen van Engeland: H. I, zoon
van Canut den Groote, beklom den troon 1037, doch
stierf reeds 1039 ; zie CANUT III. — H. II, zoon
van graaf Godwin van Kent, en zwager van Edward
den Biechter, bij wiens dood (1066) hij zich als
toning opwier ► . Zijn broeder Tostig, die hem, ondersteund door gewapende hulp van den noorweegschen toning Harald 111, den troon betwistte, werd
door hem verslagen ; doch nog in hetzelfde jaar
(1066) sneuvelde H. lI in den vermaarden slag bij
Hastings tegen Willem den Veroveraar.
Haromszek, comitaat in Zevenbergen, be-.
grensd door de comitaten Czik en Cronstadt, en door
NValachije en Moldavie ; hoofdpl. Illyefalva.
Haroseth, heidensche stad in Canaan ; Richt.
4: 2, 13, 16.
Haroue, fransch vlek, dept. Meurthe, 6 uren
pans bezuiden Nancy, aan den Madon ; 800 inw.;
fraai basted', Waal' maarschalk Bassompierre geboren was.
Harpagus, 1) veldheer van Darius Hystaspis.
— 2) rnedisch satraap, werd door toning Astyages
met de taak belast 010 den pasgeboren Cyrus ter
dood te brengen, doch volbracht dit bevel niet, en
gal' bet kind aan eenen herder om het te vondeling te leggen. Toen Astyages tien jaren later ontdekte
dat zijn bevel onuitgevoerd was gebleven, liet hij
den zoon van H. ter dood brengen, en strafte den
o ngeluk k igen varier door hem bet vleesch van dien
—

—

zoon als diseligerecht te later eten, eu hem na den
maaltijd daarmede bekend te maken. Aanyankelijk
Yield II. zij1 -10 gloeiende verbittering daaroyer geheim ; doch toen Irij later win bet hoold der troepen
geidaatst werd mil den opstand te onderdrukken,
die door Cyrus verwekt, was, maakte H. gemeene
zaak met de opstandelingen, stiet Astyages van den

troon, en riep Cyrus als koning uit.

Harpalus, een Macedonier, door Alexander
;len Gr., tijdens diens tocht naar Indie, aangesteld
als stadhowle . r van Babylonie, verkwistte onnoeme-
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Harpalyce

lijke sommen uit de schatkist, en vluchtte bij den
terugkeer zijns meesters naar Athene ; daar echter
gevat, om aan Alexander uitgeleverd te worden,
wist hij te ontsnappen, en nam de will( naar Creta,
doch werd hier, door een vriend verraden, vermoord
(325 v. Chr.). — 2) grieksch sterrekundige omstr.
480 v. Chr.
Harpalyce, 1) dochter van Harpalycus, koning der Amymneen in Thracie, eene heldin, door
wie Neoptolemus, bij zijn vijandelijken inval in
Thracie, geslagen en op de vlucht gedreven werd.
Na haars vaders dood hield zij zich in de bosschen
op, leefde van rooverij, was vermaard om hare ongemeene vlugheid, en werd eindelijk door de veehoeders, wier kudden niet veilig voor haar waren,
in strikken gevangen en ter dood gebracht. —
2) dochter van Clymenus, koning van Argos, werd
op haar verzoek door de goden in een vogel veranderd, ten einde niet door hares eigen vader, die
verliefd op haar was, verkracht te worden.
Harper's Ferry, stad in den n.-amerik.
staat Virginia, aan de uitwatering van den Shenandoah in den Potomac, ruim 3 uren gaans beoosten
Charlestown ; arsenaal der Unie, Oct. 1859 overrompeld door Brown (zie BRowN). In den burgeroorlog sedert 1861 was 11.-F. een punt van veel
strategisch gewicht.
Harpien. Z ie 11
Harpocrates, d. i. Horns bet Kind, in 't
Egyptisch Haroeri, d. i. Horns met weeke voetjes,
als zinnebeeld van de pas uit de winterboeien ontslagene, nog weinig kracht hebbende lentezon, eene
egyptische godheid, zoon van Osiris en Isis, werd
afgebeeld als een in doeken gewonden kindje, met
den vinger op den mond, waaruit de Grieken ten
onrechte opmaakten, dat H. de god der stilzwijgendheid was ; hij was de god der opgaande zon.
Harpocration(Valerius), alexandrijnsch taalgeleerde, omstr. de helft der 4e ecuw na Chr.,
schrijver van het Lexicon decent oratorum Grcecorum,
het best uitgegeven door J. Bekker (Berlijn 1833).
Harpijen, bij de grieksche dichters eene soort
van straf-oefenende godinnen, dochters van Thaumas
en Electra, of van Neptunus en de Zee, ,waren aanvankelijk twee in getal: Aello en Ocypete (vermeld
bij Hesiodus): later noemde men er meer (Celeno,
Aellopus, Thyella, enz.); ze werden afgebeeld in de
gedaante van een roofvogel, met het aangezicht van
eene oude vrouw. Aanvankelijk hielden ze zich in
Thracie op, waar Phineus tang door hen gepijnigd
werd ; doch door Calais en Zethes, de zonen van
Boreas, werden de H. uit Thracie verdreven, en
riamen toes de wijk naar de Strophadische eilanden.
H arra, woestijn in het binneuland van Syrie,
beoosten het Hauran-gebergte.
HarraCh, kleine kustrivier in Algerie, be-.
sproeit de oostelijke Metidzja.
Harrach (graven van), een adeloud, oorspronkelijk boheemsch geslacht, dat 1627 tot den rijksgravenstand verheven werd, en aan Oostenrijk verscheidene staatsmannen en krijgslieden geschonken
heeft. Wij zullen hier enkel noemen: H. (Ferdinand Bonaventura, graaf van), geb. 1637, gest.
1706, was ambassadeur Spanje onder Karel 11,
over wiens hof opmerkelijke bijzonderheden inedegedeeld worden in H.'s ildmoires et negotiations
secretes (2 din. 's-Hage 1720). — H. (Ludw. Thomas Raymond, graaf van), zoon van den vorige, werd
zijns vaders opvolger als ambassadeur in Spanje,
protesteerde 1702 tegen het testament van Karel 11,
was van 1728 tot 1733 onderkoning van Napels, en

Harrison
stierf 1742, — H. (Karl Borromeus, graaf van),
uit de jongste linie van het geslacht H., geb. 1761,
gest. 1 Oct. 1829, oefende touter uit menschlievendheid gedurende 25 jaren de geneeskunst uit te Weenen, waar o. a. van 1805 tot 1809 zijn huis altijd
open stond voor de talrijke gekwetsten, die er gratis
verpleegd werden. — H. (Auguste, gravin von),
geb. 30 Aug. 1800, nicht van den vorige, ging onder den naam van .Prinses van Liegnitz en gravin
van Hohenzollern" 9 Nov. 1824 een morganatisch
huwelijk aan met koning Friedrich Wilhelm III van
Pruisen.
Harran, of Haran, het oude Carrw.
Harreveld, geldersch dorp. Zie HERVELD.
Harricanaw, rivier in Nieuw-Britannie (N.Amerika), komt uit bet meer van Canada, en valt
na eenen loop van 50 mijlen in de James-baai.
Harring (Joh.), pseudoniem. Zie het artikel
BAGGER (K. Chr.).
Harring (Harro Paul), geb. 28 Aug. 1798 te
lbetisdorf bij Husain, eerst tolbeambte, vervolgens
schilder, ging under veel been en weer trekken 1828
als Griekenvriend naar Morea, diende na 1828 als
soldaat te Warschau, en leidde ook na dien tijd een
leven vol avonturen en strijden in I)uitschland,
Zwitserland, Engeland, Helgoland, Brazilie, NoordAmerika, Noorwegen, enz. Na, als lid van het te
Londen gevestigde democratische Centraal-comite,
1854 eenigen tijd in hechtenis geweest te zijn te
Hamburg, begat' hij zich naar Amerika, en keerde
1856 nit Rio-Janeiro naar Europa terug. Behalve
Gedichten schreef hij eene menigte romans en andere geschriften, 0. a.: zijne eigene levensbeschrijving onder den titel van Rhonghar 4111* (4 dln.
Munchen 1825); Der Pole (Baireuth1831); Mentoiren
'fiber Polen (2 deelen Neurenberg 1831); Dolores
(4 dln. Hazel 1858-59); enz.
Harrington, marktvlek en zeehaven in het
engelsche graafschap Cumberland, aan de Iersche
Zee, een half uur gaans bezuiden Workington, en
2 uren gaans benoorden Whitehaven ; 2200 inw.
Harrington (James), engelsch publicist, geb.
Jan. 1611 te Upton, kamerjonker van Karel I, bekend als schrijver van Oceana (Londen 1656), met
welken roman, die voor eene satire op het bewind
van Cromwell werd gehouden, H. zich eenige vervolgingen op den hals haalde. Na het herstel der
monarchic werd H. om zijne republikeinsche ideen
in hechtenis genomen (1661), hetgeen zulk een
schok gaf aan zijn gestel, dat hij, ofschoon reeds
spoedig in vrijheid gesteld, meer en meer de ken-.
teekenen vertoonde van gekrenktheid in de geestvermogens, totdat hij 11 Sept. 1677 stierf. — H.
(John), geb. 1561, gest. 1612, vertaalde den Orlando
furioso in het Engelsch, en schreef de Naga Antiquw.
H. (graaf van); zie STANHOPE.
Harris, of Herries, een der Hebrieden, met
Lewis verbonden door eerie smalle landengte, heeft
eene bevolking van 4000 zielen. Op H. verscheidene overblijfselen uit den tijd der Druieden. Door de
Harris-sond wordt H. van North-Uist gescheiden.
Harrisburg, hoofdstad van den n.-amerik.
Unie-staat Pennsylvanie, aan den Susquehannah,
18 mijlen benoordw. Washington ; 14,000 inw.; gestick 1785.
Harrison (John), engelsch werktuigkundige,
geb. 1693 te Foulby, graafsch. York, gest. 24 Maart
1776 te Louden, waar hij zich '1735 als horlogemaker had gevestigd, na aanvankelijk te zijn opgeleid your timmerrnan. Hij is beroemd als uitvinder
van den Chronometer (time-keeper).
—

Harrison
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Harrison (William Henry), geb. 9 Febr. 1773 stukken, alsook een degelijker werk, getiteld: Bein Virginia, onderscheidde zich in de oorlogen tegen
schrijving van Guiana, o f de Wildelcust in Z.-Amerika
de Indianen, en 1813 tegen de Engelschen, werd
(2 dln. Amst. 1770).
door de Whigs (in N.-Amerika de zoogenaamde
Hartswaerde. Zie AARTSWAART.
aristocratische partij) tot president der Unie gekoHartwerd, ook Hertwerd of Herwerd, dorpje
zen voor het tijdvak 1841-45, doch stierf reeds
in Friesland, drie kwartier gaans benoordoosten
4 April 1841 (1 maand na zijne verkiezing).
Bolsward ; 100 inw.
Harrodsburg, plaats in N.-Amerika, staat
Hartz. Zie HARZ.
Kentucky, aan den Salt-River, 6 mijlen bezuiden
Hartzenbusch (Juan Eugenio), een der
Frankfort ; druk door badgasten bezochte minerale
voornaamste hedendaagsche spaansche tooneeldichbronnen ; 3000 inw.; het 1836 gestichte Baconters, geb. 6 Sept. 1806 te Madrid, zoon van een
College.
duitschen schrijnwerker.
Harrogate, dorp in het engelsche graafschap
Harudes, Charudes, door Ptolemeiis vermeld
York, 10 uren gaans benoordw. York, is met zijne
onder de bewoners van het Cimbrische schiereiland.
beroemde zwavelbronnen een der voornaamste badDe H. dienden ook in de armee van Ariovistus.
plaatsen van Engeland ; circa 4000 inw.
Hamm, afstammeling van Juda ; I Chron. 4: 8.
Harrow, dorp in bet engelsche graafschap
Harumaph, varier van een der opbouwers
Middlesex, circa 4 uren gaans benoordw. Londen,
van Jeruzalem ; Neh. 3 : 10.
op den hoogsten berg in het graafschap, waarom
Zie HARQEN.
het Harrow-on-the-Hill genoemd wordt ; 5000 inw.;
Haruspices. Zie ARUSP10ES.
beroemde school, gesticht 1571 door John Lyon,
Haruz, grootvader van moederszijde van koning
onder Elizabeth, voor kinderen uit den aanzienlijken
Amon ; II Kon. 21: 19.
stand, o. a. lord Byron en sir Robert Peel studeerHarvey (William), beroemd engelsch geneesden Kier.
kundige, geb. 11 April 1578 te Folkstone in Kent,
Harrowgate. Zie HARROGATE.
werd 1615 prof. der ontleedkunde te Londen, 1630
Harsa, een voorvader der wedergekeerden uit lijfarts van Karel I, en stierf 3 Juni 1658. Van zijne
Babel ; Ezra 2 52; Neh. 7: 54.
werken (2 dln. Londen 1766) maakte vooral naam
Harten, limb. dorp. Zie HERTEN.
De motu cordis et sanguinis (1628), waarin hij zijne
Hartford, I) of Hertford, stad in Engeland, ontdekking van den bloedsomloop bekend maakte.
aan de Lea, 9 uren gaans benoorden Londen ; 7000
Harwich, 1) zeestad in het engelsche graafinw.; het kasteel van H., thans tot schoolgebouw
schap Essex, aan de uitwatering van den Stour in
der 0. I. Compagnie dienende, diende onder de
de Noordzee, ruim 3 uren gaans bezuidoosten Ipsregeering van Edward HI tot gevangenis voor de
wich ; 4500 inw.; uitmuntende haven. 2) zeekoningen van Schotland en Frankrijk. H. is de
stad in Massachusetts, aan den Atl. Oceaan, 15 mijhoofdplaats van bet vruchtbare graafschap H.,
len bezuidoosten Boston ; 3500 inw., rneest visschers.
Hertfordshire of Herts, groot circa 29 vierk. mijlen,
Harz, of den Harts, bet Hartsgebergte, in 't
bevolkt met 175,000 zielen.
latijn Hercynius mons, eene bergengroep in noordHartford, verscheidene steden in de n.-ainerik. westelijk Duitschland, strekt zich uit tusschen de
Unie : 2) met New-Haven afwisselend de hoofdstad
Saale en de Leine, en beslaat eene oppervlakte van
van den staat Connecticut; 32,000 inw. 3) in
ruim 37 vierk. mijlen. Het noordwestelijk kleinste
Vermont, 9 mijlen bezuidoosten Montpelier ; 2500
gedeelte beet de Ober-H., het zuidoostelijk grootste
inw. — 4) in New-York, 3 mijlen benoorden Salem ;
gedeelte heet tie Unter-H., de uitloopers in het wes2200 inw. — 5) in Pennsylvania, graafschap Susten en zuiden worden de Vor-H. genoemd. De voorquehanna ; 1400 inw. — 6) in Ohio, graafschap
naamste pieken zijn : de Brocken (3506 vt.), die den
Trumbuli ; 1300 inw. — 7) in Maine, 5 mijlen beBoven-H. van den Beneden-H. scheidt ; de Rammelswesten Augusta ; 1400 inw.
berg, de Bruchberg, de Andreasberg, enz. Eertijds
Hartford (New-), twee steden in N.-Amerika : schier geheel met boschgroei bedekt, werd de H.
1) in New-York, 2 uren gaans bewesten Utica ; 6000
door de Romeinen genoemd Sylva Hercynia. Oudinw. 2) in Connecticut, 7 uren gaans benoordw.
tijds vormde bet H.-gebergte de grensscheiding
Hartford ; 3000 inw.
tusschen de Saksen en de Franken. Eerst in de 10e
Hartford (viscount). Zie SOMERSET.
eeuw, toen men begon de mijnen te ontginnen, werd
Hartland, havenplaats met 2300 inw. in het dit bergland bevolkt. Op den Boven-H. vestigden
engelsche graafschap Devon, aan het Bristol-kanaal;
zich de Guelfen, en vormden het zoogenaamde
1 uur gaans noordwestelijk van H. ligt de landtong
Harz-district, dat 1495 aan het prinsdom BrunswijkHartland Point, bet oude Herculis promontorium.
Wolfenbuttel kwam. De eigenaars van kleine stukHartlepool, zeestad met 9590 inw., en haken grondgebied van den Beneden-H , zooals de
ven, in het engelsche graafschap Durham, aan de
graafschappen Blankenburg, Ballenstedt, Regenstein,
Noordzee ; druk bezocht voor de zeebaden.
Falkenstein, Wernigerode, Stolberg, Mansfeld, HohHartley, of Hartley-Pans, engelsche zeeplaats, enstein, enz. werden bestempeld met den algemeegraafschap, Northumberland, aan de Noordzee 3 uren
nen naam van Harzgraven. Onder het fransche keigaans benoordoosteu New-Castle; 1800 inw.
zerrijk gal het H.-gebergte zijuen naam aan een
Hartley (David), engelsch philosoof, geb. 1705 departement van het koningrijk Westfalen (hoofdpl.
te Illingworth, was geneesheer te Bath, gest. '28 Aug.
Heiligenstadt).
1757 ; hij heeft een lezenswaardig boek geschreven,
Harzgerode, stad in Anhalt-Bernburg, 11
getiteld: Observations on man, his frame, his duty
urea gaans bezuidw. Bernburg ; 2650 inw.; was van
and his expectations (2 dln. Louden 1749), waarbij
1630 tot 1709 de residentie der Lillie Anhalt-Berneen 3e deel, getiteld : Theory of human mind (Lonburg-H. In de nabijheid de badplaats Alexisbad.
den 1775).
Hasabja, verscheidene personen in bet 0. T.;
Harts. Zie de duitsche spelling HARZ.
IChron. 6: 45; 9: 14; 25: 3,19; 26: 30; 27:17;
Hartsinek (Jan Jacob), geb. te Amsterdam
It Chron. 35: 9; Nett. 3: 17; 10: 11 ; 11: 15, 22;
1716, gest. 1779, schreef verscheidene tooneel12: 21, 24.
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Hasabna, een van de hoofden des yolks ;
Neb. 10: 25.
Hasabneja, I) vader van een der opbouwers
van Jeruzalem ; Neh. 3: 10. — 2) leviet ten tijde
van Ezra ; Neh. 9: 5.
Hasadja, afstammeling van Josia; I Chr. 3 : 20.
Hasaja, knecht van koning Josia; II Chr. 34 : 20.
Hasara, rivier. Zie ASTOR.
Hasbaddana, een der levieten, die Ezra ter
zijde stonden ; Neh. 8 : 5.
Hasbeia, stad in een dal van den Anti-Libanon
in Syrie, met 4 a 5000 inw. (Druzen en Christenen).
Hasbain (pays d'), of de Haspengau, lat.
Haspinga comitatus, zeer vruchtbaar landscbap in
bet noorden der belgische prov. Luik, bevat de steden Luik, Viset en Tongeren. De Luikenaars werden
bier 1408 verslagen door Jan zonder Vrees.
Hascem. Zie HAZJEM.
Hasdrubal, naam van verscheidene carthaagscbe veldbeeren; historisch bekend zijn : H., schoonzoon van Hamilcar Barcas, en, voOr zijn zwager Hannibal, bevelhebber der earth. troepen in Spanje.
broeder van Hannibal, sneuvelde 207 v. Chr.
—H.,
aan den Metaurus. — H., vader van Sophonisbe,
werd overwonnen door Scipio den oude. — H.,
veldheer in den derden punischen oorlog, stierf als
gevangene bij de Romeinen.
HaSem,. voorzaat van David's held Jonathan ;
I Chron. 11: 34.
Hasenclever (Joh. Petr.), duitsch genreschilder der Dusseldorfsche school, geb. 18 Mei
1810 te Remscheid, gest. aldaar 16 Dec. 1853.
Hasenpoth, stad in het russ. gouvt. Koerland,
dicht bij de uitwatering van de Tebber in de Oostzee, 11 uren gaans benoordoosten Libau ; 6000 inw.
Haserswoude, dorp. Zie ”AZERSWOUDE.
Haske, twee friesche dorpen. Zie NYEHASKE
en OUDEHASKE.
Haskerdyken, dorp in Friesland, anderhalf
uur gaans benoordw. Heerenveen ; 280 inw.
Haskerhorne, dorp in Friesland, anderhalf
UHF gaans bewesten Heerenveen ; 170 inw.
Haskerland, oudtijds Hasscherwald, grietenij
in Friesland, is 2 uren gaans (van N. naar Z.) tang
en anderhalf uur gaans breed (van W. naar 0.), bevolkt met 5000 zielen, en bevat de 7 dorpen Haskerdyken, Haskerhorne, Joure, Nyehaske, Oudehaske,
Snikzwaag en Westermeer. Vroeger, toen Haskerdyke
en Joure nog niet tot deze grietenij behoorden, werd
zij naar hare 5 dorpen genoemd de Hasker-Vij fga.
Hashi, ook Hasli int Weissland, een 10 uren
gaans lengte hebbend dal in het zwits. kanton Bern,
doorstroomd door de Aar, telt mini 7000 zielen, en
heeft tot hoofdpl. het dorp Meiringen aan den voet
van den Hash-berg.
Haslingden, fabriekstad in het engelsche
graafschap Lancaster, aan den Irwell, 6 a 7 uren
gaans benoordw. Manchester ; 9000 inw.
Hasloch, het grootste dorp van den beierschen
palls, district Neustadt ; ruim 5000 inw,
Hasloe, oude imam van Elsloo.
Hasmona, een der legerplaatsen van de Israelieten na hunnen uittocht nit Egypte; Num. 33:
29, 30.
Hasnon, stad in het fransche dept. Nord, 3
uren gaans benoordw. Valenciennes ; 3200 inw.; eene
670 gestichte benedictijner abdij.
ilasparren., fransch mark tvlek, dept. BassesPyrenees, ruirn 4 uren gaans bezuidoosten Bayonne
5500 inw.
Haspengau de). Zie HASBAIN.

Haspres, fransch vlek, dept. Nord, 2 uren
gaans bezuidoosten Bouchain ; 2800 inw.
Hasra. Zie HARHA5.
Hassan, naam van een aantal plaatsen in westelijk Azie, enz.: 1) in Hindostan, Mysore-gebied,
12 mijlen benoordw. Seringapatam. — 2) H.-Abad,
d. i. verblijf van Hassan, in russisch Transcaucasia,
district Talisj, werd 1836 verwoest door de Russen.
— 3) H.- Abad, in Perzie, prov. Irak-Adzjemi, 2
mijlen bezuidoosten Kazbin. — 4) H.-Aga, in KleinAzie (Anatolie), nabij het meer Abullionte, bewesten Brussa. — 5) H.-Batrik, in Klein-Azie, pachalik Marasj, 5 mijlen benoordw. Malatiyah, bewoond
door een 50-tal mahomed. gezinnen.— 6)H.- Oghlan,
in Anatolie, 31 mijl beoosten Angora. —7) H.-Kaleh,
in turksch Armenia, 4 mijlen beoosten Erzeroem ;
5000 inw.; vermoedelijk het oude .Theodosiopolis".
— 8) H.-Pacha-Palanka, in Servie, 5} mijl bezuiden
Semendaia.
Hassan, vijfde kalif, zoon van All en Fatime
(Mahomed's dochter), werd in het jaar 660 tot
kalif gekozen te Koefa, na den dood zijns vaders,
die aldaar vermoord was geworden. Na zes maanden geregeerd te hebben deed hij, ten einde bloedvergieting te vermijden, afstand van het kalifaat ten
behoeve van Moaviah, die een gedeelte der bevolking
tegen hem in opstand had gebracht dadelijk na zijde
verheffing. In 669 werd hij omgebracht, door middel van vergif, door een der zonen van Moavieh, die
bang was dat H. zich weder op den troon zou trachten te plaatsen. Door de Sjyieten wordt H. gerangschikt onder de imans; bij zijnen dood ging het
imanaat over op zijnen broeder Hussein (Hoessein).
H. (Kennoen), de laatste edrissitische vorst, die
in Mauritania regeerde, beklom 954 den troop. Aangevallen door de Obaidieten en de spaansche Ommiaden, werd hij gevangen genomen en overgebracht
naar Cordova ; hij vond echter middel om te ontsnappen, verzamelde in Egypte eenige troepen, en
trachtte nu zijn rijk te heroveren; doch na eenige
voordeelen behaald te hebben, werd hij 984 door de
Spanjaarden vermoord. — H.-ben-Sabbah, het
hoofd van de secte der perzische Ismaelieten of
Assassijnen, geb. omstr. 1050, gest. 1124. Zie
ASSASSIJNEN.
11.—B uzurk, d. I. H. de Groote,
werd stichter van de Ilkanische dynastic doordien
hij, namens Behader-khan stadhouder van Klein-Azie,
zich na den dood van dien vorst meester maakte van
Bagdad. Hij stierf omstr. 1356. — H. ben al Hassan, gemeenlijk kortweg Alhazen genoemd, arabisch
sterrekundige, geb. ornstr. 980 te Bassora, werd
door den fatimitischen sultan Hakem naar Egypte
ontboden, om eenen toestel (een kunstwerktuig) uit
te denken, waardoor de bevolking gevrijwaard kon
worden tegen de overstrootningen van den Nijl.
Toen H. geen leans daartoe zag werd de sultan zoo
toornig, dat hij den armen sterrekundige met den
dood dreigde, welk lot II. slechts van zich afwendde, door zich juist aan te stellen als iemand
die aan volslagene verstandsverbstering lijdt. Hij
stierf zijn natuurlijken dood 1038. Eene verhandeling van H. over de Gezichtkunde werd in 't Latijn
vertaald uitgegeven door Risner (Bazel 1572).
Hasseherwald. Zie HASKERLAND.
Hasse (Job. Adolf), geb. 25 Maart 1699 te
Bergedorf bij Hamburg, aanvankelijk en geruimen
tijd tooneelzanger, had als zoodanig eerie europeesche
verrnaardheid, werd 9727 kapelmeester te Venetia,
trouwde daar tie iberoemde zatigeres Faustina Bordoni (geb. 1700 te Venetia), werd vervolgens opperkapelineester te Dresden, Meld herhaaldelijk ver—

—

-
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blijf in Italie en in Engeland, was van 1740 tot 1763
voor goed in Engeland gevestigd, kwam toen naar
Weenen, en ging 1770 naar Venetie, waar hij 23
Dec. 1783 stierf. Hij heeft zich door tal van operaas
en kerkmuziek doen kennen als een even uitstekend
als vruchtbaar componist.
Hassel (Joh. Georg Heinr.), geb. 30 Dec. 1770
te Wolfenbuttel, gest. te Weimar 18 Jan. 1829,
heeft zich door verscheidene geachte werken doen
kennen als een kundig geograaf en statisticus, o. a.
door zijn Lehrbuch der Statistik der europ. Staaten
( Weimar 1812) en vele andere statist. werken ; ook
als verdienstelijk medewerker aan het mVolistandige
Lehrbuch der neuesten Erdheschreibung" (Weimar
1819-35).
Hasselaar (Kenau Sinionsdochter), de heldin
van Haarlem, gesproten nit eene aanzienlijke haarlemsche familie, was 46 jaren oud toen Haarlem
door de Spanjaarden werd belegerd (1573), bij
welke gelegenheid zij, van top tot teen gewapend,
aan het hoofd van een driehonderdtal kloeke vrouwen mede de stad hielp verdedigen.
Hasseletum, lat. naam van het stadje Hasselt in Overijsel.
Hasselfelde, stad in den brunswijkschen
kreis Blankenburg, aan de Hassel, in den NederHarts; 2300 inw.; zwavelhondende minerale bron.
Hasselqvist (Fredrik), zweedsch natuurkundige, geb. 1722 in Oost-Gothland, was een der uitstekendste leerlingen van Untie, op wiens aanraden
hij 17i9 eene wetenschappelijke reis naar Palestina
ondernam ; op het punt om naar Europa terug te
keeren, stierf hij te Smirna 1752. Zijn Iter Palestinum,
in bet Zweedsch uitgegeven door Linne (Stokholm
1757), bevat veel wetenswaardigs nit het gebied der
natuurlijke historie, en is vertaald in het Engelsch
(Londen 1766), in bet Fratisch (2 din. Parijs 1769).
Hasselt, 1) lat. Hasseletum, stadje in Overijsel,
aan het Zwartewater, derdhalf uur gaans benoordoosten Kampen, 5 kwartier bezuiden Zvvartsluis ;
2400 inw.; 1252 met stedelijke privilegien begiftigd,
werd H. reeds spoedig eene Hanze-stad ; reeds in
1481 had H. eene drukkerij ; het was eene volkrijke
stad, en werd in eene sterke vesting herschapen
door den beroemden Coehoorn; 1527 zonder slag
of stoot ingenomen door Karel, hertog van Gelder;
1528 door Maarten Schenk voor keizer Karel V heroverd, na eenen bloedigen tegenstand ; 1532 een
oogenblik in het bezit der Staatschen ; 10 Oct.1582
bij verrassing door de Staatschen bemachtigd; 7
Oct. 1583 mislukte aanslag der Spanjaarden om H.
te heroveren ; '27 Mei 1657, in de overijselsche
tweespalt, werd II. belegerd door de Zwollenaars;
1672 ingenomen door de Munsterschen, die er tot
1674 meester bleven ; 1825 feed H. van overstrooming ; het is de geboorteplaats (begin 16e eeuw)
van den geleerden kloostergeestelijke Caspar Ammon, schrijver van eene Hebreeuwsche spraakkunst,
van welke Luther zich bediend heeft um Hebreeuwsch
te leeren. — 2) stad in Belgie, hoofdpl. van belgisch
Limburg, aan de Denier, 6 a 7 uren gaans benoordw.
Maastricht, ruin 4 uren gaans benoordw. Tongeren ;
10,000 inw.; overwinning der Noord-Nederlanders
op de Belgen in den Tiendaagschen veldtocht. —
4) een der
3) dory in Gelderland; zie HEESSELT.
Loffoden-eilanden (Noorwegen).
Hasselt (Gerard van), nederl. historiograaf,
geb. 27 Aug. 1751 te Arnhem, 1786 burgemeester
aldaar tot 1795, gest. 16 Dec. 1825 te Velp, heeft
veel geschreven, meerendeels betreffende Gelderland's geschiedenis, oudheden en gewoonten,
-
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Hassenfratz (Jean Henri), geb. te Parijs 20
Dec. 1755, eerst timmerman, vervolgens ingenieur,
ging zich in Stiermarken en Karnthen in de kunst
der ijzerbereiding bekwamen, omhelsde met warmte
de beginselen der fransche omwenteling, bekleedde
onder het revolution. hewind verschillende betrekkingen, was van 1794 tot 1814 prof. der Polytechnische school te Parijs, en stierf aldaar 26 Febr.
1827. Van zijne werken noemen wij : Cours de
mineralogie (1796); L'art du Charpentier (1804);
Siderotechnie on Cart de trailer les minerais de fer
(4 din. 1812); L'art de calciner la pierre calcaire
(1825): Dictionnaire physique op de ,, Encyclopedie
methodique" (4 din. 1816-21).
Hassenpflug (Hans Dan. Ludw. Friedr.),
geb. 26 Febr. 1794 te Hanau, doorliep sedert 1816
d ee verschillende rangen der keurhessische bureaucratie, tot hij 1832 minister van justitie werd, hieid
zich tegen de oppositie staande tot Juni 1837, bekleedde vervolgens verscheidene andere hooge ambten (in Sigmaringen, 1839 in Luxemburg, 1840 te
Berlijn, 1846 te Greifswald), ward wegens wanordelijkheden in geidbeheer in een ergerlijk proces
betrokken, (loch vrijgesproken, trad 22 Febr. 1850
anderrnaal op aan het hoofd van het keurhessische
ministerie, beijverde zich om de in 1848 tot stand
gekomene vrijere instellingen tot eene doode letter
te maker', trail 16 Oct. 1855 als minister af, en
stierf 10 Oct. 1862 te Marburg.
Hassenua, een afstammeling van Benjamin;
I Chron. 9: 7.
Nasser, engelsch Aseerghu•, stad in britsch
0. I. Zie ACEYR-GH011.
Hassfort, stad in den beierschen kreis Unterfranken, aan den Main, 6 mijlen benoordoosten
Wurtzburg ; 2000 inw.
Hassia, lat. naam van Hessen.
Hasskarl (Justus Karl), beroemd kruidkundige, geb. 6 Dec. 1811 te Cassel, hieid 1836-46
verblijf op Java, werd toen secretaris der kamer van
koophandel te Dusseldorf, en ging 1852 als nederlandsch 0. I. ambtenaar weder naar Java. Van zijne
werken verdienen vooral genoemd : Plantce Javanicce
rariores (Berlijn 1847); Australienund seine Colonien
(Elberfeld 1849); Planta! Junghuhnianw (Leiden
1851-52); Filices Javanicce (Batavia 1855 en v.);
Retzia seu observationes Botanicce (2 din. Batavia
1855-56); Hortus Bogoriensis (di. 1, Bonn 1858);
Java, seine Gestalt, Pfianzendecke, etc. (3 din. Leipzig 1852).
Hassub, verschillende personen in het 0. T.:
I Chron. 9 : 14 ; Neh. 3: 11, 23 ; 10: 23 ; 11 : 15.
Hastenbeck, vlek in het hanov. prinsdom
Kalenberg, ruin 1 uur gaans bezuidoosten Hameln ;
400 inw., overwinning der Franschen onder maarschalk d'Estrees op de Engeischen onder den hertog
v.Cumberland 1757,waarop het smadelijk verdrag van
Kloster-Seven volgde. — Naar men wil zijn de vlakten bij H. de Idistavisus campus der ouden, waar
Gertnanicus in het jaar 16 na Chr. eene schitterende
overwinning bevocht op Arminius.
Hasting, befaamd avonturier uit de 9e eeuw,
geb. omstr. 810 in Frankrijk of in Denemarken,
kwam aan het hoofd der Noorrnarmen 845 de oevers
van de Loire afloopen. Door de bewoners van Tours
afgesiagen, begaf hij zich met zijne bende naar Friesland, deed vervolgens eenen strooptocht naar Italie,
maakte zich 867 ten hehoeve van Rome meester van
de stad Luna, deed daarna herhaaide nieuwe landingen in Frankrijk, en noodzaakte Lodewijk den Dikke
(e/19) hem het graafschap Chartres afte staan. Ein-
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delijk in zijne overwinningen gestuit, keerde hij
terug naar Denemarken, waar hij omstr. 890 stied.
Hastings, zeestad in het engelsche graafschap
Sussex, ruim 2 uren gaans bezuidw. Winchelsea, een
der Cinque-Ports, aan het Kanaal; 17,000 inw.;
drukbezochte zeebaden; op eene sterke rots mitten
van een oud kasteel. Te H. landde Willem de Veroveraar, en bevocht 1066 in de vlakten van H., 3
uren gaans benoortlw. de stad, de beslissende overwinning (slag van H.) op Harold II, waardoor de
kroon van Engeland uit de saksische dynastie overging op de normandische.
Hastings (Warren), gouverneur-generaal van
britsch 0. I., geb. 1733 te Churchill in het engelsche
graafschap Worcester, was de zoon van een geestelijke, ging 1749 als klerk naar klom allengs
op, werd 1771 aangesteld als gouverneur van Bengalen, en 1773 gouverneur-generaal van Oost-Indie,
in welke hooge waardigheid hij de inkomsten der
0. I. Compagnie op alle bedenkelijke wijzen vermeerderde en hare macht uitbreidde ; doch hij deed dit op
eene wijze, die algemeene ontevredenheid bij de arme
Indianen verwekte, en het noodzakelijk maakte, dat
hij 1785 werd teruggeroepen. Bij het parlement aangeklaagd van knevelarij en misbruik van rnacht, was
hij niet in staat de beschuldigingen te ontzenuwen,
die door Fox, Sheridan, en Burke vooral, zoo welsprekend tegen hem ingebracht werden, dat er aan
het gruwelijk beheer van dezen dwingeland niet meer
getwijfeld kon worden ; desniettemin werd hij, nadat zijn proces 10 jaren hano-ende geweest was, 1795
vrijgesproken (men hield het er voor, dat hij zijne
vrijspraak louter te danker had aan omkooping).
Hij stierf 22 Sept. 1818. Door H. waren de heilige
boeken der Hindoes ontdekt.
Hastings (Francis Rawdon, rnarkies van), gonverneur-generaal van britsch 0. I., geb. 7 Dec. 1754,
erfde 1792 van zijnen oom den titel van graaf van
Huntingdon, en 1794 van zijnen vader dien van graaf
van Moira, en later dien van markies van Hastings
(zijne moeder was Elizabeth Hastings). Hij begon
zijne krijgskundige loopbaan in den amerikaanschen
oorlog, onder Clinton, onderscheidde zich vervolgens
in de oorlogen op bet vasteland van Europa, bestuurde
den ongelukkigen aanslag van Quiberon, werd opperbevelhebber in Schotland en opperveldtuigrneester. In 1812 benoemd tot gouverneur-genl. van
britsch 0. 1., versloeg hij de Mahratten, onderwierp
Nepaul, en voerde de teugels van het bewind met
veel bekwaamheid ; desniettemin werd hij door de
0. 1. Compagnie aangeklaagd wegens wanbeheer,
kwam daarop naar Engeland (1822), en rechtvaardigde zich volkomen, waarop hij 1824 benoemd
werd tot gouverneur van Malta, waar hij 1826 stierf.
Flasuba, afstammeling van Josia ; 1 Chi.. 5: 20.
Ilasum, ) een voorvader der wederkeerenden
uit Babel; Ezra 2: 19:10: 33; Nell. 7: 22; 10: 18.
— 2) een der levieten, die Ezra ter zijde stonden;
Neh. 8: 5.
Hasupha, een voorvader der wederkeerenden
nit Babel; Ezra 2: 43; Nell. 7: 46.
Hatach, katnerheer van koning Ahasverus;
Esther 4: 5, 6, 9, 10.
Hatath, afstattnneling vanJuda ; 1 Citron. 4 : 15.
Hatert, of Hattert, een zees oud dorp in
Gelderland, Brie kwartier pails bezniden Nijmegen ;
1000 inwoners.
Hatfield, verscheidene plaatsett in Engeland ;
de voornaamste zijn : 1) dorp in het graafschap York,
anderhalf Ina gaans bezuidw. 'force, beroetnd door
zijne rotneinsche ondheden, en door den veldslagiin

633 bij H. geleverd tusschen Edwin, koning van
Northumberland, Cadwallo, koning van Wallis, en
Penda, koning van Mercia. (Willem van Hatfield
tweede zoon van Eduard III, was hier geboren).
2) H., of Bishop's Hatfield, in 't graafschap Hertford,
3 uren gaans bezuidw. Hertford, en ruim 2 uren
gaans beoosten St.-Albans, aan de Lea ; 4000 inw.;
fraai kasteel, dat Elizabeth bewoonde eer zij den
troon beklom; paleis, gebouwd door Cecil Burleigh,
graaf van Salisbury.
Hathem, en Hatjleytn, oude namen van Hattem.
Hatiling, regentschap, baai en dorp op de
noordkust van het eiland Ceram (ned. 0. I.); het
dorp heeft circa 300 inw. (Mahomedanen). In 1823
toonde zich de beruchte tidoreesche prins radja Gilolo vijandig tegen het nederl. gezag, legde o. a. het
dorp Sawaai (6 ['lien van H.) in de ascii, doch
werd 2 en 3 Oct. door de nederl. troepen stormenderhand uit H. verdreven, en vluchtte naar de binnenlanden.
Hatipha, een voorvader van de wederkeerenden
nit Babel; Ezra 2: 54 ; Neh. 7: 56.
Hatita, een voorvader van de wederkeerenden
uit Babel ; Ezra 2: 42 ; Neh. 7 : 45.
Hatoenoekoe, of Oeli-H., landschap op het
eiland Amboina, schiereiland Hitoe, bevat de dorpen
Kaytetto, Nokohali, Thealaa, Essen en Wawani; ook
den berg Wawani, die 1674 zwaar gescheurd is,
waardoor onderaardsche zwavelkolken ontstaan zijn.
Toen 1599 de kust van Hitoe bezocht werd door
Steven van der Hagen, bleef J. D. Sonneberg met
27 anderen der nederlandsche scheepsbemanning
vrijwillig aldaar achter; zij legden er het eerste fort
aan, dat de Nederlanders op Amboina gehad hebben,
en noemden het Kasteel van Verre".
Hatra, stad in M....esopotamie. Zie AL-HADHR.
Hatras, stad met 23,000 inw. in het britsch
0. I. presidentschap Bengalen, district Aligarh, 6
mijlen benoordoosten Agra.
Hattem, lat. Mons Dei, stad in Gelderland, aan
de grenzen van Overijsel, nabij den IJsel, 11 uren
gaans benoorden Arnhem ; 2700 inw.; was in de 15e
en 16e eeuw eerie sterke stad, met het kasteel van
(genaarnd de )>Dikke-Tinne"), dat 1505, toen H.
bij verrassing door de Spanjaarden was ingenomen.
zich eerst aan hen overgaf na een bloedig beleg doorstaan te hebben. In 1511 werd dit kasteel veroverd
door Karel, hertog van Celre, die het liet versterken
en in den toren eene ijzeren kooi liet ophangen, die
opgehaald en neergelaten kon worden, de beruchte
Wassenaars-kooi, dus genaamd, orndat o. a. de baron van \Vassenaar in die kooi opgesloten heeft gezeten als gevangette; in '1777 is dat kasteel gesloopt:
de plaats, waar liet gestaatt heeft, fleet nog het "Tinneplein". In 1429 went II. door een fellers brand geteisterd, in 1504 andertnaal, toen de halve stad in de
ascii gelegd werd, en 1517 nognmals, toen de geheele
voorstad eene prooi der vlarnmen werd. Ook van
watersnood had H. herhaaldelijk te lijden, zoo o. a.
4 Febr. 1825, dat voor 11. een benauwde dag is geweest. Van oorlogsrattipen had 11. almede rum zijn
deel. In 1514 nestelde zich to H. een machtig gel(terse') roove•, Vrans Vos genaamd, die aan il,! steden Kampen, Zwol en Deventer den oorlog verklaarde ; in 1521 domr de liurgundi6rs belegerd,
sloegen de Hattetners tot driemaal kloek de InAorming af, doch door het instortert van eene poort
%venter' zij genoopt de stad over te geven (13 Juni).
In 1629 verdedigde H. zich dapper tegen grn,if Salazar, die met een grout Leger Duitschers en Croaten
II. kwam opeischen, doch onverrichterzake moest

Hauser

Hatteras
aftrekken ; door den bisschop van Munster belegerd
19 Juni 1672, werd H. hevig heschoten 2'2 Juni, en
den volgenden dag trokken de Munsterschen als
veroveraars de stad binnen. Het is de geboorteplaats
van Herman Willem Daendels.
Hatteras (kaap), aan de oostkust van NoordCarolina, door klippen en ondiepten voor de scheepvaart zeergevaarlijk ; dikwijls vermeld in den amerik.
burgeroorlog sedert 1861.
Hattert. Zie HATERT,
Hattil, een voorvader van de wederkeerenden
uit Babel; Ezra 2 : 57; Nell. 7: 59.
Hattingen, stad in pruis. Westfalen, aan de
Boer, 8 mijlen bewesten Arnsberg; 5000 inw.
Hattirsatha, een van de hoofden der vaderen;
Ezra 2: 63; Neh. 7: 65, 70; 8: 10; 10:1.
Hatto I, aartsbisschop van Maintz in het laatst
der 9e eeuw, heeft als voogd van den minderjarigen
keizer Lodewijk HI eenige historische beteekenis.
Door zijn verraad jegens den met den keizer in
vijandschap staanden graaf Adalbert van Babelberg
is de legende ontstaan, dat de duivel hem den nek
gebroken, en in den krater van den Etna geworpen
had. — H. II, aartsbisschop van Maintz sedert
968, de hoofdpersoon in de legende van den zoogenaamden Muizentoren bij Bingen. In plaats van hem
verslonden te laten worden door tnuizen, laten anderen hem 970 zijnen natuurlijken dood sterven, en
noemen dat sprookje van den Muizentoren een verdichtseltje van de monniken, die zich daardoor op
de nagedachtenis van H. hebben willen wreken, omdat hij hen tot werken had gedwongen.
Hattuarien. Zie L.TTUARleN.
Hattum, dezelfde stad als Hattern.
Hattus, verschillende personen in bet 0. T.:
I Chron. 3: 22; Ezra 8: 2; Nell. 3:10; 10: 4;12: 2.
Hatvan, rnarktvlek in het hongaarsche comitaat Heves, 6 mijlen benoordoosten Pesth ; 3000 inw.
Hatzfeld, 1) hong. Zsontboly, marktvlek in
Hongarije, comitaat Torontal, 9 mijlen benoordw.
Temesvar; 7000 inw. — 2) stad in Hessen-Darmstadt, prov. Ober-Hessen, aan de Eder, derdhalf uur
gaans benoordoosten Biedenkopf ; 1100 inw.; rumen
van het familie-kasteel van het adellijk geslacht von
H., waarvan wij alleen noemen : H. (Frans Lodewijk,
prins v.), geb. 23 Nov. 1756, die 1806, toen de
Franschen na den slag bij Jena de pruisische hooldstad in bezit names, zich met warmte aan de zijde
van Napoleon schaarde, en door dezen benoemd werd
tot burgerlijk gouverneur van Berlijn. Doch al spoedig kreeg de keizer er de lucht van, dat H. briefwisseling onderhield met de pruisische armee, en bet
duurde niet fang of er werd een brief van H. onderschept, waaruit zijn verraderlijk gedrag zonneklaar
bleek, en H. werd in hechtenis genomen als eeu verrader. Doch in allerijl kwam zijne vrouw een voetval
doer voor den keizer, die, door haar smeeken bewogen, haar den brief overhandigde, met de woorden :
heb ik gees bewijzen sneer tegen uwen roan : hij
is vrij I" Later was H. pruisisch gezant bij het hof
der Nederlanden, daarna bij dat van Oosteurijk ; hij
stierf te Weenen 3 Fehr. 1827. Zijne vrouw shell in
het laatst van 1832.
Haubold (Christiaan Gottlieb), duitsch rechtsgeleerde, geb. te Dresden 4 Nov.1766, gest. 14 Maart
1866, was domheer van Merseburg, en heeft zich
verdienstelijk gernaakt door verscheidene werken,
0. a.: Institutionum historicarum juris Romani lineamenta (Leipzig 1805 ; 2e druk van Otto, Lpz. 1825);
Lineanienta doctrinte Pandectarunt (Lpz. 1820);
Manuale Basilicorum (Lpz. 1819); enz.
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Haubourdin, fransch vlek, dept. Nord, 2 uren
gaans bezuidw. Rijssel ; 2000 inw.
Hauenstein, stad in den badener Bovenrijnkreis, amtsdistrict Waldshut, aan den Rijn ; 400 inw.;
vroeger hoofdpl. van het graafschap H., welks bewoners (Hauensteiners) nog tegenw. veel eigenaardigs in zeden en kleederdracht hebben.Te H. vortode
zich 1409 de Hauensteiner Einigung, zijnde een bond
van zwabische en zwitsersche steden tegen Oostenrijk.
Hauge (Hans Nielsen), zweedschedweeper. Zie
LasARE.
Haugsdorf, marktvlek in den oostenrijkschen
kreis Untermanhartsberg, aan den Pulkabach ; 2200
inwoners.
Haugwitz, oud adellijk geslacht, reeds voor
In 12e eeuw in aanzien in het land van Meissen en
in den Opperlausitz, sedert ook in Silezie, splitste
zich in bet begin der 18e eeuw in twee tinier'. Uit
de oudste linie is gesproten : H. (Christian Heinr.
Kurt, graaf van), vrijheer van Kreppitz, geb. 11 Juni
1752 te Pauke bij ols,pruisischstaatsrnan, was 1790
pruis. gezant te Weenen, teekende als zoodanig het
traktaat van Pillnitz (1792), werd 1794 minister
van buitenl. zaken en hoofd van het ministerie te
Berlijn, inaakte Pruisen los van de gewapende coalitie tegen Frankrijk, trad 1804 als minister af, ging
1805 als gezant naar Napoleon, en bracht de conventie van 15 Dec. tot stand, waarbij Pruisen, tegen
afstand van eenig grondgebied aan Beieren en aan
Frankrijk, iu bet bezit kwam van het keurvorstendom Hanover. In 1806 weder minister van buitenl.
zaken, trachtte H. te vergeefs Pruisen in vrede te
houden met Frankrijk ; na den slag van Jena 1806
vergezelde hij den koning naar Oost-Pruisen, doch
nam kort daarop zijn ontslag. Sedert 1820 hield hij
verblijf in Italie, en stierf 19 Febr..18:52 op eene
villa bij Este. Zijne illemaires (in het Fransch) zijn
1837 in druk verschenen.
Hanle,_r_escle
fi 1 1corpen: 1) zie ROTSTERHAULE.
—2) H., of Hiaule, 6 uren gaans benoordoosten Heerenveen, vlak aan de grenzen van Drenthe; 170inw.
(met de groote veenbuurt Haulerwijk 1200 inw.).
Haupur, Haupoor, stad in de noordwestelijke
provincien van britsch 0. I., 4 mijlen bezuiden Meerut; 14,000 inw.; groote stoeterij voor de armee.
Hauraka, under dezen naam komt het nederl.
0. I. eiland Boewang-Besi wet eens voor.
Hauran, in de oudheid Auranitts, hoogvlakte
in Syrie, beoosten het meet Tiberias en bezuiden
Damascus, wordt aan de oostzijde begrensd door het
H. gebergte, waardoor H. gescheiden wordt van de
woestijn Harra. In de 19e eeuw bet eerst bezocht
(1857 door Graham, 1859 door Wetzstein); ten 0.
en ten Z. van bet H.-gebergte werden talrijke ruiner
van steden ontdekt. Zie ook HAYRAN.
Hauser (Caspar), werd 26 Mei 1828 te Neurenberg als verlaten kind aangetroffen met een hriefje
bij zich, geadresseerd aan een kavallerie-oflicier, en
behelzende, dat hij 30 April 1812 geboren was, dat
bij den naam van Caspar droeg, dat hij van jongs
Amu in een onderaardsch hol opgesloten had gezeten op water en brood, en dat een onbekende hem
van kleederen had voorzien. Overigens wist de 16jarige knaap, (lie ter nauwernood spreken kon, niets
aangaande zijne herkomst op te geven. Door de
openbare liefdadigheid werd hij bij professor Daumer te Neurenberg besteed, om zijne opvoeding te
outvangen ; later werd H. door lord Stanhope als
pleegzoon aangenomen en ter verdere opleiding naar
Ansbach gezonden, waar hij op een bureau geplaatst
werd. Reeds 17 Oct. 1829 was er een moordaanslag
—
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op H. beproefd, doch mislukt; 14 Dec. 1833 werd
hij in den slottuin te Ansbach door een sluipmoordenaar doodelijk met een dolk getroffen, en
stierf drie dagen later, zonder dat men ooit den dader heeft kunnen ontdekken. Achter den sluier des
geheims, die over H.'s zestien eerste levensjaren en
over zijn uiteinde hangt, liggen ontwijfelbaar zwarte
misdaden verborgen van lieden, wier slachtoffer
hij was.
Hausmann (Joh. Friedr. Ludiv.), dui tsch mineraloog en geognost, geb. 22 Febr. 1782 te Hanover, sedert 1811 prof. der technologie en mijnkunde
te Gottingen, gest. 25 Dec. 1859, heeft veel verdienstelijks geschreven, o. a.: Handbuch der Mineralogie
(3 dln. Gottingen 1813 ; 2e druk 1847); Reise lurch.
Skandinavien (5 dln. Witt. 1811 18) ; Lieber den
Zustand des hannov. Harzes (Gott. 1832).
Hausruck, eene tot de Norische alpen behoorende bergketen in Opper-Oostenrijk, vormt de waterscheiding tusschen Inn en Traun, en geeft baron
naam aan den Hausruck-kreis, groot bijna 69 vierk.
mijlen, met circa 220,000 zielen, en Weis tot hoofdplaats.
Haussa. Z ie HAOESSA.
Hausser (Ludwig), geschiedschrijver, geb.
26 Oct. 1818 te Cleehurg in den Neder-Elzas, werd
1849 prof. der geschiedenis te Heidelberg. Voornaamste werken : Geschichte der rheinischen Pith
(2 dln. Heidelberg 1845) en vooral de Deutsche
Geschichte vont Tode Friedrich's d. Gr. bis zur
Grundung des Deutschen Rundes (4 dln. Berlijn
1854-57; 3e druk 1861-62).
Haussmann (Georges Eugene, baron), geb.
27 Maart 1809 to Parijs, hotrad de ad ► inistratieve
loopbaan, en werd 23 Juni 1853 benoemd tot prefect van het Seine-departement. Als zoodanig heeft
hij zich verdienstelijk gemaakt door doortastende
hervormingen in het politie-wezen ; maar vooral heeft
zijn naam wereldverrnaardheid erlangd, doordien onder zijne leiding aan Parijs cone nieuwe gedaante is
gegeven door grootsche verbouwingen, aanlegging
van nieuwe straten en boulevards, enz. Hij is tot den
adelstand verheven met den titel van baron, on Aug.
1857 benoemd tot senateur.
Haute, d. i. Opper of Hoven, bij v. in de fransche
namen: Haute- Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne,
Haute-SaOne, Haute-Vienne ; sic do artt. GAIIONNE,
LOIRE, MARNE, SAONE, VIENNE.
Hautes, het meervoud van HAUTE, in de narnen:
Hautes-Alpes, Hautes-Pyrenees; zie A LOON, PYRENE6N.
Hauteville, verscheidene plaatsen in Frankrijk, o. a.: Haute-ville-la- Guichard, dorp in het Kanaandept., mint ► lifea gams benoordoosten Contances; 1500 inw.; geboortepl. on heerlijkheid van
Tancred van H.
Hauteville (Tancrede de), vermaard normandisch edelman, had twaalf zones, waarvan de voornaamste zijn : Guillaume Bras-de-For, Dragon, Omphroy, Robert Guiscard, Roger, die Sicilic veroverden:
zie op hu ► ne namenHautpoul (Jean Joseph d'), fransch generaal,
geb. to Gaillac 1754, was bij bet nitbarsten van do
omwenteling kolonel der korassiers; in 1805 bevorderd tot generaal der kavallerie, onderscheiddellij
zich aan hot hoofd der kurassiers bij Austerlitz, Hof
en Eylan, on sneuvelde in laatstgen. slag (1807). —
H. (Marie Constant, rnarkies d'), oudste zoon van
den vorige, geb. 1780, diende ook reeds °rider Napoleon I, klom later op tot generaal on i ► specteurgenl. der artillerie, On stierf 15 Juni 4855 te Parijs.
(Ai/mouse Henri, grata d'), .jongere broeder
-

van den vorige, wiens titel van markies door hem
geerfd is, geb. 8 Jan. 1789 te Versailles, diende almede reeds onder Napoleon I, werd 1834 tot generaal bevorderd, en ging als inspecteur-genl. der
infanterie naar Algerie. Door de Februari-omwenteling 1848 kwam hij op non-activiteit, werd echter
1849 minister van oorlog,1850 gouverneur-generaal
van Algerie, en sedert den staatsgreep senateur en
H. (Anne
grootreferendaris van den senaat.
Marie de Montgeroult de COUTANCES, gravin van Beaufort, later d'), fransche schrijfster, geb. 1760, gest.
'1837, was eene nicht van Marsollier, eerst gehuwd
met graaf Beaufort, kapitein bij het regement des
konings, die den kogel kreeg na de nederlaag der
emigranten bij Qui beron (1795), vervolgens getrouwd
met Charles d'Hautpoul, een lid der familie van den
generaal, heeft zeer veel geschreven, o. a.: Childdric,
rai des Francs (1806); Les habitants de l'Ukraine
(1820); enz. Zie ook BEAUFORT D'HAUTPOUL.
Hauwerahuizen, voormalig dorp in de prov.
Groningen. Zie HOUWERHUIZEN.
Hauwert, of Hauwaart, dorp in N.-Holland,
anderhalf uur pans benoorden Hoorn, en even ver
bezuiden Medemblik ;. 250 inw.; in 1572 lag Ruichaver Kier in bezetting.
Hauy (Rene Just), fransch mineraloog, geb.
28 Febr. 1745 te St.-Just (dept. Oise), sedert 1802
prof. der mineralogie te Parijs, gest. 3 Juni 1822.
Voornaamste werken : Traitd de ntindralogie (2e druk
2 dln. 1822); Traild elementaire de physique (3e druk
2 dln. 1821); Traits de cristallographie (2 dln. Parijs 1822, met atlas).— H. (Valentin), brooder van
den vorige, geb. to St.-Just 13 Nov. 1745, gest.
18 Maart 1822, kwam op het denkbeeld boeken met
voelhare letters to later drukken, ten elude de blinden to leeren lezen op het gevoel ; in 1784 stichtte
hij het eerste blinden-instituut teParijs. Door eenige
onaangenaamheden verbitterd, begaf hij zich 1806
naar buitenslands, stichtte to Petersburg en teBerlijn blinden-instituter, loch keerde 1817 naar Frankrijk terug.
Havana (La) , of Havanna, of San-Cristobal de
in Habana, hoofdstad van het spaansche eiland Cuba
iu West-lndie, met ttittnuntende haven en ornstr.
180,000 i ► w., lteeft eene universiteit, is een der
drukste koopsteden van de Nieuwe wereld, en het
mid ► elpunt van den spaansch-amerikaanschen handel. In 1511 gesticht door Diego Velasquez onder
den naam van Puerto de Carenas, weal die nieuwe
aanleg reeds spoedig door de kolonisten verlaten,
en de stad onder hares Mermen naam (zie boven)
op eenigen afstan d van de o u gesticht. In de 16e
eeuw word IL herhaalde males betnachtigd door de
Franschen on door de Boucaniers; de Engelschen
rnaakten zich rneester van 11. in 1762, doch gaven
het bij den vrede 4765 aan Spanje terug.
II d Zi HAUWERT.
Havart, coil) in N
Havekenswerve, voorrnalig dorp in Zeeland,
werd door den vloed van 17 Sept. .1477 verzwolgen.
Havel, rivier in Duitschland, kornt uit het moor
\Voblitz bij Frirstenberg, in het zuidoost. gedeelte
van Mecklenburg-Schwerin, worst bij Fiirstenberg
bevaar ► aar, doorstroornt het pruis. reg.-district Potsdam, neemt de Spree, den Rhyn, de Dosse in zich
op, en van... na eenen loop van ruirn 47 mijlen in de
Ely°, togenover Werhen, onirn 2 mijlen henedert
1- lavelberg.
Havelberg, stall in het pruis. reg.-distr. Pots► am, op een eilandje in de Havel, ruin
10 in ijlen
bezuidoosten Porleborg ; 3200 inw.
Havelock (sir Henry), kitsch generaal, geb.
-

Havemann
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5 April 1795 te Bishop's Wearmouth , sedert 1815
in krijgsdienst, maakte 1824 den eersten birman. en
1838 den eersten afghaanschen oorlog rnede, vocht
tegen de Sikhs, werd 1851 kolonelen kwartiermeester-genl. der koninklijke troepen in Indie, kommandeerde als brigade-generaal in den perzischen oorlog
1857 eene divisie, en aanvaardde toen het kommando
over de troepen, die Cawnpore en Lucknau moesten
ontzetten. Nadat hij met ongeloofelijke inspanning
dit doel bereikt had, stierf hij 25 Nov. 1857 te
Alumbagh bij Lucknau. Voor zijne uitstekende verdiensten was hij eenige dagen voor zijnen dood, met
den titel H. van Lucknau, tot baronet verheven en
door het parlement met eenejaarwedde begchonken.
Havemann (Wilhelm) , geschiedschrij ver, geb.
27 Sept. 1800 te Luneburg, leeraarder geschiedenis
te Darmstadt, zat van 1823 tot 1829 gevangen wegens demagogische woelingen, en werd na vele lotswisselingen 1838 aangesteld als prof. der landsgeschiedenis te Gottingen. Voornaamste werken van
zijne pen : Geschichte der Kampfe Frankreichs in
Italien von 1494-1515 (2 dln. Hanov. 1833-35);
Magnus II, Herzog zu Braunschweig und Luneburg
(Liineb. 1836); Geschichte der Lande Braunschweig
und Luneburg (3 dln. Liineb. 1837-57); Handbuch
der Neuern Geschichte (3 dln. Jena 1840-44); Geschichte des Ausgangs des 7'empelherrenordens (Stuttg.
en Tub. 1846); Darstellung aus der innern Geschichte
Spanienswahrend des 15,16und1 7Jahrh. (GOtt.1 850);
Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Luneburg
(Liineb. 1858).
Havens (Arnoldus), geb. 1540 te 's-Hertogenbosch, ging 1558 te Keulen in de Jezuieten-orde,
verwisselde die 27 jaren later tegen de Carthuizerorde, in welke hij kloosterlijke waardigheden bekleedde te Leuven, Roermond, 's-Bosch, Gent en
Brussel, en stierf aldaar 1610. Men heeft van hem
3 historische werken, die alles behalve in gunstigen
zin spreken over de Protestanten, nl.: De erectione
novorum episcopatunt in Belgio etc. (1608) handelende over de oprichting 1560 der nieuwe bisdommen in ons land ; .Historie der 12 Carthuizer-monniken, die 1572 te Roermond den marteldood ondergingen" (Latijn, Gent 1608; Vlaamsch, Roermond
1649); en eindelijk Seculum luereticce crudelitate etc.
(Keulen 1608).
Havercamp (Sigebert), geb. Dec. 1684 te
Utrecht, 1710 predikant te Stad-aan-'t-Haringvliet,
1720 lector der grieksche taal te Leiden, 1721 hoogleeraar aldaar, gest. 27 April 1742, heeft een aantal
belangrijke werken geleverd over geschiedenis, letterkunde en numismatiek, o. a. zijne editien van
Lucretius (2 dln. Leiden 1725), Josephus (2 dln.
Amst. 1726), Eutropius (Leiden 1729), Orosius
(Leiden 1738), Salustius (2 dln. Amst. 1742).
Haverfordwest, of Hwlfordd, stad in het
engelsche graafschap Pembroke in Wallis, aan de
uitwatering van den Cleddy, 3 uren pans benoordw.
Pembroke ; 6600 inw.; haven.
Haverhill, I ) vlek in Engeland, 3 uren gaans
bewesten Clare, met de parochie, die gedeeltelijk tot
het graafschap Essex, gedeeltelijk tot Suffolk beboort, 2700 zielen. — 2) stad in New-Hampshire
(V. St.), 13 mijlen benoordoosten Concord ; 2600
inw. — 3) stad in Massachusetts (V. St.), aan den
tot hier bevaarbaren Merrimac, 6 mijlen benoorden
Boston ; 6000 inw.
Haverstraw, stad in den n.-amerik. uniestaat New-York, aan den Hudson, 19 mijlen bezuiden
Albany ; 6000 inw.; scheepswerf; aanlegplaats der
stoorilLiooten naar New-York.

ilavert, dorp in N.-Holland. Zie HAUwERT.
Haviks eilanden. Zie AZOREN.
Havila, landschap in Arabie ; Gen. 2 : 11 ;
25: 18 ; I Sam. 15: 7.
Havila, 1) Chain's kleinzoon ; Gen. 10: 7; I Chr.
: 9. — 2) kleinzoon van Heber ; Gen. 10 : 29.
Havran, of Hawn, een der landpalen van
Canaan ; Ezech. 47: 16, 18.
Havre ( Le), vroeger Havre-de- Grace, versterkte
zeehaven in het fransche dept. Seine-Inferieure, op
den noord-oever der Seine, aan hare uitwatering,
naast Marseille de voornaamste handelshaven van
Frankrijk ; 72,000 inw. Ter plaatse waar thans H.
staat, stonden in de 15e eeuw twee torens, die de
Engelschen bemachtigden onder Karl VII. Door Frans
I werden de eerste grondslagen der stad geiegd, die
men Franciscopolis meende te noemen ; doch naar
eene niet, ver van daar staande nude kapel van Onze
Lieve Vrouw van Gratie, ontving de nieuwe havenstad den naam van Havre-de-Grace. In 1562 ging
H. bij verraad aan de Engelschen over, doch werd
9 maanden later heroverd ; 1694 werd H. door de
Engelschengebombardeerd, doch leed weinig schade;
onder Lodewijk XIV werd H. de zetel van de 0. I.
Compagnie ; het is de geboortepl. der beide Scuderi,
van Bernardin de St. Pierre, Casimir Delavigne, enz.
H. Een Havre-de-Grace in Maryland, aan den
Susquehannah, waar die in de Chesapeake-baai valt,
13 mijlen benoordoosten Annapolis, met 1400 inw.,
werd 1813 door de Engelschen verbrand.
Havre (Ilertogen van). Zie CROY.
Havvim, of Haavvirn, stad in den stam Benjamin ; Jozua 18: 23.
Havvoth Jair, de dorpen, die in het land van
Gilead door Jair, Manasse's zoon, ontweldigd werden
aan de Amorieten; Num. 32: 41 ; Richt. 10: 4.
Hawaii-eilanden. Zie SANDWICH-EILANDEN
en OWA1111.
Hawarden, of Harden, stad in het engelsche
prinsdom Wallis, graafschap Flint, 5 uren gaans bewesten Chester ; 6200 inw.
Hawick, fabriekstad in het schotsche graafschap Roxburgh, aan den Slitrig, 4 uren gaans bezuidw. Jedburgh ; 6700 inw. ; bij H. werd de dichter
Leyden geboren.
Hawkesbury, 1) rivier in Oost-Australie,
Nieuw-Zuidwallis, ontstaat uit de vereeniging van
de rivieren Nepean en Grose, vormt de noordwesten noordgrens van het graafschap Cumberland, en
valt, na een loop van 10 mijlen, 4 mijlen benoordoosten Sydney in den Stillen Oceaan. — 2) britsch
noord-atnerikaansch eiland, behoort tot Nieuw Caledonia, is ontdekt door Vancouver.
Hawkeshead, stad in het engelsche graafschap Lancaster, 5 uren gaans benoordw. KirbyKendal ; 2400 inw.
Hawkesworth (John), geestig engelsch
schrijver, geb. te Islington 1713, gest. 1773, werd
gekozen 1772 um verhaal der reizen van Cook op te
stellen ; boeiend geschreven, 't kon hier en daar wel
wat kiescher in uitdrukkingen zijn.
Hawkins (sir John), engelsch zeevaarder, geb.
1520 te Plymouth, voerde1562 den slavenhandel ook
in Engeland in, en deed als slavenhaalder drie reizen
van Afrika naar West-Indie. Later werd hij thesaurier van het zeewezen, en 1588 vice-admiraal der
vloot, die tegen de spaansche armada werd uitgezonden. Uit verdriet over het mislukken van een 1595
met Francis Drake tegen de spaansche nederzettingen in West-Indie beproefden aanslag stierf hij
21 Nov. 1595.
–

—

–
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fiawkwood

Hawkwood (sir John), vermaard engelsch
veldheer in de 14e eeuw, bekend onder den naam
van .Jan van de Naald", was kleermakersleerling te
Londen, toen hij geprest werd voor de krijgsdienst.
Hij onderscheidde zich in den oorlog van Eduard III
tegen de Franschen, ontving 1360 den rang van kapitein met den titel van ridder, maakte deel uit van
de vrijscharen bekend onder den naam van Tard-venus,
liep aan het hoofd van die bende geheel Provence af,
stelde de staten van den pans op zware oorlogschatting, stond darna in soldij van verschillende italiaansche vorsten, trad eindelijk in dienst van de republiek Florence, en verwierf den roem van een groot
veldheer. Hij stichtte te Rome een hospitaal voor
behoeftige engelsche reizigers, en stierf 1394.
Hawoeankaloe, landschap in de bovenlanden
van Goenong Teboer, op Borneo's noordkust, staat
onder eenen radzja, en is in verscheidene kleine gewesten gesplitst.
Hawthorn, ptaatsje in 't engelsche graafsch.
Durham, aan de Noordzee ; gevaarlijke klippen langs
de kust ; 5 Nov. 1824 vergingen bier 50 schepen.
Hawthorne (Nathaniel), voornaatn amerik.
romanschrijver, geb. 4 Juli 1804 te Salem in Massachusetts, eenige jarcn haven-inspedeur te Salem,
1852-57 amerikaansch consul te Liverpool, bereisde
vervolgens Europa.
Haxo (Francois Nicolas Benoit, baron), fransch
officier der genie, geb. 24 Juni 1774 in Lotharingen,
diende onder Napoleon I in Duitschland en Spanje,
vergezelde hem als adjudant naar Rusland, werd
divisie-generaal, legde 1813 de vestingwerken te
Hamburg aan, ging daarna naar Bohernen met Vandamme, met wien hij bij Keulen gevangen genomen,
en eerst in 1814 weder in vrijheid gesteld werd. Na
de restauratie inspecteur-genl. van het korps der
genie, sloot hij zich in de Juli-omwenteling aan den
nieuwen staat van zaken aan, en bestourde in Nov.
1832 onder Gerard de belegering van de citadel' van
Antwerpen. Tot pair verheven, stierf hij 25 Juni 1837.
Hayeock,engelsche naamvoorHooi berg-ei land .
Hayda, boheemsche stad, distr. Lei trneritz, met,
groote glas- en kristal-vervaardiging ; 1500 inw.
Hayder. Zie HYPED.
Haydn (Joseph), duitsch componist, geb.

31 Maart 1732 te Rohrau aan de Oostenr.-hongaarsche grenzeu, zoon van een armen karreman, ontwikkelde zich hoofdzakelijk door eigen studie, en
werd 1760 kapelmeester van prins Esterhazy, voor
wien hij zijne meesterlijke symphonien en kwartetten schreef. Met, zijn oratorium ,, Zeveri woorden van
den Zaligmaker aan het Kruis" (1785) maakte hij
grooten naam, deed eene ktinstreis naar Engeland,
en schreef na zijnen terugkeer de ,, Schepping" en de
4aargetijden", twee oratorien, die zijn naam misterfelijk gemaakt hebben. Het aantal zijner compositien
is groot in alle genres, en in alle genres muntte hij
nit; maar vooral de instrumentals stukken van H.
bezitten onovertrelielijke verdiensten. Ook als rnensch
achtenswaardig, stierf hij te Weenen 31 Mei 1809.
Haye (la). Zie LA HAVE.
Hayley (William), engelsch letterkundige, geb.
1743 te Chichester, gest. 1820. Belialve iGedichten"
(6 din. Londen 1785) en verscheidene andere werken, heeft men van hem een koddig work over wide
vrijsters (3 din. 1785), door Sybille in het Fransch
vertaald onder lezen titel: Essai philosophique,
historique et moral Sum• les vieilles filles, par an de
leers amis.
Haymonis mons, lat. naam van den Heimenberg in de nederl. prov. Utrecht.

Haze
Haynau, stad in pruis. Silezie, 4 uren gaans
benoordw. Liegnitz, aan de Diechse, en aan den
spoorweg van Berlijn naar Glogau ; 4400 inw.
Haynau (Jul. Jac., vrijheer von), een zoon van
keurvorst Wilhelm 1 van Hessen en van mevr. van
Lindenthal, geb. 14 Oct. 1786 te Cassel, klom in
oostenrijksche dienst van 1801 tot 1844 op tot veldmaarschalk, bekleedde in den italiaanschen oorlog
het gewichtige kommandement te Verona, droegzeer
veel bij tot de overwinning van Custozza, hestuurde
vervolgens de belegering van Peschiera,onderdrukte
later (31 April en 1 Mei 1849) den opstand te Brescia, waar hij te werk ging met bloedige gestrengheid.
VOor het belegeren van Venetie ging hij als opperbevelhebber naar Hongarije, waar hij met snelheid
voorwaarts drong tot Temesvar, en nahij die stad
9 Aug. den strijd besliste. Door de terdoodbrengingen, die hij 6 Oct. te Pesth en Arad liet bewerkstelligen, haalde hij zich echter van alle kanten de verontwaardiging op den hats; en 6 Juli 1850 teruggeroepen, ging hij stil leven. Nadat hij 1850 te Louden en 185'2 te Brussel (wegens de onmenschelijkheid door hem in den italiaanschen en in den hongaarschen oorlog aan den dag gelegd) blootgestaan
had Dan mishandelingen van het gepeupel, stierf hij
te Weenen 14 Maart 1853.
Hayti. Zie HAITI.
Hayton, twee christenvorsten van Armenie,
regeerden: de eerste van 1224 tot 1268, de tweede van
1289 tot 1308. l3eiden hadden zich in eene veelbewogene regeering te verdedigen tegen vijandelijke
invallen van de Tartaren en van de Mamelukken.
Hazaardswoudeond tijds voorHazerswoude.
Hazael, koning van Syrie, was eerst krijgsoverste van koning Benhadad ; na dien vorst van den
troop gestooten te hebben, liet H. zich als koning
uitroepen, en regeerde ruim eene halve eeuw. Hij
verwoestte de koningrijken Israel en Juda, bemachtigde Jeruzalem, en bedreef daar onmenschelijke
wreedheden. In het 0. T. word t H. vermeld in hoofdst.
19 van I Kon.; in de hoofdstukk. 8, 9, 10, 12 en 13
van II Kon.; in II Chron. 22 : 5 en 6; in Amos 1 : 4.
Hazaja, afstammeling van Juda ; Neh. 11: 5.
Hazar Addar, een der landpalen van Canaan;
Num. 34 : 4.
Hazardswoude, of Hazarswoude. Zie het
art. HAZERSWOUDE.
Hazareebagh, stad in het britsch O. I. presidentschap Bengalen, district Ramghurh, 48 mijlen
benoordw. Calcutta ; 6000 inw.
Hazar Enan, een der landpalen van Canaan;
Num. 34: 9, 10; Ezech. 48: 1.
Hazar Enon, Ezech. 47: 17, dezelfde naam
als Hazar-Evan.
Hazar Gadda, stad in stain Juda ; Joz.15: 27.
Hazar Hattichon, een der landpalen van
Canaan ; Ezech. 47 : 16.
Hazarmaveth, zoon van Joktan ; Gen. 10:26 ;
I Chron. 1: 20.
Hazar Sual, stad in den stain hick) (Jozua
.15: 28; I Chron. 4: 28; Nell. 11 : 27), werd toegewezen aan de kinderen van Simeon (Jozua 19:.3).
Hazar Susim, stad in den stain Juda, werd
toegewezen aan de kinderen van Simeon ; Jona
19: 5; I Chron. 4 : 31.
Hazar Suza, zelfde stad als Hazar-Susim.
Hazarzou, ver ► asterd voor Hazerswoude.
Haze (Adriaan de), nederl. zeekapitein, onderscheidde zich roemrijk tegen de Engelschen 1672
als bevelhebber der rijke vloot, die nit Smirna naar
Nederland terugkeerde ; hij sneuvelde in den slag.
—

—

—

—

—

—

—

—

Hazebaim
Hazebaim. Zie POCHERETH-HAZEBAIM.
Hazebrouck, fabriekstad in het fransche dept.
Nord, ruim 9 uren gaansbewesten Rijssel ; 8000 inw.
Hazelelponi, dochter van Etam ; I Chron. 4 : 3.
Hazerim,bewoond door de Avieten; Dent. 2: 23.
Hazeroth, een der legerplaatsen van de Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte ; Num.11: 35 ;
12 : 16 ; 33: 17, 18 ; Dent. I : 1.
Hazers ou, verkort van Hazerswoude.
Hazerswoude, oudtijds Aduardswoude, dorp
in Zuid-Holland, derdhalf uur gaans beznidoosten
Leiden, 2 uren gaans bezuidw. Alphen ; 2800 inw.;
in 1533 eene vergadering der Wederdoopers, die
jonker Pieter van den Binkhorst, schout van Beverwijk, bij die gelegenheid doodsloegen ; 8 Sept. 1842
felle brand.
Hazezon Thamar, stad in het land der
Emorieten (Gen. 14 : 7); behoorde later aan den stain
Juda. Zie ENGEDI.
afstammeling van Levi; I Chron. 23: 9.
Hazi Hammenuchoth, een kleinzoon van
Kaleb ; I Chron. 2 : 52.
Hazlitt ( William), engelsch letterkundige, geb.
10 April 1778 te Maidstone in Kent, gest. 18 Sept.
1830 te Londen. Van zijne talrijke werken verdienen
vooral melding ; Characters of Shakespeare's plays
(Londen 1817); View of the British stage (Londen
1818); Lectures on the British poets (Louden 1818);
The life of Napoleon (4 dln. Londen 1828); Literary
remains (2 dln. 1836).
Hazo, zoon van Nahor ; Gen. 22 : 22.
Hazobeba, afstammeling van Juda ; 1 Chron.
4: 8.
Hazor, stad in den stam Benjamin:(Neh. 11 : 33)
en twee steden in den stam Juda (Jozua 15 : 23, 25)
een daarvan was te voren eene voorname stad der
Canaanitische koningen, doch werd ingenomen door
Jozua ; later werden de Israelieten ook nit H. gevankelijk weggevoerd naar Assyrie door Tiglath-Pilezer
(Jozua 11: 1, 10, 11, 13 ; 12 : 19; 19: 36 ; Richt.
4 : 2, 17; 1 Sam. 12: 9; I Kon. 9: 15 ; 11 Kon. 15 :
29; Jerem. 49: 28, 30, 33.
—

—

-

Hazurim. Zie CHELKATH-HAZURIM.
Head (sir Francis Bond), geb. 1793 bij Rochester, diende eerst in de engelsche armee, was 1835
—37 gouverneur van Opper-Canada, en heeft naam
gemaakt als talentvol reisbeschrijver. — H. (sir
George), broeder van den vorige, geb. 1782, gest.
2 Mei 1855, heeft zich als krijgskundig schrijver en
als reisbeschrijver doen kennen ; o. a. heeft men
van hem : Forest scenery and incidents in the wilds
of North-America.
Headley (Joel Tyler), amerikaansch letterkundige, geb. 3 Dec. 1814 te Walton, staat NewYork, bracht 2 jaren in Italie door (1842-44), gaf
na zijne terugkomst te New-York een aantal verdienstelijke historische werken, reisbeschrijvingen
enz., o. a.: Lettres from Italy (1844); The Alps and
the Rhine (1844); Napoleon and his marshalls (2 dln.
1846); Washington and his generals (2 dln. 1847);
A life of Oliver Cromwell (1849); The Old gard of
Napoleon (1851); Second war with England (2 dln.
1853); Life of Washington (1856); The Adirondack
or Life in the woods (1849); enz.
Heathileld (lord). Zie ELLIOT.
Heaton Norris, stad in het engelsche graafschap Lancaster, een half uur gaans benoordwesten
Stockport, waarvan bet eene voorstad is; 7000 inw.
Hebbel (Friedrich), duitsch tooneelschrijver
en dichter, geb. 18 Maart 1813 te Wesselburen in
Ditmarschen, sedert 1846 gevestigd te Weenen,
—
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gest. 13 Dec. 1863; behalve een aantal treur- en
biijspelen heeft men van hem Gedichte (2 din. Hamb.;
2e druk, Leipzig 1848), en Die Nibelungen, in 1862
bekroond met den Schillerprijs (duizend thaler).
Hobe, bij de Romeinen Juventas, de godin der
jeugd, dochter van Zeus (Jupiter) en Juno, schenkster der olympische goden; later de vrouw van
Hercules, toen hij in den hemel opgenomen was.
Hebel (Job. Petrus), duitsch dichter, geb. 11
Mei 1760 te Bazel, directeur van het lyceum te
Carlsruhe, daarbij prelaat sedert 1819, gest. 22 Sept.
1826 te Schwetzingen (op reis zijnde), heeft vooral
naam gemaakt door zijne Alemannische Gedichte
(Carlsruhe 1803 ; 11e druk Aarau 1860), in het
Hoogduitsch overgezet door Adrian (Stuttgart 1814)
en door Reinick (2e druk Leipzig 1853). H.'s
Scimmtliche Werke zijn dikwijls herdrukt (laatste
editie 3 dln. Carlsruhe 1853). In 1835 is hem te
Carlsruhe een gedenkteeken opgericht.
Heber, de aartsvader, vermeld in het geslachtregister van Jezus (Lucas 3: 35), naar wien de
Hebreen geacht werden hunnen naam te dragen (zie
echter HEBREeN). Buitendien onderscheidene personen in het 0. T.: 1) afstammeling van Sem ; Gen.
10: 21, 24, 25;11 :14-17; Num. 24: 24; IChron.
1: 18, 19, 25. — 2) kleinzoon van Azer, en stamvader der Heberieten ; Gen. 46: 17 ; Num. 26: 45 ;
1 Chron. 7: 31, 32. — 3) een Keniet, van Jethro's
nakomelingschap; Richt. 4: 11, 17, 21 ; 5: 24. —
4) nakomeling van Juda ; 1 Chron. 4: 18. — 5) nakomeling van Gad ; I Chron. 5 : 13. — 6) nakomeling van Benjamin ; I Chron. 8 : 17. — 7) een priester der Joden ; Neh. 12: 20. .
Heber (Reginald), engelsch zendeling, geb. 21
April 1783 te Malpas in Cheshire, sedert 1822 bisschop van Calcutta, bereisde zijne diocese in alle
richtingen, en stierf plotseling te Trinchinopally 3
April 1826 ; door Hindoes en Mahomedanen, zoowel
als door Christenen, werd hij als een bode des vredes
beschouwd ; hij zocht het Christendom voornamelijk door het oprichten van scholen te verbreiden.
Zijne apostolische reizen heeft hij beschreven in een
Narrative of a journey to the upper provinces from
Calcutta to Bombay (2 dln. Londen 1828).
Hebert (Jacques Rene), een demagoog, in de
groote fransche omwenteling bekend onder den naam
van Pere Duchesne, geb. te Alencon 1755, kwam
zeer jong naar Parijs, waar hij in knechtelijke dienstbetrekkingen den kost won tot 1789, toen hij de
uitgave begon van een hevig revolutionair blaadje,
getiteld &ere Duchesne", welke naam vervolgens
zijn eigen bijnaam werd. Door dat blaadje in de
volksgunst gekomen, werd hij 10 Aug. 1792 gekozen tot substitnut van den procureur-generaal der
gemeente (zie CHAUMETTE), speelde bij alle yolksbewegingen eene groote rol, was een der ijverigste
voorstanders van de .eeredienst der Rede", en overreedde (7 Nov. 1793) verscheidene constitutioneele
geestelijken om him ambt neder te leggen. Gelijktijdig begon bij met zijne aanhangers (de Hebertisten,
o. a. Anacharsis Clootz, Ronsin, Vincent, Momoro)
de vervolging tegen de zoogenaamd gematigden,
waarbij de bevigste revolutionairen werden beticht
van lauwheid en dubbelhartigheid ; zij wilden al de
macht der Conventie, welke vergadering zij voor te
aristocratisch uitkreten, overbrengen op de Gemeente ; maar bet comite van Openbaar welzijn
vaardigde een bevel tot inhechtenisnerning tegen H.
nit, en 24 Maart 1794 beklom hij met verscheidene
anderen het schavot.
Hebre, fransche naam van den Hebrus.
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Hebron

Hebrein

Hebretin (Hebreers, Ebreers), de afstammelingen van Abraham, die twee duizend jaren v. Chr.
van eber (in 't Hebreeuwsch zooveel als het duitsche
d. i. over) den Euphraat naar Canaan (Palestina)
was komen verhuizen, en de belofte van bet toekomstig bezit van dat land als erfdeel overbracht
op zijnen _zoon Izaac en diens nakomelingschap.
Tijdens eenen hongersnood toog lzaac's zoon (dus
Abraham's kleinzoon) Jacob, die Israel genaamd werd,
met 70 kinderen en kleinkinderen (niet meer H.,
maar naar hem Israelieten geheeten) naar Egypte,
waar ze in de 430 jaren, die ze in het landschap
Gosen woonden, tot een machtig yolk aangroeiden,
dat door Mozes nit Egypte, waar ze in verdrukking
leefden, werd uitgeleid, om, na 40 jaren rondzwervens door woestijnen en vijandelijke volkeren, terug
te keeren in bet (aan Abraham) beloofde land, dat
naar de twaalf zonen van Jacob verdeeld werd in
twaalf stammen. De landbouw werd de hoofdbron
van bestaan des yolks ; de regeering was uitsluitend
in handen van de hoogepriesters en levieten (de
afstammelingen van Aaron); in den heldentijd van
bet hebreeuwsche yolk echter, 350 jaren tusschen
Jozua en Samuel, waren de zoogenaamde rechters of
richteren met de hoogste macht bekleed. Inwendige
verdeeldheden en vijandelijke invallen van buitenaf
deden nogtans den wensch ontstaan naar een krachtiger bewind, een monarchalen regeeringsvorm, een
koning. Onder de drie eerste koningen (Saul, David,
Salomon) bereikte het hebreeuwsche volk ziinen
hoogsten Inister. Na Salomon splitste het rijk zich
in twee afzonderlijke rijken, Juda en Israel -. Het
rijk Juda, met de hoofd- en tempelstad Jeruzalem,
bestond uit den machtigen stam Juda met den stam
Benjamin ; de overige tien stamtnen vormden het
rijk Israel. Door deze splitsing werd de staatkundige
macht van bet hebreeuwsche yolk verzwakt ; en door
binnenlandsche onlusten en vijandelijke invallen van
machtige naburen (de Assyriers) werd de algeheele
ondergang der H. als zelfstandig yolk langzainerhand
voorbereid. Israel bezweek bet eerst (722 v. Chr.)
nadat 19 koningen uit verschillende geslachten over
dit rijk geregeerd hadden ; het rijk Juda, dat 20
koningen gehad heeft uit David's huis, bestond 136
jaren langer (tot 588 v. Chr.). Maar te midden van
die veranderingen, die eindigden met de verplaatsing
des yolks naar veraf gelegene landstreken, was de
naam H. allengs geheel in onbruik geraakt en vervangen door de benaming Joden (naar Juda). Dat
echter nog een gedeelte den naam van H. behouden
had blijkt hieruit, dat de apostel Paulus een zendbrief aan de H. heeft geschreven, opgenomen in
het N. T.
Hebreeuwsche taal, een tak van den semitischen taalstam, hield zich als volkstaal, als
levende taal staande tot den tijd der wegvoering van
het hebreeuwsche yolk naar Assyrie en Babylonie,
toes het Hebreeuwsch allengs overging in het Chaldeesch, en weldra nog slechts door de geleerden en
priesters werd onderhouden. Onder (le romeinsche
overheersching werd het Hebreeuwsch uitsluitend
geleerden-taal, of doode taal, waaruit zich later het
Nieuw-Hebreeuwsch of (le Rabbijnen-taal ontwikkeld heeft, met het zoogenaamde kwadraat-letterschrift, zooals het nog tegenwoordig geschreven
wordt, en dat eerst na den terugkeer uit de babylonische gevangenschap ingevoerd. werd ; het vroegere, nationals letterschrift der Hebreen dagteekende
reeds uit Mozes' tijd, en was verwant met bet schrift
der Pheniciers. Het uitvoerigste woordenboek der
H. is dat van Genesius: Thesaurus linguw Hebraica?

(3 din. Leipzig 1829-57); de beste handwoordenboeken zijn dat van Genesius (Duitsch, 5e druk,
Leipzig 1857; Latijn 2e druk, Leipzig 1846), dat
van Winer (Leipzig 1828), dat van Fiirst (Leipzig

1851-60).

Hebrieden, of Western Islands, de oude Ebudes
insular, eene in drie groepen ingedeelde verzameling
van 300 rotsige eilanden aan de westkust van Schotland, in den Atlantischen Oceaan, behoorende tot de
graafschappen Argyle, Inverness en Ross ; ze beslaan
eene gezamenlijke grondsoppervlakte van 162 vierk.
mijlen; slechts 86 'der H. zijn bewoond, en hebben
eene gezamenlijke (meest roomsch-katbolieke) bevolking van 90,000 zielen. Het grootste der H. is
Skye, behoorende tot de middelste groep, waartoe
ook behooren: Raa, Say, Rum, Eigg, en Canna, met
de Kompas-rotsen. De zuidelijke groep bestaat uit
Icolmkill, Islay, Mull, Tiree of Tiry, Lismore, Coll,
Gigha, Jura, Colomsay, Staffa. De noordelijke groep
draagt den gemeenschappelijken naam van LongIsland; hiertoe behooren: Noord- en Zuid-Uist,
Lewis met Harris, Rana, de Shiant-eilanden en de
zeven Fianna-eilanden. De oorspronkelijke bewoners
der H. waren de Picten, die er hunne onafhankelijkheid behielden tot in de 8e eeuw; vervolgens vielen
de H. in de macht der Denen en der Noormannen,
en werden eindelijk (1536) door koning Jacobus V
aan Schotland onderworpen.
Hebrieden (Nieuwe), eene groep bestaande
uit 21 eilanden in den Grooten Oceaan, beoosten
Nieuw-Holland, in 1606 ontdekt door Quiros, die
er den naam aan gar van Heiligengeest-archipel ;
Bougainville bezocht ze in 1768, en noemde ze
Groote Cycladen ; door Cook werden ze bezocht 1773
en ontvingen van hem den naam van Nieuwe Hebrieden, uithoofde van hunne overeenkomst met de
Hebrieden in Europa. Ze zijn samen 240 vierk.
mijlen groot ; de voornaamste zijn : Espiritu-Santo,
Mallicolla, Tacna ; de bewoners zijn Melaneziers.
Sedert 1857 heeft Frankrijk aanspraak gemaakt op
het bezit van deze eilanden.
Hebrieten, of Heberieten. Zie HEBER 2).
Hebron, behalve verscheidene steden in de Vereenigde Staten van N.-Amerika (1. in New-York, 9
mijl. benoorden Albany ; 2800 inw. 2. in Connecticut, ruim 3 mijlen bezuidoosten Hartford ; 1600
inw. — 3. in Maine. — 4. in New-Hampshire. —
enz.), het in de hooge oudheid Kiriath-Arba, tegenwoordig Cabre- Ibrahim genaarnde Hebron in Palestina, titans acne arrnoedige stad met glasfabrieken
en 5000 inw. (Joden en Turken), is het beroemde
Hebron uit het oude 0. T., circa 7 wren gaans
bezuidw. Jeruzalem. 6esticht korten tijd na den
Zondvloed door Arba, den varier van Enak (Numeri
13: 22) werd het naderhand de woonplaats van
Abraham, en staat nit dies hoofde bij de Mahornedanen in hooge eer als woonplaats van den vriend
Gods (El-Khalil). In de nabijheid de dubbele spelook, waar Abraham en Sara, Izaac en Rebecca, Jacob en Lea gezegd worden begraven te zijn ; ter
were daarvan liet Helena, de moeder van keizer Constantinus, op (lie plek eene kerk bouwen, tegenw. in
eene moskee hersehapen. Ook Abner, verraderlijk
door Joab vermoord, werd met veer plechtigheid te
begraven. Als residentie (7 jaren en 6 maanden)
van koning David is 11. beroemd, en niet minder
als geboorteplaats van Johannes den Hooper. In het
0. T. wordt II. veelvuldig vermeld, o. a. nog : Gen.
13: 18 ; 23 : 2 (Sara stierf); Jozua 10: 3; 14: 13,
15 ; 21 : 13 ; Richt. 1: 20 ; I Sam. 30 : 31; II Sam.
3: 5, 32; 5: 5; 15: 10 ; II Chron. 11: 10.

Hebron

Hedenborg

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

Hectenen, oorspronkelijke bewoners van het
zuidelijk gedeelte van Beotie ; ze verdwenen reeds
vroeg, en werden vervangen door de Hyanten, Lelegen en Aonen.
Hector, zoon van Priamus en Hecuba, echtgenoot van Andromache, de dapperste held der Trojanen, en het schoonste heldenkarakter in de zangen
van Homerus,` werd gedood door Achilles (zie het
art. ACHILLES). Hij liet een zoon na (zie ASTYANAX).
Hecuba, gemalin van Priamus, koning van
Troje, wien zij 19 kinderen baarde, o. a. Hector,
Paris, Helenus, Polyxene, Cassandra, Polydorus. Toen
zij zwanger was van Paris verbeeldde zij zich, dat zij
eene fakkel droeg, die geheel Europa en Azie in
vuur en vlam zou zetten (zie PARIS). In den trojaanschen oorlog verloor zij bijna al hare kinderen ;
hare dochter Polyxene en haren kleinzoon Astyanax
zag zij ombrengen voor hare oogen. Na het beleg
werd zij de slavin van Ulysses ; overgebracht naar
Thracie bij koning Polymnestor, aan wien Priamus
hun jongste kind Polydorus had toevertrouwd, doch
die dat kind op laaghartige wijze ter dood had laten
brengen, wilt H. zich daarover te wreken, door Polymnestor de oogen uit te steken en zijne twee kinderen te vermoorden. Zij werd na haren dood (volgens de Fabel) in een hond (van 't vrouwelijk geslacht) veranderd. Euripides heeft haar tot heldin
gekozen voor een zijner schoonste treurspelen.
geb. te Alphen omstr. de helft
Heda
der 15e eeuw, aartsdiaken en deken te Arnhem,
kanunnik te Utrecht, en geheimschrijver van Maximiliaan I, schreef een bel a ngrij ke Historiaepiscoporunt
Ultrajectensium (gedrukt 1612, daarna met aanteekeningen van I3uchelius, en 1642 door Lap van
Waveren te Utrecht uitgegeven in fol.).
Heddernheim, naarktvlek in Nassau, aan de
Nidda, 2 a 3 uren gaans benoordoosten flochst ;
1900 inw. Heddesdorf, dorp in Rijnpruisen, ruim 3
uren gaans benoordw. Coblentz ; 1800 inw.; groote
bleekerijen.
Hedee, vlek in bet fransche dept. Ille-Vilaine,
6 uren gaans benoordw. Rennes ; 1800 inw.; vroeger
gewichtige vesting.
Hedel, of Heel, 1) dorp in Gelderland, anderhalf uur gaans bezuiden Zalt-Bommel ; 1400 inw.;
het voormalig kasteel (Slot-te-H.) werd Jan. 1578
door de schutters uit 's-Bosch belegerd .en 5 Febr.
ingenomen ; in 1590 ontweldigde prins Maurits het
aan de Spanjaarden. — 2) dorp in nederl. Limburg,
anderhalf uur gaans bezuidw. Roermonde ; 800 inw.
Hedelin (Francois). Zie AUBIGNAC.
Hedemarken, amt in bet noorweegsche stift
Aggerhuus, groot 487 vierk. mijlen, bevolkt met.
102,000 zielen, doorstroomd o. a. door den Glommen, is in bet eigenlijke landschap H. aan den oostoever van het Mjosen-meer bij uitstek vruchtbaar.
Hedenborg (Johan), zweedsch reiziger, geb.
1787 te Heda in Oost-Gothland, studeerde geneeskunde te Montpellier (in Frankrijk) en 1821--22
te Upsal, ging 1825 als geneesheer van de zweedsche ambassade naar Constantinopel, deed 1830
eene reis door Klein-Azie, Syria en Egypte, hield
zich 1831 in Hongarije op om de cholera te bestudeeren, waarvan hij intusschen bijna zelf bet slachtoffer werd, en ondernam nit Alexandria eene reis
die hij 1834 en 1835 volbracht, door hem beschreven in Resa i Egypten och det indre Afrika (Stokholrn 1843 met platen en kaarten). Ook heeft men
van hem : Turkiska nationens Seder, Bruk, och
Kladedreigter (Stokholm 1839-42, met 48 platen).
3
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Hederich

lleemskerk

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

schen de beide geslachten, nam eerst een einde in
1580. — Als stamheer van het geslacht H. ontmoeten wij Everhard van H., beer van Nettelhorst
en Enghuizen en landdrost van het graafschap Zutphen, gest. 1230 te Zutphen, en aldaar in de Groote
Kerk begraven. Een zijner afstammelingen, Frederik
van H., landdrost van Salland, Twenthe en Diepenheim, trouwde met Luitgarda van Rechteren, die
hem het slot van Rechteren ten huwelijk bracht,
waarnaar hunne kinderen en afstammelingen zich
noemden, terwijI de afstammelingen van Frederik's
broeder den naam van H. b'even voeren. Beide geslachten behooren nog tegenwoordig tot de aanzienlijkste in de Nederlanden. — H. (Georges
d'Anthes baron de), geb. 1813 te Sultz in den Elzas, reef van den pries van Hatzfeld, trad in russische dienst, werd door den nederlandscben gezant,
baron van H., geadopteerd, en huwde de zuster van
den dichter Poesjkin (Puschkin). Daar hij dezen in
een duel gedood had, vluchtte hij naar Frankrijk
terug, en werd lid van de Kamer voor bet dept.
Beneden-Rijn. In 1848 en 1849 behoorde hij tot
de Nationale vergaderingen, en stemde met de conservatieve meerderheid. Napoleon III benoemde hem
25 Maart 1852 tot senateur, later tot staatsraad, en
bezigde hem tot verschillende vertrouwelijke zendingen naar de hoven van Weenen en Berlijn.
Heede (de), voormalige rivier of zeeboezem in
Zeeland, strekte zich uit van de zuidelijke kusten
van Cadzand en Groede tot aan Brugge, en van
Oostburg en Aardenburg tot aan St.-Anna; de H.
hood eene uitmuntende scheepsreede aan, en werd
de bron van welvaart voor alle aan hare oevers gelegene plaatsen. Een overblijfsel van de H. is het
tegenw. watertje de Ee.
Heedenessen, of Heidenesse, meer voorkomende onder den naam van Heidinezee (zie dat art.).
Heefskes, of Heefskens, dorp in Groningen.
Zie HEVESKES.
Heeg, of Hegens, lat. Haga, dorp in Friesland,
2 uren gaans bezuidw. Sneek, benoorden het Heegerrneer; 1200 inw.; teed veel bij den vloed van 1825
(5 Fehr.); toen de hollandsche graven over Friesland regeerden, was H. hunne residentie-plaats.
Heeger-meer, een binnenmeer in Friesland,
loopt in het westen ineen met de Fljuessen, en staat
in gemeenschap met de Ee, tangs Woudsend met
de Rakken, alsook met het Slootermeer.
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Hedjaz. Zie HEDZJAS.
Hedonieken. Zie r—YRENA-KEN.
Nedra, stad in Africa Propria. Zie AMMEDERA.
Hedschas. Zie HEDZJAS.
Hedwig, de heilige, in 't Fransch ook wel
Ste. Avoye, geb. 1174, doch ter van Berthold, hertog v.
Karnthen, werd op haar 12e jaar in den echt vereenigd met Hendrik, hertog van Silezie, wien zij
zes kinderen schonk. Van de opbrengst harer kleinoodien werd 1203 het cistercienser-nonnenklooster
Trebnitz gesticht, waarin zij 15 Oct. 1243 stierf;
1268 werd zij gecanoniseerd ; kerkel. gedenkdag
17 Oct.
Hedwig, poolsch J adwig a, koningin van Polen,
geb. 1371, dochter van Lodewijk, koning van Hongarije en Polen, reeds vroeg verloofd aan hertog
Willem van Oostenrijk, van wiens hand zij evenwel
afzag toen zij, na den dood haars vaders, tot koningin van Polen verheven werd, en in een huwelijk
met Jagello, hertog van Lithauen, het middel zag

om Polen te vergrooten en in Lithauen het Christendom in te voeren. Den (lag nadat Jagello gedoopt
was (1386) trad zij met hem in den eat, en hij
werd koning van Polen onder den naam van Wladislas V. Zij stierf te Crakau 1399.
Hedzjas, Hedjaz, Hedschas, el-Hidzjas, de
noordelijke westkust van Arable, van de golf van
Suez tot Mersa-Hali, een meerendeels onvruchtbaar
land, dat vermaard is, doordien het Mekka en Medina
(de heilige steden der Mahornedanen) bevat ; in H.
ook de havenplaatsen Janbo en Dzjedda.
Hedzjra, Hedschra, Hegira, een arab. woord,
dat .vlucht" beteekent, is de benaming voor de mahomedaansche tijdrekening, die aanvangt 16 Juli
622, toen Mahorned uit Mekka vluchtte naar Yatreb
(dat later Medina genoemd is). Om een jaartal der
H. te herleiden in een jaartal der christelijke tijdrekening, moet men 622 bij het mahomedaansche
jaar voegen, en van het geheel vervolgens aftrekken
3 jaren voor iedere eeuw, b. v. het jaar der H.
1284, geeft met 622 vermeerderd 1906, waarvan of
3 jaren voor elk der 13 H.-eeuwen dus 39, rest
1867; in ons jaar 1867 begint dus 16 Juli het jaar
1284 der H.
Heeckeren (Het geslacht van), een der oudste
adellijke geslachten van Gelderland, heeft in de geschiedenis eene bloedige vermaardheid erlangd door
den twist der Heeckerens en Bronkhorsten, die een
aanvang nam 1347, toen de Bronkhorsten, aan het
hoofd van een gedeelte der ridderschap van Gelderland, tegen hertog Reinoud III in opstand kwamen
en diens jongeren broeder Eduard als hertog uitriepen. De Heeckerens stelden zich aan het hoofd
van dat gedeelte der ridderschap, dat de zijde hield
van den wettigen hertog, en vijftien jaren lang werd
Gelderland verwoest door den burgerkrijg, die eindigde met de nederlaag der Heeckerens (zie EDUARD,
hertog van Gelder); doch de wrok en wrevel tus-

Heekhuizen, dorp. Zie HEDIKHUIZEN.
Heel, twee dorpen. Zie HEDEL.
Heele, lat. Helium, vroegere naam van den
Wijden mond der Maas, bij Brielle in Z.-Holland.
Heelsum, of Helium, dorp in Gelderland, circa
2 uren gaans bewesten Arnhem ; 130 inw.; werd.
1495, in St.-Michielsnacht, geplunderd en platgebrand door de Vetkoopers.

Heelvliet. Zi e HEENVLIET.
Heelvoet, en Heelvoetsluis. Zie HELVOETSLUIS.
Heem (Joan Davidsz. de), geb. 1600 te Utrecht,
gest. 1674 to Antwerpen, en H. (Cornelis de), geb.
1623, gest. ()Instr. 1680, twee uitmuntende schilders (vaderen zoon) van vruchtstukken en stillevens ;
vooral de vader is beroernd.
Heemse, dorp in Overijsel, een kwartier gaans
van het stadje Hardenbergh ; 500 inw.
Fleemsels, groningsch dorp. Zie HEVESKES.
Heemsfurt, oude naam van Amersfoort.
Heemskerk, dorp in N.-Holland, 3 uren
gaans benoorden Haarlem, drie kwartier benoorden
Beverwijk ; 320 inw.; dagteekent reeds nit de Ile
eeuw; ruim 400 man van het Kaas- en Broodvolk

Heemskerk
sneuvelden hier 1492 in hun gevecht tegen Albrecht
van Saksen, stadhouder-genl. der Nederlanden ; felle
brand Mei 1796 ; geboortepl. van den schilder Maarten van H.
Heemskerk (Maarten van), eigenlijk Maarten
van Veen, doch naar zijne geboortepl. H. genoemd,
beroemd schilder, geb. 1498, gest. te Haarlem
1574 ; na de verovering van Haarlem door de Spanjaarden zijn vele meesterstukken van H.'s penseel
naar Spanje overgebracht.
Heemskerk (Jacob van), nederlandsch zeeheld, geb. 1 Maart 1567 te Amsterdam, deed sedert
1596 tweemaal eene vergeefsche poging om eenen
korteren zeeweg naar 0.-Indio te vinden om de
noord van Europa en Azie, waarbij hij genoodzaakt
werd op Nova-Zembla te overwinteren. In 1607 als
vice-adrniraal uitgezonden tegen de veel sterkere
spaansche vloot wider Davila, versloeg hij die vloot
totaal bij Gibraltar, doch sneuvelde, even als Davila,
in den strijd. Praalgraaf in de Oude kerk te Amsterdam.
Heemskinderen (de vier), vier ridders, zonen van hertog Aymon (zie AYMON), door de legende
genoemd Renaud, Guichard, Alard en Richardet,
hadden met hun vieren slechts den paard, dat vermaard is geworden onder den naam van Bayard. Ze
leefden ten tijde van hard den Groote. De oudste,
Renaud van Montauban (of Montalban), wiens krijgsbedrijven vereeuwigd zijn geworden door Ariosto,
werd op het laatst zijns levees monnik. De geschiedenis der vier H. is to vinden in dl. III, hoordstuk
18, der Chronique van Froissard. Er bestaat ook een
nude roman van Huon (le Villeneuve, getiteld Histoire
des quatre fils Aymon, op nieuw gedrukt Parijs 1829.
Zie ook ANDRE (St.-) de Cubzac.
Heemstede, of Haemstede, dorp in N.-Holland, meestal Heemstee genoemd, 40 minuten gaans
bezuiden Haarlem, met aanhoorigheden 2400 inw.
Het Huts te H., eertijds bij dit dorp gelegen (door
hertog Albrecht oinvergehaald 1394 nit wraak over
't vermoorden van zijne bijzit Aleyd van Poelgeest ;
weder opgebouwd zijnde, vernield door de Kabeljauwschen 1404, en ten derden male verwoest 1425
door de Kennerners, en east in 1460 herbouwd),
is niet te verwarren met het. Kasteel II. in de prov.
Utrecht, 5 uren gaans bezuidw. Amersfoort, waarvan almede sedert de He eeuw gewag wordt gemaakt.
Heemstee, verkort voor Heemstede in N .-Holl.
Heemstra (Het geslacht van), een der oudste
adellijke geslachten van Friesland, waarvan als stambeer genoemd wordt Feye J. van H., in het laatst
der 14e eeuw een van de hoofden der Vetkoopers,
werd 1396 door Albrecht van Beieren, graaf van
Holland, tot ridder geslagen en benoemd tot Baljuw
van Dokkum. Het geslacht van H. heeft eene belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Friesland, en een aantal beroemde helden en staatslieden
voortgebracht. Wij zullen alleen bier noemen : H.
(Schelto, baron van), geb, te Groningen 14 Nov.
1807, van 23 Febr. 1860 tot in Dec. 1861 minister van binnenl. zaken, onder wiens bewind de
wet tot stand kwam, waardoor het koningrijk der
Nederlanden eindelijk met een spoorwegnet zou
worden begiftigd. Hij stierf te Maartensdijk (prov.
Utrecht) 20 Dec. 1864.
Heensbroek, dorp in N.-Holland. Zie het
art. HENSBROEH.
Heenvliet, stadje in Z.-Holland, 3 uren gaans
ten 0. Z. 0. van Brielle; 1100 inw.; door brand geteisterd 1380 en 1660, door watersnood herhaalde-
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lijk, inz. in 1421 en 1570; van de onlusten tusschen
Hoekschen en Kabeljauwschen, zoomede 1787 van
die tusschen Prinsgezinden en Patriotten, heeft H.
veel te lijden gehad.
Heer, dorp in nederl. Limburg, een kwartier
gaans bezuidoosten Maastricht ; 1100 inw.; vermoedelijk het oude Coriovallum, dat op de Theodosiaansche tafel voorkomt.
's Heeraartskerk. Zie de meer gebruike,lijke benaming 'S-HEER-ARENDSHERKE.
's-Heer-Abtskerke,dorp op het zeeuwsche
eiland Z.-Beveland, 1 uur gaans bezuiden Goes ;
130 inw.; in de wandeling Seerapskerk en ook wel
Scrabbekerke genoemd.
Heer-Adriaans-Ouddorp. Zi e -UDDORP.
's-Heer-Arendskerke,dorp op het zeeuwsche eil. Z.-Beveland, 1 nur gaans bewesten Goes ;
met aanhoorigheden 1700 inw.
Heerde, dorp in Gelderland, 4 uren gaans bezuidoosten Elhurg ; 1200 inw.
Heeren (Arnold Herm. Ludes.), geschiedschrijver, geb. 25 Oct. 1760 te Arbergen bij Bremen,
prof. der geschiedenis te Gottingen, gest. 7 Maart
1842. Klassiek geworden is zijn werk Ideen fiber
Politik, den Verkehr and den Handel der Allen Welt
(2 dln. Gottingen 1793-96; 4e druk 5 dln. 1824
—28). Van zijne overige werken, verzameld in
Historische Werke (15 dln. Gott. 1821-26), zijn
zonderheid te noemen : Geschichte des Studiums der
classischen Literatvr seit dent Wiederaufleben der
Wissenschaften (2 deelen Gottingen 1797-1802);
Geschichte der Staaten des Alterthums (5e dr. Gott.
1826); Geschichte des europ. Staatensystems (4e dr.
Gott. 1822).
Heeren (Friedrich), scheikundige, geb. 11 Aug.
1803 te Hamburg, sedert 1831 prof. der chemie te
Hanover. Zie KARMARSCH.
's-Heeren-Abbenkercke. Zie het art.
'S-HEER-ABTSKERKE.
's Heerenberg, stadje in Gelderland, zevendhalf our gaans bezuiden Zutphen, dicht bij de
pruisische grenzen; 1200 inw.
Heerencarspel. Zie HARINGCARSPEL.
's-Heeren-Heinekerk, verbasterd voor
Ilendrik-Ido-Ambacht.
's Heerenhoek, dorp in Zeeland, 2 uren
gaans bezuidw. Goes ; 750 inw.
's Heeren Jansdam. Zie HEERJANSDAM.
Heerenlanden (de Vijf), onder deze benaming verstaat men de landen van Arkel, Vianen,
Hagestein, Everdingen en Leerdam, in de provincie
Z.-Holland, arrondissement Gorinchem.
Heerenveen, I marktvlek in Friesland, 5
uren gaans bezuidoosten Leeuwarden; 2600 inw.;
wordt wegens de aanzienlijke levenswijze en de
weelde, die er heerscht, wel eens het Friesche Haagje
genoemd; liep 4 Febr. 1825 geheel wider water
ten gevolge van doorbraak; in 1622 sloeg H. driemaal achtereen eenen aanval der Spanjaarden af;
evenzoo sloeg H. driemaal de Munsterschen af in
den nacht van 18 op 19 Aug. 1672. — 2) een moeras in het graafschap Zutphen, prov. Gelderland,
anderhalf uur gaans beoosten Zelhem.
Heerewaarden, dorp in Gelderland, 2 uren
gaans bezuidw. Tiel ; 550 inw.; teed veel van den
watervloed Jan. 1809.
Heer-Heinskinderen. Zie het artikel
'S-HEER-HENDRIKSKINDEREN.
's-Heer-Hendrikskinderen, dorp op
het zeeuwsche eil. Z.-Beveland, een kwartier gaans
bewesten Goes.
—

—

—

—

—

Heer-Jansdam
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Heer Jansdam, dorp in Zuid-Holland,
derdhalf our gaans benoordw. Dordrecht ; 750 inw.;
deerlijk geteisterd door brand 16 Mei 1789.
's Heer Jansland, meest Sir-Jansland, ook
wel Nieuw-Dreischor genoemd, dorp op het zeeuwsche ell. Duiveland, 2 uren gaans benoordw. Zierikzee ; 230 inw.
—EERLE 1).
Heerl, dorp. Zie H
Heerle, 1) dorp in de nederl. prov. N.-Braband,
anderhalf uur gaans benoordoosten Bergen-op-Zoom;
650 inw. — 2) dorp in Limburg; zie HEERLEN.
Heerlen, of Heerle, dorp in nederl. Limburg,
2 uren gaans benoordoosten Valkenburg, en nog 2
uren gaans verder van Maastricht, is het grootste
dorp bier in den onatrek, wordt het eerst vermeld
in 1114, en erlangde eene treurige vermaardheid,
doordien niet minder dan 37 inwoners van Heerlen
zich hadden aangesloten bij eene uitgebreide bende
booswichten, die zich omstr. 1760 organiseerde onder het kommando van zekeren Jozef Kerkhofs, heelmeester in het 2 uren gaans van H. gelegene (destijds oostenrijksche, that's pruisische) stadje Hertzogenrath of Rolduc. Die bende werd echter ontdekt,
en van 1773 tot 1776 werden alleen in het land van
Valkenburg 180 van die booswichten opgehangen
en geradbraakt.
Heerlerheyde, dorp in nederl. Limburg, drie
kwartier gaans benoordw. Heerlen ; 1300 inw.
Heermalen, oude naam van Harmelen.
Heer Oudelands Ambacht, of Hieronymus-Ambacht, ook wel Oudelandskerke, dorpje
in Z.-Holland, drie kwartier gaans benoordwesten
Dordrecht.
Heer Simonshaven, dorp. Zie het art.
–

–

–

–

–

–

SIMONSHAVEN.

—EEREWAARDEN.
Heerwaarden, dorp. Zie H
Hees, dorpen. Zie HEEZE en HEESCH 1).
Heesbeen, dorp in de nederl. prov.N.-Braband ,
een kwartier gaans bezuidw. Heusden ; circa 200
inw.; werd 1672 geplunderd door de Franschen,
na hunnen mislukten aanslag op Heusden ; teed 21
Juni geweldig door hagelslag, Jan. 1809 door watervloed, in den nacht van 23 Juni 1839 door brand.
Heesch, 1) H. of Hees, ook wel lies, dorp in
Gelderland, een half uur gaans bezuidw. Nijmegen;
750 inw.; werd 1388 platgebrand door Arnold van
Meeuwen. 2) H., of Heesche, ook wel Heesel,
doch doorgaans ter onderscheiding Heesch-bij-Oss
genoemd, dorp in de nederl. prov. N.-Braband, 1 uur
gaans bezuidoosten Oss.
1-1 EESC 2).
Heesche, ddorp. Zie HEESCH
Heese, dorpen. Zie HEESCH 1) en HEEZE.
.....
2).
Heesel, dorp. Zie HEESCH
Heesselt, of Heessel, dorp in Gelderland, ook
wel eens Hasselt gespeld, 2 uren gaans bezuidw.
Tiel, aan de Waal; ruim 200 inw.; teed veel door
den watervloed Jan. 1809.
Heeswijk,dorp in dp nederl. prov. N.-Braband,
anderhalf uur gaans benoordw. Veghel; werd tweernaal platgebrand door de Gelderschen (1398 en
26 Jan. 1512), en Teed van overstrooming 1757.
Heeteren, geldersch dorp. Zie HETEREN.
Heeze, of flees, gewoonlijk Heeze-bij-Leendc
genoemd, dorp in de nederl. prov. N.-Braband, 2
uren gaans bezuidoosten Eindhoven ; met aanhoorigheden circa 2000 inw.; werd 1506 door Karel, hertog van Gelder, geheel uitgeplunderd ; bij H. werden 1528 de Gelderschen door de Brabanders verslagen, ze verloren al hunne voorraadwagens, en lieten ruirn 900 dooden op het slagveld ; 1543 werd
aan H. eene brandschatting van 200 gulden opge-

Ilegesippus
legd door Maarten van Rossum ; 8 Nov. 1580 werd
Willem van Hoorn, heer van Heeze-en-Leende, te
Quesnoi onthoofd, omdat hij de zijde der Algemeene
Staten had gekozen tegen den koning van Spanje ;
1693 dreigde de fransche gouverneur van Namen,
dat hij H. in brand zou steken, doch die bedreiging
werd niet ten uitvoer gebracht. In de 19e eeuw was
H.een toevluchtsoord voor ooglijders uit alle streken
van ons land, daar de predikant J. L. A. Kremer de
gaaf bezat zeer velen te genezen.
Heezel, geldersch dorp. Zie HEESSELT.
lief . . . . Zie HEPH
Hefele (Karl Jos. von), schrijver over kerkel.
geschiedenis, geb. 15 Maart 1809 te Unterkochen
in Wurtemberg, eerst docent, sedert 1837 prof. der
kerkel. historie in de roomsch-kath. theologische
faculteit te Tubingen. Van zijne werden verdienen
inz. melding: Die Einflihrung des Christenthums int
slidwestl. Deutschland (Tubingen 1837); Der Cardinal
Ximenes and die Inquisition (2e druk, Tub. 1851);
Conciliengeschichte (dl, 1-4, Freiburg 1855-60).
Heffange, fransche naam van Heffingen.
Heffingen, dorp in Luxemburg, 4 uren gaans
benoordoosten Luxemburg en 5 uren gaans bezuidw.
Echternach.
Hegai, kamerheer van koning Ahasverus; Esther 2 : 3, 8, 15.
Hegel (Georg Wilh. Friedrich), een der beroemdste duitsche philosofen, geb. 27 Aug. 1770 te
Stuttgart, sedert 1818 Fichte's opvolger als prof.
der philosophic te Berlijn, stierf aldaar aan de cholera 14 Nov. 1831. Zijne »Werken" verschenen in
18 dln. (Berlijn 1832-41).
Hegelochus, 1) een grieksch tooneelspeler,
die bij de voorstelling van het treurspel »Orestes"
van Euripides (v. 279) in plaats van »ik zie rust"
zeide: »ik zie een wezel", hetgeen een algemeen gelach verwekte. — 2) een aanvoerder der macedonische ruiterij op Alexander's veldtochten in Azie.
Hegens, oude naam van 't friesche dorp Heeg.
Heger meer. Zie HEELER-MEER.
Hegesander, 1) stond Xenophon ter zijde
bij het terugbrengen van de 10,000 Grieken uit bet
binneuland van Azle naar hun vaderland. 2) uit
Delphi, leefde waarschijnlijk in de 2e eeuw v. Chr.,
schrijver van een encyclopedisch werk, waarvan
Athenmus veel gebruik schijnt gernaakt te hebben.
Hegesehoten, oude naam van Bunschoten.
Hegesias, grieksch philosoof nit Cerenaica,
omstr. 370 v. Chr. leerling van Aristippus, verwierf
den bijnaam Pisithanalus (dood-overreder). Hij
leerde dat het, naardien het Leven veel weer ellende
dan genoegen oplevert, de wijste partij is die men
kiezen kan, dat men zich zelven van het leven berooft. Door het tafereel dat hij van het lijden ophing, waaraan tie mensch op aarde blootstaat, lieten
verscheidene zijner leerlingen zich tot zelfmoord
verleiden; weshalve Ptolemeiis de school van H.
H., grieksch
sloot, en hem uit Egypte bande.
redenaar nit Magnesia, befaamd door zijn affecteeren
van den attischen stijl.
Hegesilochus, stichtte in Rhodus, na de
omverwerping van de democratic, met zijne vrienden cane oligarchic (356 v. Chr.), daarbij geruggesteund door Mausolus van Carle, die Rhodus onder zijn gezag zocht te brengen. Door allerlei nitspattingen en zedeloosheden maakte H. zich berucht,
totdat de Rhodiers, na den dood van Mausolus, het
oligarchische jut( weder afwierpen.
Hegesippus, de oudste lierkelijke geschiedschrijver, gab. anno 100, gest. 180 te Rome, waar
–

Hoidens

Hegesistratus
hij zich omstr. 157 nedergezet had bij zijne bekeering van het Jodendom tot het Christendom. Fragmenten van zijne kerkelijke historie zijn bewaard in
Eusebius. Het werk De Bello judaico et exedio urbis
is vermoedelijk van een anderen H., die onder
Constantijn geleefd moet hebben. — H., redenaar
te Athene, tijdgenoot van Demosthenes, in wiens
werken de Oratio de Haloneso van H. opgenomen is.
Hegesistratus, 1) zoon van Pisistratus, kreeg
na bet verdrijven van de Mitylenen op Sigeum het
hoogste gezacY in handen. — 2) een Eleer, nit het
geslacht der Telliaden.
'
— 3) een zoon van Aristagoras van Samos, werd voor den zeeslag bij Mycale
door zijne landslieden afgevaardigd naar koning
Leotychides, om de bevrijding van het perzische jnk
te verzoeken.
Hegewisch (Dietr. Herm.), duitsch geschiedschrijver, geb. 15 Dec. 1 740 te Quackenbruck, prof.
der geschiedenis en staatsraad te Kiel, gest. 4 April
1812. Zijn voornaamste werk is de voortzetting van
Christiani's Geschichte der Herzogthumer Schleswig
tend Holstein (dl. 3 en 4, Kiel 1801-2).
Hegira. Zie HEDZJRA.
Hegner (Ulrich), geb. 1759 te Winterthur,
bekleedde onderscheidene ambten in de magistratuur in Zwitserland, gest. te Winterthur 3 Jan.
1840, een talentvol schrijver, van wiens nWerken"
(5 deelen Berlijn 1828) vooral melding verdient
Saly's Revolutionstage (Winterthur 1814). zijnde
eene dichterlijke doch historisch getrouwe voorstelling van de Zuricher omwenteling van 1798.
Hegyalja (spreek Hedjalja), eene 3 a 4
mijlen lange keten wijnbergen in het hongaarsche
gespanschap Zemplin, is de Cite d'Or van Horigarije,
en bevat de wijnbergen der plaatsen Tokay, Tarczal,
Keresztur, enz. Uit deze wijnstreek komt de wereldheroemde Tokayer.
Hegyes(spreek uit: Hedjesj), dorp in Hongarije,
tnsschen den Donau en de Theiss, 6 mijlen benoordoosten Bacs ; 4200 inw.; gevecht 14 Juli 1849 tusschen de hongaarsche insurgenten onder Gorgey en
de Oostenrijkers onder Jellachich. — H., marktvlek met 7200 inw. in het hongaarsche district
Groot-Cumanie.
Heiberg, twee deensche dichters, vader en
zoon; vooral laatstgen. is beroemd: H. (Pet. Andr.),
de vader, geb. 16 Nov. 1758 te Vordingborg, werd
1800 wegens staatkundig liberalismus gebannen,
ging naar Parijs, was onder Napoleon en tot 1817
chef-de-bureau bij het ministerie van buitenl. taken
te Parijs, en stierf aldaar 30 April 1841. Al zijne
tooneelstukken verschenen te Kopenhagen (3 din.
1792 94 ; 4 dln. 1806-19). — H. (Joh. Lodew.),
de zoon, geb. 14 Dec. 1791, werd na volbrachte
studie geneesheer, doch wijdde zich alras geheel aan
de dichtkunde ; 1822 prof. te Kiel, 1849-56 directeur van den koninkl. schouwburg te Kopenhagen, stierf aldaar 25 Aug. 1860. Poetiske Skrifter
(8 din. Kopenhagen 1848-49); Prosaiske Skrifler
(5 din. Kopenh. 1841-44); ), Noordsche Mythologie"
(Sleeswijk 1849); enz.
Heide, of Heyde, vlek in het holsteinsche landschap Noorder-Dithmarschen, nabij de Noordzee,
ruim 6 mijlen benoordw. Gliickstadt ; 6500 inw.
Heide (de), verkorte naam, waarmede de landlieden het noordbrabandsche dorp Hoogerheyde bedoelen.
Heide (Ter-), twee dorpen. Zie TERHEYDE.
Heidelberg, stad met 17,000 inw. in Baden,
6 mijlen benoordoosten Carlsruhe, ligt aan den Neckar, waarover eene schoone brug met het stand-
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beeld van keurvorst Karel Theodoor, en aan den
voet van den Geisberg, op welks top het oude beroemde keurvorstelijke slot, dat, 1764 door den
bliksem getroffen, sedert dien tijd onbewoond en
limns grootendeels bouwvallig is. In den kelder van
dit slot het beroemde Heidelberger vat, dat 283,200
flesschen inhoud heeft. Beroemd is de universiteit,
1386 te H. gesticht door keurvorst Ruprecht I (Robert I) van den Palts ; op den hoogsten trap van
hloei stood zij in het laatst der 16e en begin der
1 7e eeuw, geraakte sedert in verval, doch werd 1803
door Karel Frederik, groothertog van Baden, weder
opgebeurd, en ontving toen den naam van RupertaCarolina. Tot deze universiteit behoort de beroemde
bibliotheek (150,000 boekdeelen met 2000, meest
kostbare, handschriften), waarvan ecliter het grootste
gedeelte in 1622 overgebracht werd naar Rome,
waar het als Bibliotheca Palatina eene bijzondere
afdeeling der bibliotheek van het Vaticaan vomit.
Reeds eene stad sedert 1225, en uitgelegd door
Ruprecht I, werd H. in 1362 de residentie der keurvorsten van den Palts en bleef dat tot 1719, toen de
keurvorstelijke zetel verlegd werd naar Mannheim.
Sedert de 1546 hier begonnene Reformatie werd H.,
waar 1562 de vermaarde Heidelbergsche Catechisms
verscheen, het rniddelpunt van het Calvinismus. Ingenomen en geplunderd 1622 door de Beierschen
onder Tilly, die de bibliotheek wegroofde (zie boven);
1674 bemachtigd door Turenne ; 1693 vermeesterd
door rnaarschalk de Lorges. In 1802 werd H. bij
Baden ingelijfd.
Heidelsheim, stad in Baden, ruim 5 uren
gaans benoordoosten Carlsruhe, en bij Bruchsal;
2500 inw.
en HEIDENS.
en). Zie __ElDENEN
Heiden (eeen,.
11
Heidenberg, zijn eigenlijke naam was Joh.
Tritheim.
Heidenen, 1) zie HEIDENS. - 2) naar bet
taalgebruik des Bijbels en der christelijke Kerk verstond men onder dien naam tot in de middeleeuwen
alle Onjoden en Onchristenen, ook de Turken ; tegenwoordig verstaat men onder den naam van H.
allen, die noch de christelijke, noch de joodsche,
noch de mahomedaansche geloofsleer belijden. Eertijds verstond men onder .Heidensch” alles wat
goddeloos en slecht was. Bij de verbreiding van het
Christendom, dat altijd met de steden begon, bleef
de afgoderij het !angst bestaan onder de plattelandsbewoners (lat. pagani, van pagus).
Heidenesse. Zie HEIDINEZEE.
Heidenheim, I) stad met circa 3000 inw.
in den wurtembergschen Jaxtkreis, aan de Brentz,
10 mijlen beoosten Stuttgart ; aardewerk (Heidenheimer Geschirr); gevecht 1796, waarin de Oostenrijkers de nederlaag leden tegen de Franschen. —
2) H. am Hahnenkamp, marktvlek in Beieren, kreis
Mittelfranken, aan de Altmiihl, ruim 4 mijlen bezuidoosten Anspach ; 2000 inw.; was in de middeleeuwen beroemd door de in 750 door den heiligen
Wunibald aldaar gestichte Benedictijner ab4, in
welker gebouwen thans eene minerale bron.
Heidens. Onder deze benaming verstaan wij
een nit Indie herkomstig rondzwervend yolk, dat in
Azle, Afrika en Europa wordt aangetroffen onder
verschillende benamingen : in Spanje heeten ze
Gitanos, in Italie Zingari, in Engeland Gipsies (Egyptenaars), in Frankrijk Bohenziens (Bohemers), in
Duitschland Zigeuner. De H. zijn landloopers, voor
iedere geordende maatschappij van de gevaarlijkste
soort, daar ze tot stelen en allerlei bedriegelijke
praktijken van jongs of aan worden opgeleid. De
\

Heidenzee
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Heiligenblut

Constantinopel (381) stelde vast, dat aan den Geest
vrouwen, die in hare jeugd zeer veel aanleg hebben
eene gelijke goddelijke eer moet worden bewezen
voor de muziek, geven zich op meergevorderden
als aan den Vader en aan den Zoon ; tevens werd
leeftijd voornamelijk of met waarzeggerij. Reeds
daar uitgemaakt, dat de Geest van den Vader uitvoor 1398 bevonden zich H. aan deze zijde van den
pat door den kerkvader Augustinus, en op zijn
Indus ; in het Westen zien wij ze eerst met historivoetspoor door de synode van Toledo (589), werd
sche gewisheid optreden in 1417. Nog tegenwoordig
bouden zij zich het talrijkst op in de Donau-vorstendaarbij gevoegd ), en van den Zoon" (filioque), welk
inschuifsel een groot punt van twist werd tusschen
dommen, van waar ze zich sedert het begin der
de grieksch-katholieke en de roomsch-katholieke
15e eeuw over geheel Europa verspreid hebben. De
Kerk: nog tot den huidigen dag leert de grieksche
pogingen, om hen aan vaste woonplaatsen en eene
Kerk, dat de Geest alleen van den Vader uitgaat. De
geregelde levenswijs te wennen, zijn meerendeels geprotestantsche Kerk is het op dit stuk met de
heel mislukt. Lezenswaardig is het werk van Pott
roomsch-katholieke Kerk eens. De vrijdenkers noeDie Zigeuner in Europa nod Asien (2 dln. Halle
men het zonderling, dat omtrent punten, die van
1844-45), en dat van Liebich Die Zigeuner (Leipzooveel gewicht worden geacht, de gevoelens zoo
zig 1863).
zeer uiteenloopen, terwijl ieder beweert het bij het
Heidenzee. Zie HEIDINEZEE.
Heiderscheid, dorpje in Luxemburg, 3 uren rechte einde te hebben.
gaans benoordw. Diekirch en anderhalf uur gaans
Heilige Graf (het), de plaats te Jeruzalem
waar Jozef van Arimathea het lijk van Christus bijbezuiden Wiltz.
zette (Matth. 27: 60), wel te onderscheiden van
Heidinezee, of Heidenzee, voormalig water
hetgeen men tegenwoordig bet H.-G. noemt, zijnde
in Staats-Vlaanderen, is bij oude schrijvers de zuidelijke grens van Zeeland, dat heschreven wordt als
to Jeruzalem de plaats, waar (volgens de legende)
het kruis van Christus teruggevonden werd. Helena,.
liggende Ausschen Bornesse en de H." In nude lade moeder van Constantijn den Groote, liet daar (in
tijnsche keuren is de naarn Heydiinzee ; het waren
326) de grafkapel van Christus bouwen, die in den
schorren in de destijds vrij aanzienlijke rivier of
loop der tijden herhaalde males verwoest werd
zeeboezem de Heede.
(door de Perzen, later door de Turken), doch telHeidingsfeld, stad in Beieren, kreis Unterkens weder opgebouwd. Daar de Mahomedanen, na
franken, aan de uitwatering van den Klingenbach in
Jeruzalem veroverd te hebben, de bedevaarten der
den Main, 1 uur gaans bezuiden Wiirtzburg; 3000 inw.
zeer bemoeilijkten, werd
Christenen naar bet
Heikoop, dorp. Zie HETKOP.
hij deze meer en meer het verlangen levendig, ors
Heikop, of Heikoop, dorp in Z.-Holland, eirea
en het. H.-G. en Jeruzalem ongestoord te bezitten.
2 uren gaans bezuiden Vianen.
Dat verlangen gaf eindelijk aanleiding tot de KruisHeilbronn, stad in een verrnkkelijk dal van
tochten.
den Neckar-kreis, aan den Neckar, 10 uren gaans
benoorden Stuttgart ; 14,000 inw.; vrijhaven en de
Heilige Land (het), zooveel als Palestina.
voornaamste koopstad van Wurtemberg. BeziensHeilige Ligue (de). Zie LIGUE.
waardig zijn : het groote marktplein met zijne prachHeilige 1Vleisje van Kent (het). Zie het
tige fontein, de Kilian's-kerk met haren toren, het
art. BARTON (Elizabeth).
Huis der Duitsche Orde (waar 1633 door Oxenstjerna
Heilige Oorlogen, in de geschiedenis van
het oude Griekenland drie oorlogen, die gevoerd
het Heilbronner Verdrag wend gesloten, om den
werden wegens schennis, gepleegd aan heilige plaat30-j. oorlog voort te zetten), de toren waar Gotz von
sen. De eerste, aangevangen omdat de Crisseers de
Berlichingen 1529 gevangen zat. Voor het eerst
bedevaartgangers naar Delphi aan allerlei afpersinwordt van H. gewag gemaakt in 741 ; in de middeleeuwen was het, eene vrije rijksstad en sterke vesting.
Heilbrunn, dorp in den beiersehen kreis
Oberbaiern, distr. Toltz, met 100 inw. en de minerale bron Adelheidsquelle.
Heile, dorp. Zie HEILLE.
Heile (Oud-), streek lands. Zie HEILLE (Oud-).
Heilichloe, oude naam van Hello.
Heilige Alliantie, het verbond, dat door
keizer Alexander van Rusland 26 Sept. 1815 te
Parijs gesloten weal met de monarclien van Oostenrijk en Pruisen, en tot hetwelk ve•volgens alle Christenvorsten van Europa, uitgezonderd de Pans en
een verheven droombeeld
Engeland, toetraden

van broederlijke 'lade en eensgezindheid, dat door
al het latere bloedvergieten voldoende beschaamd is.
Heilige Bond, een door keizer Karel V en de
katholieke stenden 10 Juni 1538 te Neurenberg
aangegaan verbond, gericht tegen den Schmalkaldischen bond.
Heilige Geest, eett der civic personen van
de Heilige Prieeertheid, een leerstuk, .1)0 de eerste
Christenen onbekend tot op Athanasius (4e eeuw).
Toen werd de gelijkheid in wezen en waarde der
drie personen, wadruit de godheirt der Christenen
bestaat, uitgesproken. Macedonius, hisschop van
Constantinopel, en zijne aanhangers, die zich daartegen verklaarden, werdert Fiteumatoinachieten,
d. i li;eestbestriiders, genoeind. Het coneilie van
.

gen onderwierpen, eindigde met de verdelging van
Crissa en Cirrha 594 v. Chr. De Tweede, uitgebroken omdat de Phoceers 356 v. Chr. gebouwd
hadden op de aan Apollo gewijde landerijen, werd
door Philippus van Macedonie beeindigd 346 v. Chr.
met zijne overwinning bij Magnesia. De Derde, veroorzaakt door de Thebanen, eindigde met Philippus'
overwinning bij Cheronea 338 v. Chr.
Heilige Roomsehe Rijk (het) der Duitsche Natie, was de benaming van Duitschland onder
rijks-constitutie tot 1806.
Heilige Sehaar (de), 300 Thebanen, die, na

lang door dapperheid en krijgsgelnk te hebben uitgeblonken, 338 v. Chr. bij Cheronea vielen in den
slag tcgen Philippus van Macedonia.
Heilige Schrift (de), bij de Christenen de
Bijbel.
Heilige Zee (de), het meer Baikal.
Heiligenbeil, stad in het pruis. reg.-distr.
lioningsbergen, 6 mijlen bezuidwest. Konitigsbergen,
dick bij het Frische Half ; 3000 inw.
Heiligenberg,011LC
I.1A r co ..hi1,(1,1;;,,m, marktvlek in den .badetter Meer-kreis, ruin] 5 uren gaans
benoordoostea Constans; 601) inw.; Lasted van den
i_trins van Frirstenberg.
Heiligenblut, doll) in het oostenrijksche
kroonland Karnthen, een der hoogstgelegene Alpendorpen (4506 vt.) aan den voet van den Glockner

Heiligengeest•archipel

Heine

en Rausiser Tauern; in de nabijheid verscheidene
watervallen en de alp Heiligentauern (8058 vt.).
Heiligengeest archipel. Zie het artikel
HEBRIEDEN (N ieuwe).
Heiligenhafen, stad in Holstein, aan de
Oostzee-kust, tegenover Femern ; 2400 inw.; haven.
Heiligenkreutz, I) hong. Nemet-Keresztur,
stad in Hongarije, derdhalf uur gaans bezuiden
(Edenburg; 2600 inw.; minerale bronnen. 2) hong.
Szent-Kereszt, marktvlek in het hong. comitaat Bars,
aan de Gran, 12 uren gaans benoordoosten Bars;
1000 inw. — 3) duitsch dorp in het hong. comitaat
Eisenburg ; 950 inw. — 4) dorp in den nederoostenrijkschen kreis Unter-dem-Wienerwald, aan den
Sattelbach ; 850 inw.; de oudste cistercienser abdij
in Oostenrijk, gesticht 1136, met 14 praalgraven van
babenbergsche prinsen in het oude kapitteihuis.
Ileiligenstadt, stad in het pruis. reg.-distr.
Erfurt, 10 mijlen benoordw. Erfurt ; 4800 inw.;
onder de Franschen was H. de hoofdpl. van het
dept. Harts.
Heiligerlee, oudtijds Oosterlee of Asterloo,
een gehucht met 350 inw. in de nederl. prov. Groningen, drie kwartier gaans benoordw. Winschoten ;
de eerste regelmatige slag tusschen de staatsche en
spaansche troepen werd bij H. geleverd 23 Mei
1568, waarbij de Spanjaarden de nederlaag leden.
Heilig Officio. Zie INQU1SIT1E.
Heiling (Hans), volgens de legende in Bohemen
een aard- of berggeest, die verliefd werd op een
boheemsch meisje, en haar trouwde ; doch weldra
door jaloezij verteerd, veranderde hij haar en alles
wat haar omringde in rotsen. Marschner heeft die
legende gebezigd tot onderwerp voor eene opera.
Heille, voormalig dorp in Zeeland, circa I uur
gaans bezuiden Sluis, en ruim een half uur gaans
bewesten Aardenburg; thans een gehucht met 280
inw.; bij de overstrooming van 1477 werd de kerk
van H. vernield; 1 Nov. 1830 kwamen de Belgen te
H. post vatten, doch verlieten het zoodra Aardenburg door de Nederlanders bezet was.
Heille (Oud-), ook wel Zanddijk genaamd,
streek gronds in Zeeland, gemeente Heille, circa
428bunders groot,bebouwd met een 40-tal woningen.
dorp in bet fransche dept. Somme, 6
uren gaans van Amiens; 800 inw. — H. (Jacques
de), genaamd de maarschalk van Guyenne; zie
CREQUI (Jacques de). — H. (mademoiselle de), zie
ETAMPES (hertogin van).
Heilo, Heiloo, of Heylo, dorp in N.-Holland,
drie kwartier gaans bezuidw. Alkmaar, aan den
straatweg van Alkmaar naar Haarlem ; in 1272 werd
graaf Floris door de Friezen, die hem verslagen hadden, tot H. vervolgd, doch hield bier weder stand,
en bracht nu ten Friezen de nederlaag toe; 1573
werd H. door het yolk van Sonoy verbrand. Vooral
bekend is H. wegens de bidkapel te Runksputte,
tusschen H. en Limmen, waar 8 Dec. 1713 (naar
het heette)eene bron ontsprongen was, welker water
als onfeilbaar werd aangeprezen tegen de toen heerschende veeziekte ; dit water vond zooveel aftrek,
dat er zelfs roornsch-kath. procession met kruisen,
vanen en waskaarsen rondom die put werden gehouden, totdat de hooge regeering bij plakaat van
8 Juli 1714 aan dien vromen toeloop voor goed een
einde maakte.
Heilsberg, stad in Oost-Pruisen, 8 mijlen bezuiden Koningsbergen aan de Alle ; 5200 inw.; overwinning der Franschen op de Russen 11 Juni 1807.
Heilsbronn, of Kloster-Heilsbronn, stad in
den beierschen kreis Mittelfranken, aan de Schwab-

ach, 6 uren gaans bezuidw. Neurenberg ; 1000 inw.;
minerale bron ; indertijd beroemd door bet (1132)
door bisschop Otto van Bamberg gestichte, 4 eeuwen
later (1555) opgehevene, rijk gedoteerde cistercienser monniken-klooster, waarin bijna al de leden van
het burggrafelijk neurenbergsche en markgrafelijke
huis tot op Albrecht Achilles (1486), en later nitsinitend die der frankische linie tot op Joachim
Ernst (1625) begraven liggen.
Heiltz le Maurupt, marktvlek in het fransche dept. Marne, ruim 4 uren gaans benoordoosten
Vitry-le-Francais; 1000 inw.
Heimenberg, lat. Haymonis mons, berg in
de nederl. prov. Utrecht, een kwartier gaans beoosten Rhenen ; aan de oostzijde op dezen berg de zoogenaamde 'Koningstafel", gemaakt uit een grooten
steen, aan vvelke tafel Frederik V, gewezen koning
van Bohemen, dikwijls bet middagmaal gebruikte
als hij op de jacht was; nabij den H. 1198 overwinning der Gelderschen op de Hollanders.
Heimingsfeld. Zie GOLDAST (Melchior).
Heimrijk, friesc h dorp. Zi e -AMUR.
Hein (Piet), nederlandsch zeeheld, geb. 1578
te Delfshaven, begon zijne loopbaan als scheepsjongen, viel verscheidene malen in handen der Spanjaarden, was 1624 opgeklommen tot vice-admiraal
der Westindische Compagnie, had eenigen tegenspoed 1625 in Brazilie, doch volbracht 1627 een
meesterstuk van zeemans-stoutheid, door 22 vijandelijke schepen met rijken buit uit de haven van
Bahia te slepen; 1628 als admiraal met eene vloot
van 24 schepen uitgezonden om de Spaansche Zilvervloot op te sporen, bemachtigde bij die (met een
buit van 12 millioen) in de baai Matanza. Tot luitenant-admiraal van Holland bevorderd, kwam hij
20 Juni 1629 bij een tocht tegen de Duinkerkers in
gevecht met 3 kaperschepen, die bemachtigd werden, doch de kloeke P. H. sneuvelde reeds in den
aanvang van den strijd.
Heine (Heinrich), beroemd duitsch dichter,
geb. te Dusseldorf 12 Dec. 1799 (niet zooals doorgaans opgegeven wordt 1 Jan. 1800), uit joodsche
ouders, studeerde de rechten, ging 1825 te Gottingen tot het Christendom over, hield vervolgens afwisselend te Berlijn, Hamburg en Munchen verblijf,
en vestigde zich 1830 voor goed te Parijs, waar hij,
na een langdurig ziekbed, 17 Fehr. 1856 stierf. Hij
vestigde zijnen naam met de twee eerste deelen van
zijne Beisebilder (Hamburg 1826-27), waarop later
(1830-31) nog twee deelen volgden (4e druk,
samen 4 dln. 1850), en door zijn Buch der Lieder
(Hamburg 1827 ; 18e druk 1860). Van zijne talrijke
latere werken verdienen vooral melding : Beitrage

—

—

39

—

in
zur Geschichte der neuern schonen Literatur
Deutschland (2 dln. Harnb. 1833); Der Salon (4
din. Hamb. 1835-40; 3e druk 1860-61); Die
Rornantische Schule (Hamb. 1836); Heine fiber Borne
(Hamb. 1840); Neue Gedichte (Hamb. 1844 ; 6e dr.
1860); Atta Troll (Hamb.1847);Romanzero (Hamb.
1861); Der Doctor Faust (Hamb. 1861). Complete
editie van H.'s werken in 18 din. (Hamb. 1861 en v.).
Heine (Wilhelm), zoon van een verdienstelijk
tooneelspeler te Dresden, geb. 30 Jan. 1827, begon
1848 als schilder zijne loopbaan te Dresden, ging
vervolgens naar Parijs, in 't laatst van 1849 naar
New-York, waar zijne landschappen veel opgang
maakten ; Juni 1851 ondernam hij, om landschapstudien te maken, eene reis naar Centraal-Amerika,
welke reis hij beschreef in Wanclerbilder aus CentralAmerika (Leipz. 1853). Sedert 1852 aangesteld bij
de groote n.-amerik.elpeditie naar de oost-aziatische

Heineccius

Heinsins

wateren onder commodore Perry, bevoer hij o. a. den
Grooten Oceaan, hield zich een geruimen tijd in
Japan op, en gaf vervolgens in het licht: Reise um
die Erde (2 dln. Leipzig 1856); Die Expedition in
die Seen von China, Japan und Ochotsk (3 dln. Lpz.
1858); en Japan und seine Bewohner (Leipz. 1860).
Na een uitstapje naar Tripoli, beschreven in Meine
Sommerreise nach Tripolis (Berlijn 1859), sloot hij
zich in het voorjaar van 1860, over Egypte en Singapore, aan de pruisische expeditie naar Oost-Azie
aan, waartoe hoofdzakelijk op zijn aanraden te Berlijn was besloten, doch keerde in het najaar van
1861 terug naar New-York, waar hij reeds spoedig
als kapitein der genie bij de Potomac-armee aangesteld werd.
Heineecius, Johann Gottlieb Heinecke, geb.
11 Sept. 1681 te Eisenberg, professor der rechten
te Halle, gest. 13 Aug. 1741, beroemd orn zijne kennis van de oude talen en van al wat de oudheid betreft. Van zijne werken, die nog tegenw. geacht zijn,
noemen wij inzonderh.: Antiquitatum jus Romanum
illustrantium syntagma (Halle 1718: Leipz. 1822);

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

Heinkensoort. Zie HEINEN00RD.
Heinkenswerve, voormalig dorp in Zeeland,

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

onder Heille, bestond nog 1586, doch is denkelijk
1587 door de zee verzwolgen.
Heinkenszand, dorp op het zeeuwsche eil.
Zuid-Beveland, circa 2 uren gaans bezuidw. Goes,
wordt veelal Heintjeszand genoemd; met omliggende
polders 1500 zielen.
Heinkerke, nude naam van Hendrik-IdoAmbacht.
Heino, dorp in Overijsel, in de wandeling TerHeyne, clerdhalf nor gaans bezuidoosten Zwolle ;
250 inw.
Heinrich, duitsche naarn voor Hendrik.
Heinrich (Christoph Gottlob), duitsch geschiedschrijver, geb. 14 Aug. 1748 te Dahlen, prof.
der geschiedenis te Jena, gest. 24 Mei 1810, maakte
zich verdienstelijk door het samenstellen van eene
menigte goede handboeken ; de voornaamste ziju
Deutsche Reichsgeschichte (9 din. Leipzig 1787—
1805); Handbuch der sachsischen Geschichte, vervolgd
door Politz (2 dln. Lpz. 1810-12); Geschichte von
Frankreich (3 dln. Lpz. 1802.-4); Geschichte von
England (2 dln. Lpz. 1806-10).
Heinrichs, marktvlek in het pruis. reg.-distr.
Erlangen, 3 uren gaans benoordw. Schleusingen, aan
de Hasel ; 1300 inw.
Heinriehsgriin, stad in den boheemschen
kreis Eger; 2000 inw.; slot en diergaarde.
Heinsberg, stad in Rijnpruisen, aan de Worm,
8 uren gaans benoorden Aken ; 2000 inw.; was tot
in de 15e eeuw de hoofdpl. eener heerlijkheid ; 1542
werd H. door Karel V ingenomen en verwoest.
Heinsbroek. Zie HENSBROEK.
Heinsdijk. Zie HENGSTDIJK.
Heinse (Job. Jac. Wilhelm), duitsch letterkundige, geb. 16 Febr. 1746 te Langewiesen in bet
Sondershausensche, gest. als bibliothecaris te Maintz
22 Juli 1803. Van zijne romans is Ardinghello (2 dln.
Leipzig 1787; 2e druk 1794) zijn meesterstuk. De

dene andere werken over kunstenaars en kunst.
(Christian Heinrich), een wonderkind, broeder
—H.
van den vorige, geb. 1721 te Lubeck, was nauwlijks
cenige rnaanden oud of begot' reeds te spreken,
kende de geheele geschiedenis van het Oude Testament van buiten teen hij 15 inaanden owl was,
en eene maand later die van het Nieuwe Testament
er bij. Toen hij twee jaren oud was beantwoordde
hij alle vragen over geschiedenis en aardrijkskunde.
Op zijn derde jaar was hij bedreven in het Fransch
en in het Latijn. Hij leefde bijna van niets anders
dan van het zog zijner min; Wen men hem gespeend
had leefde hij nog slechts eenige weinige maanden,
en stierf 1725.
Heinenoord, oak Oud-Heinenoord, gemeenlijk Hein kensoord, verkort Heinoord, dorp in Z.-Holland, circa 3 urea gaans bewesten Dordrecht, 1 nut
gaans beoosten Ond-Beieriand, reel aanhooriglieden
ruirn 1000 inw.
dorp in Healer'.
Ileinerscheid, of Hein
Luxemburg, zesdhalf cur gaans benoordw. Diekirch.
Heinfeke (Samuel), in 1778 stichter can het
eerste op wetensehappelijke grondslagen rest Nide.

werden uitgegeven door liorte (2 dln. Zurich 1806
—8); H.'s Sammtliche Schriften door Laube (10 dln.
Leipzig 1858; 2e druk 5 dln. '1857-58).
Heinsius (Daniel), verdienstelijk als p hil oloog
en criticus, geb. 9 Juni 1580 te Gent, met zijne
ouders in 1583 naar Zeeland gevlucht, van daar naar
Engeland, kwam eindelijk met hen te Rijswijk bij
's-Gravenhage wonen, had Scaliger en Donza tot
leertneesters, nerd 1605 prof. dc: geschiedenis en
staatk. wetenschappen te Leiden, vervolgens bibliothecaris diet stad, nutting 1618 den titel van mad
en historiograaf van Gustaaf Adolf van Zweden;
zijne nitgaven van Hesiodus, Horatitis, Virgilius,
Ovidius, Terentins, Seneca en Maximus Tyrius zijn
nog tegenw. geacht. Ofschoon hij zich op de synode
te Dordrecht (1618-19) konmerkte ale een onverdraagzaam hestrijder van de Remonstranten, mocht
bet, hem niet gelukken net het professoraat der
theologie twkleed te werden. Na eene halve eeuw
een sieraad (ler leidsche hoogeschool, doch in den
laststen zijns levees volslagen Idudsch geweest
te zijn, stierf hij 25 Fehr. 1655. -- H. (Nieolaas),

Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum
(Amsterd. 1725 ; Lpz. 1815); Historia juris Romani
et Germanici (Halle 1733; Straatsburg 1765). —
EL (Joh. Christ. Gottlieb), zoon van den vorige,
geb. 1718 te Halle, lang professor aan de Ridderakademie te Liegnitz, gest. 1791 te Sagan, heeft
zich door 't in het licht geven van verscheidene
werken zijns vaders verdienstelijk gemaakt, o. a.:
Opera omnia (9 dln. Geneve 1744); Antiquitates
Germanise jurisprudentiam patriam illustrantes (2
dln. Kopenhagen 1772). — H. (Joh. Mich.), broeder van eerstgenoernden, geb. te Eisenberg 14 Dec.
1674, gest. te Maagdenburg 11 Sept. 1722, kanselredenaar, is de eerste geweest, die de zegelkunde
wetenschappelijk heeft beoefend ; zijn voornaamste
werk is : De veteribus Germanorum aliarumque
nationwn sigillis (2e druk. Leipzig 1719).
Heinecken (Karl Heinrich von), geb. 1706
te Lubeck, gest. 23 Jan. 1791 te Altdobern in de
Neder-Lausitz, als particulier secretaris van graaf
Bruhl in den adelstand opgenomen, liet op zijne
eigene kosten het prachtwerk vervaardigen Recueil

Briefe zwischen G leim, Heinse 'und Johannes von Muller

Helena

Heinsius
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zoon van den vori ge, geb. 20 Juli 1620 te Leiden,
Helehersee, voormalig water in Zeeland, heeft
zijnen naam gegeven aan het dorp Elkerzee op het
deed vele wetenscbappelijke reizen, was sedert 1654
gedurende eenige jaren nederl. gezant te Stokholm,
eiland Schouwen.
volbracht ook andere staatk. zendingen, o. a. 1667
Heldai, een der helden van David; I Chr. 27 :15.
naar Rusland ; an daar teruggekeerd, vestigde hij
Heldburg, stad in Saksen-Meiningen, 4 uren
zich metterwoon te Vianen, waar hem echter zijne
gaans bezuiden Hildburghausen ; 1300 inw.
laatste levensjaren vergald werden door een proces,
Heiden, dorp in nederl. Limburg, 4 uren gaans
hem aangedaan door eene vroegere bijzit, die hem
benoordw. Roermond ; 350 inw.
gerechtelijk Wilde noodzaken om haar te trouwen.
Helder, of Den Helder, vlek of stad op den
Hij stierf te 's-Gravenhage 7 Oct. 1681. Hij N'caS
noordelijksten uithoek van Noord-Holland, aan het
Marsdiep ; 12,000 inw.; een half uur pans van daar
even als zijn vader een verdienstelijk philoloog, en
de belangrijke zeehaven Nieuwediep (zie dat art.);
mag een der beste latijnsche dichters van zijnen tijd
genoemd worden (Poemata, Amst. 1666).
ter hoogte van H. 1653 de zeeslag tusschen de Hollanders en Engelschen, waarin Tromp sneuvelde;
Heinsius (Anthonie), pensionaris van Holland,
1799 was H. een oogenblik bezet door de Engelgeb. 1641, was 1679 pensionaris der stad Delft,
schen, doch werd hun spoedig ontweldigd door
werd 1683 door prins Willem III met eene zending
naar Frankrijk belast, bij vvelke gelegenheid hij,
Brune ; H. is duchtig versterkt, kunnende de Heldoor Louvois met gevangenzetting in de Bastille bederschans eene legermacht bergen van 30,000 man ;
Napoleon I noemde H. het Gibraltar van het Noordreigd, een onverzoenlijken haat opvatte tegen Lodewijk XIV en tegen Frankrijk. Vervolgens met nog
den". Door het Heldersche kanaal staat H. in gemeer belangrijke zendingen belast, o. a. 1685 naar
meenschap met Amsterdam.
Londen, ter vereffening van geschillen, die tusschen
Helderen, _orp. 7 i HELLENDOORN.
1-1.
de 0. I. Compagnien waren gerezen, bevorderde hij
Fleldrungen, stad in het pruis. reg.-district
Merseburg, 7 mpg' bezuidw. Merseburg; 1850 inw.;
den overtocht van prins Willem naar Engeland,
werd op diens aanbeveling 1689 aangesteld als peneen eertijds versterkt kasteel, waar Thomas Miintzer
sionaris van Holland, en Meet dat, van 5 tot 5 jaren
na den slag bij Frankenhausen gevangen zat.
telkens herkozen, gedurende 30 jaren tot aan zijnen
Hele (Peter), een Neurenberger, deed omstreeks
dood (1720). Met Marlborough en prins Eugenius
1500 de uitvinding om zak-horlogien te vervaardigen.
vormde hij het driernanschap, dat aan Frankrijk
Helea, of Vella. Zie ELEA.
zooveel onheil berokkende.
Heleb, eon der helden van David; II Sam. '23 : 29.
Heinsius (Otto Friedrich Theodor), duitsch
Heled (I Chron. 11 : 30), dezelfde als Heleb.
taalgeleerde, geb. 1770 te Tschernow in de NeuHelek, zoon van Gilead, en stamvader der
mark, eerst professor, later prorector aan het Grauwe
Helekieten ; N urn. 26 : 30 ; Jozua 17: 2.
Klooster te Berlijn, gest. 19 Mei 1849. Onder zijne
Helem afstammeling van Azer ; I Chron. 7: 35.
indertijd hooggeschatte werden treffen wij aan :Hel
; iie I_ILLIBERRIS. —
1 in 1; 11i ;z
Helena,
ena, I)
Deutsche Sprachlehre (3 din. Berlijn 1798 ; 5e dr.
2) H., of Helena vices, vlek in belgisch Gallie, waar
onder den titel: Tent, 6 dln. 1835); Volksthiimliches
de Franken werden verslagen door Majorianus, veldWorterbuck der deutschen Sprache (4 dln. Hanover
heer van Adtius, omstr. 447 ; volgens sommigen de
1818-20).
tegenw. stad Hesdin ; volgens anderen de stad Lens;
weder anderen houden voor dit H. het dorpje Allaine
Heist op den Berg. Zie HEYST.
of Halene bij Peronne. — 3) het eiland Sint-Helena,
Heitersheim, stad in den badener Bovenrijnkreis, 5 uren gaans bezuidw. Freiburg; 1600 inw.;
eiland in den Atlantischen oceaan, omstreeks 160
was tot 1806 hoofdpl. van een aan de St.-Jan's-orde
mijlen bezuidoosten Ascension, ligt op 1550 kilotoebehoorend prinsdom, en residentie van den
metres afstands van de kust van Afrika (tot welk
grootmeester.
werelddeel het geographisch behoort) en 3300 kilornetres van de kust van Brazilie, is ruim 2 vierk.
Heked. Zie 13E18-HUED.
Hekelingen, dorp in Z.-Holland, vierdhalf mijlen groot, bevolkt met 7000 zielen, heeft slechts
uur gaans bezuidoostea Brielle.
eerie stad (Jamestown), zeer weinig dalland, en bestaat hoofdzakelijk nit bergen en naakte rotsen; het
Hekese, verkorte naam voor Hedikhuizen.
is dan ook slechts op een plant, dat goed versterkt
Hekla, vuurspuwende berg op het eiland IJsland, ter zuidwestkust, 4 mijlen van de zee, bestaat
is, toegankelijk. In 1502 ontdekt door de Portugeeuit lava-massaas, en loopt nit in 3 pieken, waarvan
zen, behoorde St.-H. van 1610 tot 1650 aan de
de middelste (4800 vt.) de hoogste is. De berg en
Hollanders, en is sedert in bet bezit der Engelschen.
zijn omtrek, ruim 3 uren gaans in het rood, zijn
Bijzonder vermaard is St.-H. geworden door Napoontdaan van allen plantengroei. Sedert het jaar 900
leon I, die Kier van 1815 tot aan zijnen dood (1821)
zijn van de H. 43 uitbarstingen bekend, waarvan 5
gevangen werd gehouden door de Engelschen ; zijn
gelijktijdig, of althans nagenoeg gelijktijdig, met die
stoffelijk overschot werd 1840 naar Frankrijk overvan den Vesuvius, 4 met die van den Etna en 1 gegebracht, en het door hem bewoonde gebouw in het
dal van Longwood is sedert 1858 afgesta an aan
lijktijdig met de uitbarstingen van Vesuvius en Etna
beiden. De laatste uitbarsting van de H. begon 2
Frankrijk. Zie HELENA-MEDAILLE.
Sept. 1845 en duurde tot 6 April 1846.
Helena, de schoonste vrouw der oudheid, eene
Hel, of Hellia, de noordsche en duitsche godin dochter van den spartaanschen koning Tyndareus
der onderwereld, dochter van Loki, heeft in bet
en diens gemalin Leda (volgens de fabel was zij bij
rijk der nevelen haren troon, en ontvangt daar met
Leda verwekt door Jupiter, die de gedaante van een
eene nooit verzadigde begeerigheid al de zielen derzwaan aangenomen had oil Leda te kunnen vergenen, die aan ouderdom of aan ziekten sterven.
krachten). Zij werd de vrouw van den spartaanschen
Hela, een van Aschur's vrouwen ; I Chr. 4: 5, 7. koning Menelaus, die eene dochter (Hermione) bij
Helam, eene plaats over den Jordaan ; hier haar verwekte, doch tijdens eene afwezigheid van
versloig David de Syriers; It Sam. 10: 16, 17.
haren gemaal liet zij zich verleiden door den trojaanschen prins Paris, met wien zij op den loop ging,
Helawan, landsehap op Amboina. Zie het art.
HITOE-LAMA.
hetgeen de aanleidende oorzaak werd tot den bloe,

—
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digen trojaanschen oorlog, die met den ondergang
van Troje eindigde. De legende is overigens ten aanzien van H.'s andere lotgevallen schier onuitputtelijk ;
volgens sommigen werd zij, nadat Paris in het beleg
van Troje gesneuveld was, de vrouw van diens broeder Deiphobus, doch leverde Bien prins op verraderlijke wijze over aan de Grieken, en werd ter belooning daarvoor weder in genade aangenomen door
Menelaus, die haar naar Sparta terugbracht. Na den
dood van Menelaus genoodzaakt Sparta te verlaten,
nam zij de wijk naar Rhodus, waar zij op bevel van
Polyxo (de gemalin van Tlepolemus, die bij het beleg van Troje gesneuveld was) opgehangen werd.
Helena, de heilige, moeder van Constantijn
den Groote, en verstootene vrouw van Constantius
Chlorus, bevorderde krachtdadig de uitbreiding van
bet Christendom, bezocht in 325 Jeruzalem, ontdekte daar de brokstukken van het ware Kruis van
Christus, liet een aantal kerken bouwen (o. a. die
van het heilige graf te Jeruzalem, te Hebron, enz.),
stierf op haar 80e jaar als non, en werd later gecanoniseerd ; kerkel. gedenkdag 18 Aug.
Helena, als heidin Olga, na den dood van haren
gemaal, den russischen grootvorst Igor, regentes des
rijks, liet zich in 955 te Constantinopel doopen, en
liet aan bare onderdanen onderricht geven in de
leer van het Christendom. Zij stierf 969, en is een
van de 57 heiligen der russische Kerk ; gedenkdag
11 Juli.
Helena Louise Elizabeth, hertogin van
Orleans. Zie ORLEANS.
Helena medaille, een onderscheid ingsteeken, door Napoleon Ill ingesteld bij decreet van 12
Aug. 1857 voor alle militairen, onverschillig tot
welke natie behoorende, die van 1792 tot 1815,
hetzij bij de land-, hetzij bij de zeemacht, onder de
fransche vanen gediend hebben.
Helenenberg, eene landstreek in het oostenrijksche hertogdom Karnthen, in het zoogenaamde
Zollfeld, ongemeen rijk aan romeinsche oudheden ;
resten der oude stad Caventa (of Flavium solvense).
Helenopolis, 1) de oude stad Drepanum.
2) fabelachtige naam van Frankfort aan den Main,
dat gezegd wordt na de verwoesting van Troje gesticht te zijn door Helenus.
Helensburgh, badplaats in het schotsche
graafschap Dumbarton, aan den Firth of Clyde, aan
de oostkust van den Fjord Gare-Loch, 3 wren gaans
benoordw. Dumbarton ; 2900 inw.; plaats van uitspanning voor de bewoners van Glasgow.
Helenus, zoon van Priamus en van Hecuba,
vermaard als waarzegger en als medestrijder in de
rijen der Trojanen ; later, toen Helena niet aan hem
werd toegedacht, liep hij tot de Grieken over, en
werd vervolgens als slaaf toegewezen aan Pyrrhus,
wiens genegenheid hij derwijze wist te winnen, dat
hij diens dochter Andromache tot vrouw kreeg en
bij haars vaders dood meester werd over een gedeelte
van diens rijk.
Heleph, een der landpalen van den stain Naphtali ; Jozua 19 : 33.
Helewyrd, oude naam van Holwierda.
Helez, 1) een der helden van David ; II Sam.
2) een uit den
23 : 26 ; I Chron. 11 : 27 ; 27 : 10.
stam Juda ; I Chron. 2: 39.
Helgoland, het oude Hertha, rotsig eilandje
in de Noordzee, is een kwart vierkante mijl groot,
ligt 6 mijlen noordwestelijk voor de monden van de
Elve en de Weser, heeft eene kleine stad met ruim
2500 inw. op het hooge gedeelte van H. (eene 160
vt. hooge rots), voor welke zich een laagland met
—

Heliopolis
300 bewoners uitstrekt, van hetwelk men langs eenen
fraaien trap van 195 treden uaar bet hoogland komt.
Oostelijk van het laagland strekt zich eene 300 vt.
lange, 1000 vt. breede zandplaat uit, aan welker
westeinde eene zeebad-inrichting, die sedert eenige
jaren druk bezocht wordt. H. heeft twee havens, en
wordt verdedigd door vier batterijen. Van de 2800
zielen zijn er ongeveer 2300 van friesche afkomst.
Vroeger behoorde H. aan Denemarken, doch 1807
werd het bemachtigd door de Engelschen, aan wie
het bij het tractaat van Kiel (1814) is afgestaan.
Heli, de vader van Jozef, dus in naam de grootvader van Jezus ; Lucas 3 : 23.
Helia, stad in rom. Britannia ; tegenw. Ely.
Heliaden. Zie HELIOS.
Heliasten, de leden der Heliaia, na den Areopagus het hoogste gerechtshof in het oude A thene,
sprak recht in gevallen van ontvoering, overspel,
afpersing en zware burgerlijke misdrijven. De H.
waren doorgaans ten getale van 200 ; in buitengewone gevallen werd dit getal tot 500, tot 1000,
ja zelfs tot 1500 opgevoerd.
Hence, de oude hoofdstad van Achaia, aan de
uitwatering van den Selinus in de golf van Corinthe,
met een beroemden tempel van Neptunus ; werd 373
v. Chr. door eene aardbeving verwoest en gedeeltelijk door de zee verzwolgen.
Helicon, tegenw. Zagora of Zagori, een alleenstaand gebergte in westelijk Beotie tusschen bet
meer Copais en de golf van Corinthe, in de zangen
der ouden verheerlijkt als de heilige woonplaats der
Muzen. Men zag er de bronnen van Aganippe en
Hippocrene, die van den Permessus, de grotten der
Libethrieden. Het vlek Ascra, geboorteplaats van Hesiodus, lag aan den voet van den H.
Heligoland, in sommige fransche boeken voor
Helgoland.
Heliodorus, grieksch eroticus op het laatst
der 4e eeuw, geboortig uit Emesa in Syrie, was
Christen en bisschop van Tricca in Thessalia, doch
werd later afgezet. In zijne jeugd had hij een roman
geschreven, getiteld : dEthiopica (uitgegeven door
Mitscherlich in de .Scriptores erotici Grwci", 2 dln.
Tweebruggen 1792-93; door Corais, 2 dln. Parijs
1804 ; en door Bekker, Leipzig 1855).
Heliodorus, minister van Seleucus Philopator,
koning van Syrie, drong door in den tempel van
Jeruzalem om de schatkist weg te rooven, doch werd
door eene wonderdadige (?) hand gestraft (176).
Hij bracht zijnen vorst om het levee door middel
van vergif.
Heliogabalus, of Elagabalus, bijnaam van
Varius Avitus Bassianus, naar den syrischen zonnegod Elagabalus, van wiens eeredienst hij hoogepriester was te Emesa, werd in 217, kort nadat
Caracalla vermoord was, door het romeinsche legioen
te Emesa als keizer uitgeroepen, bracht 219 de
Elagabalus-dienst naar Rome over ; in uitspattingen
en losbandigheden overtrof hij zijne ergste voorgangers, waarom men hem > , den Sardanapalus van
Rome" genoemd heeft. In 222 werd hij door de
Pretorianen gedood, bij gelegenheid van eenen opstand ten gunste van zijnen aangenomen zoon A lexander Severus.
Heliopolis, d. i. Zonnestad, 1) de grieksche
naam van Baalbek ; zie BA5LBEK. - 2) de egyi.tische
stad On, in het 0. T. genaamd Beth-Seines (Jerem.
43 : 13), stad in Neder-Egypte, beoosten den Nijl,
aan het kanaal, waardoor die rivier in gemeeti ichap
stood met de Roode Zee; had een beroemden tempel van god Fre (de Zon). Deze stad lag niet ver
,

Helios
van het tegenw. dorp Matarieh. In de nabijheid van
H. bevocht Kleber (20 Maart 1800) eene schitterende overwinning op de Turken.
Helios, ook Titan, Hyperion, enz. genoeind, de
zonnegod der Grieken, identiek met Apollo en Mebus. — Heliaden is de gemeenschappelijke benaming
voor de zeven zonen van Helios, beroemd als sterrekundigen en zeevaarders. — Heliaden heeten ook de
dochters van Helios, die, omdat ze haars vaders
wagen hadden ingespannen voor haren broeder, veranderd werden in populieren. Hare tranen veranderden in barnsteen, dien ze ook nog nitzweeten
sedert ze boomen geworden zijn.
Helium ostium, de breede mond, waarmede
de vereenigde rivieren Maas en Waal weleer in zee
plachten te vallen ter hoogte van Brielle ; het eerst
vindt men dien naam H. gebezigd bij Plinius.
Helkai, priester der Israelieten ; Neh. 12 : 15.
Helkath, stad in den stain Azer ; Jozna 19 :
25 ; 21 : 31.
Hell (Theodor). Zie WINKLER.
Hellada, of Alamanna, de Sperchins der ouden,
rivier in Griekenland, ontspringt in het Veloechigebergte, en outlast zich in de golf van Zeitoeni.
Hellade, fransche spelling voor Hellas.
Hellange, fransche naam van Hellingen.
Hellanicus, grieksch logograaf, geb. te Mitylene op het eiland Lesbos 495 v. Chr., gest. omstr.
411, schreef ongeveer 15 jaren voor Herodotus. Behalve eene Geschiedenis van Attica leverde hij Bijzonderheden over de 'andel] buiten Griekenland, ell
andere werken. Slechts fragmenten zijn tot ons gekomen, verzameld door Stnrtz (2e druk 1826) en
door Miller in de »Historicorum Grcecorum fragmenta " ( Parijs 1841) .
Hellaniyah, een arabisch eiland, hetzelfde
als Curia-Muria (zie dat art.).
Hellas, het stamland der Hellenen, oorspronkelijk stad, vervolgens onder den naam Phthiotis
eene landstvek van Thessalia, ook wel geheel Thessalia, gelijk later, bij de uitbreiding van den helleenschen volksstam naar het zuiden, de naam H. het
eigenlijke (middelste gedeelte van) Griekenland
(tegenwoordig Livadie) met zijne acht landschappen beteekende. Later werd onder den naam H.
zelfs de geheele Peloponnesus, benevens de grieksche
eilanden en kolonien, verstaan.
dochter van Athamas en Nephele ; naar
Naar ontving de zeeengte tusschen Thracie en Troas
den naam van Hellespont. Zie ATHAMAS.
Helledoorn. Zi e HELLENDOORN.
Helleensch gebergte, algemeene benaming voor een gebergte op bet Balkan-schiereiland,
strekt zich in verscheidene vertakkingen in zuidelijke
richting uit van den Olympus aan de oostkust tot
de Ceraunische bergen aan de Ionische Zee.
Helleensehe Zee, zooveel als Egeische Zee.
Hellemeer, een der meren, waardoor de voormalige waterplas het Haarlemmermeer zulk eene
uitgestrektheid erlangd had.
Hellen, zoon van Deucalion (of Jupiter) en
Pyrrha (of Dorippe) , regeerde als koning over Phthiotis omstr. 1500 v. Chr.; zijne onderdanen noemden
zich naar hem Hellenen, welke naam later aan onderscheidene grieksche volksstammen gegeven werd.
Zie HELLENEN.
Hellendoorn, in de wandeling Helderen genaamd, dorp in Overijsel, aan de Regge, 5 uren glans
benoordoosten Deventer; 900 inw.; vermoedelijk
gesticht in 1080 ; werd 17 Juni 1836 zwaar door
brand geteisterd.

Hellenen
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Hellenen, een hoofdstam van de oorspronkelijke bevolking van Griekenland. De H. verschaften
Lich van de 15e tot de Ile eeuw vbor Christus in de
meeste gedeelten van Griekenland het overwicht op
de Pelasgen. Volgens de overleveringen waren de
voorouders der H. herkomstig uit Scythie of omstreken van den Caucasus. Als hun stamheer noemt
men Deucalion (1600 v. Chr.), die twee zonen had:
Amphictyon en Hellen ; laatstgenoemde verwekte
(hie zonen, namelijk Dorus, Eolus en Xuthus, en
Xuthus werd de vader van Ion en Achmus. Naar de
twee eerstgenoemde zonen en de twee kleinzonen
van Hellen, splitste zijn yolk (de H.) zich in vier
groote natien (omstr. 1440 v. Chr.), namelijk de
Doriers, Eoliers, Ioniers en Acheers, en verspreidde
zich over geheel Griekenland. De Eoliers ontweldigden nagenoeg geheel Hemonie aan de Pelasgen ; zij
zonden talrijke kolonien nit naar Pliocis, Beotie,
Acarnanie, Etolie, Argolis, 11essenie ; zij stichtten of
vergrootten eene menigte steden, inzonderheid Graia
of Tanagra, Orchomenus der Minyers, Corinthe. De
Ioniers vestigden zich van lieverlede in Attica en in
Egialea, die bidden naar hen den naam ontvingen
van Ionia. De Acheers bleven aanvankelijk in Ph thiotis gevestigd (1440); vervolgens zonden zij verscheidene kolonien naar Laconie en naar Argolis (omstr.
1380 v. Chr.). De Doriers waren de Eoliers behulpzaam in bet veroveren van Hemonie, en werden door
Hercules, met wien ze van dat oogenhlik af in vriendschap stonden, gevestigd in Dryopis, dat zij van toen
of Doris noemden ; later vereenigd met de thessaalsche Thesproten en met de Heraclieden, onderwierpen zij bijna geheel Hemonie, dat ze ontweldigden
aan de Eoliers (1220 v. Chr.); zij hielpen de Heraclieden terugkeeren in den Peloponnesus (1190),
en veroverden met hen bet grootste gedeelte van dat
schiereiland ; zij stichtten eindelijk in Emathia het
koningrijk Macedonia (796 v. Chr.). Het terugkeeren van de Heraclieden in den Peloponnesus (1190
v. Chr.) veroorzaakte eene menigte verplaatsingen.
De Eoliers verhuisden van Messenie naar Attica ;
de Acheers nit Laconie en Argolis naar Egialea,
waaraan zij den naam gaven van Achaia ; de Ioniers,
die Egialea in bezit hadden, kwamen naar Attica
vluchten, dat reeds door andere Ioniers en door
Eoliers iii bezit was genomen, en mar al spoedig
ook de bewoners van Epidaurus en van Corinthe de
wijk kwamen nemen, nit hunne woonsteden vluchtende voor de Doriers. Uit Attica verbreidden zich
vervolgens ionische kolonien over de eilanden in de
Egeische Zee en over Klein-Azie (zie IoNteas). Ook
verscheidene eolische en dorische stammen verlieten
Griekenland, om kolonien te pan stichten op de
kusten van Klein-Azie (zie EOLIeRS en Doateas), en
op verschillende punten fangs de Middellandsche Zee.
De Hellenen, en vooral de Doriers, waren heldhaftig,
(tapper en oorlogzuchtig, maar tevens dom en onbeschaafd. Het werk der beschaving werd door de H.
in Griekenland verscheidene eeuwen achteruitgezet.
De godsdienst der H., hoe ruw ook, was zulks toch
oneindig minder dan het op den laagsten trap
staande Fetisjismus der Pelasgen : Apollo, als god,
en Hercules, als heros, waren de twee voornaauaste
voorwerpen hunner veneering. Wat de taal der H.
betreft, werd het oude Pelasgisch verdrongen door
de Helleensche taal, die zich splitste in 4 dialecten
(de dorische, de eolische, de ionische, de attische
tongval). Hoeveel verschil er overigens ook bestond
tusschen de Pelasgen en de Hellenen, het schijnt
onbetwistbaar, dat beide volken van thracischen
oorsprong waren.
-
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Hellenisten, 1) in beperkten zin de Joden,
die zich na den tenietgang van het koningrijk Juda
(588 v. Chr.) in Egypte gingen nederzetten,en wier
getal in 331 v. Chr. aangroeide met die, waarvan
Alexander zich bediende om Alexandrie te bevolken.
Ten tijde van Augustus telde men op zijn minst een
millioen zulke H. in Egypte. — 2) in ruimeren zin
worden H. genoemd alle geleerden, die van de
grieksche oudheid, voornamelijk van de grieksche
taal en letterkunde, hunne studie maken.
Hellenistisch dialect. Zie ALEXANDRIJNSCH
DIALECT.
Heller (Jos.), geb. 22 Sept. 1798 te Bamberg,
gest. aldaar 4 Juni 1849, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied der geschiedenis van
Frankenland en op dat van de geschiedenis der
kunst. Van zijne werken noemen wij: Geschichteder
Holzschneidekunst (Bamberg 1822); Das Leben und
die Werke Albrecht Diirer's (dl. 2 in 3 stukken Leipz.
1827-31; dl.1 en 3 ontbreken); Monogrammenlexikon
(Bamberg 1831); Handbuch fur Kupferstichsammler
(2e druk, 3 din. Leipzig 1847-49).
Hellere, oude naam van Den Helder.
Hellespont, lat. Hellespontus, d. i. Zee van
Helle, tegenw. de Straat der Dardanellen (zie DAR- ,
DANEL),enzgtdiEeschZmt
de Propontis vereenigt, en Europa van Azie scheidt ;
werd H. genoemd wegens het tragisch uiteinde van
Helle (zie dat art.). Op de oevers van den H. vond
men de stad Lampsacus, en tegenover elkander de
steden Sestos en Abydos (zie ABYDOS).
—ELVOET (Niel1W-).
Zie H
Hellevoet (NI
Hellevoetsluis. Zie HELVOETSLUIS.
Heilgate. Zie EAST-R1VER.
Hellia, noordsche godin. Zie HEL.
Hellin, oude Ilunum , stad in Spa*, 12 uren
gaans bezuiden Chinchilla en 14 uren bezuidoosten
Albacete; 7700 inw.; nabij H. de aan de kroon toebehoorende zwavelgroeven ; ook lauwe zwavelbronnen.
Hellingen, 1) fransch Hellange, dorp in nederl. Luxemburg,derdhalf uur gaans bezuidenLuxernburg; 400 inw. — 2) marktvlek met 800 inw. in
Saksen-Meiningen, aan de kleine rivier de H., die
zich ontlast in de Itz.
Hellopen, kleine volksstam. Zie ELLOPEN.
Hellouw, dorp in Gelderland, een half uur
gaans bewesten Haaften; 200 itIVV.; werd geteisterd
door watervloed 14 Febr. 1709, en eene eeuw later
(Jan. 1809) andermaal.
Helium, 1) H. of Helm, dorp in (le prow. Groningen, 3 uren gaans benoordoosten Groningen; 400
inw. 2) oude naam van 't friesche dorp Jellum.
Helm. Zie HELLUM 1).
Ilelmarshausen, stad in Keurhessen, aan de
Diemel, en aan den Carlshafen-Casseler spoorweg;
1300 inw.; niet te verwarren met HelmErshausen.
Helmbrechts, marktvlek in den beierschen
kreis Oberfranken, benoordw. Munchberg, aan de
Selbitz ; 2200 inw.; minerale brow.
Helme, rivier in pruis. Saksen, ontspriugt in
den zuidelijken Harts, en valt na eenen loop van 12
mijlen bezuidoosten Artern in de Unstrut.
Helmegau, de noordelijkste gau van het oude
Thuringen, bet bovengedeelte der Goudeit Aue, van
Nordhausen tot Artern.
Helmond, of Elymander, ook Helmand, rivier
in Afghanistan, komt nit het gebergte hohy-Baba,
7 mijlen beitoordw. haboel, doorstroomt liliorassan,
het eigenlijke Afghanistan en Seistan, ell outlast,
zich, na een 1001) van °Instr. 150 inijl., net verscheidene monde!) in de meren Ha rnoen en 'Fnk-i-Teer.

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

1Valezing van Gedichten (1815).

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

des russischen Reichs.

Helmershausen, marktvlek in Saksen-Weimar, prinsdom Eisenach, aan de Herpf, 4 uren gaans
bewesten Meiningen ; 800 inw.; twee kasteelen ; niet
te verwarren met HelmArshausen.
Helmold4lattelandsgeestelijke in het Lubecksche, schreef het van Karel den Gr. tot 1170 loopende
Chronicon Slavorum, dat tot 1209 voortgezet werd
door den abt Arnold te Lubeck. Die beide 'Chronica
Slavorum" zijn het best uitgegeven in de .Monumenta
Germanise historica" van Pertz.
Helmond, stad in de nederl.prov.N.-Braband,
aan de Aa, 3 uren gaans oostelijk benoorden Eindhoven ; 4600 inw.; wordt reeds vermeld 1220, doch
was in 1314 nog maar een dorp ; behalve de herhaalde brander) in 1802, die door kwaadwilligheid
werken veroorzaakt, vinden wij vooral den zwaren
brand van 1539 vermeld, waarbij verscheidene inwoners van H. het leven verloren ; 1548 werd de
omtrek van H. verwoest door Maarten van Rossum ;
1579 werd II. veroverd door den prins van Parma,
die de geheele staatsche bezetting aan boomen liet
ophangen ; 1581 werd H. door de Staatschen heroverd, doch weder verlaten, dewijl ze het kasteel van
H. (gesticht 1402) niet konden bemachtigen. In 1588
werd H. stormenderhand ingenomen door den graaf
van Hohenlohe, bij welke gelegenheid geheel H. (op
de kerk, het kasteel en een huis na) eene prooi der
vlammen werd ; 1597 rnaakten eenige leren, die in
de spaansche armee aan het muiten sloegen, zich van
11. meester, en hielden er seer ruw huis; 1602 werd
het kasteel van H. bemachtigd door prins Maurits;
1635 werd bij H. eerie betide van 200 spaansche
miters verslagen door graaf Frederik van Nassau.
13ehalve van meer andere vermaarde personen, is H.
de geboorteplaats vau den geschiedschrijver Geerlof
Suikers en van den historie-schilder Lucas Gassel.
Helmont, stad. Zie HELMOND.
Helmont (Joh. Bapt. van), geneeskundige en
cabbalist, geb. 1577 te Brussel, gest. 30 Dec. 1644
Vilvorden, gaf zich of net alchitnie, en schiep een
natuur-philosophie-stelsel, waarin hij de zonderlingste stellingen ontwikkelde. Hij deed echter ook eenige
nuttige scheikundige ontdekkingen, o. a. het laudanum van Paracelsus, den geest van hertshoorn
bet sal-ammoniac. Zijite worker! verschenen ie Amsterdam (1648) en te Frankfort (3 din. 1659).
H. (Franciscus Mercurius van), jongste zoon van
den vorige, geb. 1618, gest. 1 699 te Berlijn, bracht,
even als zijn vader, zijn leven door net bet zoeken
naar den steer) der Nvijzeti.
—

.

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

Helvetius
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Helps (Arthur), engelsch schrijver, geb. 1817,
eerst eenigen tijd in staatsdienst, sedert stil levende
op zijn landgoed in Hampshire, heeft behalve tooneelstukken en romans geschreven: Friends in council
(1847; 6e druk 2 din. 1854; eene tweede serie als
vervolg daarop 1859); Companions of my solitude
(1851); en ook nog het geschiedkundige werk
Spanish conquest in America (3 din. 1855-57).
Helsingborg, stad in bet zweedsche Ian Maim(thus, aan het smalste gedeelte van de Sond, tegenover Elzeneur; 4500 inw.; kleine haven en zeebad-inrichting. Merkwaardig is H. door verscheidene
rijksdagen, synoden, vredestractaten en belegeringen.
Bij H. 1709 overwinning der Zweden op de Denen,
Helsingeland, oude provincie in het noorden
van Zweden, vormt titans het grootste gedeelte van
het Ian Gefleborg ; de voornaamste steden waren
Soderhamn en Hudiksvali.
Helsingfors, hoofdstad van bet russische
groothertogdom Finland, op eene landtong aan de
Finsche golf; 15,000 inw.; voornaamste haven van
Finland; drukbezocht voor de zee baden ; sedert 18'29
de van Abo naar H. verplaatste universiteit. Gesticht
werd H. door Gustaaf I; in 1741 (in den oorlog tusschen Rusland en Zweden) verbrand, doch regelmatiger weder opgebouwd.
Helsingland. Zie HELS1NGELAND.
Helsingor. Zie ELSENEUR.
Helsings, een oud yolk van gothische afkomsb,
woonde langs de Oostzee. De naam der H. is bewaard gebleven in Helsingborg, Helsingfors, Helsingor, Helsingland, enz.
Helstone, havenstad op de zuidkust van het
engelsche graafschap Cornwallis, aan de Looe, 4 uren
gaans ten W. Z. W. van Falmouth ; 4000 inw.
Helsum, geldersch dorp. Zie HEELSUM.
Heluland, bij de oude 1Jslanders de naam
van Newfoundland.
Helvellyn, een der hoogste bergen in Engeland, in het graafschap Cumberland, behoort tot de
keten tusschen Keswick en Ambleside, en is 3055
voet hoog.
HelvetiC. Zie Z_W1TSERLAND.
Helvetia (N ieuw-) , New Helvetia, nederzetting
in Opper-California, aan den Sacramento, 12 mijlen
van de uitwatering dier rivier in de baai van SanFrancisco.
Helvetiers, lat. Helvetii, celtisch yolk in het
tegenwoordige Zwitserland. Men vindt van de H.
het eerst in de geschiedenis gewag gemaakt bij den
tocht der Cimbren en Teutonen, met wie de Tigurijnen (een der vier groote stammen, waarin de H.
gesplitst waren ; de andere drie waren de Tugenen,
de Urbigenen of Verbigenen, en de Ambronen) den
romeinschen consul Lucius Cassius overwonnen en
doodden (107 v. Chr.). Ten tijde van Cesar was
Helvetia (het land der H.) in vier districten ingedeeld, en strekte zich uit van bet nreer van Geneve
(Lacus Lemanus) tot bet weer van Constans (Lacus
Venetus of Brigantinus). In 61 v. Chr. verlieten de
H. onder aanvoering van een hunner edelen, met
name Orgetorix, bun land ten getale van 368,000
zielen, om zich te gaan nederzetten in Gallia ; doch
door de overwinning van Julius Cesar bij Bibracte
(tegenw. Autun) in 68 v. Chr. werden ze genoodzaakt naar bun land terug te keeren.
Hely etische republiek, van 1798 tot 1814
de naarn van Zwitserland.
Helvetius (Claude Adrien), de bekende philosoof der 18e eeuw, die in zijn werk De l'Esprit
(1758) de stelling ontwikkelde, dat de mensch bij
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al zijn doen en laten bestuurd wordt door eigenbelang. Dit werk werd door de Sorbonne, den Pans en
het Parlement veroordeeld, en door den bent verbrand (1759). Sedert gaf H. niets meer in het licht,
reisde in Engeland en Duitschland, en werd overal
uitmuntend ontvangen, o. a. 1764 bij Frederik II.
Hij stierf 26 Dec. 1771 te Parijs, waar zijn huis de
verzamelplaats was van de voornaamste letterkundigen, zooals later bet huis van zijne weduwe (voor
Naar huwelijk mejufvrouw de Ligneville, gebi1719,
gest. 12 Aug. 1800) te Auteuil het vereenigingspunt werd van geleerden en kunsteuaars. Door prins
Galitzin werd H.'s werk De l'homme, de ses facultes
intellectuelles et de son education in het licht gegeven
(2 dln. Londen 1772); door Laroche, aan wien H.'s
manuscripten gelegateerd waren, werd eene complete
editie van zijne werken bezorgd (14. dln. Parijs
1796). H. was geboren in 1715 te Parijs, waar zijn
vader (Jean Claude Adrien H.) geneesheer was, en
een jaargeld van 10,000 francs genoot, your eene
genezing 1719 bewerkstelligd op den toen nog een
kind zijnden Lodewijk XV. De grootvader van H.
(Adriaan H., geb.1661 te 's-Gravenhage, gest. 1727
te Parijs) ontving van Lodewijk XIV een geschenk van
duizend louis d'or, voor het ontdekken van de geneeskracht der ipecacuanha. Diens vader (Johan Friedrich H., geb. omstr. 1825 in Anhalt-Cothen, gest.
1709 waarschijnlijk te 's-Hage), was 1649 naar
Holland gekomen, en daar eerste lijfarts van den
prins van Oranje geworden. Deze H. was een ijverig
voorstander van de alchimie, en gaf onder meer andere een zonderling werk in bet licht over den steen
der wijzen, getiteld Vitulus aureus etc. (Amst. 1667).
Helvetius (Janus), gest. 1772, voornaam latijnsch dichter, leerling van Burmanus secundus.
De Poemata van H. (Amst. 1.781), waarin een lierzang op de overwinning bij Chatham, zijn later nog
vermeerderd met de Anecdota Helvetica, waarin de
schoone elegie De Hollanda libertate.
Helvia, moeder van Seneca, nit het plebejisch
geslacht Helvius ; voor Naar schreef die wtsgeer zijne
verhandeling Consolatio ad Helviam,
Helvicus (Christoph), geleerd chronologieschrtver, geb. 1581 te Sprindlingen bij Frankfort,
gest. 1617, professor te Giessen, sedert 1605 van
het Grieksch en Hebreeuwsch, sedert 1610 van de
theologie. Zijne voornaamste werken zijn : Theatrum
chronologicum (Giessen 9 609 en 1618); Chronologia
universalis (1618).
Helvidius, romeinsch geslacht, waarschijnlijk
herkomstig nit Samnium : 1) P. HelvidiusRufus, een
vriend van Cluentius. — 2) Helvidius Priscus, bedwong in 51 na Chr., hoofdzakelijk door zachtzinnigheid en beleid, de in Cappadocia; uitgebrokene onlusten. — 3) Helvidius Priscus, een man van republikeinschen zin, leefde ten tijde van Nero, en had
zich, nadat een Helvidius Priscus hem geadopteerd
had, reeds vroegtijdig beziggehouden met wetenschappelijke studien,voornamelijk met de stoicijnsche
philosophic. ender Nero werd hij eerst questor,
daarna pretor, toen volkstribuun (56 na Chr.).Doch
aangezien hij, even als 411 behuwdvader Thrasea
Pwtus, geen geheim maakte van zijne gehechtheid
aan de republiek en aan hare laatste verdedigers,
vverd hij door Nero nit Italie gebannen, waarop hij
tot na den val van dien keizer in Macedonia verblijf
'field. Door Galba naar zijn vaderland teruggeroepen
nam bij deal aan de binnenlandsche twisten onder
dezen keizer en diens opvolgers, trad moedig op tegen den woesteling Vitellius, en toonde ook onder
Vespasianus zijn onbuigzaam republikeinsch
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ter. Zich zoowel in als buiten den senaat een tegenstander des keizers toonende, werd hij gebannen;
en toen hij in weerwil daarvan nog voortging den
keizer tegen te werken, liet Vespasianus bedi ter
dood brengen (75 na Chr.). 4) Helvidius, zoon
van den laatstgenoemden, was een vriend van Plinius, en leefde stil op een buitengoed onder de regeering van Domitianus, haalde zich echter door een
spotdicht diens toorn op den hats, en werd in den
kerker geworpen ; hij stierf in de gevangenis (94
na Chr.).
Helviers, lat. Helvii, een gallisch yolk op den
rechteroever van den Rhodanus, bewoonde het landschap dat later Vivarais genoemd weed, en bad tot
hoofdpl. Alba-Helviorum (tegenw. Aps-en-Vivarais
in het fransche dept. Ardeche).
Helvii, 1) de Helviers. — 2) de leden van bet
geslacht Helvius.
Helville,nieuw-aangelegde stad op het fransche
eiland Nossibe bij Madagascar, vesting met haven,
doch moorddadig klimaat.
Helvius, romeinsch plebejisch geslacht, waartoe Helvia (de moeder van Seneca) behoorde, leverde
verscheidene k•ijgstribunen, een pretor in Spanje,
enz.; o. a.: 1) Helvius Mancia, zoo afschuwelijk leelijk, dat C. Jul. Cesar Strabo hem in bet openhaar
daarover ten spot maakte (Cic. de or,2, 66, 266). -2) C. Helvius Cinna, een dichter en vriend van Virgilius. — 5) M. Helvius, bekend door een veldtocht
tegen een yolk in Pannonia (34 v. Chr.).
,Helvoet, verkorte naam voor Helvoetsluis.
Helvoet (Nieuw-), dorp in Z.-Holland, 2 uren
gaans bezuiden Brielle en een half nor gaans benoordw. Helvoetsluis ; 250 inw.
Helvoetsluis, of Hellevoetsluis, vesting- en
havenstad in Z.-Holland, 2 uren gaans bezuiden
Brielle, aan bet Haringvliet; 2500 inw.; was reeds
in 1662 eenigszins versterkt; de eigenlijke vestingwerken dagteekenen eerst van 1696. Te H. ging
prins Willem III van Oranje 1688 scbeep naar Engeland, om daar bet koningschap to aanvaarden;
1787 bloedige botsingen tusschen de Oranje-partij
en de Patriotten ; 1795 werd H. door de Franschen
bezet ; 1811 ontving H. een bezoek van Napoleon I,
die toen bet (door zijn spoedigen val onverwezenlijkt
geblevene) voornemen opvatte, om aan de scheepswerf aldaar eene groote uitbreiding te geven; des
nachts tusschen 5 en 6 December ontruimden de
Franschen in stilte de vesting, daar zij toen een
krachtiger aanval voorzien konden dan de Brie aanvallen, die zij 3 en 4 Dec. hidden afgeslagen. Te H.
stierf 25 April 1752 de dichter Dirk Smits, die eene
reeks van jaren daar gewoond had.
Helvoirt, ook Helvoort en Hilvoirt gespeld,
en vroeger veelal Klein-Tilburg genaamd, dorp in
de nederl. prov. N.-Braband, aan de Ley, 2 uren
gaans benoordvv. Boxtel ; met onderhoorige buurlschappen 1600 inw.
Helymus, een Trojaan. Zie ELYMUS.
Helyot (Pierre), genaamd Tater Hippolytus",
geb. te Parijs 1660, gest. 1716 in het klooster van
Picpus, is schrijver van eene Histoire des ordres
monastiques religieux of militaires (8 dln. Parijs
1714-1721 ; de 3 laatste deelen zijn van pater
Maximiliaan Bullot).
Helysicen, oiid volt: in Gallie, waarschijnlijk
hetzelfde volk als de Bebrycen ; ze woonden in de
romeinsche provincie, nabij de uitwatering van den
Atax (de Aude); bun naam is bewaard gebleven in
(lien van Helice Palus (tegenw. Bobine-vijver).
Helzum, dorp in Gelderland. Zie HEELSUM.
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Hem, 1) dorp in N.-Holland, 2 uren gaans beHemithea, dochter van Staphylus en Chrysothemis,werd met hare zuster Parthenos aangesteld
zuidw. Enkhuizen ; 700 inw. — 2) verscheidene
gehuchten in Friesland. — 3) verscheidene dorpen
om het toezicht te houden over de door haren vader
nieuw-geplante wijnstokken. Toen dat plantsoen
in Frankrijk, o. a. het voornaamste 2 uren gaans bedoor eene kudde zwijnen vernield werd, sprongen
oosten Rijssel; 2400 inw.
Hem (den), voormalig klooster in Z.-Holland, de beide zusters nit wanhoop in zee. Door Apollo
1396 door burgers van Schoonhoven gesticht onder gered, werd H. vervolgens onder den naam van
de gemeente 's-Heeraartsberg-en-Berg-Ambacht,
Molpia als godin vereerd, door vrouwen in barensnood om bijstand aangeroepen, en openbaarde aan
ongeveer een half nor gaans van Schoonhoven, bij
zieken in hunnen droom welke geneesmiddelen ze
den Lekdijk, werd 1401, in den oorlog tusschen Almoesten gebruiken.
brecht van Beieren, graaf van Holland, en den Heer
van Arkel, afgebrand, doch 1407 weder eenigermate
Hemmen, 1) H., of Himmen, ook wel Hemmi,
dorpje in Gelderland, aan de Linge, 3 uren gaans
opgebouwd, en ontwikkelde zich toen spoedig ; 1494
benoordw. Nijmegen ; 100 inw.; leed veel door den
sloeg de bliksem in de kerk van het klooster, die
watervloed Jan. 1809. — 2) Korte-H., dorp in
daardoor in de asch werd gelegd, waarop de kanunFriesland ; zie KORTE-HEMMEN.
niken zich toelegden op het drukken van boeken,
ten einde zoodoende geld te verdienen, om de kerk
Hemmenremeer, oude naam van dat gedeelte der rivier de Linge, prov. Gelderland, dat de
weder te kunnen laten opbouwen: in het stadsnoordzijde der gemeente Hemmen bespoelt.
archief van Schoonhoven moeten nog boeken aanwezig zijn, die aan den Hem zijn gedrukt; in 1572
Hemmerik, friesch dorp. Zie HEMRIK.
Hemmi. Zie HEMMEN.
(6 Juli) werd het klooster platgebrand door den
graaf van Lumey.
Hemmingstedt, stad in Zuid-Ditmarschen ;
Hem (Korte-), friesch dorp. Zie KORTE-HEMMEN. bij H. in Fehr. 1500 dc geweldige nederlaag der
Denen, waarbij niet minder dan 65 ridders uit de
Hemam, zoon van Lotan ; Gen. 36 : 22.
Heenan, een kleinzoon van Juda ; I Kon. 4: aanzienlijkste deensche en holsteinsche geslachten
op het slagveld bleven. Zie DITHMARSCHEN.
31; I Chron. 2 : 6. — 2) een opperzangmeester van
David ; I Chron. 6 : 33 ; 15 : 17, 19 ; 16 : 41, 42 ;
Hemon, Themon, 1) zoon van den thebaanschen koning Creon, beroofde zich van het leven
25 : 1, 4, 5, 6 ; II Chron. 5 : 12 ; 29 : 14 ; 35 : 15 ;
Ps. 88 : 1.
nit wanhoop, toen hij zijne fgeliefde Antigone (zie
Hemau, stad in den beierschen kreis Opper- dat art.) dood vond in den kerker. — 2) zoon van
den arcadischen koning Lycaon, gaf zijnen naam
palts, ligt 6 uren gaans benoordw. Regensburg, en
heeft 1500 inw.
aan het door hem veroverde land (Hemonie).
Herndon, zoon van Dison ; Gen. 36 : 26.
Hemonie, Hcemonia, fEmonia, de oude naam
Hemel Hempstead, stad in het engelsche van Thessalia, vOOr de overweldiging der thessaalsche
graafschap Hertford, 7 uren gaans ten westen van
Thesproten. ,Men telde vOOr den trojaanschen oorlog
Hertford ; 7000 inw.
in H. negen verschillende koningrijken, die te zamen
Hemelum, dorp in Friesland, 2 uren gaans 280 schepen tegen Troje uitzonden ; die negen rijken waren: 1) dat der Enianen en Perrheben in het
beznidoosten Hindeloopen ; cairn 200 inw.
noordoosten ; plaatsen Cyph en Dodona ; — 2) het,
Hemelumer Oldephaert en Noord
meer westelijk liggende rijk Gyrtone, in het dal van
wolde, grietenij in Friesland, bevat de negen
dorpen Hemelum, Koudum, Warns, Scharl, Molkweden Titaresius en Peneus ; plaatsen : Gyrtone, Oloosson, Argissa;
rum, Oudega, Nyega, Elahuizen en Kolderwolde ;
3) het nog westelijker gelegene
IEchalia, besproeid door den bovenloop van den
vele vicchrijke meren ; bij den watervloed Februari
1825 werd deze grietenij nagenoeg geheel overPeneus ; plaatsen : CEchalia, Tricca, Ithome ; — 4) het
stroomd.
rijk der Myrmidonen,Hellenen en Achears, een bondsstaat, die onder het oppergezag stond van Achilles;
Hemelvaarts eiland. Zie ASCENSION.
Hemera, bij Hesiodus eene dochter van Nyx plaatsen: Trachis, Phthia, Alopia, Alos; — 5) Magnesia, in het zuidoosten, bij het Pelion-gebergte ; —
en Erebus; later identiek met Aurora.
HerneroSCOpiUM, stad in Hispania. Zie de 6) het nog zuidelijker liggende Methone; — 7) Orartt. DENIA en DIANIUM.
menium, benoorden Magnesia ; — 8) het rijk Phylace (Phylake) op het schiereiland tusschen de PaHemert, dorpen in Gelderland :1) Op-Hemert,
aan den Waaldijk in den Tielerwaard, 1 uur gaans
gasetische en Malische golf ; plaatsen : Phylace, Ptebezuidw. Tiel, 2 uren gaans bezuidoosten Gelderleon, Iton, Antron, Pyrrha ; — 9) het rijk van Pheres en Glaphyra, in den omtrek van het meer Bebeis.
malsen ; 750 inw. — 2) Neder-Hemert-Noordzijdc,
in den Bommelerwaard, 5 kwartier gaans bezuidw.
Zie overigens THESSALIe.
Zalt-Bommel, 8 uren gaans bezuidw. Tiel; 350 inw.
Hemor, vader van Sichem ; Gen, 53: 19 ; 34:
2-26 ; Jozua 24 : 32 ; Richt. 9: 28.
— 3) Neder-Hemert-Zuidzijde, ook wel Uit-Hemert
genaamd, in den Hemertschen-waard, 7 kwartier
Hempach, vermaard door de overwinning, in
gaans bezuiden Zalt-Bommel, een half uur gaans
1450 door de Neurenbergers met behulp van eenige
benoorden Neder-H.-Noordzijde ; 200 inw.; in de
duizenden Zwitsers bevochten op de tegen de vrije
nabijheid van dit dorp werd Holland's graaf Floris I
burgers der steden saamverbondene vorsten en
(1061) door Herman I, graaf van Cuyk, vermoord,
burgheeren ; dit feit is bezongen in bet satirieke
terwijl hij onder een boom lag te rusten (zie FLORIS I).
dichtstuk van den ouden minstreel Hans Rosenpliit.
Hemesfoort, en Hemesfurt, oude namen van
Hempens, dorp met 100 inw. in Friesland,
1 uur gaans bezuidoosten Leeuwarden ; niet ver van
Amersfoort.
Hemezenkerk, in de elide eeuw reeds be- H. het(1784-1787) drooggemaakte Ilempenser-meer,
trend onder den naam van Hemezenkireca,oude naam
dat zulk eene treurige vermaardheid erlangd heeft
van het n.-holl. dorp Heemskerk.
tijdens de spaansche vervolgingen, toen honderden
Hemimontus, Hcemi montes, een der zes doopsgezinde Christenen in dit meer werden verprovincien van de diocese Thracie, ten N. en Z. van
dronken, o. a. 35 vrouwen en jonge dochters in 1535
bet Hernus-gebergte ; de hoofdpl. was Adrianopolis.
op last van Maarten Schenk.
—
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Hemrik, dorp met 400 inw. in Friesland, brengen, troffen hem aan op de vogeljacbt (vandaar
zijn bijnaam). De vereenigde macht van den saksivierdhalf uur gaans benoordoosten Heerenveen. —
schen en frankischen stam dwong de andere hertoIn de prov. Groningen, een half uur gaans bezuiden
gen en heeren tot onderwerping ; en nadat hij zoo
Haren, een meertje genaamd het H.
Hems, of Horns, het Emesa der ouden, stad in de duitsche eenheid hersteld had, bevestigde hij het
rijk tegen Frankrijk en Polen, en bevrijdde het door
Syrie, ligt aan den Asy, 17 mijlen benoordoosten
de overwinning bij Keuschberg (933) van de invalDamascus; 30,000 inw.; bij H. versloeg Ibrahimleu der Hongaren. Hij bouwde vele burgen, en legde
pacha in 1832 de Turken ; in 1840 werd H. door
den grondslag tot het duitsche stedenwezen. Hij
de Engelschen bezet.
Hemsbach, vlek in den badener Benedenrijn- stierf 936 te Memleben, en werd te Quedlinburg
begraven. Hij werd als duitsch koning opgevolgd
kreis, aan de Bergstrasse, ruim een nur gaans bedoor Otto I, zijn oudsten zoon bij zijne tweede
noorden Weinheim ; 2000 inw.
Hernschen, eerie plaats, waar 1138 paltsgraaf vrouw Mathilde. — H. II, bijgenaamd de Heilige,
ook wel de Lamme (of de Kreupele), roomsch-duitsch
Otto, slotvoogd van Bentheim, overwonnen en gekeizer, de laatste uit bet saksische vorstenhuis, geb.
vangen genomen werd door Heribertus, 26en his972, was een achterkleinzoon van H. I. In 995
schop van Utrecht ; vermoedelijk het tegenw. dorp
volgde hij zijnen vader Hendrik den Twister als herHeemse in Overijsel aan de grens van Drenthe.
HemsOe, zweedsch eilandje in odeBothnische tog van Beieren op, en werd 6 Juni 1002 als opvolger van zijnen neef Otto III te Maintz gekroond
golf, nabij de uitwatering van de Angerman-elf ,
als duitsch koning. Na 1004 met zijn hertogdom
mijl ten N.N.O. van HernOsand.
• Hemstal, of Hemstbai,ctorp in nederl. Luxem- Hendrik van Luxemburg beleend te hebben, toog
hij naar Italie, werd to Pavia als koning der Longoburg, 2 wren gaans bezuidw. Echternach,
harden en 1013 te Rome als keizer gekroond. Zijne
Hemstede, het n.-hold. dorp Heemstede.
Hemsterhuys (Tiberius), beroernd nederl. regeering was een aanhoudende en bijna altijd met
geluk gevoerde oorlog, hetzij tegen de groote leenphiloloog, geb. 9 Jan. 1685 te Groningen, als prof.
heeren in Duitschland en Italie, die zich aan zijngeder grieksche taal en geschiedenis te Leiden gest.
zag zochten te onttrekken, hetzij tegen de Slawen
7 April 1766.— H. (Frans), zoon van den vorige,
en Hongaren, die hij wilde onderwerpen en tot het
geb. 1722 te Franeker, gest.1790 te 's-Gravenhage,
Christendom bekeeren. Hij verhief Hongarije tot een
bekend door zijne esthetische en philosophische
koningrijk (anno 1000), stichtte het bisdom Barngeschriften (verzameld door Van de Weyer, 2 dln.
berg, en stierf kinderloos 1024 te Grona bij GettinLeuven 1825-27).
gen; hij werd te Bamberg begraven, en onder paus
Ilemsthal. Zie HEMSTAL.
Eugenius III tieing verklaard. Dezelfde kerkelijke
Hemur enge, oude naam van Amerongen.
Henna, 1) oude naam der rivier de Eerns in eer weervoer later aan zijne gemalin Cunegonde, die
steeds in rnaagdelijke kuischheid met hem geleefd
de nederl. prov. Utrecht. — 2) H. (lat. litmus),
had, en 1038 in het klooster Kaufungen stierf. H. II
tegenw. Balkan, bergketen tusschen Thracie en Newerd opgevolgd door Conrad II, bijgenaamd de Sader-Mesie, van het westen naar bet oosten, met de
her.
III, bijgenaamd de Zwarte of de Vrome,
Rhodope-bergen als uitloopers in het zuidoosten,
zoon en opvolger van Conrad II den Salier,geb. 1017
en aan de Zwarte Zee uitloopende in den Hamtite Oosterbeek in Gelderland, werd 1026 duitsch
Extrema (Emineh-Dagh). Zie overigens BALKAN.
Hena, oudtijds stad in Syrie ; II Kon. 18 : 34 ; koning, 1027 hertog in Beieren, 1038 hertog van
Zwaben en Burgundie, en Seldom 1039 den keizer19 : 13 ; Jezaia 37 : 13.
lijken troon. Hij was de machtigste van al de duitHenadad, vader van eenige weder-opbouwers
sche keizers, onwrikbaar, vol staatsmansbeleid ; hij
van Jeruzalem ; Ezra 3 : 9; Neh. 3 : 18, 24 ; 10 : 9.
Henares, rivier in Spanje, ontspringt boven onderwierp al de duitsche hertogdommen,zegevierde
in het beoorlogen van de Slawen en Hongaren,
Maduana, besproeit Siguenza, Guadalaxara, Alcalamaakte Italie tot aan Apulie onderworpen aan zijne
de-Henares, en valt na 20 mijlen loop in den Janina.
Henault (Ch. Jean Francois, genaamd Presi- bevelen, noodzaakte Gregorius VI om afstand te doen
van den pauselijken stoel, en deed achtereenvolgend
dent), geb. 1685 te Parijs, gest. 1770, heeft vooral
drie Duitschers tot parrs kiezen (Clemens II, 1046;
naam gemaakt met zijn Abrege chronologique de
Damasus II, 1048; Leo IX, 1048). In Duitschland
l'histoire de France (Parijs 1744; ontelbare males
teruggekeerd, bevocht hij op nieuw de Hongaren;
herdrukt; vervolgd door Walckenaer 1822, en door
bet hertogdoin Beieren werd ten zijnen eigenen
Michaud 1835 ; vertaald in bijna alle europ. tales).
voordeele door hem verbeurd verklaard (1053),
Men heeft van hem Oeuvres inedites (Parijs 1806);
en hij stierf te Botfeld aan den Harts 1056 ,
Memoires (Parijs 1855); enz.
Hendrik, naam van eerie zeer groote menigte terwijl hij op het punt stood tegen de Slawen op te
rukken, die eenen loyal gedaan hadden in zijn rijk.
historische personen, waarvan wij hier de voorDoor H. III werden de Noormannen beschonken met
naamste laten volgen, die wij zullen indeelen in vijf
Calabrie en Apulie.
H. IV, zoon van H. III,
serien,
: I. Keizers van Duitschland ; 11. Koningeb. 1050, werd reeds in 1054 tot duitsch koning
gen van Frankrijk ; III. Koningen van Engeland ;
IV. Koningen van Castilie en Portugal ; V. Verschil(dat wil zeggen : tot zijns vaders vermoedelijken
troonopvolger) gekozen, en was pas 6 jaren oud, toes
lende vorstelijke en andere personen.
de keizerskroon op zijn hoofd overging, terwijl zijne
I. Keizers van Duitschland.
Hendrik I, bijgenaamd de Vogelaar, geb. 876, moeder, Agnes van Poitiers, de teugels van het bezoon van Otto den Doorluchtige, hertog van Saksen, - wind aanvaardde als regentes. De rnisnoegde landsdiet) hij als zoodanig 912 opvolgde, hield zich roeingrooten ontvoerden hem echter aan zijne moeder, en
maakten zich meester van het regentschap. De
rijk staande tegen koning Conrad 1, en werd door
aartshissehop Adalbert van Bremen liet den jongen
dezen zelven aanbevolen als zijn opvolger. Dienkeizer geheel over aan de toomeloosheid van zijne
overeenkomstig werd 11. 919 door de Franken eli
driften, zoodat dan ook de burgeroorlog eenen
Saksen to Fritzlar tot duitsch koning gekozen, en
aanvang nam, zoodra H. IV zelf de regeering aande afgevaardigden, (lie hem deze boodschap kwamen
—
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vaard had (1065). Met de meestelandsgrooten kwam
H. in vijandschap ; hij zocht het hertogdom Saksen
te onderdrukken, en bedwong den opstand aldaar
1073. De schandelijke wijze, waarop hij de hooge
kerkelijke waardigheden verkocht, bracht hem in
eene vijandige houding tegenover de Kerk ; en de
andermaal in opstand gekornene Saksen werden
door zijne overwinning bij Hohenburg (13 Juni 1075)
geheel onderworpen, doch toen derwijze door hem
verdrukt, dat Gregorius VII hem naar Rome onthood om zich te verantwoorden ; in plaats van daaraan te voldoen liet H. door den rijksdag van Worms
(1076) den paus vervallen verklaren van den roomschen Stoel ; en nu nam tusschen bet keizerschap
en het pausdom de groote oorlog eenen aanvang,
bekend onder den naam van oorlog over de Investituren (zie INVESTITUREN). De paus vond zooveel
steun hij de duitsche vorsten, dat H. IV zich genoopt zag boete te doen en om vergiffenis te vragen
op het plein van het paleis Canossa (25-28 Jan.
1077); doch aangemoedigd door den lombardischen
adel, vergat H. IV even spoedig zijne aan den paus
gedane beloften, en hervatte den oorlog tegen den
pauselijken Stoel. Eerst overwon H. IV zijnen tegenstander Rudolf van Zwaben, door de duitsche vorsten tot tegenkoning gekozen ; stelde 1080 eenen
tegenpaus aan (Guibert, onder den naam van Clemens III), maakte zich bij zijnen krijgstocht naar
Italie (1082) van Rome meester, cloth verliet die
stad weder, toen de Noormannen er op aanrukten
om hem te verdriiven. Daarna overwon hij de Saksen en eenen nieuwen tegenkoning, Herman van
Luxemburg ; Italie, door gravin Mathilda in opstand
gebracht, werd andermaal door hem onderworpen
(1091). Zijn eigen zoon, Conrad, dien hij reeds tot
roomsch-koning (d. i. vermoedelijken troonopvolger)
had doen benoemen, koos de zijde van zijns vaders
vijanden, waarop H. IV hem deed afzetten, en vervangen door zijn tweeden zoon, Hendrik (1097);
doch ook deze kwam tegen hem in opstand, nam
hem gevangen, en liet hem door den rijksdag van
Maints (1106) afzetten. Wel ontsnapte H. IV uit de
gevangenschap, doch stierf 7 Aug. 1106 te Luik.
Daar hij onder den kerkelijken banvloek lag, moest
zijn lijk te Luik opgegraven worden, en bleef 5 jaren
lang te Spiers boven aarde staan. — H. V, bijgenaamd de Jonge, jongste zoon van den vorige, geb.
1081, maakte zich 1106 bij den rijksdag van Maints
van de keizerskroon meester, en begon allereerst de
aanhangers zijns vaders te vervolgen. In zijne oorlogen tegen de Vlamingen, Polen en Hongaren was
hij niet gelukkig ; en daar middelerwijl ook zijne pogingen, om aangaande bet recht van investituur met
den paus tot eene schikking te komen, mislukt waren, toog hij 1110 naar Italie, nam Rome in, liet
den pans en de meeste kardinalen gevangen zetten,
en hield hem twee maanden lang in hechtenis, totdat de pans (Pascal II) eindelijk bukte voor H.'s
wil, en hem het zoo lang betwiste investituur-recht
toestond. Na 9 April 1111 door den pans gekroond
te zijn, keerde H. V naar Duitschland terug, om den
opstand der saksische, en later dien der rijnsche en
westfaalsche vorsten te dempen. Inmiddels protesteerde de pans tegen het hem aangedane geweld, en
deed H. V in den ban; waarop de keizer, 1115 aan
den Welfesholtz eene nederlaag geleden hebbende,
zijnen oorlog in Duitschland overliet aan de Zwaben, die hem, in spijt van den pauselijken banbliksem, trouw gebleven waren, en zelf andermaal naar
Italie oprukte (1116), om daar de nalatenschap van
de 24 Juli 1115 gestorvene markgravin Mathilda in
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bezit te nemen. Andermaal bemachtigde hij Rome
en verdreef Pascal II, die kort daarna stied; tegenover Gelasius II, die tot 's pausen opvolger verkoren
werd, stelde H. V eenen tegenpaus (Bourdin, onder
den naam van Gregorius VIII). Eindelijk evenwel
kwam H. V tot eene schikking : met zijne tegenpartijders in Duitschland 1119 te Tribur en 1121 .
te Wurtzburg, en met pans Calixtus II in 1122 te
Worms. Na eenige binnenlandsche beroeringen , en
na Frankrijk den oorlog aangedaan te hebben, omdat dit rijk den pans ondersteund had tegen hem,
stierf H. V kinderloos 23 Mei 1125. Hij was de
laatste keizer nit het salische of frankische huis, en
werd te Spiers begraven. Zijn opvolger was Lotharius de Saks. — H. VI, bijgenaamd de Wreede,
geb. 1165, zoon van Frederik I (Barbarossa), werd
1169 als roomsch koning gekroond, bracht zijne
jeugd in Italie door, hield sedert 1188 als rijksbestuurder in Duitschland verblijl, en volgde 1190
zijn vader op als keizer. Reeds in 1191 toog hij in
allerijl naar Italie, om het siciliaansche erfgoed van
zijne gemalin Constantia van Sicilie in bezit te nemen. In datzelfde jaar had te Rome zijne kroning
als keizer plaats ; hij veroverde Apulie en geheel het
Napelsche, op de boofdstad Napels na; en keerde
toen naar Duitschland terug, om de zwabische erfenis te regelen, en Hendrik den Leeuw te onderwerpen. Andermaal naar Italie getogen, bemachtigde hij
Napels en Salerno, en trok 30 Nov. 1194 Palermo
binnen, waar hij tegen de overgeblevenen uit het
normandische koningshuis met laakbare hardheid
te werk ging. In Duitschland streefde hij er naar,
om de keizerskroon erfelijk te maken ; ook was zijn
oogmerk, oin Griekenland te veroveren, welks keizer
.Alexius door hem genoodzaakt werd tot eene schatting, een en ander in weerwil dat zijn broeder Philippus gehuwd was met Irene, de nicht van keizer
Alexius. Ten gevolge van verkoelend drinken, heette
het, doch waarschijnlijk door vergif, stierf H. VI
te Messina 28 Sept. 1194, en werd te Palermo begraven. Hij liet een zoon na, die later Frederik II
werd ; doch werd opgevolgd door de tegenkeizers
Filips van Zwaben en Otto IV. — H. VII, geb.
1262, zoon van Hendrik II, graaf van Luxemburg,
werd 29 Nov. 1308 tot den keizerlijken troon verheven, die reeds zeven maanden ledig had gestaan,
verleende op den rijksdag van Spiers 1309 het koningrijk Bohemen aan zijn zoon Johannes, die met
de boheemsche prinses Elizabeth in bet huwelijk
trad ; deed de moordenaars van keizer Albertus I
zoomede graaf Eberhard van Wurtemberg in den
ban, en toog toen naar Italie, waar hij zich 29 Juni
1312 liet kronen. Hij meende Napels te veroveren,
toen hij .2 1t Aug. 1313 te Buonconvento plotseling
stierf, na pas ter communie geweest te zijn : men
wil dat hem eene vergiftigde hostie was toegediend.
Zijne eene dochter (namel. Beatrix) trouwde met
Karel Robert van Hongarije ; zijne andere dochter
(Maria) werd de vrouw van Karel IV van Frankrijk.
Hij werd als keizer opgevolgd door Lodewijk IV,
den Beier. — H. Raspe ; zie in de groep V, blz.
54 hierachter.
II. Koningen van Frankrijk.
Hendrik I, kleinzoon van Hugo Capet, geb.
1005, volgde z jnen vader Robert op den franschen
troon 1031, na de groote leenheeren en zijne moeder
Constantia overwonnen te hebben, die zijnen jongeren
broeder Robert tot koning wilden verheffen. Onder
de regeering van H. I werd de waardigheid van
kroonveldheer (Connetable) ingesteld. Hij stierf 1060
te Vitri, en werd opgevolgd door zijn oudsten zoon
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Filips. — H. II, zoon van Frans I, geb. 31 Maart
1518, trad 1533 in den echt met Catharina van Medici, en volgde 1547 zijnen vader op den troon. Hij
stond onder den invloed der Guises, inzonderheid
van den connetable Montmorency, alsook van zijne
bijzit Diana van Poitiers ; in eenen oorlog met Engeland werd hij meester van Boulogne (1550); hij
vervolgde de Hugenoten, doch ondersteunde uit
staatkundig belang de duitsche Protestanten, met
wie hij 15 Jan. 1552 het verbond van Chambord
aanging ; daarop veroverde hij Metz, Toul en Verdun,
en dwong Karel V, die, na te vergeefs het beleg voor
Metz opgeslagen te hebben, bij Renti eene nederlaag
Teed, tot het sluiten van eenen vijfjarigen wapenstilstand (1556 te Vaucelles), welke wapenstilstand evenwel na den dood van Karel V door H. II verbroken
werd. De fransche opperbevelhebber (connetable
Montmorency) Teed echter eene gevoelige nederlaag
bij St.-Quentin; de hertog van Guise, die in Italie
met veel geluk geoorloogd had, werd nu aan het
hoofd der armee geplaatst, en bracht de overwinning
weder aan de zijde der fransche vanen : Calais, dat
sedert 210 jaren van de kroon gescheiden was, werd
1558 aan de Engelschen, en Thionville (Diedenhofen) aan de Duitschers ontweldigd. Desniettemin
sloot H. II in 1559 den weinig eervollen vrede van
Cateau-Cambresis, waarbij Frankrijk een groot gedeelte van zijne veroveringen moest.afstaan (ThionMarienburg, Montmedy, Hesdin, Therouenne,
Yvoy, Bouillon, Corsica, Montferrat, en bet grootste
deel van Savoje, van Bresse en van Piemont. Bij gelegenheid van een steekspel werd H. II in het oog
getroffen door graaf Montgomery, en stierf 10 dagen
later aan de gevolgen van die verwonding (10 Juli
1559). Van de ties kinderen uit zijn huwelijk met
Catharina van Medici waren er verscheidene zeer
jong gestorven; van de overgeblevenen hebben er
drie de kroon van Frankrijk gedragen, nl. Frans II,
Karel IX en Hendrik III. — H. III, derde zoon
van Hendrik 11, geb. 19 Sept. 1551, droeg aanvankelijk den titel van hertog van Anjou. Hij was de
lieveling zijner moeder, en werd reeds vroeg een
verdorveling, zooals men dat van iemand uit de
school van Catharina van Medici verwachten kon.
Naam gemaakt hebbende door zijne overwinningen
op de Hugenoten (bij Jarnac en bij Moncontour),
werd hij 1573 verheven tot koning van Polen, en
15 Febr. 1574 als zoodanig te Crakau gekroond.
Doch reeds 4 maanden later (18 Juni) verliet hij in
stilte zijn koningrijk, om zijnen broeder Karel IX op
te volgen op den troon van Frankrijk ; en na 1575 te
Rheims gekroond te zijn, trad hij in den echt met
Louise van Lotharingen. Zelf slechts voor losbandigheid en liederlijkheid levende, liet hij het regeeringsbeleid nagenoeg geheel over aan zijne moeder:
zijne schandelijke verhouding tegenover zijne gunstelingen, die door de geschiedenis gebrandmerkt
zijn met den naam van mignons, zijne geldverkwisting, zijne verregaande bijgeloovigheid en zijne volslagene onbeduidendheid als vorst, maakten hem tot
een voorwerp van verachting bij alle partijen. De
Ligue of Heilige Unie, die het gemunt had op de algeheele verdelging van de Protestanten, had het plan
opgevat om H. III gevankelijk op te sluiten in een
klooster, en den hertog van Guise op den troon te
plaatsen ; door deze Ligue werd H. III, die aan de
Protestanten den vrede (van Loches of van Beaulieu)
toegestaan had, gedwongen hen op nieuw te beoorlogen ; wel sloot hij nogrnaals vrede net hen (1580,
vrede van Nerac), doch deze vrede was van zeer
korten dour, daar door den dood van 's konings

broeder (den hertog van Alencon) een protestautsch
vorst (nl. Hendrik van Navarre) vermoedelijke
troonopvolger van Frankrijk werd, hetgeen de oorlog met verdubbelde woede deed ontbranden (1584).
Nadat de zoogenaamde Barricaden-dag het gezag
des konings te Parijs geheel had vernietigd, riep hij,
daar hij had weten te ontkomen, de staten-generaal
bijeen te Blois, en liet daar (23 en 24 Dec. 1588)
den hertog van Guise en diens broeder, den kardinaal van Lotharingen, op eene verraderlijke wijze
vermoorden. Dit vervulde de katholieke partij met
rechtmatigen afschuw tegen hem, zoodat hij zich
gedrongen zag (30 April 1589) zijnen steun te zoeken bij Hendrik van Navarre, waarop de pans hem
in den ban deed. Met zijnen protestantschen bondgenoot kwam hij Parijs belegeren ; en het oogenblik kon reeds voorzien worden, waarop de stad zich
zou moeten overgeven, toen H. III door een dominicaner monnik, Jacques Clement genaamd, doodelijk
met een moorddolk werd getroffen (1 Aug. 1589),
aan welke wond hij den volgenden dag bezweek. Hij
was de laatste der Valois. — H. IV, bijgenaamd
de Groote, en de Goede, ook dikwijls de Bearner
(le Bdarnais) genoemd, geb. te Pau in Dec. 1553,
was de zoon van Antoine de Bourbon en van Johanna
d'Albret, de dochter en erfgename van Hendrik, koning van Navarre en Bean. Ridderlijk grootgebracht
en van degelijke protestantsche leermeesters zijne
opleiding genoten hebbende, werd hij, nog zeer jong
zijnde, onder Coligny aan het hoofd der Hugenoten
gesteld, en na den dood zijner moeder (9 Juni 1572)
als H. III koning van Navarre. Reeds kort daarna
trad hij in den echt met Margareta van Valois te
Parijs, de zuster van Frankrijk's verachtelijken koning Hendrik III (zie hierboven), en dit huwelijk,
24 Aug. 1572, is de beruchte Parijsche Bloedbruiloft
(zie BARTHOLOMEUSNACHT). De bruidegom ontkwam
slechts aan het bloedbad door het Protestantismus
of te zweren, en het Catholicismus te omhelzen. Zijne
bekeering werd echter zoo weinig vertrouwd, dat
men bestendig een wakend oog op hem hield, en in
den letterlijken zin des woords was hij een gevangene aan bet hof te Parijs. Eerst in Febr. 1576 gelukte het hem te ontsnappen, en nu keerde hij tot
het Protestantismus terug, en stelde zich weder aan
het hoofd der Hugenoten, Door den dood van den
hertog van Alencon (zie 47 regels hierboven) werd
hij 1584, als behuwdbroeder van H. III, vermoedelijke troonopvolger ; en toen H. III vermoord was
werd hij koning van Frankrijk. Hij had echter als
Protestant eene groote partij in het land tegen zich,
zoo zelfs, dat hij zich genoodzaakt zag het beleg van
Parijs op te breken. Twee overwinningen (te Argues
1589 en te Ivry 1590) verbeterden zijne kansen
derwijze, dat hij andermaal het beleg voor Parijs
kwam opslaan ; doch ook ditmaal moest hij het weder opbreken op den aantocht van den hertog van
Parma, die hem ook belette Rouaan te bemachtigen
(1592). In weerwil van zijnen moed en zijne krijgskundige bekwaamheid, had de oorlog misschien nog
zeer lang kunnen duren, indien H. IV niet wijselijk,
ten einde het verdere vergieten van bloed zijner
onderdanen te verhoeden, het besluit had genomen
tot de roomsch-kath. Kerk over te gaan : dit deed
hij 25 Juli 1593; nu werd hij door bet gansche land
als koning gehuldigd, en 1594 deed hij zijnen intocht in Parijs. Aan den 1595 uitgebroken oorlog
met Spanje maakte H. IV een einde 2 Mei 1598
door den vrede van Vervins; kort te voren (13
April 1598) had hij zijne voormalige geloofsgenootett ((le Hugenoten) bevredigd door de uitvaardi-
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ging van het Edict van Nantes. Zijn huwelijk met
Margareta van Valois liet H. ontbinden 1599, en
trad daarop 1600 in den echt met Maria van Medici.
Zoodra hij den vrede voor Frankrijk verzekerd had,
legde H. IV zich ijverig toe op de bevordering van
de welvaart zijner onderdanen; en ontegenzeggelijk
is het, dat Frankrijk sedert Lodewijk IX geen koning
gehad had, die het welzijn van zijn yolk zoo behartigde als H. 1V. Bewezen is het echter, dat hij zwanger ging van oorlogzuchtige plannen, toen hij 14 Mei
1610 door den dweeper Ravaillac vermoord werd.
De eenige fout, indien het eene fout is, die aan H.
ten Taste gelegd kan worden, is zijne hartstochtelij kheld voor het schoone geslacht. Bij zijne tweede
vrouw verwekte hij drie zonen en vier dochters,
waaronder Lodewijk XIII, zijn opvolger, en Gaston v.
Orleans. Buitendien had hij acht natuurlijke kinderen, waaronder de Vendomes, en van zijne maitressen verdienen inzonderheid genoemd te worden Gabrielle d 'Estrees en Henriette d'Entragues. — H. V,
zoo noemen de legitimisten den graaf van Chambord ;
zie CHAMBORD.

ter, had nog zijn tiende jaar niet bereikt, toen hij
28 Oct. 1216 zijnen vader opvolgde onder het regentschap van den graaf van Pembroke, totdat hij
1223 meerderjarig verklaard werd. Hij regeerde
steeds onder den overwegenden invloed van zijne
gemalin Eleonore, dochter van den graaf van Provence. Met de geestelijkheid en de baronnen had
H. III gedurige twisten, waarin hij aanvankelijk
werd bijgestaan door zijnen broeder Richard van
Cornwallis. In 1258 werd hij door den grooten bond
der baronnen genoodzaakt de Provisions of Oxford
te onderteekenen ; en toen hij reeds spoedig weigerde die na te leven, werd hij (1264) door Simon
van Montfort (Leicester) te Lewes verslagen en gevangen genomen ; zijn zoon Eduard bevocht echter
1265 te Eversham eene schitterende overwinning
op de baronnen, en van dat tijdstip of tot aan zijnen
dood (20 Nov. 1272 te Westminster) regeerde
H. III vreedzaam. Onder zijne revering is de invoering van de volksvertegenwoordiging in Engeland te
stellen (1264). Hij werd opgevolgd door zijnen zoon
Eduard I. — H. IV, geb. 1367 te Bolingbroke,
kleinzoon van Eduard III en zoon van den hertog
van Lancaster, voerde aanvankelijk de titels van graaf
van Derby en hertog van Hereford. Door koning
Richard II werd hij van zijne bezittingen beroofd en
gebannen ; doch hij wist partij te trekkers van den
aigemeenen haat, dien deze koning zich van de hoogere standee op den hals had gehaald door zijne
dwingelandij, liet hem vermoorden (1399), en beklom zelf den troon als afstammeling van H. Ill.
Den naastgerechtigde tot den troon, Edmund Mortimer, hield hij gevangen. De landsgrooten kwamen
in openbaren opstand tegen dezen overweldiger,
doch ,werden door hem overwonnen in den bloedigen veldslag bij Shrewsbury 21 Juli 1403, waarna
hij op de wreedaardigste wijze wraak nam op zijne
bestrijders, die door de hip van den beul van alle
verdere pogingen om eenen opstand te beproeven
werden afgesclirikt. Ook tegen Schotland voerde hij
met krijgsgeluk oorlog, en bij het yolk was hij bemind. Hij vervolgde de Wicleffieten. Eindelijk door
gewetenswroegingen gekweld, verviel hij tot zwaarmoedigheid, en stierf 20 Maart 1413, terwijl hij
zich gereed maakte om eenen tocht naar Palestina
te ondernemen. Hij werd opgevolgd door zijnen zoon
Hendrik V. — H. V, zoon van den vorige, geb. te
Monmouth 1388, aanvankelijk hertog van Monmouth, na zijns vaders troonsbeklimming hertog van
Wallis, beklom bij diens dood 1413 zelf den troon,
kenmerkte den aanvang zijner regeering door perken te stellen aan de toenemende zedeloosheid, en
door de pogingen te verijdelen van de aanhangers
van Wicleff. Vervolgens partij trekkende van de
verdeeldheid in Frankrijk tusschen de twee partneri
van Armagnac en Burgundie, verklaarde hij aan
Frankrijk den oorlog, deed 1415 eenen inval in Normandije, bemachtigde Harfleur, en bevocht 25 Oct,.
1415 eene schitterende overwinning in den gedenkwaardigen slag van Azincourt ; daarop sloot hij eenen
wapenstilstand voor twee jaren, na afloop waarvan
hij de vijandelijkheden hervatte, na in bondgenootschap getreden te zijn met hertog Jan van Burgundie.
Hij veroverde nu bijna geheel Normandije; en bij
het verdrag van Troyes (21 Mei 1420) werd hem
de hand toegestaan van prinses Catharina, dochter
van Karel VI, benevens den titel van regent des
rijks, wordende hij daarbij tevens benoemd tot vermoedelijken troon-opvolger, met uitsluiting van den
dauphin (Karel VII). Hij oefende werkelijk eenigen
tijd het regentschap uit, beoorloogde den dauphin,

III. Koningen van Engeland.

Hendrik I, genaamd Beauclerk, jongste zoon
van Willem den Veroveraar, maakte zich bij den
dood van zijnen broeder, Willem den Rosbaard, van
den troon meester (1100) ten nadeele van zijnen
ouderen broeder, Robert Kortheup, die daartoe de
naastgerechtigde was, en die, bij zijne poging om
zich te doen gelden, overwonnen en gevangen genomen werd bij Tinchebray (1106). Door eene bekwame en gelukkige regeering deed H. I vergeten,
dat hij zich eigenlijk wederrechtelijk van den troon
meester gemaakt had. Hij stierf 1135 zonder een
zoon na te laten, zoodat zijn neef Steven (Etienne)
van Blois den troon usurpeerde. — H. II, kleinzoon van H. I, wiens dochter Mathilde gehuwd was
met Godfried (Geoffroy) Plantagenet, graaf van Anjou, was geboren te Mans, 3 Maart 1133. Van zijnen
vader erfde hij eerst slechts Anjou en Maine (1151),
waaraan 1152 de rijke bezittingen (Aquitanie en
Bretagne) toegevoegd werden van Eleonore van
Poitou, met wie hij in het huwelijk trad. Eerst in
1154 volgde hij Steven van Blois op als koning van
Engeland. Hij fnuikte de macht van den adel, verminderde de fasten der boeren, en bevoorrechtte de
steden. De bevolking van Wallis bracht hij tot onderwerping. Door het beperken van de rechtsmacht
der geestelijkheid geraakte hij in eenen ongelukkigen twist met de kerkelijke hierarch ie, waarin vooral
Thomas Becket, aartsbisschop van Canterbury, tegenover hem stond ; en toen die aartsbisschop in 1170
door eenige engelsche edellieden aan den voet van
het outaar vermoord was geworden, werd die gruweldaad, terecht of ten onrechte, op zijne rekening
gesteld, en zag hij zich genoodzaakt om aan het graf
van den vermoorde openlijk boete te doen. In 1171
en 1172 veroverde hij Ierland. Doch door den verboden omgang, dien hij hield met Rosamunde Clifford, werd zijne gemalin derwijze verbitterd, dat zij
haren oudsten zoon (kroonprins Hendrik) tegen
hem opruide. Deze opstand werd echter door H. II
onderdrukt, zoo ook die van graaf Leicester 1173 ;
en na nog den aanval der Schotten te hebben afgeslagen (1174) maakte hij belangrijke hervormingen
in de wetten op het rechtswezen. In 1180 en 1188
had hij andermaal opstanden van zijne eigene zonen
te dempen, en letterlijk van verdriet stierf hij 6 Juli
1189, en werd opgevolgd door zijnen tweeden zoon
Richard I. — H. III, kleinzoon van H. II en zoon
van koning Jan zonder Land, geb. 1206 te Winches-

51

52

Hendrik

die zich nog trachtte staande te houden, maakte
zich meester van nagenoeg geheel Frankrijk, doch
stierf te midden van al zijnen voorspoed op het kasteel van Vincennes 31 Aug. 1422. Hij werd opgevolgd door zijnen zoon Hendrik VI. — H. VI,
zoon van Hendrik V en Catharina van Frankrijk,
was nauwlijks 9 maanden oud toen hij zijnen vader
als koning van Engeland en Frankrijk opvolgde, onder het regentschap van zijnen oom, den hertog van
Bedford, die aanvankelijk groote voordeelen behaalde op Karel VII, zoodat H. VI werkelijk als koning van Frankrijk gezalfd werd 1431 in de kerk
van Notre-Dame te Parijs. Doch toen zijn broeder,
de hertog van Gloucester, in onmin geraakte met
den hertog van Burgundie, tot hiertoe Engeland's
machtigste bondgenoot, en Jeanne d'Arc het krijgsgeluk terugbracht aan de zijde van Karel VII, waren
de Engelschen spoedig uit nagenoeg geheel Frankrijk verdreven (.435). Er kwam vervolgens een
vrede tot stand, en H. VI trad in den echt (1445)
met eene fransche prinses, Margareta van Anjou,
dochter van koning Rend van Napels en Sicilie. Bij
deze kloeke vrouw (die eigenlijk de teugels van het
bewind voerde voor haren aan gedurige vlagen van
idiotismus lijdenden gemaal) viel de hertog van
Gloucester in ongenade ; doch het duurde niet lang
of zij had twee duchtige tegenstanders te bestrijden
in den hertog van York (afstammeling van Eduard
III), die in 's konings naam over Engeland wilde
regeeren, en in 's hertogs neef, den beruchten graaf
van Warwick, zoo bekend onder den naam van
.Koningen-maker". Toen begon de vermaarde worstelstrijd, genaamd der Twee Rozen, omdat elk der
beide partijen eene roos in haar wapen voerde : de
eene (die van York) eene witte, de andere (die van
Hendrik of van Lancaster) eene roode. H. VI werd
door den hertog van York geslagen bij St.-Albans,
en viel in handen van zijnen vijand (1455). Hij kwam
weder aan het bewind door de overwinning, die
zijne kloeke vrouw behaalde te Wakefield (1460),
in welken slag de hertog van York sneuvelde; in
het volgende jaar Iced H. VI evenwel zelf weder de
nederlaag bij Tow ton in Yorkshire, en in 1464 nogmaals bij Hexham in Northumberland. Wederom
viel H. VI in handen van zijne vijanden, aan wier
hoofd zich gesteld had Eduard, de zoon van den
hertog van York (1464). Ditmaal werd H. VI van
den troon gestoolen door zijnen tegenpartijder, die
regeerde onder den naam van Eduard IV. In 1470
werd H. VI een oogenblik op den troon hersteld
door een nuk van Warwick ; doch Eduard keerde
binnen Londen terug, en maakte zich van zijnen persoon meester, versloeg Warwick bij Barnet, en Margareta bij Tewksbury, bij welken slag de zoon van
H. VI sneuvelde, en zijne heldhaftige gemalin gevangen genomen werd (1471). Kort daarna werd H. VI
in den Tower vermoord, eenige dagen nadat zijne
gemalin hetzelfde lot ondergaan had. — H. VII,
het hoofd der familie Tudor, geb. 1456, zoon van
Edmund Tudor, graaf van Richmond (wiens vader
Owen gehuwd was geweest met de weduwe van
Hendrik V) en van Margareta van Beaufort, die afstamde uit het geslacht Lancaster (vandaar zijne
aanspraak op den troon). Onder de regeering van
Eduard IV, hertog van York, genoodzaakt uit Engeland te vluchten, tram hij de wijk naar Frankrijk,
rastte daar een arrnee-korps van 2000 Engelschen
nit, waartnede hij 6 Aug. 1485 te Milford-Haven in
Zuid-Wallis eene landing kwam doen. Reeds spoedig was zijne strijdrnacht aangegroeid tot 6000 man;
en met dit leger maakte hij een elude aan den oor-
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log der Twee Rozen, door de beslissende overwinning, die hij bevocht bij Bosworth (22 Aug. 1485) ,
in welken slag Richard HI sneuvelde, waarna hij als
koning van Engeland werd uitgeroepen onder den
naam van H. VII; hij werd 30 Oct. gekroond, en
7 Nov. door het parlement gehuldigd, waarna hij in
den echt trad met Elisabeth van York. Dat hij desniettemin de aanhangers van het huis York vervolgde
gaf aanleiding dat zijne regeering verontrust werd
door drie pretendenten (Simnel, Wilford en Perkin);
de laatste der drie gaf zich nit voor een zoon van
Eduard IV. Over alle drie zegevierde H. VII, en van
dat oogenblik of regeerde hij vreedzaam tot aan zijnen dood 22 April 1509. De staatkunde van H. VII
was er voornamelijk op gemunt, om de macht van
den adel te verzwakken door opbeuring van den
burgerstand. Zijn oudste zoon Arthur was reeds
voor hem gestorven ; de tweede werd zijn opvolger
als Hendrik VIII ; door zijne oudste dochter Margareta erlangden de Stuarts aanspraak op den engelschen troon ; de jongste, Marie, werd de grootmoeder der ongelukkige Jane Grey. — H. VIII, zoon
van den vorige, geb. 28 Juni 1491, erfde van zijnen
vader eene schier onbeperkte macht toen hij 1509
den troon beklom, en haastte zich in den echt te
treden met Catharina van Aragonie, de weduwe zijns
broeders. Door zijn minister Wolsey werd hij in
eenen oorlog gewikkeld met Frankrijk ; en hij had
reeds eenige voordeelen op de Franschen behaald,
o. a. bij Guinegate (1513), toen hij zich door eenen
inval, dien de schotsche koning Jacobus IV in zijn
rijk was komen doen, gedrongen zag naar Engeland
terug te keeren; :doch toen hij daar aankwam was
koning Jacobus reeds overwonnen en gesneuveld (in
den slag van Flodden), en in het jaar daarna maakte
H. VIII vrede met Lodewijk XII. Wel deed Wolsey
hem later de partij kiezen van Karel V, in diens strijd
tegen Frans I ; doch in 1525 sloot H. VIII met
Frankrijk vrede. Meer dan door zijne oorlogen heeft
H. VIII zich echter vermaardheid verschaft door zijne
scheurmakerij in de roomsche Kerk en door zijne
neiging tot wellust. Na eerst in een door hem geschreven boek te zijn opgetreden als een warm verdediger van het Pausdom tegen Luther, waarvoor
hij door den roomschen Stoel vereerd werd met den
Mel van Defensor Fidei, werd hij afvallig van de
roomsche Kerk, niet uit overtuiging, naar omdat
de pans, die den keizer te ontzien had, niet wilde
toestemmen in H.'s echtscheiding, daar zijne gemalin Catharina van Aragonie eene tante was van den
keizer. Uit dienzelfden hoofde viel ook kardinaal
Wolsey, tot hiertoe 's konings vertrouwdste minister, in ongenade ; en Cranmer werd nu zijn geestelijk-diplomatieke raadsman. Later vond H. VIII,
die zich door het parlement den titel had laten verleenen van Beschermer en Opperhoofd der Kerk van
Engeland (Zie ANGLICAANSCHE KERN) een nieuw belang bij het doorzetten van de hervorming, door bet
verbeurd verklaren van al de kerkelijke bezittingen
der Roomsch-katholieken (1538). De geheele kerkhervorming van H. VIII bestond in hoofdzaak slechts
hierin, dat hij zich zelven in de plaats stelde van
den Paus (het parlement hechtte zijn zegel aan alles
wat H. VIII goedvond); en terwij1 de grooten onder
dezen wantrouwigen en wellustigen dwingeland bet
meest hadden te lijden, werd met evenveel gestrengheid te werk gegaan tegen de Protestanten als tegen
de Roomsch-katholieken. Reeds voordat H. VIII
wettig van zijne eerste gemalin, Catharina van Aragonie, gescheiden werd (Mei 1533), was 11 Nov.
1532 zijn huwelijk voltrokken met Anna Boleyn,
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die hij, onder betichting van overspel, vier jaren
later (19 Mei 1536) liet onthoofden, om daags daarna
een derde huwelijk aan te gaan met Jane Seymour,
die 12 Oct. 1537 in :het kraambed stierf, na prins
Eduard ter wereld gebracht te hebben. Een vierde
huwelijk, 6 Jan. 1540 aangegaan met Anna van Cleve,
werd, daar deze prinses hem niet beviel, reeds in
Juli van datzelfde jaar ontbonden, en kostte aan
zijnen kanselier Thomas Morus het leven. Catharina
Howard, met wie hij 8 Aug. 1540 in den echt trad,
werd van overspel beticht en deswege ter dood veroordeeld, welk vonnis zij 12 Febr. 1542 onderging.
Meer geluk had de sluwe Catharina Parr, weduwe
van lord Latimer, die 12 Juli 1543 de vrouw van
H. VIII werd, en hem overleefde. Nadat hij door het
ter dood laten brengen van den graaf van Surrey,
dien hij vreesde, de troonopvolging voor zijnen zoon
Eduard VI verzekerd had, stierf H. VIII in 1547
(28 Jan.). Catharina van Aragonie had hem Maria
geschonken ; van Anna Boleyn had hij Elizabeth ; en
bij Jane Seymour had hij zijnen opvolger Eduard VI
verwekt.
IV. Koningen van Castilie en van Portugal.
Hendrik I, koning van Castilie, was 9 jaren
oud toen hij 1214 zijn vader Alfons IX opvolgde,
en stierf 1217. Gedurende zijn koningschap werd
bet regentschap uitgeoefend door Berengaria, zijne
zuster, en den graaf van Lara. — H. II, meer bekend onder den naam van graaf van Trastantara,
natuurlijke zoon van Alfons XI en Eleonora de Guzman, geb. 1333, had langdurige twisten met zijnen
broeder Pedro (Peter den Wreedaard) en maakte
zich van diens troon meester, na hem , bij gelegenheid van eene samenkomst, gedood te hebben 1369.
Hij behaalde verscheidene voordeelen op de koningen van Portugal, Navarre en Aragonie, en stierf
1379. Zijn opvolger was Jan 1.
H. III, bijgenaamd de Gebrekkige, zoon van Jan I, was elf jaren
oud toen hij 1390 zijnen vader opvolgde als koning
van Castilie. Na zich aan de tirannieke voogdij van
zijne twee ooms te hebben onttrokken, beoorloogde
hij hen ; toen hij hen overwonnen had, schonk hij
hun vergiffenis (1395). In de scheuring, die de Kerk
verdeelde, verklaarde hij zich voor Bonifacius III;
doch toen hij in den ban gedaan was, erkende hij
diens tegenstander Benedictus XIII. Hij behaalde
groote voordeelen op de Portugeezen en op de afrikaansche zeeschuimers, en stierf 1406, opgevolgd
wordende door zijnen zoon Jan II.
H. IV, bijgenaamd de Onmachtige, was dertig jaren oud toen
hij 1454 zijnen vader Jan II opvolgde als koning van
Castilie. Zijn oorlogzuchtige aard bracht hem eerst
in eenen oorlog met Aragonie, die 1461 beeindigd
werd door de bemiddeling van Frankrijk. Vervolgens had hij strijd te voeren tegen zijne eigene onderdanen, die zijne dochter Johanna niet als troonopvolgster wilden erkennen, omdat deze niet uit een
wettig huwelijk was geboren; hij zag zich dan ook
genoodzaakt zijne dochter Elizabeth tot troonopvolgster te benoemen. Daarop keerde hij zijne wapenen tegen de Mooren, doch was in den oorlog
tegen hen niet zeer gelukkig. Hij stierf 1474, algeH. van Burgundie,
meen gehaat err veracht.
stamvader der koningen van Portugal, was een kleinzoon van Robert I, hertog van Burgundie. Hij stelde
zich in dienst der koningen van Castilie Ferdinand
en Alfons VI, en behaalde aanzienlijke voordeelen
op de Mooren. Ter belooning daarvoor werd hem de
hand geschonken der natuurlijke dochter van koning
Alfons, terwijl hem met den titel van souvereinen
graaf (1095) Portugal afgestaan werd, dat hij ont-

weldigd had aan de Ongeloovigen. Hij regeerde verstandig, ging in Palestina strijden (1103), en hervatte na zijne terugkomst den oorlog tegen de Mooren. Hij sneuvelde bij bet beleg van Astorga 1112.
Zijn zoon Alfons I, die hem opvolgde, nam den titel
aan van koning van Portugal. — H. (kardinaal),
koning van Portugal, was de derde zoon van koning
Emmanuel. Na zeer jong den geestelijken stand omhelsd te hebben, werd hij aartsbisschop van Braga
en Evora, en maakte veel naam door zijnen ijver,
bekwaamheid en godsvrucht. Bij den dood van zijnen neef Sebastiaan, die in Afrika omkwam, werd
hij 1578 tot den troon geroepen. Hij was als koning
zwak en weifelend, en stierf 1580, zonder zich een
opvolger gekozen te hebben. Na zijnen dood maakte
koning Filips II van Spanje zich meester van Portugal. — H, van Portugal, hertog van Viseu, bijgenaamd de Zeevaarder, geb. 1394, gest. 1463, vierde
zoon van koning Jan I van Portugal, beoefende de
aardrijks- en zeevaartkunde. Reeds in 1415 onderscheidde hij zich bij de verovering van Ceuta, en
vestigde zich na zijns vaders dood metterwoon in de
stad Sagres, nabij kaap St.-Vincent in Algarvie ; van
daar ondernam hij deels zijne tochten tegen de
Mooren, deals zijne ontdekkingsreizen ter zee, stichtte
eene sterrewacht en eene zeevaartkundige school.
In 1433 en 1434 rustte hij schepen uit, die tot 30
mijlen voorbij kaap Bojador voorwaarts drongen.
Onder zijnen invloed kwamen Antonio Gonzalez en
Nem Tristan tot aan de Witte Kaap, werd door
laatstgenoemden in 1446 de Groene Kaap omgezeild, en ontdekte Gonzalez Vallo in 1448 drie der
Azoren. Hij beleefde nog de ontdekking van de kust
Sierra -Leone.
V. Verschillende vorstelijke en andere personen.
Hendrik, naam van verscheidene hertogen van
Beieren, o. a.: H. III, bijgenaamd de Heilige, van
995 tot 1024, vervolgens als keizer van Duitschland
H. II ; zie kolom 2 van blz. 48 hiervoren. — H. X,
bijgen. de Trotsche, neef van Well* II en zoon van
Hendrik den Zwarte, volgde 1126 zijnen vader op
als hertog van Beieren. Keizer Lotharius II gaf hem
zijne dochter Gertrude, met het hertogdom Saksen
en vervolgens Toskanen en de staten van gravin
Mathilde, ter belooning voor de diensten, die hij
hem bewezen had in Italie. Zoodoende de machtigste der duitsche vorsten geworden, scheen hij na
den dood van Lotharius zoo goad als zeker te zijn
van het keizerschap ; doch zijn hoogmoed verbitterde de keurvorsten, en zij kozen (1138) Conrad
van Hohenstaufen. Daar H. weigerde den eed van
getrouwheid of te leggen, werd hij in den rijksban
gedaan en van zijne staten beroofd. Eindelijk maakte
hij vrede met Conrad, die hem enkel het hertogdom
Saksen teruggaf ; hij maakte dan ook toebereidselen
om Beieren te heroveren, toen hij 1139 stierf.
H. XII, bijgenaamd de Leeutv, geb. 1129, zoon van
hertog Hendrik den Trotsche, volgde dezen 1139
onder voogdij als hertog van Saksen op, docb werd
door keizer Conrad van zijne staten beroofd, nam
1146 zelf de teugels van het bewind in handen, en
werd door keizer Frederik I, dien hij op zijnen
tocht naar Rome gediend had, in het bezit gesteld
van Saksen an Beieren (1152) : hij heerschte nu
van de Noord- en Oostzee tot de Adriatische Zee,
zoodat hij de machtigste der duitsche vorsten was.
Terwij1 H. over Beieren als stadhouder aangesteld
had Otto von Wittelsbach, regeerde hij zelf over
Saksen. Doch toen hij naar het Heilige Land was
getogen, en het gerucht ging dat hij dood was,
maakte de keizer zich wester van de vestingen in
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Saksen. Dat was de reden waarom H. weigerde den
keizer bij te staan op diens krijgstocht tegen Italie
1174 ; waarop H. voor verscheidene rijksdagen gedaagd, en ten slotte (1180) in den rijksban gedaan
en van zijne voornaamste staten beroofd werd. Mar
Engeland gevlucht, kwam hij zich 1182 te Erfurt
verootmoedigen, en verkreeg toen, dat Brunswijk en
Luneburg hem teruggegeven werden. Herhaaldelijk
moest hij de wijk nemen naar Engeland ; eerst 1189
vatte hij nogmaals de wapenen op, verwoestte Bardowiek, doch teed bij Segeburg de nederlaag en
werd in Brunswijk betegerd, totdat er 1190 eene
schikking werd getroffen. Hij stierf te Brunswijk
6 Aug. 1195. Hij was de stamheer van het brunswijksche of hanoversche huis, dat sedert ook over
Engeland geregeerd heeft.
Hendrik Raspe,in fransche boeken le Raspon,
landgraaf van Thuringen, tweede zoon van landgraaf
Herman 1, verdrong na den dood van zijnen broeder
Lodewijk den Vrome (1227) diens weduwe, de heilige Elizabeth, uit het regentschap, en voerde zelf
de voogdij over zijnen neef Herman II tot 1239 ; en
toen Herman II drie jaren later plotseling stierf
(1242), vermoedelijk door zijnen oom om het leven
gebracht, aanvaardde deze zelf de regeering. Hij
verleende zijnen bijstand aan de Bohemers tegen de
Mongolen, en werd nog in datzelfde jaar (1242)
rijksbestuurder voor den onmondigen Conrad IV,
koning van Duitschland. In 1246 riep bij te Wurtzburg eene vergadering bijeen, en werd daar als koning uitgeroepen : daar die vergadering nagenoeg
uitsluitend bestond uit geestelijke keurvorsten, werd
H. R. spottenderwijze ))de Papenkoning" genoemd.
In Aug. van dat jaar 1246 versloeg hij de troepen
van Conrad IV bij Frankfort, doch werd reeds kort
daarna ziek, en stierf in Febr. 1247.
Hendrik van Champagne, koning van Jeruzalem, geb. omstr. 1150, nam roemrijk deel aan den
derden kruistocht, werd 1192 met toestemming der
kruisridders op den troon geplaatst, en stierf 1197.
Hendrik van Henegouwen, Iatijnsch keizer van
Constantinopel uit het huis van Vlaanderen, geb.
1174, nam deel aan den vierden kruistocht. Toen
zijn broeder Boudewijn in handen der Bulgaren was
gevallen (1205), werd hij met het regentschap bekleed, en 1206 als keizer uitgeroepen. Na eenige
voorspoedige oorlogen tegen de Bulgaren en tegen
de grieksche keizers, stierf hij 1216 door vergif.
Hendrik van Pruisen (Prins), geb. 18 Jan.
1726, derde zoon van koning Frederik Willem, broeder van Frederik 1I, was een der hekwaamste veld.heeren van zijnen tijd, en droeg veel bij tot zijns
broeders voorspoed in den 7-j.00rloglijne voornaamste wapenfeiten zijn het ontzet van Breslau (1760)
en de overwinnino bij Freiberg (29 Oct. 1762). De
Polen boden hem 'hunne kroon aan, doch door Busland werden hunne planner' verijdeld ; 1770 onderhandelde H. te Petersburg over de plannen ter verdeeling van Polen; 1778 rukte hij Saksen en Bohemen binnen. Sedert den dood van Frederik II had
hij geen invloed op 's lands zaken meer, en meende
zijne laatste levensjaren in Frankrijk door te brengen ; doch nauwlijks te Parijs (1788), werd hij door
de ornwenteling genoodzaakt zich uit Frankrijk te
verwijderen. Hij stierf op zijn kasteel van Reinsberg
3 Aug. 1802.
Hendrik I, koning van Haiti. Zie het art.
CHRISTOPRE (Henry).
Hendrik, graaf van Nassau, ridden van het
Gulden Vlies en heer van Breda, geb. 1485, gest.
te Breda 1538, rukte 1516 met andere voorname

edelen naar de Veluwe op, om hertog Karel van Gelder afbreuk te doen, wordende dan ook die geheele
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streek tot aan Arnhem te vuur en te zwaard verwoest. H. was toen stadhouder van Holland, en werd
later kapitein-generaal ; hij trouwde met Claudina
van Chalons, waardoor het prinsdom Oranje in het
huis van Nassau kwam.
Hendrik. Zie, behalve onder CONDE, GUISE,
enz., de artt. HENRI, HENRIK, HENRY.
Hendrik Casimir I, graaf van Nassau, geb.
1611, was de oudste zoon van Ernst Casimir, werd
1631 stadhouder van Friesland, na zijns vaders dood
van Groningen en Drenthe. Een held met onverschrokken moed, sleet hij het grootste deel zijns
levens to velde, en woonde onder Frederik Hendrik
de belegering van verscheidene steden bij. In 1640
bij eenen aanval op Brugge door een pistoolschot in
den rug gekwetst, stortte hij van zijn paard, en de
vijandelijke ruiterij reed over hem heen ; een zijner
officieren herkennende aan de stem, riep hij om hulp,
en werd toen dadelijk in zijn kwartier gebracht,
doch bezweek zeven dagen daarna. — H. C. II,
geb. 1657 te 's-Hage, verloor reeds vroeg zijnen
vader Willem Frederik, kwam dus onder de voogdij
van zijne voortreffelijke moeder Albertina Agnes,
prinses van Oranje, werd reeds spoedig door de
staten van Friesland tot stadhouder van dat gewest
gekozen, zoomede door die van Groningen en Drenthe ; door de Algemeene Staten werd hij 1684 met
de hooge waardigheid van veldmaarschalk bekleed,
woonde verscheidene veldtochten bij, en stierf 1696
aan eene borstkwaal, het gevolg van eenen val van
zijn paard in zijne jeugd.
Hendrik Ido Ambacht, dorp in Z. - Holland, 1 uur gaans ten N.N.W. van Dordrecht ; omstr.
300 inw.; het draagt zijnen naam naar beer Hendrik,
uit bet geslacht Ido, te Dordrecht uitgestorven in
de 15e eeuw; heer Hendrik was 1331 een der medebedijkers van den Zwijndrechtschen waard.
Hendrikken (Oorlog der Drie), van 1586 tot
1588, nl. H. III van Frankrijk, hertog H. van Guise,
en koning H. van Navarre.
Hendriks orde, eene saksische militaire
ridderorde, ingesteld 1736 door August III keurvorst van Saksen en koning van Polen, ter belooning
voor officieren, die zich onderscheiden hebben in
den oorlog; vernieuwd 23 Dec. 1829.
–
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Henegouwen, lat. Hanagavensis comitatus,
ook Hannonia, fransch Hainaut, prov. van Belgie,
grenst ten N. aan de provv. Z.-Braband en de beide
Vlaanderen, ten 0. aan de prov. Namen, ten Z. en
w. aan Frankrijk, is circa 68 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 814,000 zielen, en heeft tot hoofdpl.
Bergen (fr. Mons); de prov. H. wordt besproeid in
het W. door de Schelde, waarin zich daar de Haine
en de Dender ontlasten, en in het 0. door de Sambre. Oorspronkelijk was H. bewoond door de Nerviers ; eerst in de 7e eeuw heeft het den naam van
H. (Hainaut) aangenomen, waarschijnlijk naar de
rivier de Haine ; reeds sedert de 5e eeuw had het
eigene graven, die echter eerst in de 9e eeuw erfelijk
werden (860), toen hun ook het hertogdom NederLotharingen en het graafschap Leuven toebehoorde.
In de 12e eeuw vereenigde Boudewijn door huwelijk
II. met Vlaanderen, en van toen of deelden die beide
landau in Ilezelfde lotgevallen. Nadat gravin Jacoba
van Holland al hare staten, waaronder ook H., in
1433 aan Burgundie afgestaan had, kwam H. daarmede 1477 am' Habsburg. Bij den vrede der Pyreneen (1659) en bij lien van Nijmegen (1678) werd
het zuidelijk gedeelte van H., met de hoofdpl. Va-
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lenciennes afgestaan aan Frankrijk, van welks Noorder-dept. dat tegenwoordig deel uitmaakt ; het overige gedeelte werd aan den keizer toegewezen, en
heette• toen .0ostenrijksch H." Dat werd 1793 bemachtigd door de Franschen, die er het departement
Jemmapes van maakten. Bij de oprichting van bet
koningrijk der Nederlanden werd het daaraan toegevoegd (1815), doch is daarvan afgescheurd door
de belgische omwenteling (1830).
Heneten, lat. Heneti, een yolk van Paphlagonie, woonde oorspronkelijk tusschen den Sangarius
en den Parthenius. De H. verhuisden onder aanvoering van Antenor omstr. 1270 of 1180 v. Chr. en
kwamen zich nederzetten aan den diepsten inham
der Adriatische golf, van waar ze de Euganeen verdreven. De H. schijnen van gelijke afstamming geweest te zijn als de Veneten (zie dat art.).
Hengel, dorp in Gelderland. Zie HENGELO.
Hengel (Wessel Albertus van), nederlandsch
godgeleerde, geb. 12 November 1779 te Leiden,
sedert 1815 professor der protestantsche theologie
aan de hoogeschool te Leiden, heeft als exegeet eene
europ. vermaardheid. Van zijne talrijke uitmuntende
werken noemen wij : Interpretatio Epistolce Pauli ad
Romanos (2 dln. 's-Hertogenbosch en Leipzig 1 854
—59); Geschiedenis der Zedelijke en Godsdienstige
beschaving van het hedendaagsch Europa (4 dln.; dl. I
en II Amsterdam 1831 en 36, dl. III en IV ZaltBommel 1841 en 44. Tweede vermeerderde en verbeterde druk, 3 dln. Haarlem 1860-66).
Hengelo, 1) welvarend dorp in Overijsel,
vierdhalf uur gaans bezuidoosten Almelo en vijf
kwartier beoosten Delden ; druk vertier als punt,
waar de straatwegen Deventer-Oldenzaal en ZwolleEnschede elkander kruisen. 2) welvarend dorp
in Gelderland, 3 uren gaans bezuidoosten Zutphen,
derdhalf uur gaans benoorden Doetinchem ; 600 inw.
Henghel, 't geldersche dorp Hengelo.
Hengist en Horse, (de gebroeders), twee
helden, afstammelingen van Odin, brachten volgens
de legende de eerste Angelsaksen naar Britannia (zie
ANGELSAKSEN). Door Vortigern, koning der Britonen,
die in oorlog was met de Picten, was de hulp der
Saksen ingeroepen, en omstr. het jaar 449 landden
de beide broeders met hunne strijdmacht in den
mond van den Teems. Nadat zij de Picten hadden
helpen terugdringen, wilden de Saksen echter Britannia niet weder verlaten, en toen Vortigern hen
wilde dwingen om heen te gaan, verbonden zij zich
met de Picten tegen de Britonen, die intusschen
koning Vortigern afgezet, en zijnen zoon Vortimer
in zijne plaats gekozen hadden ; deze werd totaal verslagen in het gevecht bij Eglesford (tegenw. Ailsford), waarbij Horsa, een der saksische aanvoerders,
sneuvelde. Hengist, als overwinnaar, vestigde zich te
Canterbury (455) en stichtte het koningrijk Kent
(bestaande toen uit de tegenwoordige graafschappen
Kent, Middlesex, Essex en Surrey), een der zeven
koningrijken van de saksische heptarchie.
Hengstdijk, dorp in Zeeland, anderhalf uur
gaans benoordw. Hulst, 6 uren gaans van Goes ; 250
inw.; naar men wil in de 5e eeuw gesticht door
Hengist (zie dat art.).
Henin Lietard, stad in het fransche dept.
Pas-de-Calais, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Bethune; 3000 inw.
Heniochen, lat. Heniochi, een yolk in KleinAzie, in het koningrijk Pontus, aan de noordoostkust
van de Zwarte Zee, tusschen de Acheers en de Koraxen. Ten tijde van Mithridates regeerden vier
koningen over de H. Nog tegenwoordig moet een
.
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lesghische stam den naam voeren van Heinoechen.
Volgens de Grieken stamden de H. of van Amphitus
en Telechius, wagenmenners van Castor en Pollux.
De door de H. bewoonde landstreek werd genoemd
Heniochia.

Henke (Heinrich Philip Conrad), protestantsch
godgeleerde, geb. 3 Juli 1752 te Hehle in het Brunswijksche, gest. 2 Mei 1809, een bevorderaar van
duitsche verlichting op het gebied der kerkelijke
historie, heeft vooral naam gemaakt door zijne
Kirchengeschichte (6 dln. Brunswijk 1788-1804 ;
nienwe druk 1795— 1806 ; voortgezet door Vater,
dl. 7-9, Brunsw. 1818-1820); Kirchengeschichte
des 18. Jahrhunderts (Brunsw. 1802); enz.
H.
(Ernst Ludw. Theodor), zoon van den vorige, geb.
22 Febr. 1804 te Helmstedt, 1839 professor te
Marburg, als kerkelijk geschiedschrijver een waardig
navolger zijns vaders. Als zijne voornaamste werken
noemen wij : Georg Calixtus and seine Zeit (2 dln.
Halle 1853-60); Papst Pius VII (Marb. 1860); enz.
Henley, twee steden in Engeland 1) H. aan
den Teems, 10 uren gaans bezuidoosten Oxford ;
4000 inw. — 2) H.-in-Arden, graafschap Warwick,
aan de samenvioeiing van Arrow en Alne, in het
district, dat het oude bosch van Arden vormt, 4 uren
gaans bewesten Warwick ; 2000 inw.
Hen met de Kuikens (de), eilandjes en
riffen aan den ingang der Straat van Macassar in de
Zee van Java.
Henna, vermaarde stad der oudheid op Sicilie.
Zie ENNA.
Hennaard, of Hennawerd, dorp in Friesland,
2 uren gaans benoorden Sneek, en even ver ten
O.N.O. van Bolsward; ruim 100 inw.
Hennaarderadeel, grietenij in Friesland,
bevolkt met 3800 zielen, bevat de 12 dorpen Hennaard, Ytens, Lutkewierum, Oosterend, Waaxens,
Kubaard,Wommels, Hydaard, Welsryp, Baj um, Spannum en Edens.
Hennebenne, voormalig dorp in StaatsVlaanderen. Zie HAVEKINSWERVE.
Henneberg (graafschap), voormalig prinsdom
in Frankenland, lag tusschen Hessen, Thuringen,
het grondgebied van Fulda en dat van Wurtzburg ;
de bevolking bedroeg ruim 100,000 zielen ; en de
voornaamste steden waren Schmalkalden, Meiningen,
Ostheitn, Schleusingen. Tot in de 16e eeuw had H.
eigene heeren nit het grafelijk geslacht Grabfeld, dat
1583 uitstierf ; tegenw. behoort H. verbrokkeld tot
Pruisen, Saksen-Weimar, S.-Gotha en S.-Meiningen,
Hennebon, stad in het fransche dept. Morbihan, nabij de uitwatering van den Blavet, 2 uren
gaans benoordoosten Lorient ; 4600 inw.; vluchthaven; sterke vesting in de 14e eeuw : Karel van
Blois belegerde er te vergeefs de gravin van Montfort in 1342 ; Jan van Montfort stierf te H. 1345.
Hennersdorf, twee steden in Saksen, t. w.
1) Gross-H., 3 uren gaans benoorden Zittau ; 3000
inw.; geboortepl. van graaf Zinzendorff. — 2) Seif-H.,
een half uur gaans benoordw. Gross-H.; 5000 inw.
Rennin (Maximiliaan de), graaf van Bossu,
werd door de landvoogdes Margareta benoemd tot
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, ter
vervanging van prins Willem I van Oranje, die tijdelijk naar Duitschland de wick had genomen. Van
Alba untying H. bevel oat met het garnizoen uit
Utrecht op te rukken tegen de Watergeuzen, die
den Briel hadden bemachtigd, doch was in dien
tocht niet gelukkig ; noch ongelukkiger echter was
hij in zijne onderneming op de Zuiderzee, waar hij
in last had eenige noordhollandsche steden in brand
–

–

–
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te steken ; hij werd door de Hollanders aangetast
(1573), leed de nederlaag, en werd zelfs door ben
gevangen genomen. Na drie jaren gevangenschap bij
den Gentschen vrede op vrije voeten gesteld, verliet hij de zijde van Spanje, en werd op voorspraak
van prins Willem 1 weldra veldoverste in dienst der
Algemeene Staten, doch stierf reeds 1579.
Henoch. Zie ENOCH.
Henon, stad in bet fransche dept. Cotes-duNord, vijf kwartier gaans benoordw. Moncontour;
3400 inw.
HenOdeon, het door den griekschen keizer
Zeno I, den Isaurier, in 482 uitgevaardigde Edict,
waarbij geboden werd, dat de Roomsch-katbolieken
en de Eutychianen zich met elkander moesten verstaan en niet meer twisten over de twee naturen in
Christus.
Henri, fransche naam van Hendrik.
Henrichemont, stad in het fransche dept.
Cher, aan de Petite-Sauldre, 6 uren gaans bewesten
Sancerre; 3500 inw.; gesticht en H. genoemd ter
eere van Hendrik IV, omstr. 1600 in de nabijheid
van Bois-Belle door Sully, die 1597 van Charles de
Gonzague het prinsdom Bois-Belle (6500 zielen)
gekocht had.
Henrici (Christian Friedr.), geb. 14 Jan. 1700
te Stolpen in Saksen, als post-commissaris te Leipzig
gest. 10 Mei 1764, schreef onder het pseudoniem
Picander Ernstscherzhafte and satirische Gedichte
(4e drill( 5 dln. 1748-51); Sammlung vermischter
Gedichte (Frankf. en Lpz. 1768); Deutsche Lustspiele
(3 dltjes, 1726).
Henricianen, I) ketters in de 12e eeuw,
hadden tot hoofd Hendrik den Kluizenaar, die 1116
uit Lausanne vertrok, en met zijn leermeester Pierre
de Bruys rondtoog door het zuiden van Frankrijk,
overal grooten aanhang winnende ; de kinderdoop
en de Mis werden door de H. verworpen, kerken en
kruisbeelden werden door hen vernield ; doch 1147
zond pans Eugenius III een legaat tegen hen af, en
Hendrik de Kluizenaar werd in de abdij van Clairvaux gevangen gezet, nadat men Pierre de Bruys
reeds levend verbrand had ; zie het art. CATHAREN.
— 2) de aanhangers van de duitsche keizers
Hendrik IV en Hendrik V in hunne geschillen met
den Stoel van Rome.
Henricus, lat. naam van Hendrik.
Henriette van Frankrijk, dochter van Hendrik IV en Maria de Medicis, geb. 1609 te Parijs,
sedert 1625 gernahn van Engeland's koning Karel I,
was bij de uitbarsting van den burgeroorlog, die den
val van haren gemaal na zich zou slepen, het voorwerp van den haat des yolks, omdat zij den koning
had opgezet tegen de Protestanten. Naar Holland
gevlucht, keerde zij met aangeworvene troepen terug;
doch toen de zaak van het koningschap verloren en
haar gemaal ter dood gebracht was (1649) vlood zij
naar Frankrijk, en stichtte te Chaillot een klooster,
waarin zij verblijf hield. Bij de troonsbeklimming
van haren zoon, Karel II, zag zij Engeland weder als
koningin (1660), doch keerde spoedig naar haar
klooster te Chaillot terug. Zij stierf 1669 te Colombes, waar zij den zomer doorbracht.
Henriette van Engeland, hertogin van Orleans,
dodger van de vorige en van Engeland's koning
Karel I, geb. 1644 te Exeter, trad 1661 in den echt
met Filips, hertog van Orleans, broeder van Lodewijk XIV, aan wiens hof zij veel opgang maakte; doch
niet bestand tegen de cerleiding, verloor zij weldra
de liefde van haren man. In 1670 werd zij door
Lodewijk XIV belast met eene zending naar haren

broeder Karel II, koning van Engeland, om dezcn
los te maken van zijn bondgenootschap met de Nederlanden ; en tien dagen later keerde zij terug, volkomen in het doel barer zending geslaagd. Eenige
dagen na hare terugkomst stierf zij plotseling (29
Juni), naar men beweert (ofschoon dat niet bewezen
is) omgebracht door vergif.
Henriot (Francois), ook wel Hanriot gespeld,
1793 en 1794 kommandant der nationale garde te
Parijs, was 1761 te Nanterre bij Parijs nit behoeftige
ouders geboren, en had voor de omwenteling eenige
ondergeschikte betrekkingen in de bureaux van het
gouvernement vervuld. Bij den opstand van 10 Aug.
1792 onderscheidde hij zich als een der ergste
heethoofden onder het razende yolk, en reeds kort
daarna werd hij door Robespierre's invloed aangesteld als chef der afdeeling van de rechten van den
mensch. De Bergpartij had 31 Mei 1793 aan IL's
stoutmoedigheid het welslagen van den opstand te
danken : hij overweldigde de vergaderzaal der Conventie, en dwong de leden zich te verklaren voor de
proscriptie der Girondijnen ; ter belooning voor dit
doortastend bedrijf werd hij benoemd tot kommandant der nationale garde. Toen hij 9 Thermidor de
partij van Robespierre moest bijstaan, tnaakte hij
zich echter uit de voeten, en vluchtte in het stadhuis ; een der presidenten van het revolutionaire gerechtshof, verontwaardigd over de lafhartige bonding
van H., greep hem aan en smeet hem het raam nit.
Halfdood van straat opgeraapt, werd hij den volgenden dag (10 Thermidor = 28 Juli 1794) geschavotteerd.
Ilenriquinquisten, met dezen naam bestempelt men de legitimisten in Frankrijk, die, aan
de dynastie der Bourbons getrouw, hertog Hendrik
van Bordeaux erkennen als koning Hendrik V. Zie
CHAMBORD (graaf van).
Henry (Robert), schotsch geschiedschrijver,
geb. 1708 in het graafschap Stirling, en als protestantsch predikant gest. 1790, heeft eene verdienstelijke NGeschiedenis van Engeland" geschreven
(6 dln. 1771-93), loopende tot den dood van Hendrik VIII.
Henry (Patrick), een der krachtdadigste bevorderaars van de onafhankelijk-verklaririg der Vereenigde Staten, geb. 29 Mei 1736 in het virginische
graafschap Hanover, eerst advocaat, 1765 lid der
Wetgevende vergadering van Virginia, 1774 afgevaardigde bij het Congres, 1776 gouverneur van
Virginia, legde nit eigen beweging die hooge betrekking neder 1796, en stierf 6 Juni 1799.
Henry (Pierre Francois), fransch letterkundige,
geb. 1759 'te Nancy, gest. 1833 te Parijs, is schrijver van: Histoire du Directoire (1801); Histoire de
Napoleon Bonaparte (1826); enz.
Hensbroek, of Heinsbroek, of Heensbroek,
dorp in N.-Holland, 3 uren gaans bezuidw. Hoorn,
160 inw.; bestond reeds in de 14e eeuw ; bij de
overstrooming in Nov. 1675 ondergeloopen, Imam
het eerst in Juli 1676 weder droog.
Renzi (Samuel), geb. 1701 te Bern, gesproten
uit eene patricische familie, was kapitein, en vormde
1749 met eenige anderen eene sainenzwering om de
staatsregeling ()Inver te werpen; de uitvoering van
dat plan was bepaald op 13 Juli 1749; doch het
komplot werd ontdekt, en H. eindigde, met nog een
paar raddraaiers, 16 Juli 1749 het levee op het
schavoi, terwijI al de leden zijner familie nit Zwitserland gebannen werden.
Hephestiaden, d. i. Vulcanische eilandeu.
Zie EOL1SCHE EILANDEN.

Hephestion

Heraclins

Hephestion, I) een voornaam Macedonier
nit Pella, de onafscheidelijke vriend en vertrouweling van Alexander den Groote, trouwde een der
dochters van Darius, en stierf te Ecbatana 324 v.
Chr. Alexander werd zOO bedroefd door zijnen dood,
dat hij den geneesheer, door wien H. behandeld
was, liet kruisi gen ; H. zelf werd, op bevel van Alexander, als halfgod vereerd. — 2) grieksch taalgeleerde
uit Alexandria, leefde in de 2e eeuw na Chr., en
heeft een onschatbaar werk nagelaten : Enchiridion
de metris et poemate (met lat. vertaling uitgegeven
door J. Corn. de Pauw, Utrecht 1727 ; door Gaisford,
Oxford 1810, herdrukt in 2 dln. 1855).
Hephestos, zooveel als Vulcanus.
Heppenheim, stad in Hessen-Darmstadt, 7
uren gaans bezuiden Darmstadt ; 4800 inw.
Heptanomis, ook Middel-Egypte, tegenw.
Wostoeni, had tot hoofdstad Memphis. Zie EGYPTE.
Heptarchie, d. i. de Zeven Koningrijken,
onder dezen naam verstaat men de zeven koningrijken, die in de 5e en 6e eeuw achtereenvolgend in
Groot-Britannia gesticht werden door de Angelen
en Saksen, nl.: Kent, gesticht omstr. 455 door Hengist ; Sussex, door !Ella in 491 ; Wessex, door Cerdik in 516 ; Essex, door Erkenwin in 527 ; Northumberland, in 547 ontstaan uit de vereeniging van de
twee koningrijken Bernicia (noordelijk) en Deiria
(zuidelijk gedeelte); Est-Anglia, in 571 ; Mercia, in
584. Op het land van Wallis na besloegen ze geheel
Eugeland en het zuiderdeel van Schotland. Na
elkander lang beoorloogd te hebben, werden deze 7
rijken onder een schepter gebracht (tusschen 800
en 827) door Egbert, die toen den titel aannam van
koning van Engeland.
Hera, of Here, naam van Juno in Griekenland.
Hera, 1) oude naam van bet dorp Harmelen.
— 2) eiland in nederl. 0. I., benoorden Timor,
omstr. 12 mijlen beoosten Dilly.
Heraclea, naam van een aantal steden der
oudheid, dus genaamd ter eere van Heracles (Hercules), of naar het heette door hem gesticht ; de
voornaamste waren : 1) Heracicea Thracice, of Perinthus, tegenw. Erekli ; zie EREKL1
en PER1NTHUS.
— 2) Heracicea Pontica, of Eribolum, tegenwoordig
Erekli, oorspronkelijk eene door Megarenzers of
Mileziers gestichte kolonie in Bithynie aan den
Pontus Euxinus (vandaar de bijnaam .Pontica"),
was zeer machtig, en stichtte zelf verscheidene kolonien ; zie EREKL1 3). - 3) Heracicea Lucanice,
tegenw. tegenw. Policoro in Italie, op de kust der
Ionische Zee, nabij Metapontum, aan de uitwatering
van den Aciris; was eene volkplanting vanTarentum;
bier versloeg Phyrrhus de Romeinen 280 v. Chr.;
dit H. werd te gelijk met Tarentum door de Romeinen onderworpen 273 v. Chr. — 4) Heracicea Minoa,
op de zuidkust van Sicilia, in het westen, nabij
Agrigentum, cretenzische kolonie, was een tijd lang
zeer groot en zeer bloeiend, doch werd verwoest
door de Carthagers. — 5) Heraclwa Caccabaria, of
Fanum sancti Eutropii, tegenw. Saint-Tropez, stad
in Gallie, in het 2e Narbonneesche, aan de zee, bezuiden Forum Julii. — 6) Heracicea Viennensis,
tegenw. Saint-Gilles, stad in Gallie, in bet Vienneesche, op den rechter-oever van den wijden mond
der Rhone ; was de eerste residentie van den gothischen koning Ataulf. — 7) Heracicea, oude naam
der stad Candia.
Heracleonas (-Constantinus), zoon van Heraclius en van keizerin Martine, beklom 641 gezamenlijk met zijnen halven broeder Heraclius-Constantinus den troon, toen hij pas 15 jaren oud was,
)
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en werd geheel alleen meester van het gezag, doordien zijn genoemde broeder door keizerin Martine
nit den weg werd geruimd door middel van vergif.
De regeering van H. duurde echter slechts eenige
maanden ; in dien korten tijd had hij alle gemoederen zoo tegen zich verbitterd, dat hij afgezet werd,
en nadat men hem tot straf den news afgesneden
had, werd hij gebannen ; hij stierf in de ballingschap
Heracleopolis, twee egyptische steden, onderscheiden door de bijnamen Groot en Klein.
Groot-H., bewesten den Nijl, aan bet Jozefskanaal,
was vermaard door de goddelijke eer, die er bewezen
werd aan den Ichneumon (d. i. de Pharao's-muis;
zeker roofdier); het was de hoofdpl. van Heracleopolitis, een der zeven nomen van Heptanomis.
—Klein-H.,
in het Egyptisch genaamd Sethro, lag
ruin' 3 mijlen beoosten Tanis.
Heracles, zooveel als Hercules.
Heraclides, uit Pontus, Ponticus Heraclides,
grieksch philosoof en geschiedschrijver, was omstr.
357 v. Chr. naar Athene gekomen, en achtereenvolgend een leerling geweest van Plato, Speusippus
en Aristoteles. Fragmenteh van H.'s werden zijn
door Miller opgenomen in de xHistoricorum Grwcorum fragmenta" (Parijs 1841). — H., uit Tarenturn, een der uitstekendste geneeskundigen van de
empirische school, leefde omstr. 240 v. Chr.
Heraclieden, de zonen en afstammelingen
van Heracles (Hercules), die omstreeks 80 jaren na
den trojaanschen oorlog met Doriers uit Thessalia
naar den Peloponnesus terugkeerden, en verscheidene dorische rijken stichtten. De grieksche mythografen verschillen nog al aanmerkelijk met elkander
wat betreft het tijdstip en verdere bijzonderheden
van dezen Tocht der H.
Heracliet, verkort voor Heraclitus.
Heraclitus, uit Ephesus, grieksch wijsgeer
omstr. 500 v. Chr., bekleedde in zijne vaderstad een
aanzienlijk arnbt ; doch, het slachtofler geworden van
eene groote onrechtvaardigheid, onttrok hij zich aan
het ambtelijk, en zelfs aan bet gezellig leven, en
zocht de afzonde•ing in een afgelegen gebergte,
waar hij van kruiden en planten leefde ; dien ten
gevolge reeds ontijdig door de gebreken van den
ouderdom overvallen, liet hij zich op 60-jarigen
leeftijd doodhongeren. Om zijne bitterheid van gemoed en menschenhaterij heeft men hem voorgesteld als iemand, die altijd weende over de ve•dorvenheid van het menschdom ; en als zoodanig wordt
hij als tegenhanger genoemd van Democritus, die
altijd lachte.
Heraclitza, stad in europ. Turkije, in Roemelie, aan de Zee van Marmora, 5 mijlen benoordoosten Gallipoli.
Herachus, keizer van het Oostersch-rom.
rijk, zoon van een exarch van Afrika, wierp 610 den
tiran Phocas van den troon, en liet zich kronen in
diens plaats. Van 610 tot 622 was zijne regeering
niet anders dan eene aaneenschakeling van tegenheden : zijn rijk, in Europa overweldigd door de
Awa•en, in Klein-Azie en Egypte door de Perzen,
werd ingekrompen tot de muren van Constantinopel.
Maar van 622 tot 629 was zijn bewind een tijdperk
van roem. Aan het hoofd van zijne troepen behaalde
H. verscheidene overwinningen op Chosroes, koning
der Perzen, en heroverde Klein-Azie tot aan den
Tigris, terwijI de patricier Bonosus de Barbaren
verder en verder van Constantinopel's muren terugdrong. Maar daaroP begon op nieuw een tijdperk
van tegenspoed en ve•nedering, van 632 tot 641.
Het eenige, waarmede H. zich bezig hield, waren
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theologische twisten, en hij vaardigde een edict uit
in bet voordeel van de Monothelieten. Middelerwijl
maakten de veldoversten van kalif Aboe-bekr zich
meester van Damascus (632); Jeruzalem gaf zich
over aan kalif Omar (637); en Mesopotamie, Syrie
en Palestina gingen voor H. verloren. In al dien
tegenspoed toonde H. zich zwak en kleinmoedig, en
hij stierf 66-j. oud in 641, twee zonen nalatende:
Heraclius-Constantinus en Heracleonas. — H. II,
Heraclius-Constantinus, zoon van den vorige en van
Flavia Eudoxia, geb. te Constantinopel 612, volgde
641 zijnen vader op den troon, gezamenlijk met
zijn halven broeder Heracleonas, zoon van keizerin
Martine; doch H. regeerde slechts eenige maanden.
Te weten gekomen zijnde, dat zijn vader een aanzienlijken schat ter bewaring had toevertrouwd aan
Pyrrhus, den patriarch van Constantinopel, om dien
bij gebeurlijken tegenspoed ter hand te stellen aan
keizerin Martine, maakte H. zich van dat geld meester, waarover Martine zich wreekte, door hem van
karat te maken met vergif.
Herachus, koning van Georgie van 1760 tot
1798. Zie (russisch) GEORGle.
Herat, een rijk in het noordwesten van Afghanistan, omstreeks 3200 vierk. mijlen groot, bevolkt
met anderhalf millioen zielen, meerendeels onderworpene Tadzjiks; de Afghanen, die tegenwoordig
meester van het land zijn, maken verreweg de minderheid uit in getal ; wijders heeft men er eenige
Turkomanen en Joden. De hoofdstad van Herat,
insgelijks H. genaamd, het oude Aria, stad met
100,000 inw., ligt 2759 vt. boven den spiegel der
zee, is duchtig versterkt, en is de sleutel tot den
eenigen weg, die uit Perzie door Afghanistan naar
Indie leidt ; dus zoowel strategisch als voor den
koophandel eene stad van groot gewicht. Zij bestond
reeds ten tijde van Alexander den Groote, en werd
herhaalde malen verwoest door de verschillende
veroveraars, die elkander het bezit van Azie betwist
hebben. Eerst werd H. bemachtigd door Genghiskhan ; daarna door Tamerlan, die er den zetel yestigde van zijn rijk. In het begin der 16e eeuw werd
H. door de Turkomanen veroverd ; 1510 werd het
onderworpen aan de Perzen, aan wie het 1715 ontweldigd werd door de Afghanen. Nadir-schach her°verde H. in 1741, en Achmed-schach in 1749. In
den broeder-oorlog der zonen van Timoer-schach,
werd Mohammed (de derde zoon) in 1818 naar H.
verdreven, en stichtte daar een *eigen vorstendom,
dat 1829 bij zijnen dood overging op zijnen zoon
Kamran. Twee veldtochten (1833 en 1838), die
Perzie op aandrijven van Rusland tegen H. ondernam, misten het daarmede beoogde doel. Na Kamran's dood (Mei 1843) maakte zijn vizier YarMohammed zich van den troon meester ; en daar
Perzie zich niet in de binnenlandsche aangelegenheden van H. durfde mengen, bleef hij onafhankelijk
vorst tot aan zijnen dood (4 Juni 1851). I3ij de
hierop volgende twisten wie den troon van H. zou
beklimmen, ondersteunde Engeland de aanspraken
van Dost-Mohammed van Kaboel ; en toen de Perzen
na een langdurig beleg eindelijk 25 Oct. 1856 H.
hadden bemachtigd, verklaarde Engeland aan Perzie
den oorlog, en dwong het tot den vrede (4 Maart
1857), waarbij het afstand deed van al zijne aanspraken op H. Desniettemin heeft Perzie 1862 andermaal eenen veldtocht tegen H. ondernomen.
Herault, de oude Arauris, kustrivier in het
zuiden van Frankrijk, ontspringt in de Cevennen,
ten N. %V. van Velleraugue, dept. Gard, en valt na
eenen loop van 19 mijlen in de Middellandsche Zee,

Herbert
anderhalf uur gaans beneden Agde. De rivier H.
geeft haren naam aan een departement van Frankrijk.
Het departement H. is circa 125 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 410,000 zielen, ingedeeld in 4 anondissementen(Montpellier,Beziers,Lodeve en St.-Pons),
en heeft tot hoofdplaats Montpellier.
Herault de Sechelles (Marie Jean), geb.
1760 te Parijs, procureur-generaal bij bet parlement
aldaar, dweepte met de omwenteling, nam deel aan
bet bestormen van de Bastille, kwam voor Parijs
zitting i nemen in de Wetgevende vergadering, later
in de Conventie, waarvan bij president was, toen
Henriot die vergadering overweldigde, Als lid van
het comae van openbaar welzijn liet hij zich aanvankelijk medeslepen tot het goedkeuren van harde
maatregelen, doch toonde zich weldra meer geneigd
tot gematigdheid ; hij werd dan ook beschuldigd
van lauwheid, en 9 Maart 1794 (eenige dagen voor
zijn vriend Danton en Camille Desmoulins) in hechtenis genomen, en eindigde met hen en anderen
gelijktijdig zijn leven onder de guillotine 5 April
1794.
Herbadegum, oude naam van Herbajum.
Herbajum, dorp in Friesland, 1 uur gaans
beoosten Harlingen ; 260 inw.; een der vier hoofdkwartieren van de armee der Friezen in 1500, toen
ze Franeker belegerden, ten einde Friesland te bevrijden van de overheersching der Saksen.
Herbart (Joh. Friedr,), geb. 4 Mei 1776 te
Oldenburg, prof. der philosophie te Gottingen, gest.
14 Aug. 1841, heeft eene voorname plaats ingenomen onder de duitsche philosofen. Men heeft van
hem o. a.: Herbart's kleinere philos. Schriften and
Abhandlungen, nebst dessen Wissenschaftlichen
Nachlass (3 dln. Leipzig 1842-43); Sdmmtliche
Werke (12 dln. Leipzig 1850-52).
Herbas, stad in Spanje, ruim 4 uren bezuidw.
I3ejar, midden in het Gredos-gebergte; 6500 inw.
Herbelot (Barthelemy d'), fransch orientalist,
geb. 4 Dec. 1625 te Parijs, professor der syrische
taal aldaar aan het College de France, gest. 8 Dec.
1695, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door
zijne Ribliotheque orientate ou Dictionnaire universel,
behelzende alles wat de volken van het Oosten betreft, na H.'s dood in 't licht gegeven door Galland
(Parijs 1697); herdrukt in 4 din. ('s-Gravenhage
1777 —82).
Herberen, dorp. Zie HERBORN.
Herberstein (Sigismond, vrijheer von), geschiedschrijver, geb. 1486 te Wippach in Krain,
keizerlijk hofraad, werd tot verscheidene gewichtige
zcndingen gebezigd, was later geheimraad en president van bet finantie-collegiurn, en stierf 28 Maart
1566. Zijne Rerum Moscoviticarum commentarii (lat.
Weenen 1549, duitsch 1557), opnieuw uitgegeven
in Starczewski's ))Scriptores exteri sacculi XVI historize Ruthenicw" (2 dln. Berlijn en Petersburg
1841-43) zijn het beste werk, dat in vroeger tijd
over Rusland het licht heeft gezien. De Gesandtschaftsreise nach Spanien 1519) van H. is opnieuw
uitgegeven door Chmel (Weenen 1846).
Herbert, bisschop van Utrecht, geb. te Biemu,
in Friesland uit geringe ouders, deed 1138 eene reis
naar Rome in bet belang van zijn bisdom, en vond
bij zijne terugkomst de Groningers en Drenthenaars
in vollen opstand tegen zijn gezag ; doch ze werden
spoedig met geweld van wapenen door H. tot °riderwerping gedwongen. llij wordt beschreven als een
man onvervaard, stout, dreigend met, woorden en
oogen en gebaren, die zich als een verwoede kon
aanstellen om anderen te doen zwichten, zoodat dan
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ook graven en hertogen bang voor hem waren (vergelijk DIRK VI). Toen in 1148 de vreeselijke brand,
waardoor Utrecht geteisterd werd, de voornaamste
kerken vernield had, liet H. de »Oude Gracht" graven, waardoor het Rijnwater in de stad werd gebracht. Hij stierf 1150.
Herbert of Cherbury (Edward Herbert,
lord), engelsch staatsman en philosoof, geb. 1581
op Montgomery in Wallis, was 1609 met de engelsche hulptroepen in de Nederlanden, 1616 als gezant in Frankrijk, hield bij het begin der omwenteling de zijde van het Parlement, en stierf 20 Aug.
1648. Door zijn werk De veritate prout distinguitur
a revelatione (Parijs 1624) is hij te beschouwen als
de voorlooper der engelsche deisten. Buitendien
schreef hij : De religione gentilium errorumque apud
eos causis, en De religione laici. Na zijnen dood verscheen van hem Life and reign of Henry VIII ;
Poems (1660); Memoirs (1764).
Herbessus, 1) tegenw. Pantalica, stad der
Siculen, tusschen Leontini en Syracuse, werd in den
tweeden punischen oorlog verwoest door de Romeinen. -- 2) stad aan de bron van de riv. Acragas ;
toen de stad Acragas door de Romeinen belegerd
werd, hadden ze hun hoofdkwartier en voorraadplaats te H., doch een en ander werd daar verwoest
door Hanno.
Herbiers (les), stad in het fransche dept.
Vendee, ruim 9 uren gaans benoordoosten NapoleonVendee (of Bourbon-Vendee); 3000 inw.
Herbignac, stad in Frankrijk, dept. LoireInferieure, 9 uren benoordw. Savenay ; 3200 inwoners.
Herbin (Aug. Franc. Julien), fransch orientalist, geb. 1783 te Parijs, gest. 1806, heeft in het
licht gegeven eene Grammaire arabe (Parijs 1803,
1 dl. in fol.); eene Notice sur Hafiz de Chyraz (1806,
zeldzaam). Hij heeft ook verscheidene belangrijke
werken nagelaten, o. a.: Dictionnaire arabe-francais
et francais-arabe (2 din.); Histoire des poetes persans ;
Traitd sur la musique des Arabes ; Des synonymes
arabes ; enz.

Herbipolis,

lat.-grieksche naam voor de stad

Wurtzburg.

Herblotzheim, stad in den badener Bovenrijnkreis, aan de Eltz, ruim 6 uren gaans benoordw.
Freiburg ; 2600 inw.
Herborn, 1) nassausche stad, aan de Dille,
13 uren gaans benoordoosten Nassau ; 2500 inw.;
had van 1584 tot 1817 eene universiteit. — 2) dorp
in nederl. Luxemburg, circa 2 uren gaans bezuiden
Echternach, aan de beek Herborn.
Herbstein, stad in Hessen-Darmstadt, 6 uren
gaans bewesten Fulda ; 1900 inw.
Herculano de Carvalho (Alexandro),
portugeesch dichter en geschiedschrijver, geb. 1796
te Guimaraes, vestigde als dicker zijnen naam vooral
door A voz de propheta (1826), A harpa de crente
(1832) en een roman, door Heine in het Duitsch
vertaald en getiteld : Eurich, der Priester der Gothen
(Leipzig 1847), door welke producten hij zich den
naam verwierf van 'Portugeeschen Victor Hugo".
Doch voornamelijk werd hij ook buiten zijn vaderland bekend door zijne twee historische werken :
Historia de Portugal (dl. 1-6, Lissabon 1848-58)
en Da origem e establecimento da inquisicao em
Portugal (3 dln. Lissabon 1858-59).
Herculaneum, I) zie HERCULANUM. 2) do rp
in den n.-amerik. staat Missouri, op den rechteroever van den Mississippi, ruim 11 uren gaans bezuidw. St.-Louis.
-
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Ercolano, in de oudheid een der voornaamste steden

van Campanie, tusschen Neapolis (Nape's) en Pompeji, op de trust, was gesticht door Osken (Osci),
later echter meest door Grieken uit Neder-Italie
bewoond, en reeds in 63 na Chr. door aardbevingen
gedeeltelijk verwoest. Doch onder de regeering van
Titus werd het (in 79), even als de nabijgelegene
steden Pompeji en Stabim, bij eene uitbarsting van
den Vesuvius door een aschregen: en lavastroom
zoo diep bedolven (68 a 100 vt.) dat men niet meer
zien kon waar H. gestaan had, zoodat dan ook later
Portici en een gedeelte van Resina er op gebouwd
zijn. In het begin der 18e eeuw werd op toevallige
wijze de plaats van H. ontdekt ; en door wetenschappelijk bestuurde opgravingen heeft men bijna
de geheele stad teruggevonden, en eene groote menigte kostbare oudheden daaruit opgedolven. Men
heeft bevonden, dat H. eene fraaie stad is geweest,
regelmatig gebouwd, met rechte straten en eene
groote menigte monumenten en prachtige huizen.
Men heeft er zeer weinig zilver gevonden, en ook
zeer weinig lijken, zoodat men met veel grond kan
aannemen, dat de bewoners van H. den tijd hebben
gehad om zich nagenoeg alien te redden door de
vlucht.
Hercules, grieksch Heracles, naar zijnen groutvader (Alceits) aanvankelijk Alcides genoemd, is de
beroemdste held der oudheid, vooral vermaard door
zijne lichaamskracht. Hij was (volgens de Fabel)
door god Jupiter verwekt bij Alcmene, de vrouw
van Amphitryon, koning van Tiryns, en leefde omstr.
14 of 13 eeuwen v. Chr. Zoodra hij geboren was
werd H. vervolgd door godin Juno, die het hem
niet vergeven kon, dat hij eene spruit was van Jupiter's ontrouw zij zond twee slangen uit om het
kind te verslinden, maar de kleine H. hakte die twee
monsters aan stukken, en groeide in een kort tijdsbestek zoo voorspoedig, dat hij een toonbeeld werd
van spierkracht en mannelijke degelijkheid. Tot zijn
18e jaar hoedde hij de kudden van Amphitryon (die
voor zijn vader doorging), en ontmoette toen op den
tweesprong van zijnen levensweg de godin van den
wellust en die van de deugd : laatstgenoemde koos
hij tot leidsvrouw op zijn levenspad. Door het orakel
van Delphi gedoemd om zich te onderwerpen aan
al de bevelen van Eurystheus (zie dat art.) werd hij
krankzinnig, en eerst bij die uitspraak van bet orakel
werd hij Heracles genoemd, d. i. »de door Hera
vervolgde". Nadat hij van zijn waanzin hersteld was,
volbracht hij op last van Eurystheiis eene menigte
moeilijke bedrijven, waarvan de voornaamste bekend
zijn als ode twaalf taakwerken van Hercules": zoo
doodde hij den leeuw van Nemea, het everzwijn van
den Erymanthus en de slang van Lerna, doorboorde
met zijne pijlen de vogels van het meer Stymphalus,
temde den stier van Creta en de menschenvleeschetende paarden van Diomedes, roofde de ossen van
Geryon en de gouden appelen der Hesperieden, vervolgde de (gouden ingewanden hebbende) cerynitische hinde, totdat hij die levend in handen kreeg
in het land der Hyperboreen, maakte de stallen
schoon van Augias, versloeg de Amazonen, en haalde
eindelijk, om op dat alles de kroon te zetten, Cerberus uit de onderwereld. Bovendien verloste hij
Hesione van een zeemonster; scheidde de bergen
Calpe en Abyla, die te voren slechts den berg geweest waren, in tweeen, zoodat ze nu vormden wat
men later genoemd heeft de Zuilen van H.; hij doodde
den centaur Nessus, die zijne vrouw Dejanira meende
te verkrachten ; verloste Prometheus uit de boeien,
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waarmede hij op den Caucasus aan eene rots vastgeklonken zat ; nam Troje in, om koning Laomedon
te straffen voor het breken van zijn woord ; maakte
zich meester van Pylos en van (Echalia ; en deed
nog een aantal heldenstukken meer. Uit (Echalia de
schoone Iola, dochter van Eurytus, medegebracht
hebbende, meende hij zijne vrouw Dejanira te verstooten om Iola te kunnen trouwen ; doch nu zond
Dejanira (zie dat art.) hem den talisman, waarmede
zij zich zeker waande van zijne trouw, zijnde het
kleed, dat de stervende centaur Nessus haar gegeven had om zich op H. te wreken ; nauwlijks had
H. dit kleed aangetrokken, of het kleefde aan zijn
lichaam vast en veroorzaakte hem zulke onuitstaanbare pijnen, dat hij op den berg Eta een grooten
brandstapel ging opslaan en zich zelven levend liet
verbranden. Zijn vriend Philoctetes verzamelde zijne
asch ; en zoodra Dejanira hoorde hoe zij, door geloof te hechten aan de woorden van Nessus, oorzaak
was geworden van H.'s dood, maakte zij uit wanhoop
door ophanging een einde aan haar leven. Door Jupiter werd H. in den hemel opgenomen, waar hem
Hebe tot vrouw gegeven werd. Op aarde had H. een
aantal vrouwen gehad, waarvan de meest bekende
zijn : Megara, bij wie hij drie kinderen verwekt
had, die hij in zijn aanval van razernij om het leven
bracht eer hij zijne twaalf taakwerken ging volbrengen ; en Dejanira, die hem een zoon (Hyllus)
geschonken had. Op Omphale, koningin van Lydie,
was hij zoo verliefd, dat hij, om zich in hare gunst
in te dringen, in vrouwenkleederen wol zat te spinnen aan hare voeten. Door Eurysthefis was H. beroofd van de staten, waarover hij eigenlijk zelf had
moeten regeeren ; na H.'s dood deden zijne afstammelingen herhaalde pogingen om die staten te heroveren, doch eerst in 1190 v. Chr. mocht het hun
gelukken het erfland van H. in bezit te nemen (zie
HERACLIEDEN). Wanneer men de schier ontelbare
bedrijven nagaat, die aan H. worden toegedicht,
wordt men geleid tot de onderstelling, dat er verscheidene personen van dien naam geleefd moeten
hebben. Reeds in de oudheid werd dat vermoeden
omhelsd. Varro somt niet minder dan 44 Herculessen op ; Diodorus erkent er 3 ; Cicero onderscheidt
er 6, namelijk drie, gesproten uit drie verschillende
Jupiters, een vierden egyptischen, zoon van den Nijl,
een vijfden uit Creta, zijnde een der Ideische Dactylen (zie het artikel DACTYLI-ID/EI), en den
zesden uit Indie, en Belus genaamd. De Grieken
hebben dan ook hunnen Hercules terug meenen te
vinden in al de landen, die zij aangedaan hebben :
zij hebben hem herkend in den Candaules van Lydie,
in den Bel of Baal van Syrie, in den Melkart van
Tyrus, in den Dzjom of Som der Egyptenaren, in
den Rama der Hindoes, in den gallischen Ogmios,
enz. Hoe het zij, zooveel is zeker, dat men ten
minste twee Herculessen onderscheiden moet, nl.:
1) een god Hercules, wiens eeredienst herkomstig
was uit het Oosten, en 2) een koning Hercules, te
Thebe gesproten uit eene linie van' het geslacht van
Perseus, en de stamvader geworden van de Heraclieden ; zijnde later aan dezen koning H. al de
wonderdaden en zinnebeeldige bedrijven van den
god H. toegedicht. Sommige geleerden zien in H.
niets anders dan eene zinnebeeldige persoonlijkheid,
en vereenzelvigen hem met de zon : zijne twaalf
taakwerken zijn dan het zinnebeeld van de twaalf
maanden des jaars of van de twaalf teekenen van
Glen Dierenriem.
--AXIMIANUS.
Hercules (Maximianus). ZIe M
Hercules van Este. Zie ESTE.

Herder
Hercules (De Zuilen van). Zoo noemden de
ouden de twee Bergen Abyla en Calpe (de eene in
Afrika, de andere in Spanje), die eertijds, zegt men,
slechts den berg waren, en die door Hercules in
tweeen gescheiden werd, ten einde de Middellandsche Zee in gemeenschap te stellen met den Oceaan.
De eigenlijke Zuilen van Hercules waren vermoedelijk niets anders dan de twee zuilen of kolommen
van den tempel van Melkart te Gades (Cadix). Twee
zuilen of kolommen zijn een hoofdkenmerk van at
de phenicische tempels.
Herculeum Fretum, de zeeengte tusschen
Mauritanie in Afrika en Hispanie in Europa ; tegenw.
straat van Gibraltar.
Herculis Castra. Zie r—ASTRA.
Herculis Insula, tegenw. Asinara, eilandje
in de Middellandsche Zee, nabij het eiland Sardinie.
Herculis Portus, naam van eene menigte plaatsen der oudheid, die geacht werden gesticht te zijn door ilercules ; de voornaamste zijn :
1) Herculis Cosani Portus, tegenw. Porto-Ercole,
stadje in het zuiden van Etrurie, nabij Cosa, waarvan het de haven was; 2) Herculis Liburni Portus,
in het noorden van Etrurie, ter plaatse van het
tegenwoordige Livorno ; 3) Herculis Mona,ci Portus,
tegenw. Monaco, stad in Gallie, in de Zee-Alpen,
tusschen Niccea (Nizza) en Albium Intemelium (Vintimiglia).
Herculis Promontorium, 1) voorgebergte in Bruttium, de zuidpunt van geheel Italie ;
tegenw. kaap Spartivento. — 2) voorgebergte van
Britannia ; tegenw. Hartland-Point in het kanaal
van Bristol.
Herculis Silva, een aan Hercules geheiligd
bosch in Duitschland, beoosten de Weser; waarschijnlijk het Siintelgebergte.
Herculis Templum, tegenw. San Pedro,
stad in Bnetica, 8 mijlen beoosten Gades, was gesticht door de Tyriers op eene hoogte, die bij hoogwater een eiland vormde.
Hercynii Montes. Zie HERCYNISCH WOUD.
Hercynisch Woud, lat. Hercynia
eene ontzaggelijk groote woudstreek, die bijna geheel Germanie besloeg, omvatte volgens Cesar 9
dagreizen in de breedte en 60 dagreizen in de lengte,
strekte zich uit van den Rijn tot het Ertsgebergte
(Hercynii Montes) en het Bohmerwald ; het Zwarte
Woud en de bosschen, die het Hartz- en het Ertsgebergte bedekken, zijn slechts overblijfselen van
het H.-W.
Herdecke, stad in pruis. Westfalen, aan de
Roer, ruim 5 mijlen bewesten Arnsberg ; 3400 inw.
Herder (Joh. Gottfr. von), duitsch schrijver,
geb. 25 Aug. 1744 te Mohrungen in Oost-Pruisen
uit behoeftige ouders, studeerde theologie, werd
eerst predikant te Riga, vervolgens op voorspraak
van GOthe, met wien hij te Straatsburg kennis maakte, hofprediker te BOckeburg (1771), en 1776 hofprediker te Weimar, werd 1801 opperpresident van
het consistorie aldaar, door den keurvorst van
Beieren tot den adelstand verheven, en stierf te
Weimar 18 Dec. 1803. Hij bezat eene veelomvattende geleerdheid in bijna alle vakken van wetenschap. Zijne Schriften vormen 45 dln. (Stuttgart
1806-20); kleinformaat-editie 60 dln. (Stuttg.
1827-30); nieuwe druk 40 dln. (Stung. 18:14 en
v.). A fzonderlijk verschenen o. a. zijne Gedichte
(Stuttg. 1836), zijne. Volkslieder (1778; 2 dln.
Leipzig 1840); de Cid (1805 ; jongste druk 1861);
zijn Geist der hebr. Poesie (3e druk 2 dln. Leipzig
1825); en zijn voornaamste werk (onvoltooid ge-
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bleven) : Ideen zur Philosophic der Geschichte der
Menschheit (4 dln. Riga 1784-91 ; 4e druk met
Inleiding van Luden 2 dln. Leipzig 1841).
Herdonia, tegenw. Ardona, stad in het oude
Italie, midden in het eigenlijke Apulie, nabij den
Cerbalus (tegenw. Cervaro), is beroemd door de
overwinningen, die Hannibal hier behaalde: 212 v.
Chr. op Fulvius Flaccus, 210 v. Chr. op Centumalus.
Herdonius (Appius), romeinsch burger, een
geboren Sabijn, wilde zich in Rome van het hoogste
gezag meester maken, bemachtigde met eene bende
ballingen of slaven het Capitool, doch werd daar
belegerd, en sneuvelde in den strijd, 460 v. Chr.
Here, grieksche naam voor Juno.
Herea, lat. Hera a, 1) stad in Arcadie, aan den
Alpheus, nabij Elis, vormde een onafbankelijk rijkje.
— 2) de stad Hybla minor (zie dat art.) op Sicilie.
Heredia, stad in Centraal Amerika, in den
staat Costarica ; 18.000 inw.
Herciische bergen, lat. Henri (Junonii)
monies, bergketen in het noordwesten van Sicilie,
verbond de Nebroden met de Pelorische bergen ; de
tegenw. naam der H. is Sori-gebergte.
Hereford, koopstad in Engeland, aan de Wye,
7 uren gaans benoorden Monmouth; 12,000 inw.;
was ten tijde der Saksen eene vesting ; leed veel in
de oorlogen der Twee Rozen en onder de regeering
van Karel I ; het is de geboorteplaats van Garrick,
en de hoofdplaats van het graafschap H., dat circa
40 vierk. mijlen groot, ,en met 125,000 zielen bevolkt is ; dit graafschap maakte oudtijds deel uit
van Siluria, en was een der laatste provincien, die
zich onderwierpen aan de Saksen, door wie het ingelijfd werd bij Mercia.
Hereford (graven van). Zie DEVEREUX.
Herefordshire, het graafschap Hereford.
Herenatium, of Arenacum. Zie ARENACUM.
Herencia, stad in Spanje, aan den Giguela,
15 uren gaans benoordoosten Ciudad-Real; 7590 inw.
Herennius (Pontius), samnitisch veldheer ;
zie PONTIUS. - H. (C.), een Romein, tijdgenoot
van Cicero ; de Rhetorica ad Herennium wordt gehouden voor geen werk van Cicero, maar van Autonius Gnipho of van Cornificius. Nopens dezen H. is
niets bijzonders bekend.
Herenthals, oude stad in de belgische prov.
Antwerpen, 5 uren gaans westelijk bezuiden Turnhout, aan de Kleine Nethe ; 4600 inw.; heette eertijds St.-Vaudru.
Herenthout, stad in de belgische prov. Antwerpen, 6 uren gaans bezuidw. Turnhout ; 2600 inw.
Herero, Otsjiherero, de taal der Damaras en
Ovampos in bet westen van Zuid-Afrika, behoort
tot den grooten zuid-afrikaanschen taalstam, en is
spraakkunstig bewerkt door Hahn (Berlijn 1857).
Heres, gebergte in den stam Dan ; Richt. I: 35.
Heres, een der uit Babel wedergekeerde levieten ; I Chron. 9: 15.
Herespich. Zie HERISPICH.
Hereswaart, voormalig dorp. Zie AARTSWAART.
Herford, of Hervorden, fabriekstad in pruis.
Westfalen, ruim 6 uren gaans bezuidw. Minden,
aan de uitwatering van de Aa in de Werra; 10,000
inw.; eertijds vesting, 1631 vrije rijksstad, 1647 aan
Brandenburg ; de 789 gestichte abdij van benedictijner nonnen werd 1803 geseculariseerd ; te H. een
praalgraf van Wittekindt, in 1377 te Ep.ger opgericht door Karel IV, en 1414 overgebracht naar H.
Heri, de oude Arius, rivier in Afghanistan.
Heri, zoon van Gad, en stamvader der Herieten ;
Num. 26: 16.

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

Hermalen, oude naam van Harmelen.

S2

Herman

Herman, een voornaam ; als duitsche naam
met nn. Zie daarom de artikels HERMANN.
Hermanarik, of Ermerik, 1) koning der
Gothen van 336 tot 376, uit het geslacht der Amalen, geb. omstr. 280, was reeds diep in de vijftig
toen hij Geberik opvolgde, en breidde de grenzen
van het Gothische rijk uit tot aan den Don, de
Theiss, den Donau en de Oostzee; hij onderwierp
de Herulen, de Wenden en de Esthen ; doch door
de tallooze horden der Hunnen overwonnen, gaf hij
zich zelven den dood (376), om zijne nederlaag niet
te overleven. — 2) een koning der Sueven ; volgens
sommigen waren er twee van dien naam (409-28
en 428-38); zie SUEVEN.
Hermance, dorp in het zwits. kanton Geneve,
4 uren gaans benoordoosten Geneve ; 500 inw.; eertijds eene vesting; werd in het laatst der 4e eeuw
verwoest door de Burgundiers; weder opgebouwd
door koningin Hermangarde, werd H. in de 16e
eeuw platgebrand door de Berners.
Hermandad (de Heilige), d. i. broederschap.
Omstreeks de helft der 13e eeuw werd onder den
naam van H. eene verbintenis gesloten tusschen de
steden van Castilie en Aragonie, ter wederzijdsche
beveiliging tegen de aanmatigingen en rooverijen
van den adel. Even als de Hanze-bond, hield ook
de H. eene gewapend.e legermacht op de been, en
maakte zich reeds spoedig geducht. In 1486 werd
aan de H. "de eernaam van •de Heilige" toegekend :
de voornaamste rechterlijke zetels der Heilige H.
waren Toledo, Ciudad-Rodrigo en Talavera. In de
16e eeuw werd de Heilige H. eenvoudig eene gendarmerie, belast om te waken voor de veiligheid
der openbare wegen.
Hermanfried (franseh Hermanfroi), de laatste koning van Thuringen, was gehuwd met Amalberga, nicht van den Oostgothen-koning van Metz
Theodorik den Groote. Toen H., bij den dood van
zijnen vader Bazin, bet derde gedeelte des rijks
erfde, liet hij zich door zijne vrouw ophitsen, en
bracht zijn eenen broeder (Bethar) om bet leven.
Tegen den anderen (Balderik) verbond H. zich met
Theodorik van Metz ; doch toen Balderik overwonnen
en gedood was, weigerde H. aan zijnen bondgenoot
een gedeelte of te staan van den buit, waarop Theodorik (528) Thuringen aanviel, bet geheele land
veroverde, en H. boven van de muren van Tolbiac
liet werpen : zOO was het smadelijk uiteinde van den
laatsten thuringschen koning.
Hermangarde, naam van verscheidene vorstinnen uit de middeleeuwen : 1) de tweede vrouw
van Karel den Groote, dochter van Diderik (Didier),
koning cter Longobarden, werd, na een jaar met
Karel den Gr. gehuwd geweest te zijn, door hem
verstooten. — 2) eerste vrouw van Lodewijk den
Zachtmoedige (of den Vrome), moeder van Lotharius, Pepijn en Lodewijk. — 3) koningin van Provence, dochter van Lodewijk II, koning van Italie
en keizer van het Westersche rijk, vrouw van Boson II ; weduwe in 888, voerde zij het regentschap
over het koninkrijk Burgundie tot de troonsbeklimming van haren zoon Lodewijk den Blinde, en ging
toen in een klooster.
Hermangild, de heilige, zoon van Leovigild,
den koning der Westgothen, sedert 580 diens medebestuurder in Spanje, daarop rijksbestuurder te
Sevilla, ging tot de roomsche Kerk over, werd daarom door zijnen vader vermoord, en later door den
pans gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 13 April.
— De orde van den Heiligen H. is eene spaansche
ridderorde, ingesteld 27 Nov. 1814 door Ferdinand
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VII, en 10 Juli 1815 verheven tot eene militaire
orde voor verdiensten bij de land- en zeemacht en
voor veeljarigen diensttijd ; zij die tien jaren deze
ridder-orde gedragen hebben, en dan nog in actieve
dienst zijn, genieten een jaargeld.
Hermann, bij de Romeinen Arminius, geboren
anno 16 v. Chr., zoon van Sigimer, een vorst der
Cherusken, had in de gelederen der Romeinen gediend, en zich bijzonder toegelegd op hunne krijgskunst en staatkunde. In zijn vaderland teruggekeerd,
werd hij een duchtig tegenstander van den nieuwen
romeinschen stadhouder Quintilius Varus, die doortastende maatregelen nam om het land te romaniseeren, waardoor bij de Cherusken de hoogste ontevredenheid gaande gemaakt werd, zoodat zij in
opstand kwamen onder aanvoering van H., die ook
de hoofden van andere volkeren overhaalde, om gemeene zaak met hem te maken. In September anno 9
na Chr. werd in het. Teutoburgerwoud de moorddadige driedaagsche veldslag geleverd (de Hermannsslag), waarbij de gansche romeinsche armee, die
Varus onder zijne bevelen had, vernietigd werd. De
Duitschers vervolgden echter deze hunne schitterende overwinning niet verder. Onder Tiberius (anno 14 na Chr.) werd het opperbevel aan den Rijn
opgedragen aan Germanicus,die het verlorene trachtte
te herwinnen. Middelerwij1 had H. zich door het
schaken en tot vrouw nemen van Thusnelda (Thursinhild), de dochter van den weer romeinsch gezinden cheruskischen vorst Segest, in eenen oorlog
met dezen gewikkeld, en belegerde hem. Segest
werd echter ontzet door Germanicus, die Thusnelda
gevangen nam, en haar in triomf naar Rome voerde.
Daar bracht zij Thumelicus ter wereld, die te Ravenna romeinsch werd opgevoed (hij is de held van
bet drama •Der Fechter von Ravenna"). Door bet
verlies van zijne vrouw nog meer verbitterd, leverde
H. anno 16 na Chr. nog twee veldslagen aan Germanicus. Daarop overwon H. den op onrustbarende
wijze voorwaarts dringenden Marbod, vorst der
Marcomannen; doch toen H. vervolgens naar het koningschap begon te streven, werd hij anno 21 na Chr.
door zijne eigene bloedverwanten vermoord.
Hermann van Luxemburg, bijgenaamd
de Lotharinger, graaf van Solms, en zoon van Gilbert, graaf van Luxemburg, werd 1081, na den dood
van Rudolf van Zwaben, tot roomsch koning verkoren door de Saksen, die in opstand waren tegen keizer Hendrik IV. Hij werd te Goslar gekroond, en
hield zich eenigen tijd staande ; doch door zijne aanhangers verlaten, zag hij zich genoodzaakt de wijk
te nemen naar Lotharingen, waar hij 1088 stierf.
Hermann I, paltsgraaf van Saksen sedert
1181 en landgraaf van Thuringen sedert 1190, droeg
veel bij tot de verheffing van Frederik II. Hij was
een groot vriend der dichtkunst ; bekend is de door
hem uitgeschreven wedstrijd der dichters, die 1207
plaats had in zijne residentie, en daarom genoemd
wordt den Wartburgskrijg Hij stierf 1216 te Gotha.
Uit zijn tweede huwelijk met Sophia van Beiereu
had hij Brie zonen Lodewijk de Heilige (die hem
opvolgde), Hendrik Raspe, en Conrad, grootmeester
der Duitsche orde.
Hermann Contractus, d. i. de Gebrekk ige„
geb. 18 Juli 1013, monnik in het klooster Reichenau, gest. 24 Sept. 104 op Aleshusen bij Biberach,
vooral bekend als schrijver van een Chronicon, dat
tot 1054 loopt, en tot 1066 voortgezet werd door
den presbyter Bertholdus of Bernoldus (opgenomen
in dl. 1 der •Monuments Germaniae historica" van
Pertz ; Hanover 1826).
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Hermann (Joh. Gottfried Jacob), geleerd philoloog en uitstekend hellenist, geb. 28 Nov. 1772 te
Leipzig, en professor aan de universiteit aldaar tot
aan zijnen dood 31 Dec. 1848. Zijne vele belangrijke
groote werken, o. a. De Grcecce dictionis idiotismis
(Leipzig 1802, 4e druk 1834), ongenoemd latende,
vermelden wij slechts zijne Opuscula (7 dln. Lpz.
1827-30).
Hermannstadt, 1) lat. Cibinium, hongaarsch
Nagy-Szeben, walachisch Szibjie hoofdplaats van
Zevenbergen, aan de 'tibia, nabij de grenzen van
Walachije, 15 mijlen bezuidoosten Klausenburg ;
19,000 inw.; is 1160 gesticht door de Saksen.
2) czechisch Herzman-Miestecz, stad in Bohemen,
1 mijl bewesten Chrudim ; 5000 inw.
Hermans (Catharina), eene noordhollandsche
vrouw, wier man tijdens het beleg van Ostende
(1601-1604) door de Spanjaarden gevangen genomen werd. Zoodra zij dit vernam, verkocht zij alles
wat zij bezat, liet haar lange hoofdhaar afsnijden, en
begaf zich in mansgewaad naar Ostende, in het spaansche leger. Reeds spoedig echter, daar men in haar
een spion. van prins Maurits zag, werd zij in den
kerker geworpen. Aan eenen pater Jezuiet openbaarde zij, dat zij eene vrouw was, en maakte hem
bekend met haar geheim. De goede pater was door
dit voorbeeld van liefde en huwelijkstroaw zoo getroffen, dat hij wist te bewerken, dat de vrouw in
dezelfde gevangenis overgeplaatst werd, waar haar
man zat. De aandoenlijke ontmoeting, die daarop
volgde, werd aan den bevelhebber graaf Bucqoi bekend gemaakt, die de echtelingen voor zich liet verschijnen en hen beiden op vrije voeten stelde.
Hermant (J.), pastoor van Maltot, bij Bayeux,
geb. 1650 te Caen, gest. 1725, heeft een aantal
werken geschreven ,o. a. Histoire des conciles (4 dln.);
Histoire de l' etablissement des ordres religieux et des
congregations de l'eglise (2 din., 1697); Histoire des
ordres militaires et des ordres de chevalerie (1698);
Histoire des heresies (4 dln. 1717).
Hermanubis, egypt. afgod. Zie ANUBIS.
Hermaphroditus, zoon van Hermes (Mercurius) en Aphrodite (Venus), werd door nimfen grootgebracht. Toen hij op zekeren dag een bad nam in
de bron Salmacis in Carle, werd de beschermnimf
dier bron op hem verliefd ; doch H. liet zich niet
door haar bewegen om haar liefde te bewijzen. In
hare wanhoop hierover smeekte zij de goden om
haar lichaam zoo met dat van H. te vereenigen, dat
beiden voortaan slechts den waren. Deze bede werd
verhoord, en van dat oogenblik af prijkte H.'s
lichaam met de onderscheidende schaamdeelen van
de beide geslachten. Zie SALMACIS.
Hermas, 1) een der zoogenaamde Apostolische
vaderen, wordt genoemd als schrijver van het in de
oude Kerk hooggeeerde werk Pastor (De Herder),
dat echter slechts in twee latijnsche vertalingen (de
dikwijls gedrukte Vulgata en die van den palatijnschen Codex in de Vaticana) bekend was, totdat
door den Griek Sirnonides een grieksch oorspronkelijk handschrift aan de leipziger universiteits-bibliotlieek kwam, dat door Dindorf en Anger (Leipzig
1856), daarna door Tischendorf (in Dressers .Patrum
apostolicorum opera", Lpz. 1857) in het licht gegeven werd. Uit den griekschen oorspronkelijken tekst
is waarschijnlijk ook eene ethiopische vertaling
voortgekomen, die door d'Abbadie naar Europa gebracht, en door Dilimann met eene latijnsche overzetting (Leipzig 1860) in het licht gegeven is. —
2) een der eerste Christenen, vermeld in Paulus'
zendbrief aan de Romeinen, 16 : 14.
,
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Hermata, of Hermatha, vorstendom ter westkust van het soendasche eiland Borneo.
Hermeas. Zie HERMIAS.
Hermelen, oude naam van Harmelen.
Hermes, 1) grieksche naam voor Mercurius. —
2) een der eerste Christenen ; Rom. 16 : 14.
Hermes (Karl Heinrich ) , geschiedschrijver, geb.
12 Febr. 1800 te Kalisch, was 1828-31 te Munchen redacteur van .Das Ausland" en leeraar tier
geschiedenis, redigeerde sedert groote dagbladen te
Brunswijk, Keulen, Berlijn en Stettin, en stierf te
Stettin 19 Oct. 1856. Van zijne werken verdient inzonderheid melding Geschichte der letzten 25 Jahren
(2 dln. Brunswijk 1842 ; 6e druk onder dezen titel:
Geschichte der neuesten Zeit, 5 dln. 1852-54), zijnde
een aanhangsel op Rotteck's .Weltgeschichte".
Hermes Trismegistus, d. i. de driewerf
groote Hermes, grieksche benaming voor den god
Thot (den egyptischen Mercurius), die in de egyptische veelgodendienst als middelaar tusschen de
menschen en de goden vereerd wordt. De Egyptenaren, en op hun voetspoor de Grieken, beschouwden
hem als den vader van alle wetenschappen, den wetgever en weldoener van Egypte, wiens leven men
stelt in de 20e eeuw vOOr Christus. Men beschouwt
hem als den uitvinder van de taal, het alphabet, de
schrijf kunst, de meetkunde, de rekenkunde, de
sterrekunde, de geneeskunst. Hij was de instelier
van de godsdienst en van de plechtigheden ; hij
schiep de beeldhouwkunst, de bouwkunst, de muziek, kortom alle kunsten ; in het bijzonder werd hij
gehouden voor den vader van alle geheime kunsten,
en zelfs nog lang na den val van het Heidendom
beschouwden de alchimisten hem als hun patroon.
Al de heilige boeken werden geacht van hem afkomstig te zijn, en daarom Hermetische boeken genaamd.
Doordien men hem de kunst toeschreef om schatten,
enz. door tooverzegels vie af te sluiten, dat ze volkomen ontoegankelijk werden, heeft men voor vluchtdichte sluiting" de benaming 'Hermetische sluiting"
uitgevonden. Sommige dweepers van lateren tijd
hadden nog zeer veel op met de zoogenaamde Hermetische geschriften ; zoo ontstond de 'Hermetische
geneeskunst" van Paracelsus ; de 'Hermetische Vrijmetselarij", enz.
Hermes (Georg), roomsch-kath. godgeleerde,
geb. 22 April 1775 te Dreyerwalde in bet Munstersche, sedert 1820 professor te Bonn, gest. aldaar 26
Mei 1831. Zie HERMESIANISMUS.
Hermesianismus, het leerstelsel van professor Hermes, dat bij de pauselijke breve van 26
Sept. 1835 veroordeeld werd, op aanklacht van den
keulschen aartsbisschop Droste zu Vischering. De
aanhangers van dat leerstelsel werden Hermesianen
genoemd. Twee hunner (Braun en Elvenich) gingen
naar Rome, om de pauselijke veroordeeling te doen
intrekken, doch te vergeefs ; zij werden integendeel,
even als Achterfeld, van hun geestelijk ambt ontzet.
Zie ACITTERFELD.
Hermesianax, grieksch dichter, geboortig
uit Colophon, schreef omstr. 330 v. Chr. drie boeken
elegien van erotischen inhoud, onder den titel van
Leontion, ontleend aan den naam zijner minnares.
Een fragment daarvan is uitgegeven door Schneidewin in iDelectus poesis Grwcorum"(Gettingen1838).
Hermias, vorst van het stadje Atarneus in
Mysie, was eerst slaaf geweest van zekeren Eubulus,
die zich van Atarneus meester gemaakt had, na het
juk van den koning van Perzie te hebben afgeschud.
Eubulus had zulk eene genegenheid voor H., dat hij
hem bij zijnen dood tot zijn oproiger benoemde. In
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zijne jeugd had H. les genomen bij Aristoteles; deze
wijsgeer kwam dan ook tot hem na den dood van
Plato. Op last van den perzischen koning Artaxerxes
Ochus werd H., omdat hij geweigerd bad schatting
aan hem te betalen, ter dood gebracht (345 v. Chr.).
Hij had eene zuster, die bij zijnen dood alleen stond.
Aristoteles nam haar tot vrouw, en bezong de deugden van H. in een uitmuntend lofdicht, dat tot ons
gekomen is.
Hermias, 1) bijgenaamd de philosoof, een
apologeet van het Christendom, leefde in de 2e eeuw,
en schreef een spotschrift tegen de heidensche philosofen (uitgegeven door Worth, Oxford 1700 ; door
Dammerich, Halle 1764 ; en door Menzel, Leiden
1840). — 2) platonisch wijsgeer, geb. te Alexandria in de 5e eeuw, was een leerling van Syrianus ;
hij muntte niet uit door vernuft, maar had een verbazend sterk geheugen ; ook zijne twee zonen Ammonius en Heliodorus maakten naam.
Hermies, vlek in het fransche dept. Pas-deCalais, 7 uren gaans bezuidwesten Arras ; 2500 inw.
Herminius mons, bergketen in Hispania,
in Lusitanie, liep parallel met den Atlantischen
Oceaan, van Cuneus tot Cetobriga.
Herminonen, een der drie groote afdeelingen, waarin de Germanen zich gesplitst hadden ; tot.
de H. werden al de volkeren van barbaarsch Germania gerekend ; ze werden H. genoemd naar Irmin,
een der drie zonen van Mannus. Minder juist is de
benaming Hermionen.
Hermiola, badplaats in de spaansche prov.
Santander, in het dal van Pallarubia, met warme
bronnen.
Hermione, stad in Argolis, op de oostkust,
aan eene bocht (de Hermionische golf) van de Argolische golf, had Mares tot havenplaats, was eene
bloeiende koopstad, en vormde een rijkje, genaamd
Hermionie of Hermionis.
Hermione, eene cabirische godheid, vrouw
van Cadmus. Zie HARMON1A.
Hermione, de eenige dochter van Menelas en
Helena, moest de vrouw worden van Pyrrhus, koning van Epirus; doch ziende flat die koning haar
veronachtzaamde voor Andromache, zijne gevangene ,
liet zij hem te Delphi om het leven brengen door
Orestes, aan wien zij kort daarna hare hand schonk.
Hermionen. Zie het betere HERMINONEN.
Zie _ERMIONE.
Hermionis, argolis c hh rijkje. Zi
H_
Hermippus,1) uit Smirna, peripatetisch wijsgeer, leerling van Callimachus, schreef verscheidene
werken, o. a. de ,iLevens" der grieksche philosofen.
waarvan slechts fragmenten tot ons gekomen zijn
(verzameld door Lozynski, Bonn 1832). — 2) oud
hlijspeldichter te Athene ; schreef volgens Suidas 40
stukken ; slechts 9 zijn ons uit titels en fragmenten
bekend.
Hermites (Notre-Dame-des-), zwits. stad. Zie
EINSIEDELN.
Hermocrates, syracusaansch veldheer, had
in belangrijke mate deel aan de nederlaag der atheensche veldheeren Demosthenes en Nicias, die Syracuse belegerden (413); doch toen hij aanried de gevangenen met menschelijkheid te behandelen, werd
hij gebannen. Zijne dochter werd de vrouw van Dionysius den Oude.
Hermod, d. i. de Krijgsmoedige, in de noordsche mythologic een zoon van Odin, die hem als
zijn bode bezigde; hij haalde o. a. Baldir, den door
Loki doodgeschoten god, nit de onderwereld, en
met Bragi, Odin's skalde, verwelkomde hij de in
Walhalla aankomende helden.

Hermodorus, philosoof uit Ephesus, werd
uit zijne vaderstad gebannen, en kwam naar Rome
(450 v. Chr.). Hij gaf aan de Romeinen den raad
wetten in Griekenland te gaan halen, en was medewerkzaam aan het opstellen van de •Wetten der
Twaalf Tafelen".
Hermogenes, 1) een der eerste Christenen ;
II Tim. I : 15. — 2) uit Tarsus in Cilicie, grieksch
rhetor, omstr. 160 na Chr., inzonderheid bekend
door een werk over redekunst in vijf boeken (uitgegeven door Waltz in de 'Rhetores Grzeci"), dat
Lang als leiddraad diende, en dan ook veelvuldig gecommentarieerd -werd. — 3) schilder op het laatst
der 2e eeuw, waarschijnlijk te Carthago, verbreidde
eigenaardige gnostiseerende leerbegrippen, waarom
Tertullianus tegen H. en diens aanhangers (Hermogenianen) zijn bock .Adversus Hermogenum" schreef.
— 4) Tigellius H., een musicus ten tijde van Augustus (vermeld bij Horatius).
Hermolaus, een jong Macedonier, smeedde
eene samenzwering tegen Alexander, om zich te
wreken over eene onrechtvaardige straf; het komplot ontdekt zijnde, werd H. ter dood gebracht 328
v. Chr.
Hermolaus Barbarus. Zie BARBARO.
Hermon, gebergte in Palestina, was eene vertakking van den Antilibanon ; men onderscheidde:
1) den Grooten H. (Hermon major), die eenen aanyang nam op de grenzen van Palestina en Ccelesyrie,
den stam Naphtali scheidde van den oostelijken
halven stam Manasse, en uitliep op den never van
het meer Genesareth. — 2) den Kleinen H. (Hermon
minor), bezuidwesten het meer Genesareth, in den
stam Zebulon. — De H. wordt in het 0. T. vermeld: /Dent. 3: 8, 9; 4: 48; Joz. 11: 3, 17; 12 : 1,
5; 13: 5, 1 1 ; I Chron. 5: 23; Ps. 42: 7; 89 : 13;
133: 3 ; Hoogl. 4: 8.
Hermontbis, tegenw. Ermonth, stad in het
oude Egypte (in Thebais), in het zuidwesten, en in
de nabijheid van Thebe, op den linkeroever van den
Nijl; was de hoofdplaats van een nomos H. Zie het
art. ERMONTH.
Hermopolis, 1) voormalige stad in Egypte,
in het westen van Heptamomis en nabij den Nijl,
tegenover Antinoe, aan de grenzen van Thebais.
Dit H. heette Groot-H. (Hermopolis magna), het
was de hoofdplaats van een nomos H., en de god
Thot (Hermes der Grieken) werd er vereerd. Ruinen
van dit H. zijn nog in wezen hij Asjmoenein (Achmoeneim. — 2) tegenw. Damanhoer, stad in NederEgypte, aan het Alexanderskanaal, nabij het meer
Mareotis ; dit H. heette Klein-H. (Hermopolis parva).
— 3) hoofdplaats van het eiland Syra ; zie het art.
HERMUPOLIS.
Hermosillo, de voornaamste stad van den
mexicaanschen staat Sonora, aan de rivier Sonora ;
17,000 inw.; belangrijken uitvoer van granen
naar de haven Guaymas; in de 18e eeuw was H.
slechts een militaire post, en heette toen Petic.
Hermotimus, uit Clazomene, grieksch philosoof, leefde in de 5e eeuw v. Chr., en was vermoedelijk de leermeester van Anaxagoras. De ouden
verhalen van dezen H. de wonderlijkste dingen : dat
hij de toekomst voorspellen, en zien kon, wat er op
de verst afgelegene plaatsen gebeurde. Om dat te
doen, scheidde zijne ziel zich of van zijn lichaam,
dat dan bewegeloos en als dood lag, totdat de ziel
er in terugkeerde, om bekend te maker wat zij op
haven tocht gezien had. Hij was een der eersten, die
leerden, dat de wereld gescbapen moet zijn door een
denkend wezen.
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Hermunduren

Herodes

. Hermunduren, Hermunduri, germaansch
yolk in de nabijheid van Wezer en Eke, naburen
der Catten, Cherusken en Marcomannen. De Romeinen beschouwden hen als de minst onbeschaafden
der Barbaren. De geschiedenis maakt het eerst melding van de H. in het jaar 19 na Chr., toen ze Catualda, den koning der Gothen, overwonnen ; anno
50 wierpen zij het suevische rijkje ()Inver, tusschen
de March en Gran gesticht door de Quaden under
Vannius; in 59 oorloogden de H. met de Catten om
het bezit van de zoutbronnen van Kitzingen ; in 152,
in den marcomannischen oorlog, vochten de H. mede
tegen Marcus Aurelius.
Hermupolis, of Hermopolis, ook wel NieuwSyra genaamd, stad ter oostkust van het grieksche
eiland Syra ; 20,000 inw.; is de bloeiendste koopstad
van Griekenland, voor den scheepsbouw de belangrijkste plaats in de Levant, en met hare veilige hayen een station voor alle stoomschepen, die op de
Levant varen.
Hermus, tegenvv. Sarabat, rivier in Eolie (in
Klein-Azie), ontsprong in Ph rygie beneden Doryteam,
doorstroomde Lydie, nam den Cogamus, Pactolus en
Hyllus in zich op, en ontlastte zich in de Egeische
Zee, in den naar haar genoemden Hermeus sinus
(tegenw. Golf van Smirna).
Hernad, rivier in bet noorden van Hongarije,
wordt beneden Kaschau bij Onod bevaarbaar, en valt
na eenen (eerst oostelijken, dan zuidelijken) loop
van 24 mijlen, waarin zij de Tarczo en kort voor
hare uitwatering den Sajo opneemt, circa 4 mijlen
bezuidw. Tokay in de Theiss.
Hernals, fabriekdorp benoorden Weenen, aan
den Alserbach ; 15,000 inw.
Hernani, stad in Spanje. Zie ERNANI.
11.Hernath, r.v.er. Zie IIERNAD.
Hernawerd, oude naam van Hennaard.
Hernen, dorp in Gelderland, 5 uren gaans bezuidw. Nijmegen ; 500 inw.; kasteel (Huis-te-H.).
Hernhutters. Zie HERRNHUT.
Ilerniei, de Hernieken, yolk van sabijnschen
oorsprong, naburen der Volsken (Volsken), in 't oude
Italie ; ze woonden in het midden der Apennijnen
benoorden de rivier Trerus, en hadden Agnania tot
hoofdstad. In 486 v. Chr. door de Romeinen onderworpen, waren zij lang hunne trouwe bondgenooten, doch beoorloogden hen in 363 en 305 v.
Chr. en werden toen geheel tot onderwerping gebracht.
Hernbsand, stad in Zweden cop het eiland
aan de uitwatering der Angerman-Elf,
met 3200 inw., werd dikwijls verwoest door de
Russen (1710, 1714, 1721), en is de hoofdplaats
van het lan H., of Wester-Norrland, dat circa 407
vierk. mijlen ugroot is, 118,000 zielen telt, en de
landschappen Angermanland en Medelpad bevat.
Hero, eene jonge priesteres van Venus te Sestos,
op de thracische kust, werd bemind door een jougen
Griek uit Abydos, op de aziatische kust (tegenover
Sestos). Elken nacht kwam die minnaar, Leander
genaamd, de Hellespont overzwemmen om haar te
bezoeken. In eenen storm bezweek hij, en zijn lijk
kwam aandrijven bij den toren, waar H. hem met
ongeduld verbeidde. Uit wanhoop sprong ook H.
toen in zee, om denzelfden dood te sterven als haar
minnaar.
Hero, of Heron, twee grieksche wiskundigen:
1) H., uit Alexandria, wis- en werktuigkundige,
leefde omstr. 215 v. Chr. Behalve eenige fragmenten
van zijne vele andere werken, heeft men van hem
geheel bewaard eene verhandeling 'Over het ver-

vaardigen van automates", in 't licht gegeven door
Baldi (Venetie 1601). — 2) wiskundig en krijgskundig schrijver, leefde vermoedelijk in de 7e eeuw ;
behalve eenige wiskundige werken heeft men van
hem een werkje Over de verdediging van vestingen"
(opgenomen in Thevenot's 'Veterum mathematicorum opera", Parijs 1693), als ook De machinis
bellicis (latijn van Barozzi, Venetie 1572).
Hero, oude naam van Heerewaarden.
Herodes, een vermaard geslacht, naar men
wil oorspronkelijk uit Idumea, regeerde over Palestina, na het hoogste gezag aldaar ontweldigd te
hebben aan bet geslacht der Macchabeen. Als stamvader van het geslacht H. vinden wij vermeld Antipater, een Idutneer van geboorte, en van geloof
een Jood, die de voornaamste minister was van
Hyrcanus H, en zich onder dien zwakken vorst
meester maakte van al het gezag. De voornaamste
leden van bet geslacht H., na Antipater, zijn ge.weest: I) Herodes, bijgenaamd de Groote (zie het
volgende art.). — 2) Herodes Antipater, soon van
Herodes den Gr. en diens eerste vrouw Doris ; werd
weinig dagen voor zijus vaders dood, op diens bevel, als samenzweerder ter dood gebracht. — 3) Aristobulus, soon van Herodes den Gr., en van de schoone
Mariamne, dochter van Alexandra, werd, even als
zijne moeder Mariamne en zijn broeder Alexander,
ter dood gebracht op bevel van zijnen vader, die
hen verdacht van samenzwering. Onder de kinderen,
die Aristobulus naliet, telt men Herodes-Agrippa I
en de schoone Herodias. — 4) Herodes-Philippus,
soon van Herodes den Gr. en eene andere Mariamne,
dochter van den hoogepriester Simon, werd tetrarch
van Batanea, Gaulanitis, en Trachonitis: hij trouwde
net zijne eigene nicht Herodias, en verwekte bij
haar Salome de danseres (Matth. 14 : 6). —5) Her6des-Archolaus, soon van Herodes den Gr. en Malthace, werd zijns vaders opvolger, doch later afgezet ;
zie ARCRELAUS 9. -- 6) Herodes-Antipas, noon van..
Herodes den Gr. en Malthace, werd tetrarch van,
Galilea en Perea, en nam Herodias als vrouw over
van zijnen broeder Philippus. — 7) Herodes-Agrip- ,
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paI,kleinzovHrdsG.oender n°. 2 hierboven genoemden Aristobulus, werd
door Caligula op den troon van Judea geplaatst. —
8) Herodes-Agrippa II, soon van Herodes-Agrippa 1,
was onder Claudius en Nero koning van Chalcis en
Batanea ; hij stierf in bet derde jaar der regeering
van Trajanus (anno 101) en was de laatste vorst uit
het geslacht Herodes. Zie de volgende artt.
Herodes, bijgenaamd de Groote, of de Asca-,
loniet, koning der Joden, soon van Antipater, den
eersten minister van Hyrcanus, was te Ascalon geboren in 72 v. Chr., en werd eerst stadhouder van
Galilea voor de Romeinen. In de burger-oorlogen
koos hij achtereenvolgend de partij van Cassius en
van Antonius. Deze laatste deed hem door den sepaat benoemen eerst tot tetrarch, vervolgens tot
koning van Judea, in de plaats van Antigonus II, den.
laatsten uit de Asmoneische dynastie (40 v. Chr.).
Hij was genoodzaakt zich met geweld van wapenen
in het bezit te stellen van zijn rijk, en deed zijne
intrede in Jerusalem eerst nadat hij die stad stormenderhand had ingenomen (37 v. Chr.). Na den
dood van Antonius wist hij de gunst te winnen van
Octavius, die hem niet slechts zijnen troon liet be!louden, maar zijn grondgebied nog aanmerkelijk
vergrootte. Ten blijke van zijne erkentelijkheid stelde
H. openbare vermakelijkheden in ter eere van Octavius, wijdde hem eenen tempel toe, en gaf den naam
van Sebaste (dat hetzelfde beduidt als Augustus)
5
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aan de stad Samaria, die hij weder liet opbouwen.
Kwaaddenkend en wreedaardig, liet H. zijne vrouw
Mariamne, op wie hij afgodisch verliefd was geweest,
ter dood brengen, zoo mede Alexander en Aristobulus (de twee zonen, die zij hem geschonken had),
alsook zijn zoon Antipater (door hem verwekt bij
zijne eerste vrouw Doris), en een aantalaanzienlijke
personen, wier staatkundige bedoelingen hij wantrouwde. Vernomen hebbende, dat er een kind geboren was, dat bestemd zou zijn om koning over Judea
te worden, gaf hij bevel, dat te Bethlehem alle beneden de twee jaren oud zijnde kinderen van het
mannelijk geslacht ter dood gebracht •moesten worden (Matth. 2 : 16). Hij stierf een jaar na. de geboorte van Jezus Christus. In weerwil van de vlekken, die op zijnen naam kleven, bezat H. ook vele
deugden, die hem alleszins zijnen eernaam DdeGroote"
waardig maakteu : door de hooge achting, waarin hij
bij den keizer stond, en door zijne schitterende hofbonding verhoogde hij bet aanzien der joodsche natie ; bij gelegenheid van eenen hongersnood, liet
al zijn kostbaar zilverwerk verkoopen, om den nood
zijner onderdanen te kunnen lenigen ; en anno 19
v. Chr. liet hij den tempel weder opbouwen. Zijn
rijk werd verdeeld onder zijne zonen ; zie *de volgende artt.
Herodes Archelaus, zoo!' van Herodes
den Groote, werd diens opvolger in Judea. Zie het
art. ARCHELAUS.
Herodes Antipas, of A ntipater, tweede zoon
van Herodes den Groote. Bij zijns vaders dood werd
hij door keizer Augustus benoemd tot tetrarch van
Galilea ; bij stolid in. blakende gunst bij keizer Tiberius, ter eere van wien hij de stad Tiberias stichtte
op den oever van het weer Genesareth. Naikerig .op
zijnen neef Agrippa, die door Caligula tot koning
der Joden benoeind was, kwam hij naar Rome, ten
einde zijnen neef den voet te lichten ; dock de keizer nam dit zoo euvel op, dat hij hem zelfs zijn tetrarchaat ontnam, en hem (anno 42) naar Lyon
verbande; later ging 11.-A. van daar naar Spanje,
waar hij stied. 1-1.-A. was getrouwd met zijne nicht
Herodias, die eerst de vrouw was geweest van zijnen broeder Philippus, en door dezen op zijn verzoek
aan hem overgedaan. Op bevel van H.-A. werd Johannes de Dooper ter dood gehracht, °in Herodias
genoegen te doen (Matth. 14). Naar 11.-A. werd
Jezus verzonden door Pilatus (Lucas 23 : 7). En
naar dezen Herodes voerden de Herodianen hunnen
naam, zijnde moor eene staatkundige, dan wel eene
godsdienstige partij (in bet N. T. verrneld Matti).
22 : 16; Marcus 5 : 6; 12 : 13).
Herodes Philippus, derde zoon van Herodes den Groote en van Mariatnne, Simon's dock ter,
werd bij zijns vaders dood tetrarch van Batanea,
Trachonitis en Gaulanitis. Hij was de beste der zonen van Herodes, en verfraaide de steden van zijn
rijk, inzonderheid Bethsaida en Paneas, waarvan hij
den naam van Cesarea gaf. Na eene ruim dertigjarige vreedzame regeering stierf hij kinderloos. Hij
was getrouwd geweest met zijne nicht Herodias,
(loch had haar overgedaan aan zijnen broeder Herodes-Antipas, die eenen onwederstaanbaren hartstocht voor haar had opgevat.
Herodes Agrippa I, koning van Judea,
zoo!' van Aristobulus en kleinzoon van Herodes den
Gr., bracht een gedeelte van zijne jeugd te Rome
door, en was daar leermeester van Caligula. Bij diens
troousbeklimming schonk hij aau 11.-A. het tetrarehaat Judea, met den titel van koning. Door keizer
Claudius werd nog ineer grondgebied daaraan toe–
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gevoegd, zoodat H.-A. I. weder het gansdie rijk zips
grootvaders onder zijnen schepter had. Hij stierf in
het jaar 44. Deze Herodes liet den apostel Jacobus
ombrengen, en Petrus in de gevangenis werpen
(Hand. 12).
Herodes Agrippa II, zoon van 11.-A. I,
was zeer jong toen zijn vader stierf. Hij werd van
het koningrijk Judea beroofd door Claudius, die hem
in plaats daarvan andere wingewesten gaf. Hij beyond zich in de gelederen der Romeinen bij het beleg van Jeruzalem door Titus, en stierf onder Trajanus
anno 101. Zie 't art. HERODES, vorige blz.
Herodes Atticus, grieksch rhetor. Zie
ATTICUS.
Herodiade, fransche vorm voor Herodias.
A
Herodianen. Zie HERODES--NTIPAS.
Herodias, dochter van Aristobulus en kleindochter van Herodes den Groote en van de schoone
Mariamne, was even als deze vermaard om hare
sehoonheid. Zij was eerst gehuwd met haren oom
Herodes-Philippus, tetrarch van Batanea ; dock diens
broeder Herodes-Antipas vatte eene hartstochtelijke
genegenheid voor haar op, en haalde zijnen broeder
over, orn haar aan hem of te staan. Johannes de Dooper had deze nieuwe verbintenis als bloedschande
nitgemaakt en gelaakt: orn zich daarover te wreken
wist H. het daarheen te leiden, dat Johannes onthoofd werd (in het N. T. vermeld Matth. 14; Marcus 6; Lucas 3).
Herodianus, 1) grieksch geschiedschrijver,
leefde in de 3e eeuw na Chr., en bekleedde te Rome
gewichtige ambten. Hij schreef in het Grieksch eene
geschiedenis van den tijd der Romeinsche keizers,
loopende van Commodes tot Gordianus 111 (180238); in 't Licht gegeven door Irmisch (5 dln. Leipz.
1789-1805), door Wolf (Halle '1792), en door
Bekker (Berlijn 1826; Leipzig 1855). — 2) /Elias
H., nit Alexandria, een zoon van Apollonius Dyscolus, kwam te Rome onder Marcus Aurelius tot hoog
aanzien, en schreef vele taalkundige en prosodische
werken, waarvan er drie door Lehrs (Koningsbergen
1848), en andere in de ))Anecdota Gricca" door Bekker, Cramer, Villoison, Bachmann en elders gedriikt
zijn.
Herodion, eel' der eerste Christenen ; Rom.
16 : 11.
Herodorus, I) nit Heraclea aan de Zwarte
Zee, leefde omstr. 500 v. Chr., en beschreef in 17
boeken de, heraeleische legenden; hij is te beschouwen als de voorlooper van Herodotus. — 2) een
taalgeleerde ten tijde van Caligula.
Herodotus, de oudste grieksche geschiedschrijver, nit dies hoofde gemeenlijk de .Vader der
Geschiedenis" genoetnd, geb. 484 v. Chr. te Hallcarnassns iu Carle, was een neef van den dichter
Panyasis. Reeds vroeg (sedert omstreeks 462) ondernarn hij verve reizen, naar Griekenland, Egypte
en Azie, orn zich bekend te makes met de geschiedenis en de gewoouten der volken van die landen.
Bij zijnen terugkeer yowl hij zijne vaderstad verdrukt door Lygdamis, en zag zich genoodzaakt
de wijk te nemen naar Samos; reeds kort daarna
echter keerde hij te Halicarnassus terug, en verloste
het van den verdrukker. Door zijne medeburgers
met ondank beloond, begat hij zich in vrijwillige
hallingschap, en begot' zijn Geschiedkundig werk te
schrijven. Het begin daarvan las hij aan de Grieken
V001', die bijeengekomen waren om deel te netnen
aan de Olympische spelen (456 v. Chr.), en werd
algemeen toegejuicht (zie THUCYDIDES); het geheele
werk voltooid as hij 12 jaren later voor, bij het
-
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feest der Panatheneen, en otrtving van de Atheners
ter belooning eene som van 10 talenten (27,000 gld.).
Omstreeks 444 v. Chr. verliet bij Griekenland en
begaf zich naar Thurium in Italie, waar hij 408 v.
Chr. stierf. Zijn in den ioniscben tongval geschreven
werk, bestaande uit 9 boeken, is een der kostelijkste
gedenkstukken uit de oudheid ; het behandelt hoofdzakelijk de Medische oorlogen ; doch bij wijze van
inleiding en van ingevlochten bijwerk behandelt de
scbrijver tevens de geschiedenis der Perzen, Meden,
Egyptenaars en verscheidene andere volken. Hij
wordt algemeen beschouwd als de geloofwaardigste
van alle geschiedschrijvers uit de oudheid. Ontelbaar zijn zoowel de vertalingen als de edifier' van
H.'s werk. De voornaamste editien zijn de Editio
princeps, in 1474 te Venetie uitgegeven door Lorenzo
Valla, Grieksch-Latijn; die van Wesseling, Amsterdam 1763 in fol.; die van Schweighauser, 6 dln.
Straatsburg en Parijs 1816, met aanteekeningen verrijkt door Gaisford, Oxford 1824, en nagedrukt in
4 dln. te Leipzig 1824; maar vooral de editie van
Bahr (4 dln. Leipzig 1830-35 ; 2e druk 1856-61)
en die van Stein (5 dln., Berlijn 1856-60). Edition voor handgebruik zijn geleverd door Bekker
(Berlijn 1845)), Muller (Parijs 1844), Dietsch (2
din., Leipzig 1854), Palm (3 dln., Lpz. 1853),
Abicht (Leipz. 1861 en v.).
Heroen. Zie het enkelvoud HERDS.
Herold ( Louis Joseph Ferdinand), fransch cowponist, geb. 28 Jan. 1791 te Parijs, gest. 18 Jan.
1833, de zoon van een duitsch pianist, was een leerling van Mehul, heeft warn gemaakt met eene menigte operaas, waarvan vooral Zampa (1831) en le
Pre aux clercs (1832) bekend zijn geworden ook
buiten Frankrijk.
Heroldsberg, marktvlek in den beierschen
kreis Mittelfranken, district Erlangen ; 1000 inw.
Heron, aanzienlijke stad in Perzie, prov. Aderbeidzjan, nabij de grenzen van Ghilan, 8 mijlen beoostzuidoosten Ardabil.
Herobpolis, egypt. Pithoni, ook Ramses, oudtijds stad in Neder-Egypte, aan het Trajanus-kanaal,
dat uitliep in de naar H. genoemde Heroopolitaansche golf (Heroopolites sinus, tegenw. Golf van Suez)
der Roode Zee, was gedurende een langen tijd, inzonderheid door den indischen handel, eene bloeiende
stad, totdat het kanaal door stuifzand verstopt en
onbruikbaar werd. Ter plaatse van H. tegenwoordig
Aboeksjeid.
Herophila, de Erythreesche sibylla, was eerst
deurbewaarster aan den Apollo-tempel in Troas geweest. Zij verklaarde den droom van Hecuba, en
voorspelde haar de onheilen, die over Azle gebracht
zouden worden door het kind, waarvan die vorstin
zwanger was (Paris).
Herophilus, grieksch geneeskundige, leefde
in Egypte omstr. 320 v. Chr., onder Ptolemeus Lagus, was lang te Alexandria werkzaam, deed een aantal belangrijke ontdekkingen, en was (volgens Erasistratus) de eerste, die de ontleedkunde van den
mensch bestudeerde : hij wordt dan ook beschouwd
als de schepper der anatomie. Zijue liefde voor het
vak was zoo groot, dat hij zelfs op levende menschen anatomische proeven nam. Naar hem draagt
nog tegenwoordig een gedeelte der hersenen den
naam van torcular Herophili.
Heros, in het meervoud Heroen. Dezen naam
gavel' de Grieken aan alle groote mannen, die zich
beroemd gemaakt hadden, hetzij door buitengewone
lichaamskracht, hetzij door eene reeks heldhaftige
bedrijven, betzij voornamelijk door het bewijzen van
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gewichtige diensten aan hunne tnedeburgers. Bij
hunuen dood, zeide men, verhuisden hunne zielen
naar den sterrenhetnel, het verblijf der goden, en
werden dus insgelijks goddelijke eer waardig. De
eeredienst der Heroen (Heroen-cultus) bestond schier
nitsluitend in lijkplechtigheden, waarbij al de deugden en verdiensten van den H. zoo breed mogelijk
uitgemeten werden. De voornaamste Heroen van
Griekenland zijn : Hercules, Theseus, Pirithous, Jason en de Argonauten, Cadmus, Orpheus, Bellerophon, en de krijgshelden die Troje innamen, t. w.:
Agamemnon, Achilles, Ulysses, Nestor, Ajax, Diomedes, enz. — Het Heroische tijdperk of wel den
Heldentijd, noemt men het aan den Historischen
tijd voorafgegane tijdvak, aanvangende met de
aankomst in Griekenland van de eerste volkplanting
onder aanvoering van Inachus in de 19e eeuw voor
Chr., en loopende tot de terugkomst der Heraclieden in den Peloponnesus, anno 1190 v. Chr., of zelfs
tot op de wetgeving van Lycurgus in de 9e eeuw v.
Chr. In dat tijdvak van omstreeks tien eeuwen plaatst
men de stichting der verschillende rijken in Griekenland, de roemrijke bedrijven van Hercules en
van Theseus, den tocht der Argonauten, de twee
Thebaansche oorlogen, het beleg van Troje, on de
onderscheidene invallen der Heraclieden.
Herostratus. Zie EROSTRATES.
Herovina, oude naam van Herwijnen.
Herpen, dorp in de nederl. provincie NoordBraband, anderhalf uur gaans bewesten Grave;
400 inw.
Herper — Schayk, het n.-brab. dorp Schayk,
ter onderscheiding van Osser-Schayk. Zie SCRAM
Herpt, n.-brab. dorp, een kwartier gaans beoosten Heusden, vermoedelijk gesticht in de 10e
eeuw door Robert III, heer van Heusden.
Herrea, oude naam van bet nederl. O. I. oil.
Manipa, in den Molukschen archipel.
Herrenberg, stad in Wurtemberg, aan de
Ammer, in den Zwartewoud-kreis, 7 uren pans
bezuidw. Stuttgart ; 2400 inw.
Herrera, naan ► van een aantal plaatseu in
Spanje, o. a.: 1) Herrera-del-Duque, het oude
Leuciana, 20 mijlen beoosten Badajoz, 6 mijlen beoosten Villanueva ; 4200 inw. — 2) Herrera-de-RioPisuerga, stadje met 1200 inw. aan de Pisuerga, 7
a 8 mijlen benoordwesten Burgos.
Herrera (Antonio DE TORDESILLAS, naar den
naam zijner moeder genaamd), spaansch geschiedschrijver, geb. 1559 te Cuellar bij Segovia, gest.
29 Maart 1625 te Madrid als secretaris van staat.
Van zijne vele werken is het voornaamste : Historia
general de los hechos de los Castellanos en los Islas y
Sierra firme del Mar oceano (4 dln. Madrid 1601—
15 ; voortgezet door Gonzalez de Barcia, 4 dln. Madrid 1728-30).
Herrera (Fernando da), spaansch dichter, geb.
te Sevilla omstr. 1516, gest. omstr. 1590 als geestelijke, stond bij zijne tijdgenooten hoog in aanzien.
Onder zijne nog voorhandene poezien (Obras en.
verso, uitgegeven door Pacheco, Sevilla 1582 ; in de
aColleccion" van Ramon Fernandez, Madrid 1786
en 1808) zijn er verscheidene van erotischen inbond. Van zijne historische werken verdienen melding : Relation de la guerra de Chipre (Sevilla 1572)
en Vida y muerte de Tomas Moro (Sevilla 1592).
Herrera (Francesco), bijgenaamd de Oude
(el Viejo), beroernd spaansch schilder, geb. omstr.
1576 te Sevilla, gest. 1656 te Madrid, was de stichter van eene nieuwe school, die o. a. Diego Velasquez voortgebracht heeft, en heeft zich ook gunstig
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doen kennen als beeldhouwer, bouwmeester en
bronswerker. — H. (Francesco), bijgenaamd de
Jonge (el Mozo), jongste zoon van den vorige, geb.
1622 te Sevilla, gest. 1685, genre-schilder en bouwmeester, onderscheidde zich als schilder vooral door
vischstukken, hetgeen hem den eernaam verschaft
heeft van lo Spagnuola de' pesci.
H., bijgenaamd
de Roode (el Rubio), oudste broeder van den vorige,
verdienstelijk genre-schilder, stierf zeer jong. —
Twee andere H. (Alfonso de H., geb. 1579 te Segovia, en Sebastiano H., geb. 1619 te Madrid) waren verdienstelijke schilders en bouwmeesters.
Herrich Schaffer (Gottlieb August), geb.
1799 te Regensburg, als gerechts-arts aldaar gest.
2 Jan. 1854, heeft zich door verscheidene geachte
werken als een verdienstelijk entomoloog doen
kennen.
Herrieden, stad in den beierschen kreis Mittelfranken, aan de Altmuhl en aan den voet van den
Martinsberg, derdhalf uur gaans bezuidw. Anspach ;
1100 inw.
Herries, een der Hebrieden. Zie HARRIS.
Herrnals, dorp met 4500 inw. in Oostenrijk,
is tie noordelijke voorstad of buitenwijk van Weenen.
Herrnhut, marktvlek met 1000 inw. in Saksen, ruim 7 uren gaans bezuidoosten Bautzen, op
de zuidhelling van den Hutberg, werd 1722 gesticht
door Moravische Broeders op den grond van graaf
Zinzendorf, en werd zoodoende de bakermat der
Evangelische broedergemeenten; de lidmaten dier
gemeenten zijn dan ook sedert schier uitsluitend
bekend onder den naam van Hernhutters.
HerrnSheim,marktvlek in Hessen-Darmstadt,
.prov. Rijn-Hessen, nabij Worms; 1400 inw.
Herrnstadt, stad in pruisisch Silezie, 7 mijlen westelijk benoorden Breslau, aan de Bartsch ;
2400 inw.
Herry, vlek in het fransche dept. Cher, nabij
de Loire, 4 uren gaans bezuidoosten Sancerre ;
2500 inw.
Hersbruk, stad in den beierschen kreis Mittelfranken; 7 uren gaans noordelijk beoosten Neurenberg ; 2500 inw.
Herschel (FriedrichWilhelm),beroernd sterrekundige, geb. 15 Nov. 1738 te Hanover, werd opgeleid tot het vak zijns vaders (de muziek), ging
1757 naar Londen, en werd 1766 muziek-directeur
te Bath. Ms liefhebberij beoefende hij intusschen de
wis- en sterrekunde, en vervaardigde 1774 voor
het eerst een reflector van 5 vt., waarmede hij den
ring van Saturnus en de satellieten van Jupiter konde
waarnemen. Van nu of aan volgden nieuwe verrekijkers (alle spiegel-teleskopen) van tot dusverre
ongekende grootte, en met zulke instrumenten gelukte het H., ontdekkingen op ontdekkingen te doen.
In 1780 leverde hij eene berekening van de bergen
op de Maan ; 13 Maart 1781 ontdekte hij de planeet
Uranus ; op de hem door den koning van Engeland
geschonken buitenplaats Slough bij Windsor deed
hij waarnemingen op de nevelvlekken en sterrengroepen, ontdekte vary 1787 tot 1794 zes bijplaneten
van Uranus, vond met zijnen 40-voets zoogenaamden reuzen-teleskoop den tijd der omwenteling van
Saturnus, en ontdekte, dat deze zoo geheel van alle
andere planeten in vorm en gedaante verschillende
planeet our eene as draait, die loodrecht op hare
baan staat. Tot zijne belangrijkste ontdekkingen behoort echter die der dubbele sterren of vastesterrenstelsels. Hij stierf 25 Aug. 1822. Zijne meeste werken zijn opgenomen in de Philosophical transactions" en andere engelsehe tijdsehriften. Een zijner
—
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laatste geschriften was : On the places of 145 new
double stars (1821). — H. (Caroline), zuster van
den vorige, geb. 16 Maart 1750, was steeds de
trouwe hulp haars broeders, ontdekte verscheidene
kometen, en gaf een Catalogue of stars in het licht
(Londen 1798). Zij stierf te Hanover 9 Jan. 1848.
H. (sir John Frederick William, baronet), eenige
zoon van den bovengenoemde, geb. 7 Maart 1792 .

—

opSlughbijWndsr,wezcht186
aan het waarnemen van de dubbele sterren, en
leverde 1823 aan het Koninklijk Genootschap te
Londen eenen catalogus in van 380 nieuwe dubbele
sterren ; in 1827 volgde een tweede catalogus van
295, en in 1828 een derde van 384 sterren. Van
Febr. 1834 tot Mei 1838 hield hij zich aan de Kaap
de Goede Hoop op, waar hij het gansche zuidelijke
halfrond van den sterrenhemel opnam. Van 1850
tot 1855 was hij directeur der koninklijke Munt te
Londen. Van zijne talrijke geschriften verdienen
vooral melding: On the theory of light (1830);
A preliminary discourse on the study of natural
philosophy (Edinburg 1831); Outlines of astronomy
(Londen 1849); Results of astronomical observations
made at the Cape of Good Hope (Londen 1847).
Herse, dochter van Cecrops, koning van Athene,
werd bemind door Mercurius, die bij haar eenen
zoon verwekte, Cephalus genaamd. Aglaura, de zuster van Herse, de lucht gekregen hebbende van H.'s
►ninnehandel, was daarover zoo jaloersch, dat zij
alles uitbracht aan hares vader, waarop zij tot straf
door den vertoornden Mercurius in een steep vera nderd werd.
Hersek, turksche naam voor Hertzegowina.
Hersfeld, of Hirschfeld, voormalige benedictijner abdij, later rijksvorstendom (groot ruim 10
vierk. mijlen, met omstr. 37,000 zielen), in de keurliessische prov. Fulda, was in 769 gesticht door
Lullus, bisschop van Maintz. Na den dood van den
laatsten abt, Joachim (1606), werd Otto, zoon van
den landgraaf van Hessen, wereldlijk beheervoerder
over het stilt, dat als wereldlijk prinsdom definitief
aan Hessen-Cassel afgestaan werd bij den Westfaalschen vrede.
H., voormalige hoofdstad van het
prinsdom, aan de Fulda, 9 uren gaans benoordoosten
Fulda, heeft 7500 inw., en de voornaamste takenweverijen van Keurhessen. Jaarlijks te H. 16 Oct.
het Lullusfeest.
Herspring, verbasterd van Hesperingen.
Herstal, of Heristal, meestal Frankisch H. genoemd (ter onderscheiding van Saksisch H., het
tegenw. dorp Herstelle). Zie HERISTAL.
Herstelle, dorp aan de Weser, kreis Homer,
pruis. reg.-district Minden ; 1000 inw.
Hertebeesten-eiland, aan Java's noordkust. Zie MENDJANGAN.
Herten, dorp in 'leder!. Limburg, een half umr
gaans bezuiden Roermonde ; 180 inw.; wordt reeds
vermeld anno 865.
Herten eiland, naam van drie eilanden in
nederl. Zie voor alle drie bet artikel
-

MENDJANGAN.

Hertford, en Hertfordshire. Zie HARTFORD.
Hertha. Zie NERTIMS.
Hertingen, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen, werd 22 Jan. 1440 door de zee verzwolgen.
Zie WESTENRIJK.
's Hertogenbosch, bij verkorting veelal
geschreven 's-Bosch, in de wandeling den Bosch
genaamd, fransch Bois-le-Duc, nederlandsche stad
net 22,000 inw., hoofdpl. der prov. Noord-Braband,
aan de sameuvloeiiug van llommel eii Aa, die van
—
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bier onder den naam van Diest of Dieze noord waarts
loopen . om .zich bij het fort Crevecoeur in de Maas
te ontlasten. Het ontstaan van 's-H. dagteekent van
onastreeks 1184, toen de hertog van Braband bij het
destijds bier aanwezige hose!), waar hij zich veep
met de jacht vermaakte, een jachthuis liet bouwen,
dat later bet .Hazewindje" genoemd is. Reeds spoedig werden er rondom dit jachthuis andere huizen
gebouwd, door neringdoenden, die hun voordeel
zochten van de ter jacht komende hovelingen ; de
bijenhouders nit de Meierij kwamen bier markthouden, de hertog begunstigde die nieuwe markt,
de toevloed van kooplieden werd aanhoudend grooter, en het bouwen nam toe, en de nieuwe plaats
die aanvankelijk ,,Ortdunum", toen .Civitas de Ortduno", daarna .Nova civitas apud Ortdunum" (d. i.
de Nieuwe stad bij Orten), vervolgens Nova civitas
apud Sylvum" (d. i. de Nieuwe stad bij het Bosch)
genoemd werd, ontving eindelijk den naam van
Sylva Ducis of Ducis Sylva (d. i. 's-Hertogenbosch).
Middelerwijl hadden de inwoners van Heusden, die
met leede oogen hun handelsvertier naar de nieuwe
stad zagen verloopen, deze reeds tweemaal platgebrand. De verdrevene inwoners werden echter
telkens door den hertog aangemoedigd hun vlek
weder op te bouwen; en eindelijk besloot men er
eene stad te stichten, die als een bolwerk zou strekken tegen de vijandelijke aanvallen op Braband uit
Holland en Gelderland. De drie brabandsche hoofdsteden Leuven, Brussel en Antwerpen bouwden elk
eene poort aan de nieuwe stad, die in 1196 reeds
van wallen voorzien was, en later tweemaal is nitgelegd, nl. 1318 en 1499. Reeds kort na hare stichting werd de stad 's-H. door de rampen van den
oorlog bezocht, daar zij 1202 stormenderhand ingenomen werd door Dirk VII, graaf van Holland,
die 's-H. liet plunderen, doch toen hij met den buit
huiswaarts dacht te keeren door Hendrik I, hertog
van Braband, overvallen, verslagen en gevangen genomen werd. In 1508 belegerden de Bosschenaars,
door den graaf van Anhalt geholpen, het kasteel van
Poederoien en dwongen het tot de overgaaf; 1528
versloegen zij de Gelderschen, die over de Maas gekomen waren, om het land te brandschatten. In
1566 begon in 's-H. de Reformatie veld te winnen ;
in Aug.. van dat jaar werd de St.-Janskerk door de
Gereformeerden met geweld in bezit genomen ; doch
kort daarna, toen men voor de komst van Alva beducht werd, verlieten de meeste Gereformeerden de
stad en begaven zich, met alles wat zij vervoerbaars
bezaten, naar het land van Cleve. Na de inflame van
den Briel, kwam 's-H. aan de Staatschen ; 1579
werd er de vrijheid van godsdienst afgekondigd ;
doch nog in hetzelfde jaar ging 's-H. weder aan de
Spanjaarden over. Na herhaalde vergeefsche pogingen der Staatschen (1585, 1594, 1601, 1603, 1622)
om 's-H. te bemachtigen, kwam prins Frederik
Hendrik 30 April 1629 met eene armee van 40,000
man het beleg opslaan voor de stad, die zich 13 Sept.
daaraanvolgend genoodzaakt zag tot de overgave.
In 1787 werden 872 huizen te 's-H. geplunderd
door het gepeupel, geholpen door de aan 't muiten
geslagene bezetting: de plunderaars ontzagen zoo
min Prinsgezinden als Patriotten, ze hadden 'het gemuntzop ieder, die slechts iets te verliezen had : van
zulk eene plundering bestaat geen tweede voorbeeld
in eenige stad van ons vaderland. In 1794 werd
's-H. door de Franschen onder Pichegru ingenomen
9 Oct., na een beleg van slechts 18 dagen ; 26 Jan.
1814 vocht 's-H. zich vrij van de fransche overheersching. Ook van andere (dan oorlogs-)rampen
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heeft 's-H. rijkelijk zijn deel gehad : van watervloed
leed het herhaalde malen, zooals 1651, 1658, 1695,
1726, 1740, 1751, 1752, 1775, 1776, 1788, 4795,
1816 ; door storm werd er schade aangericht 1703,
1717; door de pest werd het geteisterd 1557, 1652,
1635 en van 1664 tot 1666; een vreeselijke brand,
waarbij het gansche stadsarchief verloren ging en
112 menschen den dood vonden, woedde te 's-H.
30 April 1419 ; bij den brand van 1463 werden
over de 400 huizen eene prooi der vlammen ; de
brand, 13 Dec. 1719, in de Groote kerk werd gelukkig gestuit. In 1662 werden door het gepeupel,
wegens de duurte van het brood, eenige molenaarsen bakkershuizen geplunderd ; rustiger liep de duurte
van 1698 af, toen men te 's-H. brood bakte van
rogge en boekweit, terwijl de uitvoer van graan nit
de stad verhoden werd. Uit de groote reeks beroemde
mannen, die 's-H. heeft voortgebracht, zullen wij
enkel noemen: den vader van den grooten schilder
Antonie van Dijk, en den onverschrokken ossenkooper Herman de Ruyter, die de held werd van
het slot Loevestein, waarmede hij zich in de lucht
liet vliegen.
van), groote
's—Hertogenbosch (—eierij
m
landstreek in de nederl. prov. Noord-Braband, beslaat eene oppervlakte van ruim 255,000 benders, is
van het noorden naar het zuiden 15 uren gaans Lang,
en van het oosten naar het westen ruim 10 uren gaans
breed, bevat, behalve de stad 's-Hertogenbosch, de
steden Eindhoven en Tilburg, het plattelandsstadje
Helmond en de volgende dorpen :
Aalst.
Haagoort.
St .-Oedenrode.
Aarle.
Oerle.
Haaren.
Alem.
Oirschot.
Hapert.
Asten.
Oisterwijk.
Heesch.
Bakel.
Oostelbeers.
Heeswijk.
Beek.
Heeze.
Opwetten.
Berchem.
Helvoirt.
Oss.
Bergeyk.
Heukelom.
Reuse!.
Berke!.
Riethoven.
Hilvarenbeek.
Berlicum.
Rixtel.
Hooge-Mierde.
Blaarthem.
Hoogeloon.
Rosmalen.
Blade!.
Hulsel.
Schaft.
Borkel.
Kessel.
Schijndel.
Boxtel.
Knegsel.
Soerendonk.
Brengel.
Lage-Mierde.
Someren.
Budel.
Leende.
Son.
Casteren.
Steensel.
Liempde.
Cromvoirt.
Sterksel.
Lierop.
Deurne.
Lieshout.
Stiphout.
Diessen.
Liessel.
Stratum.
!Anther.
Strijp.
Lith.
Dommelen.
Lithoien.
Tongelre.
Duizel.
Lonamel.
Udenhout.
Eersel.
Loon-op-Zand.
Valkenswaard.
Eckart.
Maren.
Veghel.
Empel,
Veldhoven.
Maarheeze.
Enschot.
Mereveldhoven.
Vessem.
Erp.
Middelbeers.
Vlierden.
Esch.
Vucht.
Mierlo.
tassel.
Waalre.
Nederwetten.
Westelbeers.
Geffen.
Netersel.
Westerhoven.
Geldrop.
N istelrode.
Woensel.
Gerwen.
Nuland.
Zeelst.
Gestel.
Nunen.
's Hertogenbosch (Vrijdom van), ook wel
genaamd de Vrijheid van 's-H., was de rondom de
stad 's-H. gelegene landstreek ; zij maakte geen deel
nit van de Meierij, maar behoorde tot de stad, en
bevatte het dorp den Dungen, het gehucht Orten, en
de buurtschappen Hintham en Reut.
-
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Hervey-eilanden

Hertogenrade

's — Hertogertrade (It Lard van), voormalige
heerlijkheid, behoort thans grootendeels tot nederl.
Limburg, en gedeeltelijk tot de pruisische Rijnprovincie. Zie HERTZOGENRATH.
Hertveld, geldersch dorp. Zie HERVELT.
Hertwerd, of Hertwert, f•iesch dorp. Zie
HARTWERD.
Hertz (Henrik), deensch tooneeldichter, geb.
25 Aug. 1798 te Kopenhagen uit joodsche ouders,
later overgegaan tot 'de protestantsche Kerk, begon
1826 te schrijven. Van zijne dramatische werden
(Kopenhagen 1853) is buitenslands het meest bekend geworden ,Koning Rene's dochter" (Duitsch
van Bresemann, 3e druk 1851 ; van Leo,
7e druk Leipzig 1862).
Hertz (Henri), virtuoos en componist, geb.
6 Jan. 1806 te Weenen, genoot sedert 1816 zijne
opleiding 'aan het Conservatoire te Parijs, deed vervolgens als piano-virtuoos schitterende kunstreizen,
en werd later eigenaar van eene groote pianofortefabriek te Parijs en piano-meester aan bet Conservatoire aldaar.
Hertzberg, I) stad in bet pruis. reg.-distr.
Merseburg, aan de Zwarte Elster, ruim 4 uren gaans
bezuidoosten Schweinitz ; 4000 inw. — 2) stad in
het pruis. reg.-district Bromberg ; zie EXIN.
3) marktvlek in de hanov. landdrostij Hildesheim,
aan de Sieber, 8 uren gaans benoordoosten Gottingen ; 3500 inw.
Hertzberg (Ewald Friedrich, graaf von), prui sisch staatsman, geb. 2 Sept. 1725 te Lottin, bij
Neustettin in Pommeren, was reeds vroeg bij bet
ministerie van - buitenlandsche zaken aangesteld ;
werd 1755 secretaris van staat en 1763 minister ;
hij was de opsteller van alle staatsstukken en oorlogsverklaringen onder Frederik II, en vertegenwoordigde Pruisen bij verscheidene gewichtige gelegenheden (vrede tusschen Rusland en Zweden
1762, vrede van Hubertsburg 1763, eerste deeling
van Polen 1772, tractaat van Teschen, pacificatie
van Belgie en Holland). Under Frederik Wilhelm II
bracht hij nog de con ventie van Reichenbach (1790)
tot stand ; daar deze evenwel niet anti-oostenrijksch
genoeg naar zijnen zin uitgevallen was, nam hij Mei
1791 zijn ontslag, en stierf 27 Mei 1795.
Hertzegowina, d. i. Hertogsland, turksch
Hersek, eene landstreek, die een klein gedeelte van
zuidoostelijk Dalmatia, believer's het tegenwoordige
turksche sandzjak Hersek ('t zuidwestelijk gedeelte
van het ejalet Bosnie) ornvat, wordt doorloopen door
vertakkingen van de Dinarische alpen, bewoond door
eerie slawische bevolking, en heeft Mostar tot hoofdplaats. De H., die door de Venetianen ook vhertogdom St.-Saba" genoernd wordt, was voor de 14e
eeuw eene provincie van het koningrijk Croatia,
werd 1326 bij Bosnie ingelijfd, omstreeks de helft
der 15e eeuw door keizer Frederik III tot een onafliankelijk hertogfloto verheven (ducatus Sancta
Sake), doch reeds 1466 door sultan Mohammed 11
veroverd.
Hertzen (Alexander), geb. 1812 te Moskau,
werd als student eerst naar Perin, vervolgens naar
Wjatka gebannen, bekleedde van 1842 tot 1846
rechterlijke betrekkingen te Wjatka, Wladimir en
Nowgorod, verliet 1846 Husland, en vestigde zicb
1851 in de riabijheid van Louden. Reeds in Ruskin('
had 4 onder (len 11 a a 11) van Askander" veel geschreven, doch zijne iibcrale denkwijzen bleven in
die geschriften beperkt binnen de cage greozen der
rerisuur. Te Geneve schreef hij Vain olden?, II fev
( Hamburg 185(l) e-n Brie fe ails I fallen end Fionkreich

(Hamburg 1850). Later zaken van hem het licht:

Aus den Memoiren eines Russen (4 dIn. Hamburg
1854-59); Gesammelte Erzahlungen (Hamb. 1857);
RuSslands sociale Zustande (Hamburg 1854); Die
russische Verschivorung and der Au fstand vom 9 4 Dec.
1825 (Hamburg 1858), en Memoires de l'imperatrice
Catherine // (Louden 1859). In 1853 werd te Londen door H. een begin gewaakt met de uitgave in
de russische taal van het jaarboek 'De Poolster" en
van het maandschrift .De Klok", beiden in vrijzinnigen geese, deswege in Rusland verboden, doch niettegenstaande dat druk daar gelezen.
Hertzhorn, kerkdorp in Holstein, aan den
Rhin, hoofdplaats van eene heerlijkheid, die eene
halve mij1 groot is en 1800 zielen telt.
HertzOgau, dorp in den beierschen kreis
Opperpaltz, district Waldmiinchen ; 1100 inw.
Hertzogenaurach, stad in den beierschen
kreis Oberfranken, district Hochstadt, aan de A urach ,
5 uren gaans benoordw. Neurenberg; 2000 inw.
Hertzogenbusch, duitsche naam voor
's-Hertogenbosch.
Hertzogenrath, fransch Rode-le-Due en bij
verkorting Rolduc, stadje in Rijnpruisen, op de grenzen van nederl. Limburg ; 550 inw.
Herulen, barbaarsch yolk uit Sarmatit, verschijnt voor bet eerst in de geschiedenis in de 3e
eeuw. Ze bewoonden toen met de Gothen, hunne
bondgenooten, de noordelijke oevers van de Zwarte
Zee. Onderworpen door Hermanarik, koning der
Gothen, werden zij met dit yolk eene prooi der
Hunnen ; doch na den dood van Attila (453) herwonnen de H. hunne onafhankelijkheid, en stichtten een machtig rijk op de oevers van den Donau,
benoorden Thracie. In de 5e eeuw kwamen de H.,
vereenigd met. de Rugiers, Turcilingen en Scirren,
onder aanvoering van hunnen koning Odoacer, Italic
overweldigen, bemachtigden Rome, en gaven den
doodsteek aan het Weste•sche keizerrijk (476); doch
de voorspoed der H. was van korten duur: in 495
werden zij door de Oostgothen (die ook eenenOdoacer tot koning hadden) totaal verslagen, en nit Italie verdreven. Ze namen de wijk, deels naar de Gepiederi, deels naar het Oostersche keizerrijk, waar
keizer Athanasius hun den toegang toestond, en hun
woonplaatsen aanwees in Illyrie. Wegens hunne
aanhoudende rooverijen uit bet rijk verdreven (7e
eeuw), namen ze de wijk naar Germanic; sedert
dien tijd verdwijnen ze uit de geschiedenis. De H.
werden beschouwd als de woestaardigste van al de
barbaarsche volkeren ; ze weigerden altijd hardnekkig het Christendom aan te nemen. Volgens sommigen namen de H., eindelijk uit Scandinavia verdreven, de wijk naar de Bataafsche landen, en zouden zij de stichters geweest zijn van Herulenheim,
het tegenwoordige Haarlem.
Herum, voormalige plaats in Zeeland, tusschen
Bergen-op-Zoom en Tholen, rnoet anno 1022 te niet

ziju gegaan.

Hervagius, boekdrukker. Zie HERWAGEN.
Herve, stad in de belgische prov. Luik, 4 uren
gaans beoosten Luik ; circa 4000 inw.; ligt in het
zoogenaamde land van Herve, dat, omstr. 16 vierk.
rnijlen groot, bijna uitsluitend tot vee-weiden
Herveld, of Harveld, dorp in de Over-Betuwe.
prov. Gelderland, aan de Waal, 2 uren gaans bewesten Nijmegen ; 900 inw.; leed veel door den watervloed 1809. Waarschijnlijk het Cash a Herculis op
de reiskaart van Peutinger.
Herven, I) zie HERNEN. - 2) zie HERWEN.
Hervey eilanden,zon v ee I alsCoo ks- a rch i pet.
-

Hesperieden

Hervilly
Hervilly (Louis Charles, graaf d'), fransch generaal, geb. te Parts 1755, werd 1791 benoemd to
kommandant der rationale garde te voet with Lodewijk XVI; hij verdedigde de Tui!ellen 20 Juni en
10 Aug. 1792. In 1793 nam hij de wijk naar Engeland, voegde zich bij de emigranten, en deed aan het
hoofd van een koningsgezind korps eene landing
in Bretagne (Juni 1795). Door Hoche teruggeslageu,
werd H. doodelijk gekwetst hij Quiberon ; hij werd
naar Louden vervoerd, waar hij aan zijne wonders
stierf.
Hervorden. Zie HEEFORD.
_orp. Zie 11..EEREWAARDEN.
Herwaarden, geld. dorp.
Herwagen (J.), lat. Hervagius, beroemd boekdrukker te Bazel in de 16e eenw, gest. 1564, was
de vriend van Erasmus.
Herwen, ) zie HURWENEN. - 2) dorp op den
Duffelt, prov. Gelderland, 2 uren gaans bezuiden Zevenaar ; 700 inw.; wordt ook Herwerd of Herwerden
genoemd.
Herwerd, 1) geldersch dorp; zie HERWERDEN.
— 2) friesch dorp ; zie HARTWERD.
1-1
Herwerden, I ) Zie.e, ..EEREWAARDEN.
- 2) Zie
HERWEN 2).
Hervvijnen, dorp in Gelderland, aan den Waaldijk, derdhalf uur gaans hezuidw. Geldermalsen ;
450 inw.; feed veel door watervloed 1809, 1820,
1827. Het voormalige Kasteel van H., even benoordw.
het dorp, werd 1672 door de Franschen verwoest.
Herxheim, dorp in Rijnbeieren, 2 uren gaans
bezuidoosten Landau ; 3800 inw.; gevecht tusschen
de Oostenrijkers en Franschen Juni 1793.
Hery, of Airy, fransch dorp, dept. Yonne, vierdhalf uur benoordoosten Auxerre; 1800 inw.; fraai
kasteel ; ruinen van een benedictijner klooster, waar
1015 een nationaal concilie werd gehouden, om over
den vrede te onderhandelen tusschen Robert, koning
van Frankrijk, en Otto Willem, die beweerde gerechtigd te zijn tot de nalatenschap van Hugo I,
hertog van Burgund ie, zijn kinderloos gestorven
schoonvader.
Herz
Zie HERTZ
Hesbaye, landschap in Belgie.
HASBAIN.
Hesbeen, n.-brab. dorp. Zie HEESBEEN.
Hesbon, oudtijds eene Levieten-stad in Palestina, aan de overzijde van den lordaan, in den
stam Gad, behoorde oorspronkelijk aan de Moabieten, was voor Mozes' tijd de residentie van den
Amorieten-koning Sihon, en heette in den romeinschen tijd Esbuta. In het 0. T. wordt H. vermeld
Num. 21: 25 en v.; 32 : 3, 37 ; Dent. 2 : 24 ; Jozua
13 : 17, 26 ; 1 Chron. 6: 81 ; Hoogl. 7 : 4; Jezaia
15: 4; 16: 8, 9; Jerem. 48: 2, 34, 45 ; 49: 3. Zie
ook SlHON.
Hescham. Zie HEZJAN.
Hesdin, volgens sommigen het Helena vials
der Romeinen, en heette Hisdinum in de middeleeuwen, versterkte stad in het fransche dept. Pasde-Calais, aan de Canche, 6 uren gaans bezuidoosten
Montreuil ; 4000 inw. lie tegenwoordige stad is
1554 door Karel V gesticht, op eenigen afstand van
het oude H. (Hesdin-le-Vieux), dat het jaar te voren door des keizers generaal Philibert-Emmanuel
op de Franschen veroverd, en op zijn bevel verwoest was. Lodewijk XIII maakte zich 1639 van
het nieuwe H. rneester, en bij het verdrag der Pyreneen (1659) werd het voor goed aan Frankrijk toegewezen.
Hese, n.-brab. dorp. Zie HEEZE.
Hesed, vader van een der bestelineesters van
Salomon ; I Eon. 4 : 10.
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Hesekiel, profeet, zooveel als Ezechiel.
Hesel, n.-brab. dorp. Zie HEESEL.
Hesiodus, grieksch dichter uit de 9e eeuw v
Chr., volgens de overlevering geboortig nit Ascra
Beotie, en uit dies hoofde dikwijls .Ascrceus poeta'
genoemd, was volgens Herodotus een tijdgenoot van
Humerus, doch de Alexandrijnen stellen zijn bestaan
eene eeuw na Homerus ; nit zijn leven is overigens
niets bekend, dan dat hij in zeer hoogen ouderdom
te Orchomenus gestorven is. H. wordt bescbouwd
als het hoofd eener nieuwe dichterschool (de Beotische of Pierische, tegenovergesteld aan de Homerische of Ionische). Van H.'s gedichten zijn nog aanwezig, hoezeer niet meer in hunnen oorspronkelijken toestand : de ),Theogonie" of genealogie der goden, eene onschatbare bron voor de kennis der
mythologic ; de, ,Werken en Dagen", hoofdzakeltk
handelende over den landbonw, en vooral uitmuntende in de episode van Pandora. ook worden nog
aan H. toegeschreven de 'Catalogus der Vrouwen"
en de pGroote Eoaen" zoomede het >Schad van
Hercules", dat waarschijnlijk een produkt is van lateren tijd. In de 19e eeuw zijn al H.'s werken het
best uitgegeven door Dindorf (Leipzig I 830 en 1852),
door Gottling (2e druk Gotha 1844) en door Lehrs
(Parts 1840).
Hesione, dochter van Troje's koning Laomedon
en van Leucippe, en zuster van Priamus. Verbitterd
tegen Laomedon, die zijn woord had geschonden,
zond Neptunus een zeemonster, dat de trojaansche
akkers vernielde; door het orakel werd H. aangewezen om tot zoenoffer te dienen. Op het oogenblik,
waarop zij aan het zeemonster geofferd stond te
worden, werd zij bevrijd door Hercules ;'doch toen
haar vader aan den bevrijder de uitgeloofde belooning weigerde, werd H. door Hercules geschaakt,
en door hem tot vrouw gegeven aan zijnen vriend
Telamon. De ontvoering van H., door de Grieken,
werd de aanleiding of het voorwendsel tot de outvoering van Helena door een trojaanschen Prins.
Hesmon, stad in den stam Juda ; Jozua 15 : 27.
Hesnault (J.), fransch dichter uit de 17e eeuw,
zoon van een bakker te Parts, gaf o. a. 1670 een
bundel Oeuvres diverses in bet licht, waarin het vermaarde sonnet tegen minister Colbert.
Hi'
idnt\ ).Zi e RENAULT.
Hesnault ((p res ide
Hesn Kaifa, lat. Castrunt Cepha, versterkte
stad in het turksche pachalik Bagdad, aan den Tigris, 12 mtlen benooidw. Djezireh.
Hesola, oude naam van Heesselt.
Hesper. Zie HESPERUS.
Hesperange, fransche naam van Hesperingen.
Hesperdum, oude naam van 't n.-brab. dorp
Hapert.
Hesperia, avondland, noemden de Grieken inzonderheid Italie ; de Romeinen gaven dien naam
aan Hispania.
Hesperieden, kinderen van den Nacht, volgens anderen dochters van Jupiter en Themis, drie
in getal, nl. Hesperia (Hyperethusa), Erytheis (Arethusa) en Egle (iEgle), hadden eenen tuin (Tuin
der H.), waarin de boomen gouden appelen droegen,
en die bewaakt werd door den draak met honderd
koppen, Ladon genaamd. Gouden appelen uit dien
tutu te halen was het twaalfde taakwerk, dat door
Hercules volbracht werd. Omtrent de woonplaats der
H. zijn de gevoelens verschillend : volgens de meeste
overleveringen woonden ze in Mauritanie aan den
voet van den Atlas ; volgens anderen in Cyrenaica,
waar men eene stad Hesperis vermeld vindt ; weder
anderen zoeken de woonplaats der H. in Spanje in
—
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den omtrek van Gades (Cadiz), en nog anderen noebijgenaamd het Kind, die zich te Cassel vestigde en
men als hare - woonplaats de Gelukkige (Canarische)
de eerste was, die zich heer . van Hessen noemde.
eilanden, waaraan de naam is gegeven van eilanden
Tevens bezat hij Gudensberg, en van lieverlede werd
der H., omdat het de westelijkste wrren, die de
het overige van Hessen aangewonnen. Van.zijne zoonden kenden. Zie HESPERIUM PROMONTORIUM.
nen was Otto degene, die de dynastie voortzette.
Hesperingen, ook wel Herspring, fransch Diens zoon Hendrik H, bijgenaamd delJzeren (1328
Hesperange, dorp in nederl. Luxemburg, circa een
—.76) verwierf Treffurt, een gedeelte der heerlijkuur gaans bezuidoosten Luxemburg, aan de Alzette
held Itter, de helft van Schmalkalden, enz., en was
en aan den grooten weg naar Metz, 't voormalig kasde eerste, die den titel aannam (1336) van landgraaf
teel van H. werd 1483 op last van keizer Maximivan Hessen. Op hem volgde zijn neef Herman de
liaan geslecht, tot straf voor 't verraad van Gerard,
Geleerde (1377-1413), die veel met verbondene
beer van H.
edelen te kampen had, doch het patronaatrecht over
Hesperia, de oorspronkelijke naarn der stad
de abdij Hersfeld, het halve graafschap Lisberg eri
Berenice in Cyrenalca.
de heerlijkheid Welkersdorf verwierf. Door zijnen
Hesperium promontorium, voorge- zoon Lodewijk I, de Vreedzame (1413-58) werd
bergte aan de westkust van Afrika, het zuidelijkste
Ziegenhain, Nidda, de voogdij van Corvei, en bet
punt dat de ouden daarvan kenden ; tegenw. kaap
leenheerschap over Waldeck daaraan toegevoegd.
Verd. De door Strabo vermelde Hesperieden-eilanBij diens dood had eene deeling plaats tusschen
den zijn de Kaapverdische eilanden.
Lodewijk II den Vrijrnoedige, en Hendrik HI den
Hesperus, de morgen- en avondster, volgens Rijke; (loch de Lillie van Iaatstgenoemden uitgestorde mythe een zoon van Astrwus en Aurora, was de
yen zijnde (1500), vormde het land weder een gevader der Hesperieden, en een minnaar van de stet- ,
heel onder Wilhelm II (1493-1509), die het narekunde. Bij het doen van sterrekundige waarneliet aan den in de geschiedenis der Reformatie hemingen op den Atlas, verdween hij spoorloos. Door
roemd gewordenen Filips den Grootmoedige. Deze
het yolk, dat hem liefhad, werd zijn naam aan de
stierf 1567, na bij testament van 1562 het land gehelderste der sterren gegeven, die nazons-ondergang
deeld te hebben tusschen zijne vier zonen, waarvan
Vesper of Hesper, en voor zons-opgang Phosphorus
echter Filips II in 1583 en Lodewijk III in 1604
of Lucifer genoemd werd.
zonder rechtstreekschen erfgenaam stierven, zoodat
Hess (Joh. Jac.), protestantsch godgeleerde, geb.
slecht de linien Hessen-Cassel en Hessen-Darmstadt
21 Oct. 1741 te Zurich, gest. aldaar 29 Mei 1828,
bleven bestaan. Zie de volgende artt.
bekend als schrijver van het HessIsche Bibeiwerk,
Hessen Cassel, het keurvorstendom Hessen,
bestaande uit : Geschichte and Schriften der Apostel
Keurhessen, beslaande eenen omtrek van circa 174
Jesu (2 dln. Zurich 1809-10; 4e druk 3 dln. 1821);
vierk. mijlen , bevolkt met 740,000 zielen, sedert
Geschichte der Israeliten (12d1n. Munstert 776-86);
1821 ingedeeld in vier provincien (Nederhessen met
en Lebensgeschichtc Jesu (2 dln. Stuttgart 1794 ;
Schaumburg, Opperhessen, Fulda met Schmalkalden,
8e druk 3 dln. Zurich 1822-25).
en Hanau), met Cassel tot hoofdstad, heeft in 1866
Hess (Heinrich, vrijheer von), oostenri..jksch
opgehouden zelfstandig te bestaan (zie hieronder).
veldrnaarschalk, geb. 17 Maart 1788 te Weenen,
De grenzen van H.-C. waren: ten N. het pruis. reg.trad 1809 in rnilitaire dienst, was 1842 opgeklomdistrict Minden en Hanover, ten O. het pruis. reg.men tot veldmaarschalk, werd 1848 generaal-kwardistrict Erfurt en het groothertogdom Saksen-Weitiermeester der armee in Italie, sedert 1849 chef
mar, ten Z.-0. Beieren, ten Z. W. het groothertogvan den generalen staf, in den russisch-oosterschen
dom Hessen-Darmstadt, ten W. het prinsdom Waldoorlog opperbevelhebber der oostenrijksche legers
eck. — Wilhelm IV, bijgenaamd de Wijze, oudste
in Galicie, Hongarije eu Zevenbergen. In den itazoon van Filips den Grootmoedige, regeerde van
liaanschen oorlog van 1859 was H. na den slag bij
1567 tot 1592. Zijn zoon Maurits (gest. 1632), die
Magenta een korten tijd chef van der generalen staf,
hem opvolgde, ging tot de gereformeerde Kerk over,
en werd na den slag bij Solferino opperbevelhebber
doch zag zich 1627 genoodzaakt afstand van de reover de . gansche oostenrijksche armee in Italie.
geering te doen ten behoeve van zijnen zoon Wilhelm V. Deze verbond zich in den 30-j. oorlog met
Hessel, 't geldersche dorp Heesselt.
Hesselen (Ooster-), dorp in Drenthe. Zie het
Frankrijk en Zweden, en liet bij zijnen dood (1637)
art. OOSTER-HESSELEN.
eel' tninderjarigen zoon na (Wilhelm VI), onder
Hessen, mark tvlek in den brunswijkschen kreis
voogdij van zijne weduwe, die het regentschap voerde
Wolfenbuttel; 1400 inw.
tot 1650, en hij den Westfaalschen vrede het grootHessen, duitsche volksstam ; ze woonden oudste gedeelte van het graafschap Schaumburg, zoomede de abdij Hersfeld verwierf. Op Wilhelm VI
tijds in het tegenwoordige Opper- en Neder-Hessen,
en heetten toen Catten (Chatters), doch versmolteu
volgde 1663 diens zoon Wilhelm VII, die 1670 oplater onder de Franken, en werden gedeeltelijk door
gevolgd werd door zijnen broeder Karel ; gedurende
beider minderjarigheiclwerd het regentschap gevoerd
de Saksen vervangen ; vandaar dat men een saksischen en een frankischen Ilessengan had. Onder de
door hunne moeder Hedwig Sophia van Brandenfrankische koningen werden de H. door graven geburg, 'zuster van den Grooten Keurvorst. In 1677
aarivaardde Karel zelf di tengels van het hewind, err
regeerd, waarvan de machtigsten met Conrad I tot
de hertogelijke kvaardiglield in Frankenland en op
regeerde met uitstekend beleid tot 1730, toen hij
werd opgevolgd door zijn oudsten zoon Frederik I.
den duitschen koningstroon kwamen. Daarmt trad
Deze eater, sedert 1720 koning van Zweden, stelde
in bet gedeelde land eene reeks kleinere dynastien
in 11.-C. ;Ils stadhonder zijnen broeder Wilhelm aan,
op, waarvan de uoornaamste die der Gisonen, gyaven
dit
die 1756 Hanau-Muntzenberg aanwon, en 28 Maart
van Gudensberg, was. Met eerie eadoehter
1751, bij Frederik's door', diens opvolger werd als
geslacht kwam landgraaf Lodewijk I van Thuringen
Wilhelm VIII. Hij narn deel aan den 7-j. oorlog ten
in het bezit van Gudenlvrg, en word ook in Hesvoordeele - van Pruisen, en stied 1 Febr. 1760. Zijn
seri als beer des lands erkend. Ten gevolge van den
zoon Frederik II was tot de roomsehe Kerk overgethuringsehensuceessie-twist kwai ► Hessen 1263 aan
gaan; hij verhuurde zijne Hessen aan Engeland, als
den zoon van Sophia van Iiraband, nl. Hendrik 1,
-

Hesychasten

Hessen-Darmstadt
hulptioepen in den oorlog tegen Noord-Amerika, en
stierf 1785, toen zijn zoon Wilhelm IX hem opvolgde. Bij het tractaat van Luneville verloor deze
St,Goar en Rheinfels. In 1803 nam hij den titel
van Keurvorst aan, onder den naam van Wilhelm I;
doch in weerwil dat hij onzijdig was gebleven, werd
hij 1806, na den slag van Jena , verdreven door de
Franschen, en zijn rijk ingelijfd bij bet koningrijk
Westfalen. Eerst 21 Nov. 1813 kwam hij weder in
bet bezit van zijn land, en stierf 27 Febr. 1821. Zijn
zoon en opvolger Wilhelm II zag zich, ten gevolge
van den opstand te Cassel 6 Sept. 1830, genoodzaakt
eene liberale constitutie te beloven (15 Sept.), die
dan ook 5 Jan. 1831 tot stand kwam. De buitensporigheden van 11 Jan. tegen zijne bijzlt, gravin
Reichenbach, noopten hem echter, zijne residentie
voor immer te verlaten, en afstand van de regeering
te doen ten behoeve van zijnen zoon Frederik Wilhelm, wiens regeering eene schier onafgebrokene
worsteling was tegen het liberalismus; hij west de
gevvapende hulp van den Bond inroepen om in zijne
residentie, die hij ontvlucht was, terug te kunnen
keeren (27 Dec. '1850). Nog niet wijs geworden, en
doof voor de bedreiging van Pruisen met eerie interventie, ging de keurvorst altijd voort het herstellen van de constitutie van 1831 hardnekkig te weigeren, totdat Pruisen de diplomatieke betrekkingen
met 1-1. C. afbrak, en toen eindelijk werd 21 Juni
1862 de constitutie van 1831 hersteld, en vier dagen later het geschil met Pruisen tot veretiening
gebracht. Intusschen bleef de inwendige toestand
van H.-C. voortdurend woelig ; iil het najaar van
1862 loktert nieuwe botsingen tusschen den keurvorst, zijn ministerie en het yolk nieuwe vertoogen
van de zijde van Pruisen en Oostenrijk uit. En toen,
in het tusschen Oostenrijk en Pruisen ontstane geschil over de uitvoering van het verdrag van Gastein
(zie dat art.), door Oostenrijk de hulp van den
Duitschen Bond ingeroepen werd, behoorde H.-C.
under die state'', die zich aan de zijde van Oostenrijk schaarden; doch even als Nassau, Hanover en
Frankfort heeft • het daarvoor imoeten boeten met
het verlies van zijne onafhankelijkheid, daar het
(2e helft 1866) bij het als overwinnaar nit den
strijd getreden Pruisen is ingelijfd.
HesSen Darmstadt, het groothertogdom
Hessen, bestaande uit twee, door Keurhessen en het
gebied van Ffankfort van elkander gescheidene deelen, nI. een noordelijk gedeelte, dat de provincie Opperhessen, en een zuidelijk gedeelte, dat de twee
provv. Starkenburg en Rijnhessen omvat. H.-D. beslaat eene gezamenlijke oppervlakte van ruim 152
vierk. wijlen, is bevolkt met 858,000 zielen, heeft
Darmstadt tot hoofdstad, en dagteekent zijn onafhankelijk bestaan van 1567, teen George I, bijgenaamd
de Vrorne, jongste der vier zonen van Filips den
Grootmoedige, optrad als eerste landgraaf van H.-D.
Aanvankelijk had hij slechts het achtste gedeelte
der landen van zijnen vader; doch zijn grondgebied
werd reeds spoedig uitgebreider, door den dood van
twee zijner broeders (Filips en Lodewijk III). Lodewijk V,. zoon van George, stond 1595 aan zijnen
broeder Frederik het grondgebied van Hamburg af,
dat sedert een afzonderlijk landgraafschap vormde;
in 1604 erfde Lodewijk V een gedeelte van Opperhessen, stichtte 1607 de universiteit te Giessen, en
stierf 1626. Gees veranderingen van aanbelang grepen er in H.-D. plaat:s gedurende bijna twee eeuwen ;
in 1801 evenwel verloor Lodewijk X (geb. 14 Juni
1753) ten gevolge van tie fransche omwenteling een
gedeelte van zijn grondgebied, ontving daarvoor
-
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echter in 1803 eene mime sebadevergoeding,zoodat
de grenzen van 11. 11 eene nagenoeg totale verandering ondergaan hadden toen Lodewijk X in 1806
toetrad tot den Rijnbond, en 13 Aug. van dat jaar
den titel aannam van groothertog, onder den naam
van Lodewijk I. In 1815 stond hij aan Pruisen eenig
westfaalsch grondgebied af, doch werd daarvoor aan
den Rijn, voornamelijk met Rijnhessen, schadeloos
gesteld. Aan den landgraaf van Hessen-Homburg
gaf hij de souvereiniteit terug, waarvan die in 1806
beroofd was geworden. Nauwlijks had zijn zoon en
opvolger, Lodewijk II, den 6 April 1830 de regeering aanvaard, of hij had de Juli-beweging te onderdrukken ; en te midden van den omwentelingsgeest van 1848 stierf hij (16 Juni), en werd opgevolgd door zijnen zoon Lodewijk III, die de Meibewegingen van 1849 in Rijnhessen en in Odenwald
door geweld van wapenen liet bedwingen.
Hessen Homburg (het landgraafschap) bestaande uit de door Hessen-Darmstadt, Keurhessen
en Nassau begrensde heerlijkheid Homburg voor de
hoogte, en de zuidelijk, aan de overzijde van den
Rijn gelegene, door Pruisen en Beieren begrensde
heerlijkheid Meissenheim ; die twee heerlijkheden
zijn samen 5 vierk. mijlen groot en bevolkt met
28,000 zielen ; hoofdstad Homburg voor de hoogte.
Frederik I, in 1595 door zijn broeder Lodewijk
van Hessen-Darmstadt tot onafhankelijk landgraaf
verheven, voerde 1626 het eerstgeboorte-recht in ;
1806 werd weder aan Hessen-Darmstadt getrokken, doch 1815 door het Weener congres als
zelfstandig landgraafschap hersteld en vergroot met
de heerlijkheid Meissenheim.
Hessen (Vorstelijke familie van). Behalve.de
verschillende reeds hierboven vermelde linien ontstonden er uit die van Hessel-Cassel twee zijlinien, nl.:
1) Hessen-Rhein[els-Rothenburg, 1677 (stichter
Ernst, de jongste zoon van landgraaf Maurits), en
uitgestorven 12 Nov. 1834 met Victor Amadeus.
2) Hessen-Philippsthal, gesticht 1684 door Filips,
tweeden zoon van landgraaf Wilhelm VI. Deze linie
werd door de zonen van Filips in tweeen gesplitst
Karel (geb. 1682, gest. 1770) werd het hoofd der
linie Philippsthal ; en Wilhelm (geb. 1692, gest.
1761) het hoofd der linie Philippsthal-Barchfeld.
Hessus (Helius Eobanus), duitsch dichter, geb.
6 Jan. 1488 bij Bockendorf in Keurhessen, gest.
5 Oct. 1540 als prof. der geschiedenis en dichtk.
te Marburg, was een der steunpilaren van de Kerkhervorming. Hij leverde o. a. eerie rnetrieke vertaling van de Psalmen. Zijne Heroiden (Hagenan 1537)
verschaften hem den eernaain ,, Duitschen Ovidius".
Hestia, de roweinsche godin Vesta.
Hestiaaotis, nude naam voor het noordwestelijk gedeelte van Thessalia.
Hesus, of Esus, de oorlogsgod der nude Galliers,
weed inzonderheid vereerd door offeranden van
wenschenbloed ; vooral de eerste gevangenen, die
in eenen veldslag werden gemaakt, werden hero geofferd. Hij werd afgebeeld gewapend met een strijdbijl. Zijn naam beteekent vde Geduchte".
Hesychasten, d. i. Rustenden, of Omphalopsychieten, d. i. Navelbeschouwers, in de 14e eeuw
dweepende monniken op den berg Athos, die den
navel van den buik als den zetel der ziel beschouwden, en gedurende hunne gebeden de oogen onafgewend op dat lichaamsdeel gevestigd hielden, be,
werende daardoor tot het lichamelijk aanschouwen
van het ongeschapene goddelijke licht te geraken.
Over dat ongeschapene Licht kwam de calabrische
monnik Barlaam met hen in twist ; doch bij de sy-
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node van Constantinopel in 1341 werden de H. in
het gelijk gesteld, waarop Barlaam in Italie tot de
roomsche Kerk overging.
Hesychius, I) uit Alexandria, grieksch taalgeleerde in het laatst der 4e eeuw na Chr., schreef
een belangrijk grieksch lexicon, dat bewerkt werd
door Alberti en Ruhnken (2 dln. Leiden 1746-66 ;
uitgebreid door Schow, Leipzig 1792), zoomede
door Schmidt (4 dln. Jena 1854-62). 2) uit
Milete, grieksch geschiedschrijver in het begin der
6e eeuw, schreef eene nog slechts in fragmenten
bestaande Kronijk en een alphabetisch overzicht
der voornaamste grieksche geleerden (beide werken
uitgegeven door OreIli, Leipzig 1820).
Hetceren, d. i. vriendinnen, de geduld zijnde
lichtekooien in de steden van het oude Griekenland,
inzonderheid te Corinthe en te Athene. Sommige
H., zooals Aspasia, Thais, enz. waren zoo geestig en
beschaafd in den omgang, dat ze zelfs staatsrnannen,
philosofen, dichters, enz. aan zich wisten te boeien,
en grooten invloed hadden op de staatkunde, terwijl
Naar ter eere zelfs standbeelden werden opgericht.
Andere, zooals Lais uit Sicilia, Phryne uit Thespim,
werden vermaard door hare verleidelijke bekoorlijkheden, en dienden tot model voor kunstbeelden.
Hetimrie, d. i. vriendschap, genootschap, een
geheim genootschap der Nieuw-Grieken, ter bevrijding van bet turksche ,juk, in 1795 gevormd door
een Thessalier, met name Constantijn Rhigas. Na
diens vroegtijdigen dood (20 Mei 1798 ter dood
gebracht door de Turkel)) werd omstr. 1814-17
eene nieuw H. opgericht, die dezelfde doeleinden
nastreefde, hares hoofdzetel aanvankelijk te Odessa,
later te Kisjenef in Bessarabie had, zich spoedig
verbreidde over geheel Griekenland, en ijverig eenen
algemeenen opstand der Hellenen voorbereidde. In
1820 koos de H. tot opperhoofd Alexander Ypsilanti, die in russische krijgsdienst stond, en die 1821
zijne poging om de Donau-vorstendommen in opstand te brengen zag mislukken. Na de afschudding
van het turksche juk ontstond eene partij der
Hetreristen, die ;bij tijden niet zonder invloed was
op den staatkundigen toestand. Eene andere
de H. der Philomuzen, werd tijdens het Congres
(1814 en 1815) te Weenen opgericht door graaf
Capodistrias, later president van Griekenland. Het
doel dezer H.' was: in Griekenland scholen op te
richten, de godsdienst op te beuren, en werkzaam
te zijn voor de opsporing en instandhouding van
gedenkstukken der oudheid. Reeds spoedig telde deze
H. over de 80,000 leden, waaronder vorsten, ministers en geleerden ; door inschrijvingen had zij over
aanzienlijke geldsommen te beschikken ; haar hooldzetel was te Athene, hare kas te Munchen. Na de
stiehting van het koningrijk G. ging deze II. te niet.
Heteren, of Heeteren, dorp in Gelderland,
2 uren gaans westelijk benoorden Nijmegen ; 680
inw.; leed veel van den watervloed 1809.
Heterie. Zie HET/ERIE.
Heth, kleinzoon van Chars, was de tweede zoon
van Canaan (Gen. 10: 15; i Chron. 1: 13), en is
de stamvader der Hethleten (Gen. 15: 20), van wie
Abraham een graf kocht ow Sara te kuimen begrayen (Gen. 23: 3 en v.; 25: 10; 49: 32). Uit de
H. nam Ezau twee vrouwen (Gen. 26 : 34) tegen
den zin zijner ouders (Gen. '27 : 46). In Abraham's
tijd woonden de Hethieten in de omstreken van
Hebron, later rneer noordelijk, in den omtrek van
Bethel. Ze worden nog vermeld : Exod. 3 : 8 ; Jortra
I : 4; 3: 10; 24: 11 ; MAL 1: 26 : II Kon. 7: 6:
Ezra 9: Neb. 9: 8.

Heukelum
Hethlon, eene plaats ; Ezech. 47: 15; 48: 1.
Hethum, of Haitho, zoon van een armenisch
vorst, werd premonstratenzer monnik, en schreef
(1306-7) eene Historia orientalis (lat. van Muller,
Berlijn 1671 ; armenisch van Aucher, Venetia 1842).
Hetman, of Attaman, het opperhoofd der Kozakken, door het yolk zelf gekozen uit hunne eigene
aanvoerders, was vroeger niet slechts hun opperbevelbebber in den oorlog, maar tevens hun hoogste
rechter, totdat hetman Mazeppa in 1708 de partij
koos van Karel XII, doch overwonnen werd, waarop
Peter I de privilegien der Kozakken aanmerkelijk
inkromp, en de waardigheid van H. afschafte. Eerst
in 1750 werd er weder een H. aangesteld, en graaf
Razoemowsky tot die waardigheid benoemd. Door
keizerin Catharina werd de waardigheid van H. der
ukrainsche Kozakken opgeheven, en vervangen door
eene regeering van acht leden. De donsche Kozakken hebben wel hunnen H. bebouden, doch ook
deze is in zijne vroegere macht zeer beperkt geworden (zie KOZAKREN). - Ook in Polen was de
benaming H. voor de Leger-aanvoerders gebruikelijk.
Groot-H. (Heiman wielki) heette de opperbevelhebber der gansche poolsche armee ; hij werd ter zijde
gestaan door den Veld-H. (Heiman polny), die oorspronkelijk slechts de grenzen des rijks tegen de
Tartaren te verdedigen had. Bij den rijksdag van
1702 werd de waardigheid van H. opgeheven.
Hetrurie, koningrijk. Zie ETRURIe.
Hettstiidt, stad in het pruis. reg.-district
Merseburg, aan de Wipper, 5 mijlen benoordwesten
Merseburg ; 4400 inw.
Heugem, dorp in nederl. Limburg, een half
uur gaans bezuiden Maastricht.
Heuglin (Theodor, baron von), geb. omstr.
1825 in het Wurtembergsche, ging, in het belang
van zijne arabische studien, 1850 naar Egypte, vervolgens door het Bajuda-landschap naar Chartum,
en ondernam van daar, met den oostenrijkschen
consul Reitz, eene reis naar Abyssinie. Na zijne
terugkomst plaatsvervangend consul te Chartum,
keerde hij in het najaar 1854 met rijke zoologische
N'erzatnelingen naar Europa en Weenen terug. In
Maart 1856 ging hij nogmaals naar Egypte, deed
nasporingen in de kustlanden der Roode Zee en in
die van Somauli, en keerde in het laatst van 1858
terug naar Europa. In Dee. 1860 belast met de leiding der expeditie naar de binnenlanden van Afrika,
ter opsporing van Eduard Vogel, reisde hij over
Cairo en door de Roode Zee naar de kustlanden bezuiden Noble ; in Abyssinie bezocht hij Aden, Axoem,
Gondar; en nadat hem de leiding der expeditie ontnomen was, kwani hij omstr. de helft van 1862 te
Chartum aan. Van zijne reizen heeft hij deels in
Reisen in Nordalrika (Gotha 1857), deels in Petermann's >, Mittheilungen aus Justus Perthes' Geogr.
Anstalt - (1859-62) verslag gegeven.
Heukelum, of Heukelom, plattelandsstadje
in Zuid-Holland, 2 uren gaans benoordw. Gorindiem ; 700 inw.; 36 huizen werden 17 Aug. 1772
eene proof der vlammen, ten gevolge van een door
H. Sak, nit haat tegen zijne familie, aangestoken
brand ; 16 huizen werden weggespoeld door den
watervloed Jan. 1809, de hewoners van drie dier
(17 in getal) kwamen daarbij jammerlijk
oin het 'even; hij de doorbraak 26 Jan. 1820 werd
H. geheel overstroomd, en Jan. 1827 nogmaals. Het
kasteel van H., oudtijds Merckenburgh genaamd,
bestond reeds voor de wording van het stall ,, en
werd verwoest. door Friezes, Denen en Noormantten 7
in 1200 lierbouwd, is thans ruine.

Houle
Heule, dorp in de belgische prov. West-Vlaanderen, 1 uur gaans benoordw. Kortrijk ; .3400 inw.;
spoorweg-station.
Heumann (Christoph August), geb. 3 Aug.
1681 te Altstadt in het Weirnarsche, gest. 1 Mei
1764 als prof. der litteratuur-geschiedenis te Gottingen, werd door zijn Conspectus reipublicce literarity
(8e druk Gottingen 1791) stichter van de gescbiedenis der letterkunde en der geleerden in Duitschland.
Heumann von Teutschenbrunn(Job.),
geb. 11 Febr. 1711 te Muggendorf in het Baireuthsche, sedert 1744 professor der rechtsgeleerdheid te
Altdorf, door den keizer tot den adelstand verheven,
gest. '29 Sept. 1760, was de eerste die de diplomatie
wetenschappelijk behandelde ; zijne Commentarii de

re diplomatica imperatorum ac regunt Germania
(2 din. Neurenberg 1745), en Commentarii de re
diplontatica imperatricum Germania (Near. 1749)
hebben nog tegenwoordig waarde.
Heumen, dorp in Gelderland, ilia ver van de
Maas, 2 uren gaans bezuiden Nijmegen ; 500 inw.
Het kasteel van H. (Slot te H.) speelde eene rol in
de twisters der Heeckerens en Bronkhorsten, werd
1585 na een kort, doch hevig beleg door de Spanjaarden bemachtigd ; in de 18e eeuw afgebroken.
Heun (Karl Gottlob Samuel), als romanschrijver bekend onder den naam van H. Clauren, geb.
20 Maart 1771 te Dobrilugk, gest. 2 Aug. 1854 te
I3erlijn. Zijne romans en verhalen zijn verzameld in
Erzahlungen (6 deelen Dresden 1819-20) en in
Scherz and Ernst (40 dln. Dresden 1820-28).
Buitendien heeft men van hem Lustspiele (2e druk
'2 din. Dresden 1824).
Heures (les), in fransche boeken voor
Heurnius (Joannes), Jan van Hearn, lijfarts
van prins Maurits en prof. der geneeskunde te Leiden, geb. te Utrecht 1543, gest. te Leiden 1601.
Eene complete editie zijner werken verscheen in fol.
(Leiden 1658). — H. (Otto), zoon van den vorige,
geb. te Utrecht 1577, gest. te Leiden 1650 als prof.
der geneeskunde en wijsbegeerte. Men heeft van hem
Antiquitates philosophise barbaricw (Leiden 1600) en

Babylonica, cegyptiaca, indica, etc. philosophise primordia (Leiden 1619).

Heusda, lat. naam van Heusden.
Heusde (Philips Willem van), prof. tier geschiedenis en welsprekendheid te Utrecht, geb.
17 Juni 1778 te Rotterdam, gest. te Geneve 28 Juli
1839. Van Plato maakte hij zijne hoofdstudie : bartoe behooren zijne voornaamste werken : Initia phihcophice Platonicce (3 dln. Utrecht 1827-36: 2e
druk in 1 dl. Leiden 1842) en De Socratische school
(4 din. Utr. 1834-39 ; 2e druk 1840-41).
Heusden, lat. Heusda, vestingstad met 2100
inw. in de nederl. prov. Noord-Braband, aan eenen
arm van de Maas, 3 uren gaans bewesten 's-Hertogenbosch, 3 uren bezuidw. Bonimel, 4 uren bezuidoosten Gorinchem. Wanneer H. eene stad geworden
is, weet men niet met zekerheid ; doch het was dat
reeds voor 1231 ; het ontstaan van H. dagteekent
echter van veel vroeger, want reeds in 839 werd H.
verwoest door de Benet' en Noormannen. In 1184
trok het weerbare gedeelte der bevolking van H. op
de beginselen van 's-Hertogenbosch aan, en verwoestte beide de keeren de reeds aldaar gebouwd
zijnde huizen; niettemin ontwikkelde 's-Hertogenbosch zich snel, doch de vijandschap van het daardoor in zijnen bloei geknakte H. werd hoe langer
hoe grooter, zoodat hertog Jan I van Braband eindelijk (1276) met een toereikend leger op H. kwam
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aanrukken, om die stad en haren beer eens voor al
tot rede en plicht te brengen ; de beer van H. legde
toen het hoofd in den scboot, en onderwierp zich
aan den hertog van Braband, zonder dat er bloed
vergoten had behoeven te worden. In 1420 werd H.
bemachtigd door Jacoba van Beieren. In den Gelderschen oorlog, die 1497 begon, had H. veel te lijden;
doch die van H. bevochten eene schitterende overwinning op de Gelderschen bij Hedikhuizen; 1524
werd een wapenstilstand gesloten. Maarten van Rossem dreigde 1542 H. in brand te steken, doch dit
werd door de betaling van eene brandschatting verhoed. In 1569 werd H. bij verrassing aan de Spanjaarden ontweldigd, doch reeds kort daarna hernomen door de Spanjaarden, die toen de burgerij nitplunderden. In 1577, bij de Pacificatie van Gent,
kwam H. onder het gezag der Staten, en bleef dat
sedert, in weerwil van verscheidene pogingen der
Spanjaarden om H. te herwinnen, nl. : 1579 mislukte
het beleg, door den hertog van Parma ondernomen ;
1589 zond hij graaf Mansveld, die de stad 5 maanden en 2 dagen belegerd hield, totdat (even als in
1579) het wassende water den vijand noodzaakte
het beleg op te breken : gedurende dit tweede beleg
zond prins Maurits aan de bezetting eenige versterking, die door de spaansche troepen moest heenbreken, hetgeen niet geschiedde, dan met een hevig
gevecht ter plaatse, die thans nog de Spanjaardsbrug
heet. In 1623 beproefde de landvoogdes het middel
van omkooping, dock de edele gouverneur van H.
(Willem Adriaan van Hoorne, Neer van Kessel) sloeg
de hem aangebodene tonne gouds, benevens het
ridderteeken van het Gulden Vlies, met verontwaardiging van de hand. In 1672 opgeeischt door de
Franschen ; 1793 andermaal ; 1794 van Oct. of omsingeld door de Franschen, werd H. 5 Jan. 1795
door den franschen generaal Daendels opgeeischt,
van 9 tot 12 Jan. door hem beschoten, en gaf zich
toen aan hem over; 1813 was H. geruimen tijd het
hoofdkwartier van den pruisischen generaal Bulow.
Van andere (dan oorlogs-) rampen teed H. het zijne:
6 Dec. 1614 ; 1676, 25 Dec. 1740, 1795, 1799,
1809 watersnood ; 1624 en 1625 vreeselijke sterfte,
1664 dito door pestkoortsen; verwoestingen door
stormwind 14 Nov. 1775. In den toren van het
Kasteel van H. was reeds 1666 de bliksem geslagen,
doch toen werd de brand gelukkig gebluscht ; bij
een onweder in Juli 1680 had hetzelfde plaats, doch
ditmaal bereikte het weerlicht het onder den toren
geborgen buskruit, zoodat het gansche kasteel in
de lucht vloog, en eenige nabij gelegene straten der
stad daardoor geheel Nernield werden. Die toren
was gebouwd 1340. Het kasteel zelf was een trotsch
gebouw, in 1314 te vergeefs belegerd door Willem III, graaf van Holland ; 1359 ingenomen door
de Kabeljauwschen, die er vervolgens door Albrecht
v. Beieren, graaf van Holland, belegerd en 1360 tot de
overgaaf genoodzaakt werden. Op dit kasteel zat de
ongolukkigeJacoba v. Beieren eenigen tijd gevangen.
Fleussen, ) plattelandsstadje in Gelderland ;
zie HUISSEN. - 2) dorp in N.-Holland ; zie HUIZEN.
Heva, d. i. moeder alter levenden, de vrouw
van Adam ; Gen. 3 : 20 en 4 : I. overigens EvA.
Hevelius (Johannes), duitsch sterrekundige,
geb. 1611 te Dantzig, gest. aldaar 28 Jan. 1688. Van
zijne werken verdienen vooral melding: Selcnographie
seu descriptio lunar (Dantzig 1647); Prodromus
astronomice en Firmamentum Sobiescianum , sive
U•anographia (beiden eerst na zijnen dood verschenen, Dantzig 1790); Machina oelestis (2 dln. Dantzig 1673-79).
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Hevellen, een ten tijde van koning Hendrik I
aan de Havel wonende slawische, tot de Wiltzen
behoorende volksstam ; ze werden omstr. de belft
der 12e eeuw door de Saksen onderworpen ; brume
hoofdstad heette Brennaborch (Brandenburg).
Hevenskes, gron. dorp. Zie HEVESKES.
Heves, comitaat van Hongarije (1849-60 gesplitst in de twee Comitaten Heves en Szolnok), is
circa 115 vierk. mijlen groot, bevolkt met 290,000
zielen, in het noorden doorloopen door het aan wijnteelt rijke Matra-gebergte, overigens vlak land, besproeid door de Theiss; het draagt zijnen naam
naar het marktvlek H. (4800 inw.), 5 mijlen bezuiden Erlau.
Heveskes, ook wel Heefskes en Heemskes,
dorp in Groningen, een kwartier gaans van den
Eemsdijk, 1 uur gaans oostelijk bezuiden Delfzijl.
In den nacht van 8 op 9 April 1505 trokken 400
Groningers op H. aan, dat door hen in de asch werd
gelegd, omdat de roofzuchtige Saksen er hun schuilnest hielden. Weder opgebouwd, werd H. 1584 andermaal platgebrand. door de Staatsche troepen. Het
voormalige. H.-klooster of klooster-Oosterwierum
(13e tot 17e eeuw) is thans het gehucht Oosterwierum, bestaande nit 4 boerderijen.
Hevieten, een canaanitisch yolk op den Libanon, afstammende van Canaan's zoon Hevi. Door
Sichem, prins der H., werd Jacob's dochter Dina
verkracht. Ze worden vermeld Gen. 10 : 17 ; 34 : 2 ;
36 : 2 ; Jozua 9 : 7; 11: 3 ; 24: 11; Richt. 3: 5 ;
I Kon. 9: 20; I Chron. 1 : 15 ; II Chron. 8: 7.
Hewen, in fransche boeken voor Hwen.
Hexapla, d. i. het zesvoudige, de Bijbel in zes
talen ; een belangrijk werk van Origenes, zijnde de
tekse van het Oude Testament, in zes naast elkander
staande kolommen : eerst Hebreeuwsch met hebreeuwsche, dan Hebreenwsch met grieksche letters,
en eindelijk vier verschillende grieksche overzettingen. De H. zijn niet rneer in wezen ; in de 7e eeuw
schijnen ze verloren geraakt ; fragmenten daarvan
zijn bijeengebracht door Montfaucon (Parijs 1714
2 dln. in fol.), en op nieuw uitgegeven door Bahrds
(2 d.ln. in oct. Leipzig 1769).
Hexapolis, de Zes-steden-bond ter zuidwestkust van Carle. Zie DORIS.
Hexham, bet oude Alexodunum, stad in het
engelsche graafschap Northumberland, aan de Tyne,
8 uren gaans bewesten New-Castle ; 7000 inw.;
veldslag 1464, waarin aan de Roode Roos (Lancaster-partij) d'e nederlaag toegebracht werd door de
Witte Roos (York-partij); koningin Margareta, herwaarts vluchtende en zich onder de bescherming
van een roover stellende, werd door hem verborgen
in eene spelonk, die nog tegenwoordig aan vreerndelingen vertoond wordt.
Hey (de), dorp. Zie HEYDE (Ter-).
Heyde (Ter-), in de wandeling genaamd de Hey,
dorp in Z.-Holland, aan het strand der Noordzee,
bezuidw. 's-Gravenhage, een kwartier gaans benoordw. Monster; 450 inw. In het gezicht van TerH.. omstr. 5 mijlen in zee, 10 Aug. 1653 de zeeslag
tusschen de Engelschen en de Nederlanders, waarin
de kloeke Maarten Harpertsz. Tromp sneuvelde.
Heyden (grant' van), russisch admiraal, geb.
1772 in de Nederlanden, behoorde tot eene oude
hollandsche familie , trad op zijn 10e jaar in zeediensr,
deed verscheidene reizen in de Middell. Zee en in
de 1ndische Zee onder adrniraal Van Kinsbergen, ell
was X1789 in rang opgeklommeu tot scheepshritenant. In 1795 bracht hij op eene visscherspink den
stadhouder en diens twee zones, met wie hij opge-
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voed was, naar Engeland over. In Holland teruggekeerd, werd hij deswege in staat van beschuldiging
gesteld, doch, na twee maanden in hechtenis te hebben gezeten,. weder vrijgelaten. Daar hij de Bataafsche republiek niet verkoos te dienen, begaf hij zich
naar Rusland, waar hij als scheepsmajoor aangesteld
werd. Na vele tochten in de Zwarte Zee en in de
Oostzee, werd hij 1808 benoemd tot kommandant
der vloot in Finland, welke betrekking hij tot 1813
bekleedde, terwiji hij zich in vele ontrnoetingen met
de Zweden onderscheidde. In 1813 nam hij deel aan
het beteg van Dantzig. Kort daarna tot gouverneur
van Sweaborg, werd hij 1817 door keizer Alexander
bevorderd tot schout-bij-nacht. Bij gelegenheid van
de russisch-fransch-engelsche interventie ten behoeve van Griekenland, werd graaf v. H. aan bet
hoofd geplaatst van het russ. eskader in de Middell.
Zee, en droeg krachtdadig bij tot het vernielen van
de turksche vloot (1827). Tot vice-admiraal bevorderd, werd hij later benoemd tot militair gouverneur en hoofd der marine te Revel.
Heyden (Friedr. Aug. von), duitsch dichter,
geb. 3 Sept. 1789 te Merfken bij Heilsberg in OostPruisen, gest. 5 Nov. 1851 te Breslau. ,Van zijne
vele verdienstelijke voortbrengselen noemen wij
Das Wort der Frau (Leipzig 1843; 10e druk 1861).
Heyligerloo, oude naam van het 11.-boll.
dorp Heilo.
Heymisse, oude naam van het overijselsche
dorp Heemse.
Heynekewerve, voormalig dorp in Zeeland
(Aardenburger-Ambacht), moet verzwolgen zijn door
eenen watervloed ; men weet niet weer waar H.
gestaan heeft.
Heyne, en Ter-Heyne, oude namen van bet
overijselsche dorp Heino.
Heynsdijk, dorp in Zeeland. Zie HENGSTDIJK.
Heyse (Karl Wilh. Ludwig), duitsch philoloog,
gel). 15 Oct. 1797 te Oldenb., schrijver van een aantal taalk. werken, o. a. Lehrbuch der Deutschen
Sprache (2 dln. Han. 1838-49) en vooral een uitmuntend >'DuitschWoordenb." 4 dln. Maagdenb.1833-49.
Heyst, 1) dorp in de belgische prov. WestVlaanderen, aan de Noordzee ; zeebad-inrichting.
2) Heyst op den Berg, marktvlek in de belgische
prov. Antwerpen, aan de Groote Nethe, 7 uren gaans
bezuidoosten Antwerpen ; 5800 invv.
Heythuizen, dorp in nederl. Limburg (in
't voormalige Opper-Gelder), 2 uren gaans noordelijk bewesten Roermonde ; 280 inw.; ursulinenklooster.
Hezareh, een volksstam (van mongoolsche afkornst) in het noordwestelijk gedeelte van Afghanistan, op het hoogland van den Paropamisus, spreekt
eene turksche taal.
Heze, n.-hrab. dorp. Zie HEEZE.
Hezion, grootvader an koning Benhadad
I Kon. 15: 18.
Hezir, 1) een overste der priesters ten tijde
van David ; 1 Chron. 24 : 15. 2) een van de hoofden des yolks ten tijde van Nehemia ; Neh. 10 : 20.
Hezjam, of Hazjem (Hescham, Haschem,
Ilascem, Hacem), drie kalifen van Cordova, nl.:
H. I, voluit Aboel-Walid-Hezjam, volgde 788
zijn wader Abderarnus I op den troon, had aanvankelijk zijne hroeders te bestrijden, die tegen hem
iu opstand waren gekomen, en versioeg hen (79091). Na dos meester van bet gezag gehleven te zijn,.
keerde hij zijne wapenen tegen de Christenen ; hij
verwoestte Galicie, trok de Pyreneen over, en maakte,
zich meester van Narbonne en Gerona (794). Twee
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jaren later stierf hij op 40-j. leeftijd (796). Hij had
veel gedaan voor de verfraaiing van Cordova, en
vooral voor de voltooiing van de groote moskee. Hij
werd opgevolgd door Al-Hakern I. — H. II, voluit': Al-Mowajed-Billah-Hezjam, was elf jaren oud
toen zijn vader Al-Hakem II stierf (976). De veldheer Mohammed-Alrnanzor werd gedurende H.'s
minderjarigheid met het regentschap bekleed, en
behaalde groote overwinningen op de Christenen ;
maar hij werd totaal verslagen te Calatanazor, hetgeen hij zich zoo erg aantrok, dat hij stierf van
verdriet (998 of 1001). Van dezen bekwamen minister beroofd, werd de zwakke H. Il van den troon
gestooten door Mohammed-al-Mandi, die hem in
de gevangenis diet werpen (1006). Door eene nieuwe
omwenteling werd hij nit den kerker verlost en
weder op den troon geplaatst (1012); maar drie
jaren later werd hij in een voiks-oproer van het
Leven beroofd (1015). — H. III, voluit AboeBekr-fiezjam, de laatste kalif van Cordova, werd,
in weerwil dat hij bepaald voor die eer bedankte,
als kalif uitgeroepen na den dood van Jahiah-alMotali (1027). Te vergeefs trachtte hij het hoofd
te bieden aan de wapenen der Christenen en aan de
binnealandsche onlusten, en zag zich genoodzaakt
afstand van den troon te doen 1031. Hij stierf 1036.
Na hem verbrokkelde zich het kalifaat tot een aantal onafhankelijke rijkjes, hetgeen slechts strekte
om de verovering door de christen-koningen des te
gemakkelijker te maken.
Hezjam, of Hazjem (Hascem, Haschem), volnit Mohammed-ben-Hamet-Hazjem, bijgenaamd
de Sjerif, mahomedaansch wetgeleerde, nam den
titel van ASjerif" aan, omdat hij beweerde af te
stammen van den Profeet. Omstreeks 1508 zond hij
zijne drie zonen uit, om uit naam van den koning
van Fez onder de Musulmannen den oorlog te prediken, dien zij den Heiligen oorlog noemen, tegen de
Christenen, destijds meester van een gedeelte van
Noord-Afrika. Zijne pogingen werden spoedig bekroond met een gunstig gevolg, en hij stichtte de
dynastie der Sjerifs, die van 1509 af over geheel het
westerdeel van Barbarije regeerde, en die nog tegenwoordig op den troon van Marokko zit.
• Hezrai, een van David's helden ; II Sam. 23 : 35.
Hezron, stad in den stam Juda ; Joz. 15 : 3, 25.
Hezron, 1) een zoon van Ruben en stamvader
der Hezronieten; Gen. 46 : 9; Exod. 6: 13 ; Num.
26 : 6; I Chron. 5: 3. — 2) een kleinzoon van Juda ;
Gen. 46: 12; Num. 26: 21 (waar deze H. als de
stamvader der Hezronieten vermeld wordt) ; Ruth
: 18, 19 ; I Chron. 2 en 4.
Zie HY . . . .
Hi
Hia-men, chineesche naam voor Amoy.
Hiang kiang, bet Chineesch voor Hongkong.
Hiarbas, 1) zie IARBAS. - 2) koning van
Numidie, bloedverwant van Jugurtha, bekwam na
(liens val een gedeelte des rijks. In den strijd tusschen Sylla en Marius, hield H. de partij van laatstgenoemden (82 v. Chr.). Later, toen de Marianen
in Afrika door Pompejus overwonnen waren, moest
H. zich overgeven, en werd ter dood gebracht.
friesch dorp. Zie HAULS.
Hiaure (ook wel Joure, en dan, ter onderscheiding van het vlek van dien naam, de Kleine Jouwer,
of Lytse Jouwer genoemd), fransch Hyouwer, dorp
in Friesland, 1 uur gaans bezuidoosten Holwerd ;
140 inwoners.
Hibernia, door Aristoteles het eerst (onder
den naam van lerne) vermeld als een der Britannische eilanden, werd door de Romeinen het tegen-

woordige lerland genoemd. De geograaf Ptolemais
geeft de ligging en gedaante van het eitand met
juistheid op, en verrpeldt onder de bewfmers de
Ivernen, waarvan men den naam H. atleidt. Het el.
land H. was nooit in romeinsch Britannia begrepen.
In de 4e eeuw telde men er slechts ettelijke steden
of plaatsen (Eblana, Regia, lernis); bet eiland- zelf
werd toen ook wel Scotia genoemd. De Schotten
waren dan ook herkomstig uit H. Onder de overige
volksstammen merkte men voornamelijk op de Briganten en de Menapiers. De godsdienst der Druieden werd in de 5e eeuw verdrongen door het Christendom, dat in 431 door den heiligen Patricius
(meer bekend ()rider den naam van Sint-Patrick,
beschermheilige van Ierland) in H. ingevoerd werd.
Hibri, een Leviet ; I Chron. 24 : 27.
Hichtum, of Hiechtum, dorp in Friesland,
3 uren gaans benoordw. Sneek ; 150 inw.
.r.escorp.
ch
Hidaard, fries
7 i HYDAARD.
H
Hiddai, een van David's helden ; II Sam. 23 : 30.
Hiddekel, een der vier rivieren van het Paradijs; Gen. 2 : 14; Dan. 10 : 4.
Hiddenstie, smal eilandje in de Oostzee,
noordwestelijk aan de westzijde van Rugen, met zes
dorpjes, waarvan Kloster het grootste is ; bevolking
van H. 800 zielen, meest visschers.
Hiddingerijp, oude naam van het friesche
dorp Hardegarijp.
Hidzjelli, engelsch Hidgellee, stad in britsch
0. I., aan de uitwatering van den Hoogly, 10 mijlen
bezuidw. Calcutta, is de hoofdpl. van het moerassige
en ongezonde district H., dat bevolkt is met 140,000
zielen, en begrensd wordt door de rivier Hoogly, de
golf van Bengalen en de districten Ilalasore en
Midnapore.
Hiechtum, friesch dorp. Zie H1CHTUM.
Hiel, de stichter van Jericho ; I Kon. 16 : 34.
Hiel, de iNijde Maas-mond bij Brielle. Zie HEL1US.
Hiellum, oude naam van 't friesche dorp Jellum.
Hielsmagae, oude naam van 't friesche dorp
Jellum.
Hielsum, 1) of Hielzum, friesch dorp ; zie
JELSUM. - 2) oude naam van het friesche dorp
Hieslum.
Hiem, friesch dorp. Zie HYUM.
Hiempsal, koning van Numidie, zoon van
Micipsa, werd na eenige maanden geregeerd te hebben gedood door zijnen aangenomen broeder Jugurtha. Zie JUGURTHA.
Hien, of Hyen, dorp in Gelderland, derdhalf
uur gaans bewesten Nijmegen en vierdhalf uur westelijk benoorden Tiel; omstr. 800 inw. Bij den watervloed van Jan. 1809 kwamen bier 3 menschen
om het levee, 45 huizen werden geheel weggespoeld
of stortten in, 26 andere werden geheel onbewoonbaar, 28 zwaar beschadigd, en veel vee verdronk.
Hien fong, keizer van China, geb. 'Aug. 1831,
beklom Febr. 1850 den troon, kwam 1856 met Enigeland en Frankrijk in eenen oorlog, die 3 Juli
1858 met de ratificatie van den vrede van Tien-tsin
eindigde. Dit vredesverdrag kwam echter eerst tot
uitvoering, nadat 13 Oct. 1860 Peking veroverd en
de keizer genoodzaakt was de vlucht te nemen naar
Tartarije. Hij stierf 22 Aug. 1861 te Ye-hol, en werd
opgevolgd door een regentschap voor zijn oudsten
zoon Ki-tsiang, geb. 5 April 1855.
Hiera, d. i. Geheiligde, 1) het zuidelijkste der
Eolische eilanden, 3 mijlen benoorden Sicilie ; te ,
genw.Vulca°—2)derEgischlan;
tegenw. Maretimo.
Hieracium, stad in Calabrie ; tegenw. Gerace.

-

–

77

78

Hieronfmus • kloosters

HIerapolis

Hierapolis, d e heilige stad van Cybele, in
Groot- Phrygie, nabij den Meander , benoorden Laodicea. De prachtige tempel werd in 54 V. Chr. geplunderd door Crassus. Het was de geboorteplaats
van Epictetus. Het is het tegenwoordige BamboekKalessi ,: bekend door warme bronnen , en door de
schadelijke uitdampingen der spelonk Plutonium.
Reeds in Paulus' tijd bestond to H. eene christelijke
gemeente ; Col. 4 : 13.
Hierden, ook wel Hierde of Heerde gespeld,
dorp in Gelderland, drie kwartier gaans oostelijk
benoorden Harder•wijk; 900 mw.
Hierderwijk, eigenlijk de ware naam van
Harderwijk.
HiBres, fransche stad en eiland Zie HYERtas.
Hiericus, lat, naam van Jericho.
Hierle, n.-brab. dorp. Zie HEERLE.
Hierne, of Hiern, voormalige benaming van
het geldersche dorp Waardenburg.
Hiero I, tiran of koning van Syracuse, brooder en opvolger van Gelon, regeerde van 478 tot
467 v. Chr., was dapper, rechtvaardig, wijs, en een
beschermer der tlichtkunst : Simonides, Eschylus,
Pittdar•us, enz. leefden aan zijn hof. -- H. II, zoon
van een voornaam Syracuser', met name Hierocles,
behaalde als veldheer eene beslissende overwinning
op de zoogenaamde Mamertijnen,• 269 v. Chr., en
werd daarop als koning van Syracuse uitgeroepen.
Toes de Mamertijnen later de hulp tegen hem inriepen van de Bomeinen, begreep H. II tegen zulk
eenen overmachtigen vijand niet opgewassen to zijn,
en ging daarom een verbond aan met Carthago (265
V. Chr.) : dit werd de aanleiding tot den Punischen
oorlog. In weerwil van zijue dapperheid werd H.,
even als zijue bondgenooten, verslagen door Appius
Claudius, en weldra in Syracuse belegerd. Toes sloot
hij vrede met de Romeinen, en bleef hun trouwe
bondgenoot gedurende zijne lange regeering tot aan
zijnen flood (295 V. Chr.). Zijn kleinzoori Hieronymus, die hem opvolgde, gaf zich aan losbandigheid
en wreedheid over, dock werd reeds in het volgende
jaar vermoord met zijn gansche geslacht.
Hieroeles, overste van Bithynie, _vervolgens
stadhouder van Alexandria, was een der voornaamste aanstokers van de Christen-vervolging onder
Diocletiaan (303). Hij schreef ook een boek tegen
bet Christendom, getiteld : nDe vriend der waarheid
dat bestreden werd door Eusebius en Lactantius. -H., platonisch wijsgeer, leeraarde to Alexandria in
bet begin der 5e eeuw. Men heeft van hem nCommentarien op Pythagoras" en eenige fragmenten van
andere werken (Londen 1673, met lat,ijnsche rertaling).
Hieroglyphen. Zoo noenit meu het schrift
der oude Egyptenaren, waarvau meu nog t.alrijke
overblijfselen aantreft in de ohschriften der oude
gedenktee+^ enen in Egypte. Het H.-schrift bestaat
uit gegraveerde of gebeeldhouwde figures ; sommige
dies figuren zijn eene afbeelding van de voorwerpen
zelven, andere zijn daarvan eene zinnebeeldige of
slechts eene aangenomene voorstelling ; menigmaal
ook zijn de H. slechts phonetische teekens, d. i. teekens, die den kiank der woorden afbeelden. De beteekenis der H. is waarschijnlijk verloren gegaau in
den tijd, toen de Grieken zich meester gemaakt hadden van Egypte, en is twintig eeuwen tang onbekend
gebleven. Eerst in het begin der I 9 eeuw werd de
aandacht daarop gevestigd, toes men (1799) het
opschrift van Rosette gevonden had. Nadat zich
verscheidene fransche en engelsehe geleerden t.e
vergeefs met de ontraadseling van dat H.-schrift
.

hadden bezig gehouden gelukte het eenen Franschman (zie CHAMPOLL1ON daarvan den eigenlijken zin
op to sporen. Na hem hebben zich met goed gevolg
op de ontcijfering van het egyptische H.-schrift toegelegd : Rosellini, Salvolini, Leemans, Hincks, Birch,
Rouge,Schwartz, en voornamelijk Lepsiusen Brugsch.
Een overzicht van de kennis die men in eene halve
eeuw van het H.-schrift opgedaan heeft, leverde
gyplens Slellung in der Wellgeschichte
Bunsen in
(dl. I, Hamburg 1845).
Hieroma$, rivier in de decapolis van Palestina, stroomde van het oosten naar het westen door
den oostelijken halven stam Manasse, en ontlastte
zich, een weinig bezuiden het weer Gennesareth, in
den Jordaan. De H. is tegenwoordig de Yermoek.
Hieron, koningen van Syracuse. Zie Hieso.
Hieronymianen, ook wel Gr egorianen, werden de Broeders van het gemeene leven genoemd,
omdat ze den heiligen Hieronymus en Gregorius den
Groote tot patroons hadden . Zie GERARD GROO rE .
Hieronymieten, monniken die zich den
heiligen Hieronymus ter navolging stelden. Men onderscheidt vier verschilleude orden der H., nil.:
1) de orde der H. in Spanje, gesticht omstr. 1370
door Thomas van Siena; ze volgden den regel van
den h. Augustinus ; het klooster van het Escuriaal
behoorde bun toe. — 2) de orde der H. van de
Observantie, omstr. 1424 in Lombar•dije gesticht
door Lupus d'Olmedo, die den regel van Thomas
hervormde. — 3) de orde der •Kluizenaars van den
heiligen Hieronymus", omstr. 1380 in Umbrie gesticht door Petrus Gambacorti nit Pisa ; de regel dezer H. was zoo streng, dat men hen lang voor toovenaars aanzag. — 4) Het Genootschap van den
heiligen Hieronymus van Fiesoli", dat den regel
volgde van den h. Augustinus.
Hieronymus, kon. v. Syracuse. Zie Hreao II.
Hieronymus, de heilige, vomit Sophronius
Eusebius H., geb._ 331 of 342 to Stridon in Dalmatie ,
gest. omstr. 420 to Bethlehem als kluizenaar, was
(inzonderheid .sedert. 383 to Rome) een ijveraar
tegen alle ketterijen in het Christendom. Hij vertaalde het 0. T. op nieuw, en verbeterde de bestaande tat. vertaling van het N. T.; zijn werk ligt
ten grondslag aan de Vulgata. De werken van H.
zijn in het licht gegeven door Vallarsi (11 dln. Verona 1734--42 ; nieuwe editie 15 dln. Venetie 1770) .
Hieronymus van Praag,de vriend , mede strijdenmlvaJHus,nitheglc
von Faulfrsch, geb. to Praag, sedert 1349 meester
der vrije kunsten en bacealaureus der theologie,
sloot zich aan den strijd van Huss aan tegen de
hierarchie en de zedeloosheid der geestelijken ; hij
Bing daarbij to werk met eenen ijver, die onvermijdelijk aanstoot geven moest : de reliquien trapte hij
aan stukken, de pauselijke allaatbrieven 1411 verbrandde hij, enz. Zich gereed makende om zijnen als
ketter in hechtenis genomen vriend Huss to Constans to gaan verdedigen, werd hij in April 1415 to
Hirschau gevangen genomen, en zelf insgelijks naar
den kerker to Constans overgebracht. Door het herroepen 23 Sept. 1415 van zijue als ketterijen veroordeelde meeningen op vrije voeten gekomen, trok
hij echter reeds 26 Mei 1416 die herroeping in,
waarop hij vier dagen later (30 Mei) levend verbrand werd.
Hieronymus-Ambacht, Z. - hollandsch
dorp. Zie HEER-OIIDELANDS-AMRACHT.
Hieronymus-kloosters ( voor malige) in
de Nederlanden : 1) to 's-Bosch in de Hinthamerstraat ; heette ook Gregorius-klooster. ---2) to Roer,

)
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Hildegonde

Hierophant
monde in de Jezuieten-straat- — 3) te Hoorn, aan
de zuidzijde van de Nieuwe-steeg, was 1385 gesticht.
— 4) Hieronymus-berg, in Gelderland ; zie HULS5) Hieronymus-dal, buiten Leiden; zie
BERGEN.
LOPSEN. - 6) Hieronymus-dal te Delft, tusschen de
Koornbeurs en het Prinsenhof, gesticht 1403, was
een klooster van Hieronymianen of Broeders van het
Gemeene leven ; pans Adriaan VI ontving in dit
klooster zijne opleiding ; bij den vreeselijken brand
van 1536 werd het eene prooi der vlammen.
Hidrophant, in het algemeen uitlegger of
leeraar der godsdienstige gebruiken bij de Grieken
en Egyptenaars; inzonderheid de hoogepriester van
Ceres, die de eerste persoon was bij de Eleusinische
mysterien. Deze waardigheid, een der aanzieulijkste
in Athene, werd gedurende 12 eeuwen uitsluitend
bekleed door een lid van het geslacht der Eumolpieden.
Hieropolis, dezelfde stad als Hierapolis.
Hidrosolyma, lat. naam van Jeruzalem.
Hidrro, een der Canarische eilanden. Zie FERRO.
Hieslum, ook wel Jeslum, en bij verbastering
Hielsum, dorpje in Friesland, anderhalf uur parts
bezuidw. Bolsward ; 100 inw.
Highlands, d. i. Hooglanden, zoo noemen de
Britten bij voorkeur de wilde en romantische berglandschappen in het noorden en noordwesten van
Schotland. De Forth, of eigenlijk het Grampiaanschgebergte, is de zuidgrens der H., en scheidt hen
van de Lowlands of Laaglanden, die het zuidelijk gedeelte van Schotland vormen. De bewoners der H.
(Highlanders, Hooglanders), hebben in hun bijua
ontoegankelijk bergland zeer lang de aartsvaderlijke
levenswijs en zeden behouden: ze leefden in afzonderlijke familien of clans; bet hoofd van iedere clan
werd laird (lord, heer) of chieftain (hoofdrnan) genoemd. Lang getrouw aan de zaak der Stuarts,
speelden de Highlanders eene belangrijke rol in de
pogingen, die door de leden van die dynastie werden
aangewend, om weder op den engelschen troon te
komen; maar na den opstand van 1715, en vooral
na dien van 1745, nam Engeland maatregelen om
de beAchaving in de H. te hevorderen : door het
aanleggen van groote wegen werd een einde getnaakt
aan den staat van afzondering, waarin de hergbewoners zoo lang geleefd hadden ; sedert dien tijd hebben de zeden der Highlanders belangrijke wijzigingen ondergaan, ofschoon ze zich nog altijd door veel
eigenaardigs onderscheiden, en meerendeels ook nog
steeds de gaelische taal spreken. — H. een bekoorlijk bergland (de A lleghany-bergen) in het zuidoostelijk gedeelte van den n.-amerik. staat NewYork, aan weerszijden van de Hudson-rivier. be
voornaamste plaats in de H. is West-Point.
High Wycombe, engelsche stad. Zie bet
art. CHIPPING.
Higuera, naam van een aantal plaatsen in
Spanje; de voornaamste zijn : 1) H.-Junta-a-Aracena,
stad in de Sierra Morena, 7 mijlen benoordw. Sevilla; 1400 inw.; geboorteplaats van den schilder
Alonzo de Tobar. — 2) H.-la-Real, stad in de prow.
Badajoz, 4 Liven gaans bezuidoosten Xerez ; 4500
inw. — 3) Isla-de-la-II., dorp aan de Middell. Zee,
tusschen de rivieren Guadiana en Odiel, 4 a 5 mijlen
ten W. Z. W. van Huelva; 3200 inw.; sardijnenvisscherij ; ligt op een eilandje in het kustmoeras bij
Ayaraonte.
Higuerita (la), of Isla-Cristina, dezelfde plaats
als Isla de la Higuera; zie HIGUERA 3).
Higueruela, dorp in Spanje, ruin 5 mijlen
beoosten Albacete ; 2500 inw.
-
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Hijar, het oude Belie, stad in Spanje, 9 mijlen
bezuidoosten Saragossa; 3000 inw.
Hila, dorp op het Moluksche eiland Amboina
(op het schiereiland Hitoe), aan de noordwestzijde,
I uur gaans van Hitoe-Lama. Vermoedelijk de plaats,
waar de Nederlanders bet eerst voet aan wal op
Amboina gezet hebben, althans dicht bij H. hadden
zij hunne eerste sterkte .'t Kasteel van Verre"; H.
zelf werd 1637 door de Nederlanders versterkt.
Hilaard, friesch dorp. Zie HYLAARD.
Hilaire, fransche naam van Hilarius.
Hilarion, de heilige, geb. 288 te Tabathe bij
Gaza, gest. 372 op Cyprus, leerling van den heiligen
Antonius, en na dezen de ijverigste bevorderaar van
bet monnikwezen in Palestina en Syrie. Kerkelijke
gedenkdag 23 Oct.
Hilarius, pans van 461 tot 468, was geboortig nit Sardinie ; onder zijn pausschap begonnen de
monopbysitische twisten; hij wordt als heilige vereerd 21 Febr.
H., de heilige, sedert 350 bisschop van Poitiers, waar bij 13 Jan. 368 stierf, was
een ijverig bestrijder van de Arianen. Zijne geschriften werden in 't licht gegeven door de Benedictijnen
(Parijs 1693), door Massei (2 dln. Verona 1730)
en door Oberthiir (4 din. Wurtzburg 1781-88).
Kerkelijke gedenkdag 13 Jan. — H., bisscbop van
Arles, geb. omstr. 401, gest. 449, verdedigde zijne
bisschoppelijke rechten tegen pans Leo, bestreed de
Semi-Pelagianen, en wordt als heilige vereerd 5 Mei.
Hilchenbach, vlek in pruis. Westfalen,
vierdbalf uur gaans benoorden Siegen; 1300 inw.
Hildburghausen, stad met 4600 inw. in
het hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen,
7 uren gaans bezuidoosten Meiningen, ligt aan de
Werra, is de hoofdplaats van het prinsdom H., en
was van 1695 tot 1827 de residentie der prinsen
van Saksen-Hildburghausen.
Hildebert van Tours, geb. te Lavardin omstr.
1057, gest. 18 Dec. 1134 als aartsbisschop van
Tours, was de eerste, die het in het Westen beproefde, bet dogmatiscbe tot een stelsel te brengen
hij blonk ook uit als latijnsch dichter ; onder zijne
podzion merkt men op: een puntdicht op een hermaphrodiet. De werken van H. verschenen in 't
licht te Parijs 1708 (in fol.).
Hildebrand, de naam van paus Gregorius VII ;
vandaar de benaming van Hildebrandismus voor het
door Gregorius VII bevorderde hierarchische stelsel,
de hoogste graad van pauselijke macht.
Hildebrand, koning der Longobarden in
Italie, beklom den troon 736, en deelde bet gezag
met zijn oom Luitprand, die 744 stierf. In hetzelfde
jaar werd H. door de Longobarden, die zijne dwingelandij moede waren, van den troon gestooten, en
Rachis, hertog van Friuli, in zijne plaats gekozen. •
Hildebrandt (Ferd. Theod.), historie- en
portretschilder, geb. 2 Juli 1804 te Stettin, is een
der uitstekendste schilders van de Dusseldorfsche
school.
Hildegaardsberg. Zie HILLEGERSBERG.
Hildegard, de heilige, bekend door bare vizioenen en openbaringen, geb. omstr. 1098 te
kelheim in het graafschap Sponheim, eerst non in
bet klooster Disibodenberg in Tweehruggen, later
abdis van dat klooster, stichtte vervolgens een klooster op den Rupertsberg bij Bingen, waarin zij de
waardigheid van abdis bekleedde tot aan Karen dood
(1178). Kerkelijke gedenkdag 17 Sept.
Hildegonde, de heilige, geb. te Nuitz (diocese
Keulen) in 13e eeuw, behoorde tot de Cistercienser
orde. In manskleederen toog zij naar Palestina, door-

Hildernisse

Hilversum

kruiste vervolgens Italie en Duitschland, en begaf
zich toen, onder den naam van .broeder Josephus",
in de abdij van Schonauge. Dat zij eene vrouw was
atitdekte men eerst na haren dood. Kerkelijke gedenkdag 20 April.
Hildernisse, voormalig dorp in N.-Braband,
in 't markgraafschap Bergen-op-Zoom, een weinig
bezuiden Borgvliet, is in 't laatst der 15e eeuw door
overstrooming geheel teniet gegaan.
HildeSheim, lat. Hennepolis, stad met 17,000
inw, in Hanover, aan de Innerste, 7 uren gaans bezuidoosten de stad Hanover; was eertijds eene Hanzestad en is de hoofdplaats van het prinsdom H., dat
tot 1802 een onafhankelijk bisdom was (gesticht
door Karel den Groote of door Lodewijk den Vrome),
en dat thans deel uitmaakt van het district H.
(ruim 81 vierk. mijlen groat, bevolkt met 367,000
zielen). Het prinsdom H., in 1519 grootendeels bemachtigd door de hertogen van Brunswijk en Hanover, werd eerst in 1643 aan den prins-bisschop
teruggegeven, in 1807 bij bet koningrijk Westfalen
ingelijfd, door de tractaten van 1815 toegevoegd
aan Hanover, en kwam daarmede 1866 aan Pruisen.
Hildreth (Richard), amerikaansch geschiedschriiver, geb. 28 Juni 1807 te Deerfield in Massachusetts, maakte zijnen naam beroemd door zijne
uitmuntende History of the United States of America
(6 din. Londen en New-York 1849-52; 2e druk
1854-55).
Mien, stad in den stam Juda, bewoond door
de Aaronieten ; I Chron. 6 : 58.
Hilfertsen, het dorp Hilversum.
Fingerlee, afwijkende spelling voor Heiligerlee.
Hilkia, I) een hoogepriester der Joden ; II Kon.
22 en 23 ; I Chron. 6 en 9; II Chron. 34 en 35;
Ezra 7. — 2) de vader van Eliakim ; II Ron. 18;
Jezaia 22 en 36. — 3) de vader van den profeet
Jeremia ; Jerem. 1 : 1. — 4) nog vier andere personen in het 0. T.: I Chron. 6 en 26; Nell. 8, 11,
12 en 21 ; Jerem. 29.
Hill, of den Hill, ook wel de Hille, dorp in
N.-Braband, 2 uren gaans bewesten Heusden.
Hillah, of Helleh, stad in aziat. Turkije, aan
den Euphraat, 12 a 13 mijlen bezuiden Bagdad, te
midden van de ruinen van Babylon ; 10,000 inw.
Hillebrand (Joseph), geb. 1788 te Grossdungen bij Hildesheim, 1822 prof. der philosophic
te Giessen, later lid der Tweede Kamer, is vooral
bekend door zijn werk : Die Deutsche Nationalliteratur
soil dem Anfange des 18. Jahrh. (2 din. Hamburg
en Gotha 1845-6 ; 2e druk 3 dln. 1850).
Hillegersberg, dorp in Z.-Holland, 1 uur
gaans benoorden Rotterdam. In den tijd der legenden vermaarde men, dat eene reuzin, met name Hillegonde, een schortekleed vol nand hier had nedergeworpen, en dat daaruit de heuvel of berg ontstaan was, op en bij welken H. gebouwd is. Bij
Hadrianus Junius wordt gewag gemaakt van eene
waarzegster Hildegardis, die op dien heuvel een
kasteel bewoonde, en naar wie H. later genoemd is.
In den tijd der Hoekschen en Kabeljauwschen had
H. van beide partijen te lijden om bet hardst, inzonderheid 1488 en 1489.
Hillegom, dorp in Z.-Rolland, aan den straatweg van Leiden naar Haarlem, 3 uren gaans benoorden Leiden, derdhalf uur benoordoosten Noordwijk-binnen ; met onderhoorigheden 1800 inw.; veal
groenten, vooral heerlijke asperzies. In 1575 (29
Oct.) ward de kerk door de Spanjaarden verwoest.
Hillel, vader van Abdon (den rechter in Israel);
Richt. 12: 15, 15. — H., bijgenaamd de nude,

joodsch geleerde en rabbi te Jeruzalem, geboOrtig
uit Babylonie, was Pharizeer en het hoofd eerier
vermaarde school, die met warwte de gelOofvVaardigheid der mondelinge overleveringen verdedigde
tegen de school van Schammai, die leerde, dat het
geloof alleen gegrond moet zijn op de Schrift. Hij
leefde van 110 v. Chr. tot 10 na Chr. Zijne critischexegetische en paleographische aanmerkingen op
het 0. T. zijn later (als Masora, d. i. Overlevering)
bijeengebracht. — H., bijgenaamd de Heilige, vaorzitter van het Sanhedrin te Jeruzalem, anno 30 v.
Chr. vervaardigde een manuscript van den Bijbel,
waarvan slechts afschriften uit de 12e eeuw tot ons
gekomen zijn. — H., bijgenaamd de Prins, achierkleinzoon van den beiligen Judas, bracht onder de
Joden het gebruik in zwang, om de jaartelling aan
te vangen van de schepping der wereld. Hij stierf
omstr. 340 na Chr.
Hillermeer, vroeger een afzonderlijk [neer,
dat later den zuidoosthoek vormde van bet (tegeuw.
drooggemaakte) Haarlemmermeer.
stad op het deensche eilend Seeland,
4 mijlen benoordw. Kopenhagen; 2300 inw.
Zie HEILIGERLEE.
Hillinen, oude naam van Hillegom.
Hilrewaardebeeke, oude naam van Hilvarenbeek.
Hill River, rivier in kitsch Noord-Amerika,
ontspringt nabij het meer Winnipeg, stroomt in
noordoostelijke richting door verscheidene meertjes,
en ontlast zich under den naam van Hayeica-River
in de Hudsonsbaai bij fort York, na eenen loop van
40 a 45 mijlen.
Zie 1-HELMENU.
1
Hilmend,
Hilvarenbeek, dorp in N.-Braband, aan de
Hilver, derdhalf uur gaans westelijk bezuiden Oirschot ; 2000 inw.; werd 1388 verwoest en in brand
gestoken door den hertog van Gelder; 1542 en 1543
op brandschatting gesteld door Maarten van Rossem
(eerst 1400, toen 1500 gl.); 1702 geplunderd door
de Franschen, in weerwil dat de bevolking zich
dapper verdedigde ; 1708 andermaal geplunderd
door fransche dragonders, die 19 huizen en voile
graanschuren platbrandden ; 1719 groote sterfte aan
eene gevaarlijke ziekte, waarom H. toen, op bevel
der Staten, door een cordon afgesloten ward ; 1792
felle brand ; 1801 (des nachts 20 a 21 Maart) sloeg
de bliksem in den toren, doch de brand werd gebluscht ; 1842 (des nachts 29 a 30 April) verschrikkelijke brand, waardoor 15 huizen in de asch gelegd
werden. Tijdens den belgischen opstand had H. menigmaal te lijden van stroopende benden.
Hilver, of Hulver, beekje in de Meierij van den
Bosch. ontstaat bij Hilvarenbeek uit de vereeniging
van twee beekjes, die van de belgische grenzen komen. De H. ontlast zich een kwartier gaans beoosten
't gehucht Blest in den Nemer.
Hilverbeke, oude naam van Hilvarenbeek.
Hilversum, vlek in N.-Holland (in het Gooiland), 2 uren gaans bezuiden Naarden ; 5500 inw.;
in den twist tusschen Holland en Gelderland deed
hertog Karel van Egmond 1505 een inval in het
Gooi, en legde H. in de asch ; hetzelfde lot onderging H. 1629 bij den inval van graaf van den Berg ;
1672 Teed H. veel van de Franschen ; 1 Aug. 1674
warden door een zwaar onweder 30 huizen te H.
oniver geworpen, waarbij vele menschen omkwamen;
bij den brand van 1725 warden meer dan 50 huizen in de ascii gelegd ; 5 Juni 1766 woedde te H.
een allervreeselijkste brand, waarbij 217 huizen of
schuren door de vlammen verteerd werden.
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Hilvoirt
Hilvoirt, n.-brab. dorp. Zie HELVOIRT.
Himillaja, of Himaleh, d. i. het vaderland der
sneeuw, de Imous en de Emodus der ouden, het
hoogste gebergte der aarde, is eene groote bergengroep in Middel-Azie, strekt zich uit van 25 tot 35
gr. noorderbreedte en van 72 tot 95 gr. oosterlengte,
op de grenzen van Hindostan en Tibet, van de rivier
Kasjgar in het westen, tot aan de grenzen van China
in het oosten. De voornaamste keten van den H.
strekt zich uit van het N. W. naar het Z. 0., loopt
door het noordelijk gedeelte van Cashmere, Gherowal, Nepaul en Bhotan ; op den H. ontspringen de
Indus, de Ganges, de Brahmapoetra, de Irawaddy,
en de ontelbare menigte kleinere rivieren, die zich
in deze hoofdstroomen ontlasten. De hoogste piek
van het H.-gebergte is de Gaurisankar in Nepaul
(29,002 vt.); dan volgt de groep van den Kintsjindzjanga in Sikkim (28,156 vt.); de Dhawala-Giri in
Nepaul (26,826 vt.); enz.
Himera, grieksche stad ter noordkust van
Sicilie, bezuidw. Cephalmdis, gesticht 639 v. Chr.
als eene volkplanting van Zanele, was meestal afhankelijk van Syracuse. In 480 v. Chr. versloeg Gelon bier de Carthagers ; in 409 v. Chr. werd H. door
de Carthagers ingenomen en verwoest. De stad werd
4 uren gaans van daar weder opgebouwd onder den
naam van Thermce Himerenses; tegenw. Termini.
H., naam van twee rivieren op Sicilie ; de eene
(tegenw'. Fiume Grande, of Fiume di Termini) liep
noordwaarts, en bespoelde de stad Himera ; de andere (tegenw. Fiume Salso) stroomde zuidwaarts,
en deelde de zuidkust in twee gelijke deelen alvorens
zich bij Phoenicia in de Middell. Zee te ontlasten.
Himerius, grieksch taalgeleerde en sophist in
de 4e eeuw na Chr., geb. te Prusias in Bithynie,
gest. omstr. 386 te Athene, was een vinnig bestrijder van het Christendom ; '24 zijner verhandelingen,
waaronder eene lofrede op Julianus, zijn tot ons gekomen (Gottingen 1790).
Himilcon, carthaagsch veldheer, onderwierp
het grootste gedeelte van Sicilie, doch kon Syracuse
niet bemachtigen, dat dapper verdedigd werd door
Dionysius den tiran. Over dat mislukken van zijn
ondernemen gaf hij zich zelven den dood, 398 v.
Chr. H., carthaagsch zeevaarder, waarschijnlijk
een tijdgenoot van Hanno, volbracht de eerste reis
in de Noordzee, en bezocht de Britannische eilanden en de Cassiterieden (Sorlingen). — H., bijgenaamd Phamwas, veldheer der carthaagsche ruiterij, van de partij Barcas, verdedigde heldhaftig
de toegangen tot Carthago, toen het belegerd werd
door de Romeinen ; maar na heimelijk een mondgesprek gehad te hebben met Scipio, liep hij met
2000 ruiters tot den vijand over, en droeg zoodoende het zijne bij tot den val van Carthago (147
v. Chr.).
Himjarieten, bij de klassieke schrijvers
Homerieten, heetten de bewoners van zuidelijk Arabie
of Jemen, die zich daar omstr. 3000 jaren voor
Mahomed tot overheerschend yolk verhieven, verscheidene rijken stichtten, waaronder er eenige,
die eenen hoogen trap van bloei bereikten, o. a. het
in den Bijbel vermelde Scheba of Saba, en Aden
(Athana). Ze breidden hun gezag ook nit over de naburige kustlanden van Afrika, doch werden 529 na
Chr. door de (het Christendom belijdende) Ethiopiers onderworpen. De tot dusverre weinig onderzochte bouwvallen van oude hirnjaritische steden,
zooals bijv. die van Maris (de hoofdstad van het
rijk Scheba), getuigen nog heden ten dage van haren
voormaligen bloei. De H. hadden een eigen letter—
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schrift, en spraken een eigen, nauw met het Ethiopisch verwant, arabisch dialect, het zoogenaamde
Himjaritisch. Met de ontcijfering daarvan hebben zich
inzonderheid Gesenius en ROdiger bezig gehouden.
Himmen, geldersch dorp. Zie HEMMEN.
Hinckley, 1) stad in het engelsche graafschap
Leicester, aan het Ashby-de-la-Zouch-kanaal, circa
5 uren gaans bezuidw. Leicester; 16,000 inw. In
de nabijheid overblijfselen van een romeinschen weg,
tegenwoordig onder den naam van Watling-Street
bekend. — 2) vlek in den n.-amerik. unie-staat
Ohio, graafschap Medina ; 1800 inw.

Hinckmar. Zie H1NKMAR.
Hind (John Russell), engelsch sterrekundige,
geb. 12 Mei 1823 te Nottingham, 1840-44 adsistent aan de sterrewacht te Greenwich, 1844-53
observator op de particuliere sterrewacht van Bishop
in Regentpark, sedert superintendent van den
Nautical Almanac, heeft niet minder dan elf kleine
planeten ontdekt, waarnemingen gedaan op een
aantal kometen, enz., en de banen van die hemellichamen berekend. Van zijne vele verhandelingen
en geschriften noemen wij inzonderheid: The comets
(Lond. 1852); An astronomical vocabulary (L.1852);
The solar system (Lond. 1847 ; New-York 1853);
Illustrated London astronomy etc. (Londen 1853).
Hindelang, vlek in den beierschen kreis
Zwaben, dicht bij de grenzen van Tirol, 6 uren
gaans bezuidoosten Kempten ; 2200 inw.
Hindeloopen, havenstad in Friesland, aan
de Zuiderzee, 2 uren gaans benoorden Stavoren ;
3200 inw. In 779 werd (het destijds dorp) H. door
de Denen en Noormannen geplunderd ; bet yolk van
Stavoren kwam echter te hulp snellen, en behoedde
H. voor algeheelen ondergang. In 910 begon H.
meer bebouwd te worden. In 1420 nabij H. een verwoed gevecht tusschen de Schieringers en Vetkoopers; 1421 huldigde H., even als Harlingen, hertog
Jan van Beieren, graaf van Holland, tot beer. In
't begin der 16e eeuw hield H. eerst de zijde der
Saksen, doch werd door Janke Douwama in de
macht van de Gelderschen gebracht ; waarop de zoogenaamde Zwarte Bende 1515 (23 Mei) geheel H.
kwam verwoesten en in de asch leggen. Kort daarna,
bij de overdracht van Friesland aan Karel V, werd
eene burgundische bezetting in H. gelegd ; doch
1517 kwam Groote Pier de stad bemachtigen, sloeg
107 Burgundiers dood, nam er 77 gevangen, en
bracht H. in slaat van verdediging. In 1574 werd
de spaansche bezetting van H. overrompeld door
kapitein Walter Hageman, die echter reeds dadelijk
voor de in aantocht zijnde overmacht het hazenpad
moest kiezen. In 1666 leed H. groote schade, doordien de Engelschen (8 Aug.) in het V lie eene vloot
van 470 nederl. koopvaardijschepen kwamen vernielen, waaronder 30 bodems nit H., van welke
slechts 1 aan die ramp ontkwam. Door brand werd
H. geteisterd 1491 en 1514 (in laatstgen. jaar ging
het gansche archief van H. te !oar). Wijders leed
H. door den Allerbeiligen-vloed 1570, toen meer
dan 30 vrouwen verdronken met het vee, dat ze uit
de weiden trachtten te redden ; ook de Pontiaansvloed 1610 en de doorbraak van 1643 waren noodlottig voor H., dat inmiddels 1598 door een storm
was geteisterd, waarbij vele menschen bet Leven
hadden verloren, en •wel 100 schepen op de kust
vergingen. Ook de storm van 1676 en die van 8
Dec. 1703 richtte te H. groote schade aan ; zoo ook
de watervloed van Fehr. 1825, waarbij 1 menschenleven verloren ging. Het eertijds beroemde eikenbosch Kreil bij H. stond 1270 nog in voile kracht.
6
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Hindi, de hedendaagsche taal der Hindoes.
Hindian, perzische stad. Zie. ENDIAN.
Hindoel, Hindui, de uit het Prakrit ontstane

't vermaarde beleg van 's-Bosch 1629 lag Ernst Casimir, graaf van Nassau te H. met 50 vendelen, en
stoeg er 17 Mei eenen aanval af.
Hinzoean, Hinzouan, Hinzuan, een der Comorische eilanden. Zie ANJOUAN.
Hiob. Zie JOB.
Hiouwera, oudfriesche naam van Joure.
Hipolitushoef, dorp. Zie HYPOLITIISHOEF.
Hipparchia, eene grieksche vrouw, uit Maronea in Thracie, werd zoo aan den hondschen wijsgeer Crates gehecht, dat zij zijne vrouw werd in
weerwil van zijne wanstaltigheid. Zij moet ook een
en ander geschreven hebben.
Hipparchus, 1) zoon van Pisistratus, den
tiran van Athene, volgde gezamenlijk met zijnen
broeder Hippias hunnen vader op in het bewind,
528 v. Chr. Veertien jaren later (514) op het feest
der Panatheneen werd hij uit particuliere wraak van
het leven beroofd door twee jonge Grieken, met
name Harmodius en Aristogiton. Zijn dood werd
door zijnen broeder gewroken ; zie HIPHAS. —2) de
grondlegger van de sterrekunde als wetenschap, geb.
omstr. 160 v. Chr. in Bithyiiie, deed het meerendeel
zijner waarnemingen op Rhodus in 128 en 127 v.
Chr. Hij was de eerste, die tot de ontdekking kwam,
dat de tot dusverre aangenomene lengte van het
zonnejaar (op 365 dagen en 6 uren) 5 minuten te
lang wag ; hij berekende de zon- en maantafels ; en
volgens eene methode, die het diagram van H. genoemd wordt, bepaalde hij de afstanden nauwkeuriger, die zon en maan van de aarde verwijderd zijn ;
hij voorspelde den loop der planeten en de eclipsen
voor 600 jaren ; vervaardigde de eerste astrolabien,
schreef een catalogus der sterren (die tot ons gekomen is) en een aantal werken meer, waarvan wij niets
bezitten dan wellicht het minst belangrijke, nl. eene
comrnentaar (Florence 1567) op het sterrekundige
gedicht van Aratus.
Hipparis, tegen. Camarina (verkeerdelijk Camerina, zie dat art.) rivier op Sicilie, die het moeras van Camarina doorstroomt, en zich beneden die
stad in zee outlast.
Hippel (Theodor Gottlieb von), duitsch humorist, geb. 31 Jan. 1741 te Gerdauen in OostPruisen, sedert 1780 burgemeester van Koningsbergen, gest. 23 April 1796. Eerie complete editie van
werken verscheen in 14 dln. (Berlijn 1828-31).
Hippemolgen, lat. Hippemolgi, d. i. Paardenmelkers, vermeld bij Homerus (11.13,5) vermoedelijk scythische nomaden, die, even als de Galactophagen, van paardenmelk leefden. Bij Strabo worden
de H. gerekend tot de Cimbren te behooren en hoog
in het Noorden te wonen.
Hippias, 1) zonen van Pisistratus, regeerde na
zijns vaders dood over Athene, gezarnenlijk met zijnen broeder Hipparchus. Nadat deze (514) door
Harmodius en Aristogiton vermoord was, beging H.,
om over dien moord wraak te nemen, allerlei wreedheden (zie ARISTOGITON), en maakte zich zOO gehaat,
dat de Atheners hem wegjoegen (509 v. Chr.). Hij
nam de wijk naar den perzischen koning Darius, en
haalde dezen over tot den oorlog: zoo ontbrandde
de eerste Perzische oorlog tegen de europeesche
Grieken. In den slag van Marathon (29 Sept. 490 v.
Chr.), waarin de gansche armee van Darius vernietigd
werd, sneuvelde H. — 2) sophist uit Elis, was te
Athene (omstr. 436 v. Chr.) tijdgenoot van Protagoras en Socrates ; hij beroemde zich alles te weten,
kennis te hebben van alles, doch werd door Plato
(in zijne Samenspraken) aan de kaak gesteld en belachlijk gemaakt.
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taal der indische middeleeuwen.
Hindoekoe, of Hindoekoesj, d. i. Indische
Caucasus, de Paropamisus der ouden, eene hooge
keten bergen in Middel-Azie, strekt zich uit van
de grenzen van Perzie tot den rechter-oever van
den Indus, in het zuiden van Turkestan en Badaksjan en in het noorden van Afghanistan. Op de zuidhelling van den H. (tegenw. Kaferistan genaamd,
en indertijd het oorlogstooneel van Alexander den
Groote) ontspringt een aantal rivieren, die alien tot
het stroomgebied van den Indus behooren. Na den
Himalaya is de H. het hoogste gebergte der aarde ;
de Coond, tusschen Bamian en Balkh, is de hoogste
piek van het H.-gebergte, en heeft eerie hoogte van
20,000 voet.
Hindben, het grootste der Loffoden-eilanden.
Ilindoes, in het algemeen de bevolking van
Voor-Indie, doch inzonderheid het groote yolk van
den arischen stam in het Ganges-gebied.
Hindoestan. Zie HINDOSTAN en HINDOSTAN1.
Hindostan, d. i. het land der Hindoe-volkeren, beteekent zoowel het gansche schiereiland aan
deze zijde van den Ganges, alsook in engeren zin
het noordelijk gedeelte daarvan, in tegenstelling van
het zuidelijk gedeelte, dat Decan genoemd wordt.
Hindostani, is de gewone taal, die zich ontwikkeld heeft uit het verkeer der Moslems en Hindoes in Voor-Indie.
Hieniesta, of Yniesta, het oude Segestica,
stad in Spanje, 10 mijlen oostelijk bezuiden Cuenca
en 14 mijlen bewesten Valencia ; 4400 inw.
Hinkmar, geb. 806, behoorde tot een der
aanzienlijkste fanailien der Gathers, ontving zijne
opleiding in het klooster St.-Denis bij Parijs, werd
845 door Karel den Kale aangesteld als aartsbisschop van Reims, en was als priniaat van Gallie
een der eerste verdedigers van de privilegien der
Gallicaansche Kerk tegen pans Adriaan H. Dit bracht
hem te gelijk in hevige twisten met zijn eigen neef,
insgelijks H. genaamd, bisschop van Laon, die de
partij had gekozen van den pans tegen Karel den
Kale. De neef werd voor de concilien van Verberie
(869) en Attigny (870) gedaagd, en vervolgens bij
dat van Douzy (871) veroordeeld en als bisschop
afgezet. Daarna verdacht van samenzwering tegen
Karel den Kale, werd de neef H. in den kerker geworpen en op barbaarsche wijze van bet gezicht beroofd ; 878 werd hij als bisschop van Laon hersteld,
doch mocht dit niet lang overleven. De own H. noodzaakte koning Lotharius II zijne verstootene gernalin
Theutberga (Thietberge) weder tot zich te nemen, en
was een streng bestrijder van dwaalleeringen, o. a. van
de predestinatieleer van Gottschalk. Bij den inval der
Noormannen in zijne diocese vluchttehij naar Epernay (882), waar hij reeds kort daarna stierf. De werken van den Reims'schen aartsbisschop H., het volledigst in 't licht gegeven door Jac. Sirmond (2 dln.
Parijs 1645) zijn van gewicht als hoofdbron voor de
geschiedenis van het Carolingische tijdvak.
Hinloopen, verkort voor Hindeloopen.
Hinojosa, naam van verscheidene steden in
Spanje ; de voornaamste is Hinojosa-del-Duque, in
de prov. Cordova, 16 uren gaans benoorden Cordova ;
9000 inw.
Hintem, in de wandeling voor Hintham.
Hintham, gehucht in N.-Braband, een kwartier gaans benoordoosten 's-Hertogenbosch; 300 inw.;
werd 1512 platgebrand door de Gelderschen; bij

Hippo

Hipponicus

Hippo, naam van twee afrikaansche steden, die
onderscheiden worden door bijzondere bijnamen:
1) Hippo Begins, in de wandeling Hippona genaarnd
(tegenw.Bona), aan de uitwatering van den Tibitidi
in de Middell. Zee, was oudtijds de hoofdstad van
Numidie en de residentie der numid. koriingen, later
de bisschopszetel van den heiligen Augustinus. —
2) Hippo Zarilos, eigenlijk H. Diarrhytos, in de wandeling Hippona Zarytos (tegenw. Bizerte), in ZeugiLana, dicht bij Utica, aan de zee (Zarytos is slechts
eene verbastering yen Diarrhytos, d. i. de bespoelde).
Hippo, of Hipponium, stall in Italie. Zie het
art. HIPPONIUM.
Hippocampen, fabelachtige zeedieren, de
gedaante van een paard, hebbende met den opwaarts
gebogen staart van een visch er aan. De zeegoden
bedienden zich van de H. als ze rijden wilden.
Hippocentauren, in de mythologic vermeld
als monsters, geteeld nit een centaur en eene merrie.
Somwijlen komt de benaming H. ook voor als synoniem met Centauren.
Hippocrates, de vader der geneeskunde,
geb. 460 v. Chr. op het eiland Cos, waar zijn vader
Heraclides geneesmeester-priester was nit het geslacht der Asclepiaden, welk geslacht sedert verscheidene eeuwen de kunst om zieken te genezen
uitoefende als een priestergeheim. Door H. werd
daarin eene verandering gebracht. Hij reisde veal
om ondervinding en kennis op te doen, zoo in Griekenland als in verscheidene provincien van Azie ;
hij hield verblijf nu eens op Cos, dan in Thessalia,
dan te Pella aan bet hof van den macedonischen
koning Perdiccas, dan te Athene, overal de geneeskunst onderwijzende en uitoefenende. De tijd van
zijn hoogsten bloei was het tijdperk van den Peloponneezischen oorlog ; hij stierf te Larissa in Thessalia 377 v. Chr. Hij was niet alleen groot door de
leeringen, die hij voordroeg, maar evenzeer door de
wijze, waarop hij ze voordroeg. Zijne zedelijke be-.
ginselen, zijne oplettendheid op alle mogelijke bijkomende dingen, die op de zieken van invloed kunnen wezen, zijne eenvoudigheid in de behandeling,
zijn echt humaan, en alle kwakzalverij en pralerij
schuwend karakter, maken hem tot een toonbeeld
hoe een geneesheer waarlijk behoort te zijn. Van
zijne zeer talrijke werken (waaronder de Aphorismen
als zijn meesterstuk te beschouwen is) zijn de beste
editien die van Kuhn (3 dln. Leipzig 1826-27),
en vooral die van Littre, zijnde de oorspronkelijke
tekst met de fransche vertaling er naast (8 dln.
Parijs 1839-53).
Hippocrene,d.i. Hengstenbron, tat. Caballinus
Fons, volgens de legende ontstaan door eenen hoefslag van het gevleugelde paard Pegasus, vloeide aan
den voet van den berg Helicon in Beotie, was aan
Apollo en aan de zanggodinnen gewijd, en bezielde
ieder, die er uit dronk, met de geestdrift en de begaafdheid der poezij.
Hippodamia, 1) de schoone doubter van
CEnomaris, koning van Pisa in Elis en van de plejade
Asterope. Haar vader wilde haar niet anders ten
huwelijk geven dan aan dengene, die hem in het
wagenrennen overtreffen zou, terwijl ieder, die de
proef bestond, maar niet zegevierde, het levee verbeurde. Door Pelops werd het waagstuk gewonnen,
terwijl CEnomaiis zelf daarbij omkwam. Bij Pelops
werd H. moeder van Atreus en Thyestes. — 2) de
dochter van Adrastus, werd de vrouw van Pirithous;
bij gelegenheid van hare bruiloft ontstond er eene
geweldige vechtpartij tusschen de Lapithen en de
Centauren. — 3) zie BRISEIS.

Hippogrif, d. i. Grijphengst, de Pegasus nit
de niiddeleeuwen, een fabelachtig dier, uitgedacht
door den italiaanschen dichter Bojardo.
Hippolyte, koningin der Atnazonen, dochter
van Mars en Otrera, moet ontgekornen zijn in den
worstelstrijd met Hercules, toen deze, op last van
Eurystheus, haven gordel roofde.
Hippolytus, zoon van Theseus en de Amazonen-koningin Antiope, vond in niets behagen dan
in het jachtvermaak, en ontweek den omgang met
vrouwen. Toen hij Been gehoor wilde geven aan de
ontuchtige begeerten van zijne stiefmoeder Phedra,
wreekte deze zich daarover door hem bij Theseus
te betichten, dat hij haar had zoeken te verleiden.
Hierover in toorn ontstoken, riep Theseus over zijnen zoon de wraak in van Neptunus, waarop de zeegod een afschuwelijk monster uit den oceaan zond,
om de paarden van H. te doen schrikken, zoodat ze
op hol gingen, waarbij de ongelukkige H. tegen de
rotsen doodgesmeten werd. Als tooneel, waar dit
gebeurd was, noemde men eene streek in de nabijheid van Trezene in Argolis. Op verzoek van Diana
werd H. door Esculapius uit de dooden opgewekt
onder den naam van Virbius (vir bis), en sedert
dien tijd hield H. verblijf bij de godin in het Bosch
van Aricia in Italie.
Hippolytus, de heilige, een der oudste christelijke kerkvaders, bisschop te Portus bij Ostia, onderging den marteldood in 235. Kerkelijke gedenkdagen 13 en 22 Augustus. Hij wordt gehouden voor
den schrijver van een Canon Paschalis, waarin de
Paaschdag vastgesteld wordt voor 100 jaren. Bij
zijne tot dusverre bekende theol. werken (uitgegeven
door Fabricius, 2 dln. Hamburg 1716-18), kwam
omstr. de helft der 19e eeuw nog de verhandeliug
Philosophoumena, zijnde eene wederlegging van alle
ketterijen, een voor de oudste geschiedenis der Kerk
hoogstbelangrijk werk, dat, 1842 in manuscript op
den berg Athos gevonden, het eerst onder Origenes'
naam in het licht werd gegeven door Miller (Oxford
1851), daarna door Duncker en Schneidewin (Gottingen 1856), doch dat door Jacobi (Berlijn 1852)
en ook door Bunsen in het werk .Hippolytus en zijn
tijd" (Engelsch, Londen 1851; Duitsch 2 dln. Leipzig 1852-53) bewezen werd door H. geschreven
te zijn.
Hippolytus a Lapide. Zie CHEMNITZ (Philipp Bogislaw van).
Hippomenes, de minnaar van Atalante, won
hare hand, doordien hij haar in het wedloopen overtrof. Zle ATALANTE.
Hippona. Zie HIPPO REGIUS.
Hipponax, grieksch dichter, geb. °Instr. 540
v. Chr. te Ephesus. Uit zijne vaderstad verdreven
door de tirannen, die het verdrukten, ging hij zich
nederzetten te Clazomene. Hij muntte vooral uit in
het hekeldicht. De tot ons gekomene fragmenten van
H. zijn het volledigst uitgegeven door Bergk in 'Poets:
lyrici GrEeci" (2e druk Leipzig 1853).
Hippone. Zie HIPPONA.
Hipponicus, verscheidene leden nit het rijke
en aanzienlijke atheensche geslacht Callias voerden
dezen naam ; later wisselden de namen of, in dier
voege, dat de zoon van een H. altijd Callias, en diens
zoon weder H. genoemd werd: 1) H., verrijkte zich
door bet misbruik, dat hij maakte van eene hem
door Solon gedane mededeeling betreffende de
schuld-onthelling (Nut. Sol. 15). 2) Callias, een
rijk man, behaalde de zege in de pythische en olympische spelen, en kocht de verbeurdverklaarde bezittingen van den gebannen Pisistratus (Hdt.6,21).
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3) zijn zoon H., genaamd Ammon, moet de schatten onder zich gehouden hebben, die hem toevertrouwd waren door een der (490 v. Chr.) naar Perzie weggevoerde Eretri6rs. — 4) zijn zoon Callias
was de rijkste man van zijnen tijd te Athene (Plut.
Arist. 25), en moet eens in eerie groeve schatten
gevonden hebben, die een Pers hem aangewezen
had; later moet hij als onderhandelaar bij Artaxerxes Longimanus of een zijner satrapen voorden vrede
gewerkt hebben (Hdt. 7, 151. Plut. Cim. 13).
5) zijn zoon H. vermeerderde de schatten, die hij
hem nagelaten had. Deze H. werd verlaten door zijne
vrouw, die toen de vrouw van Pericles werd ; H.'s
dochter Hipparete trouwde met Alcibiades; H. zelf
streed voor zijne vaderstad in den Peloponneezischen
oorlog, en sneuvelde 424 v. Chr. in den slag bij
Delium ( Thuc. 3. 91).-6) zijn zoon Callias, een lichtzinnig man, viel in de handers van klaploopers, met
wie hij zijn grout vermogen verkwistte; hij verstiet
de eene vrouw voor, de andere na, en leidde een
zeer ongeregeld levee. In 392 v. Chr. diende hij onder Iphicrates in Corinthe, en was daarna gezant
van Athene in Sparta. In zijne laatste levensjaren had
hij het zoo behoeftig, dat hij gebrek Teed. — 7) zijn
zoon H. was de schoonzoon van Alcibiades.— 8) een
andere Callias, vermoedelijk uit eene andere familie,
sneuvelde 432 v. Chr. bij Potidea, nadat hij reeds
in 445 v. Chr. den 30jarigen vrede met Sparta gesloten had ( Thuc. 1, 63). — 9) Callias, than van
Chalcis op Eubea, omstr. 350 v. Chr., had het er op
gemunt zich van het geheele eiland meester te maken, met behulp van den macedonischen koning
Philippus. Doch 'loch bij dezen noch in Thebe vond
hij ondersteuning ter verwezenlijking van zijn plan,
en nu wendde hij zich tot Athene, waarmede hij
vroeger (350 v. Chr.) in oorlog geweest was. Demosthenes bevorderde de zaak uit vijandschap tegen
Philippus ; het oogmerk werd echter niet bereikt in
weerwil van de hulp, die aan Callias verleend werd
door Athene, tegen de door Philippus in verscheidene eubeische steden aangestelde tirannen (Demosth.
de cur, p. 282). —10)Callias, kluchtd ichter te Athene,
behoort tot het tijdvak van het nude blijspel, was
een tijdgeuoot van Cratinus, en schrijver van zes
stukken. — 11) Callias, een Syracuser, schreef een
geschiedk. werk over de daden van koning Agathocles tot aan diens dood 289 v. Chr., in 22 boeken,
waarvan nog ettelijke fragmenten aanwezig zijn.
Hipponium, of Hippo, ook wel Vibo of Vibona Valentia genaamd (tegenwoordig Bivona of MonteLeone), stad in Itali6, ter westkust van Bruttium,
was eene locrische volkplanting, werd ingenomen
door Dionysius den Dwingelaud 389 v. Chr. en door
Agathocles 293 v. Chr.
Hippophagen, d. i. Paarden-eters, volgens
de oude geografen een scythisch yolk benoordoosten de Caspische Zee, waar nog tegenwoordig nomadiseerende Kalmukken het paardenvleesch als
eene lekkernij beschouwen.
Hira, stad in het zuidoosten van Chaldea ; tegenw. Medzjed-Ali.
Hira, een man van Adullam, ten wiens huize
Sua beslapen werd door Juda ; Gen. 38 : 1.
Hirad, zoon van Henoch ; Gen. 4 : 18.
Hiram, 1) koning van Tyrus, zoon van Abibal,
regeerde van 1033 tot 999 v. Chr. Hij sloot een
verbond met David, en leverde het goud en zilver
en cederhout, benevens velerlei werklieden, benoodigd voor den tempelbouw te Jeruzalem ; II Sam.
5 : 11; I Kou. 5: 1-12; 9:11,12,14,27; 10: 11,
22 ; I Chroii. 14: 1. — 2) Hiram Abi, bouwmees-

ter nit Tyrus, werd op de aanbeveling van koning
Hiram belast met het opzicht over den tempelbouw
te Jeruzalem. Volgens de overlevering werd hij door
een gedeelte der werklieden vermoord. (In bet 0. T.
is deze H. vermeld : I Kon. 7 : 13, 40, 45 ; II Chron.
4 : 11, 16). De moord van H. is het onderwerp geworden van eene allegorische mythe, die eene groote
rol speelt in de Vrijmetselarij.
Hircanus. Zie HYRCANUS.
Hirdenbergh, oude naam van het overijselsche stadje Hardenbergh.
Hirpijnen, lat. Hirpini, yolk in Samniurn,
tusschen Campanie ten W. en Apulie ten 0., in het
zuidelijk gedeelte van het hedendaagsche Principato
Ulteriore. Hunne voornaamste steden waren Aquilonia en Cominium; de H. werden door Rome onderworpen omstr. 290 v. Chr.
Hirsau. Zie HIRSCHAU 2).
Hirschau, 1) stad in Beieren,3 a 4 uren gaans
benoordoosten Amberg ; 1550 inw.; beroemd aardewerk ; te H. werd in 1415 Hieronymus van Praag in
hechtenis genomen. — 2) H. of Hirsau, fabriekdorp
met 700 inw. in den wurtembergschen Zwartewoudkreis, aan den Nagold, 1 uur gaans benoordw. Calw;
het heeft zijn ontstaan te danken aan het tegenw.
in ruiner liggende benedictijner klooster H., dat,
830 gesticht door graaf Erlafried van Calw, door
zijne school veel heeft gedaan voor de ontwikkeling
van zuidwestelijk Duitschland, vooral onder abt
Wilhelmus, gest. 1091. Van gewicht voor de geschiedenis van Duitschland is Tritheim's Chronicon
Hirsaugiense, en meer nog de Codex Hirsaugiensis
(Stuttgart 1844).
Hirschberg, 1) stad in het pruis. reg.-district Liegnitz, aan den Bober en aan den voet van
bet Reuzengebergte, 11 uren gaans bezuidw. Liegnitz ; 9000 inw.; deze stad werd dikwijls veroverd
en verbrand (1549, 1633, 1634); het is 't middelpunt van den silezischen linnenhandel, en de hoofdplaats van den kreis H. (circa 11 vierk. mijlen, met
59,000 zielen). — 2) vlek met 1000 inw. in het
pruis. reg.-district Arnsberg. — 3) stadje met 1700
inw. in het prinsdom Reuss-Schleitz, aan de Saale,
3 a 4 urea gaans zuidelijk beoosten Lobenstein.
4) Ook Dokzy, stad met 2200 inw. in den boheemschen kreis Buntzlau, ruim 7 mijlen oostelijk benoorden Praag.
Hirschfeld. Zie HERSFELD.
Hirschfelde, marktvlek met 1850 inw. in
het saksische kreisdistrict Bautzen, aan de Neisse,
2 uren pans benoordoosten Zittau.
Hirschfeldt, vlek net 600 inw. in Beieren,
aan den Main, kreis Unterfranken.
Hirsehholm, vlek op het deensche eiland
Seeland, aan de oostkust ; 1700 inw.; tot 1810
prachtig koninklijk kasteel.
Hirschhorn, stad met 1800 inw. in HessenDarmstadt, prov. Starkenburg, aan den Neckar, 13
uren gaans oostelijk bezuiden Darmstadt.
Hirson, marktvlek in het fransche dept. Aisne
aan de Oise, 4 uren gaans benoordoosten Vervins;
3300 inw.; de vestingwerken van H. werden 1650
door de Spanjaarden vernield.
Hirsowa, stad in het turksche ejalet Silistria
(Bulgarije), aan den Donau, ruim 11 mijlen benoordoosten Silistria ; citadel ; 3000 inw.; vergelijk
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Hirstholmen, groep eilandjes in het Kattegat, niet ver van de noordoostpunt van Jutland.
Hirt (Aloys), archeoloog en kunsthistoricus,
geb. 27 Juli 1759 te Bella in de Baar, gest. 29 Juni

Hirtius

Histimus

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

schen inval in Gallie, kwam eene groote menigte
Celten de Pyreneen over, en vermengde zich met de
Iberen of lberiers van Noord-Hispania : zoo ontstond
bet gemengde ras der Celtiberen (Celtiberiers). Reeds
vroegtijdig werden de oostkusten van H. overdekt
met volkplantingen der Phoceers, Rhodiers, Massalioten, Zacynthiers en Pheniciers. De rijke goudmijnen, die destijds in H. gevonden werden, trokken
vervolgens de opmerkzaamheid der Carthagers, die
zich vOOr 266 v. Chr. meester maakten van het
kustland van Btetica, en die van 236 tot 219 v. Chr.,
onder Hamilcar, Hasdrubal en Hannibal hunne veroveringen voortzetteden diep landwaarts in. Van 216
tot 206 v. Chr. werden de Carthagers verdreven
door de Romeinen, die zoodoende hun gezag in H.
vestigden ; een tweede oorlog van 197 tot 178 v.
Chr. onderwierp aan Rome het oostelijk gedeelte
van H. tusschen den Ebro en de Pyreneen, bewoond
door de Carpetanen, Celtiberen, Turdetanen en Vacceen ; in eene derde reeks van oorlogen, genaamd
oorlogen van Viriathus (153139) en van Numantia (143-133 v. Chr.), onderwierp Rome de Lusitanen, Callaieken, Arvaken, en bevestigde zijn gezag over de Vacceen en Celtiberen. Door Metellus
Balearicus werden de Balearische eilanden ontvolkt
123 v. Chr.; eindelijk bracht Augustus de Asturen
en de Cantabren tot onderwerping (25-20 v. Chr.).
Middelerwijl (85-71 v. Chr.) had H. tot wijkplaats
gediend voor Sertorius, den partijganger van Marius,
die door Sylla vogelvrij verklaard was na den dood
van zijnen tegenstander ; van 49 tot 45 had H. voor
de partij van Pompejus gestreden tegen Cesar, die
deze partij eerst hij den slag van Munda vernietigde.
Onder het keizerrijk stond H. op een hoogen trap
van bloei, en het schonk aan Rome verscheidene
beroemde schrijvers (Seneca, Lucanus, Martialis),en
zelfs een keizer (Trajanus). In 408 kwamen de
Sueven, de Alanen en de Vandelen zich in H. nederzetten, en in 411 de Westgothen, welke laatste
reeds spoedig meester werden van gelled het schiereiland. Zie wipers SPANJE.
Hispaniola, de eerste naam, die door de
Spanjaarden aan San-Domingo (Haiti) gegeven
werd. Zie SAN-DOMINGO.
Hissar, 1) landschap in Turkestan, beoosten
Bucharije, van Balkh en Kondoets gescheiden door
den Amoe, is in het bezit van vier Usbeken-vorsten,
die het land na huns vaders dood onderling gedeeld
hebben ; de hoofdstad van H. is de vestingstad
met omstr. 4000 inw. aan den Abi-Hissar, die zich
in den Amoe ontlast, en ligt 27 mijlen bezuidoosten
Samarkand. — 2) district van het britsch-indische
presidentschap Calcutta, strekt zich nit langs den
linker-oever van den Dzjumna, en heeft tot hoofdplaats H. (Hissar-Firozeh), 18 a 19 mijlen benoordw. Delhi ; deze stad is eene gewichtige sterkte,
reeds in de He eeuw gesticht door sultan Firoez.
3) Ghuzel-Hissar; zie GHUZEL.
Hister. Zie.e -STER
1
en ETHICUS.
Histitea, of Hestima, later Oreus, tegenw.
Orio, stad op de noordwestkust van bet eiland Eubea, aan de uitwatering van den Callas.
ilistimus, tiran van Milete, was een dergenen,
die van Darius den last ontvingen om de brug van
den Donau te verdedigen, tijdens zijnen veldtocht in
Scythie : hij belette clan ook de Toniers gevolg te
geven aan den raad van Miltiades, die de brug wil4e
of breken. Door Darius werd H. daarvoor beloond met
de aanstelling als stadhouder van Ionie niettemin,
ziende dat andere hem door Darius gedane beloften
onvervuld bleven, kwam H. in opstand. Met veel

Hisar. Zie HISSAR.
Hisingen, eilandje aan de westkust van Zweden, gevormd door de twee uitwateringsarmen van
de GOta-Elf en van het Kattegat.
Hiskias. Zie HIZKIA.
HiSPagnaC, marktvlek in het fransche dept.
Lozere, ruim 2 wren pans benoordw. Florae; 1500
inwoners.
Hispalis, tegenw. Sevilla, stad in Hispania,
reeds voor de Romeinen eene voorname koopstad der
Turdulen, onder Cesar romeinsche kolonie (Julia
Romula), onder de Gothen en Vandalen hoofdstad
van het zuiderdeel van Spanje. De stad H. werd gezegd gesticht te zijn door Hercules (dit zal beteekenen : door de Pheniciers, vvier god Melkart identiek
was met Hercules).
Hispania, landstreek in het oude Europa, tegenw. Spanje en Portugal, werd ten N. begrensd door
de Pyreneen, aan at de overige zijden door den Oceaan en de Middellandsche Zee; besproeid werd H.
door zes groote rivieren, waarvan de namen genoemd
worden in dit vers:

Sunt Minius, Durius, Tagus, Anas, Bcelis, Iberus.
De Romeinen deelden H. aanvankelijk onbestemd in
twee groote landstreken, nl. aan deze zijde van den
Ebro en aan gene zijde dier rivier (H. citerior en H.
ulterior), vervolgens in drie (Tarraconensis, Lusitanie,Bmtica), daarna in vijf (Tarraconensis, Galicie,
Carthaginensis, Lusitanie, Bastica). Als diocese van
de prefectuur der Gallien, was H. ingedeeld in zeven
provincien (de vijf daareven genoemde, de prov.
der Balearische eilanden, en Mauritania Tingitana).
Onder de Gothen behield men de indeeling in vijf
provincien, doch men noemde die naar hare hoofdplaatsen : Tarraco, Braccara -A ugusta, Carthago Nova,
Emerita, Hispalis. -- De voornaamste volkeren van
H. waren: 10. (tusschen de Pyreneen en den Ebro)
de Ilergeten,Laletanen,Ceretanen,Vasconen; 2.. (tusschen den Ebro en den Guadalquivir) de Ilercaonen
op de beide oevers van den Ebro, de Edetanen, Lobetanen, Contestanen ; 3°. (in het noordwesten) de
Asturen, Cantabren, Artabren, Callaieken ; 4.. (in
het stroomgebied van Duero en Taag) de Vacceen,
Carpetanen, Vettonen, Lusitanen ; 5.. (van den Taag
tot den Guadalquivir) de Oretanen, Celtiberen, Celtieken, Cunieken ; 6.. (in Bmtica) de Turdulen, Turdetanen, Bastitanen, Bastulen. — Sedert de hoogste
oudheid was H. bewoond door volkeren van den
iberischen stam, waaronder men onderscheidt de
Cyneten of Cynesiers op de zuidoostkust, de Tarr
tessiers bij de Zuilen van Hercules, en de Sicanen
of Siculen bij de Pyreneen. Op een niet bekend tijdstip, maar omstreeks denzelfden tijd van den cyn3ri-
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krijgsgeluk oorloogde hij eenigen tijd tegen de trotpen van Darius, doch word eindelijk (494 v. Chr.)
door Harpagus overwonnen, gevangen genomen en
ter dood gebracht.
Histimotis, ook Hestimotis, of Estifflotis, klein
landschap in het oude Griekenland, in Thessalia ,
grensde ten N. aan Perrbmbia, waarvan bet gescheiden was door de Cambunische bergen, ten 0.
aan Pelasgiotis, ten Z. aan den Peneus, waardoor
bet van Thessaliotis gescheiden werd, en ten W.
aan den Pindus, waardoor het gescheiden werd van
Epirus. De voornaamste steden van H. waren Gomphi en Phwstus. Het landschap H. droeg zijnen naam
naar eene kolonie van Histirea in Eubea.
Histrie. Zie ls-rate.
Hit, turksche stad. Zie HUTS.
Hitchcock (Edward), amerik. geoloog, geb.
24 Mei 1793 to Deerfield in Massachusetts, geestelijke der Congregationalisten, sedert 1825 professor
aan bet Amherst College, vestigde zijn roem als geleerde en schrijver inzonderheid door zijne geologische werken, waaronder : Reports on the geology of
Massachusetts (4 din. 1833 41); illustrations of
surface geology (1857) en de in ontelbare editien
verspreide Elementary geology, alsook Religion. of
-

geology and its connected sciences (1851).
Hitchin, oudtijds Hiz, Hitche of Hychen, oude
(door de Saksen gestichte) stad in het engelsche
graafschap Hertford, 6 uren gaans benoordw. Hertford ; 5300 inw,, oude merkwaardige kerk; eene onder Eduard 11 voor de Carmelieten gestichte abdij.
Filth, of Hit, het Is of zEiopolis der ouden,
koopstad in het turksche ejalet. Bagdad, aan den
Euphraat, 23 mijlen bewesten Bagdad; omstr.
10,000 inw.
Hitlands eilanden, zooveel als Shetlandseilanden.
Hitoe, meestal Kust van Hitoe genaamd, schiereiland in nederl. 0. 1., uitmakende het grootste gedeelte van het moluksche eiland Amboina, staat
door den Pas van Baguala in gemeenschap met Leytimor, zijnde het zuidelijkste gedeelte van het eiland.
De naam H. beteekent in het Arnbonsch-,,zeven", en
is ontleend aan de zeven landschappen (oelies of gespanschappen), waarin H. ingedeeld is.—H., naam
van twee dorpen in het gespanschap Helawan op
het schiereiland H., nl.: 1) Hitoe-Lama, d. i. OudHitoe, waar de Nederlanders het eerst in onderhandeling kwamen met de inlanders van Amboina, en
waar 1656 het nederlandsche blokhuis Leyden aangelegd werd. — 2) Hitoe-Noekoe, waar in 1600 de
eerste nederlandsche vesting in 0.1. aangelegd werd.
Hitsert (den), dorp. Zie BEIJERLAND
blz. 463.
Hitsum, of Hitzum, ook wel Hitzurna, dorp in
Friesland, een half uur gaans bezuidw. Franeker;
met de buurtschap Wester-Hitsurn circa 500 inw.
Hittdorf, of Hittorf, stad in het pruis. reg.district Dusseldorf, kreis Solingen, aan den Rijn ;
1800 inw.
Hitteren, het grootste eiland caner aan de
kust van bet noorweegsche anit Zuid-Drontheim gelegene groep, die gezarnenlijk 9 a 10 vierk. mijlen
groot en met 5 a 6 duizend zielen bevolkt is.
Hittorff (Jac. Ignatius), bouwineester, gab.
20 Aug. 1795 to Keulen, ontving zijne opleiding te
Parijs, werd aldaar 1818 koninklijk architect, 1832
upper-architect voor de gouvernements-gebonwen,
bestuurde de werken aan het Concordia-plein, in de
Elyseesche velden, enz., en heeft sedan de regeering
van Napoleon III eene verbazende werkzaamheid
—

Hoang-ho
aan den dag gelegd bij het verfraaien en verbouwen
van Parijs. Onder zijne letterkundige producten merken wij vooral op : Architecture antique de la Sicile
(3 din. Parijs 1826-30); Architecture moderne de
la Sicile (Parijs 1826-30); Architecture polychrome
chez les Grecs (Parijs 1830).
Hiuen tsang, chineesch Buddhist, geb.
603 na Chr., gest. 664, maakte zich bekend door de
groote reizen, die hij van 628 tot 645 in het helang
van het Buddhismus deed uit China naar India en
de westelijke en noordwestelijke grenslanden, en die
hij beschreven heeft in een voor ons hoogst belangrijk werk, dat door Julien in bet Fransch vertaald
is onder dezen titel : Memoire sur les contrees occidentales (Parijs 1857). Eene geschiedenis van H.'s leven en reizen door Hoei-li en Yen-tsong was reeds
vroeger vertaald door Julien in het licht gegeven
(Parijs 1853).
Hium, friesch dorp. Zie HUM.
Hiuwera, oudfriesche naam van Joure.
Hivange, fransehe naam van Hivingen.
Hivieten, of Hivvieten, dezelfde als Hevieten.
Hivingen, fransch Hivange, dorp in nederl,
Luxemburg, circa 3 uren gaansbewesten Luxemburg.
Hivvieten. Zie HIVIETEN.
Hizkia, koning van Juda (725--699 v. Chr.),
zoos en opvolger van Achas, herstelde de in verval
geraakte eeredienst van Jehova, voerde met good
gevolg oorlog tegen de Philistijnen, doch had moeite
zich staande to houden tegen de Assyriers onder
Sanherib. Door den profeet Jezaia van eene doodelijke ziekte genezen, regeerde hij nog 15 jaren, en
maakte zich jegens Jeruzalem verdienstelijk door
het aanleggen win eene waterleiding. Men vindt hem
vermeld in de volgende kapittels van het 0. T. :
II Kon. 16, 18, 19, 20, 21; I Chron. 3, 4; II Chron.
29, 30, 32 ; Spy. 25 ; Jezaia I, 36, 37, 38, 39 ; Jerem. 26; Hoz. I.
H. zie JEHIZKIA. - H., vier
verschillende personen in het 0. T. : I Chron. 3: 23;
Ezra 2 : 16 ; Nell. 7 : 21 ; 10 : 17: Zeph. 1 : I.
Hjelmar, meer in Zweden, benoordoosten het
Wettern-meer, is circa 9 vierk. mijlen groot, en
staat door een kanaal in gemeenschap met bet Arboga-kanaal.
HjOrring, stad in Jutland ; 2800 inw. en de
ladingsplaats Lokken.
Hlassa, stud in Tibet. Zie LASSA.
Hlinsko, stad in den boheemschen`kreis Chrudim, aan de Chrudimka ; 3500 inw.
Hluk, dorp in den rnoravischen kreis Hradish;
2100 inw.; oud kasteel ; minerale bron.
Ho, of Heng, d. i. Zuil des hemels,berg in China,
in de prov. An -Hoei, departement Liu-tsjeeoe, is
een der 4 zoogenaamde heilige bergen der Chineezen.
HoaI ho, rivier in China, ontspringt in de
prov. Ho-nan, bezuidw. de stad I)zjoe-ning, loopt
in zuidoostelijke richting door de provincien Anhoei en Kiang-soe, doorstroomt het meer Hong-tse,
en outlast zich na eenen loop van ruim 80 mijlen in
den Hoang-ho.
HoaI king, stud in China, prow. Ho-nan.
Hoal ngan, volkrijke, driedubbel ommuurde
stad in China, prov. Kiang-soe, bezuidw. de tiitwaterin€, van den Hoang-ho en aan het Groote kanaal.
Hoang hai, d. i. Gale Zee, dat gedeelte der
Chineesche Zee, dat zich uitstrekt tusschen het
eigenlijke China en Corea ; de IL vomit de twee
zeeboezerns van Pe-tsji-li en van Liao-tong.
Hoang ho, d. i. Gale Rivier, een der grootste
rivieren van China, ontspringt in het binnenland
van Azie op het Koelkoen-gebergte, doorstroomt
—

—

—

—

—

—

—

lloangephn
Mongolia, baant zich eenen weg door den Grooten
Muur om in de chineesche provincie Xan-soe te
komen ; na die prov. doorstroomd te hebben, verlaat
de H. het Hemelsche rijk weder, loopt dan aanvankelijk noordoost-, en daarna weder zuidwestwaarts
om andermaal China binnen te dringen en de pro-.
vincien Sjen-si en Sjan-si van elkander te scheiden,
stroomt vervolgens door het noorden der prov. Ronan, neemt dan eensklaps eene zuidwaartsche richting, besproeit de provv. An-hoei en Kiang-soe, en
ontlast zich na eenen loop van 600 mijlen in de
Gele Zee. Het stroomgebied van den H. bedraagt
33,600 vierk. mijlen.
Hoang–pOu, chineesche naam van het eiland
Whampoa bij Canton.
Hoang tsjeeoe, groote stad in het binnenland van China, prov. Hoe-pe, aan den Jang-tsekiang.
Hoang ti, keizer van China,beklom den troon
omstr. 2698 v. Chr., en wordt gehouden voor een
der eerste wetgevers in China.
Hoba, in Abraham's tijd eene plaats bewesten
Damascus; Gen. 14: 15.
Hobab, de schoonvader van Mozes; Num. 10 :
29 ; Richt. 4: 11.
Hobart town, of Hobarton, hoofdstad der
britsche kolonie Tasmania in Australia, aan den Derwent, 3 mijlen van de uitwatering dier rivier in den
Grooten Oceaan ; eerst in 1804 gesticht ; bloeit door
zeehandel, en telde in 1860 reeds over de 18,000
inwoners.
Hobbema (Meindert), nederlandsch landschapschilder, werkte in de tweede helft der 17e
eeuw, en is voor landschappen, naast J. Ruisdaal, de
beroemdste nederl. meester; volgens sommigen is
hij te Koevorden geboren, volgens anderen te Amsterdam, waar hij overigens ook gewoond heeft en
gestorven is.
Hobbes (Thomas), engelsch philosoof, geb.
5 April 1588 te Malmesbury, hield sedert 1641 verblijf in Frankrijk, waar hij zijne twee voornaamste
werken schreef (De Give en Leviathan). Daar die
werken veel bestrijders tegen hem in het harnas
joegen, keerde hij 1652 naar Engeland terug, en
stierf 4 Dec. 1679 te Hardwicke. Complete edition
van H.'s werken: English works (11 dl n. Londen
1842-45); Opera latina (5 dln. Londen 1844-45).
Hobein (Jacob), nederlandsch matroos, onderscheidde zich door een stout waagstuk om de eer
onzer vlag te redden. Zie BIERVLIET.
Hobhouse (sir Benjamin), engelsch staatsman, geb. omstr. 1757 te Bristol, gest. 1831, werd
advocaat, bezocht 1783 Frankrijk, nam 1797 zitting
in het La g erhuis; hij was een der geduchtste bestrijders van 'de staatkunde van Pitt, en een der voorstanders van den vrede met Frankrijk. — H. (sir
John Cam), lord Broughton, zoon van den vorige,
geb. 27 Juni 1786, vergezelde zijnen vriend lord
Byron naar het Oosten, was tijdens de Honderd Dagen in Frankrijk, en trok nog na den slag van Waterloo openlijk partij voor keizer Napoleon. Sedert
1829 lid van het parlement, behoorde hij eerst tot
de radicalen, werd later echter van gematigder zienswijzen, was verscheidene walen lid van het ministerie, laatstelijk president van het Hof van Contrele
voor Oost-Indio, werd 1851 peer, en trad Jan.1852
met de overige Whig-ministers af.
Hoboken, stad in den n.-amerik. staat NewJersey, aan den Hudson, tegenover New-York ; 7000
inw.; is de plaats van uitspanning voor de bevolking van New-York.
–

–

–

Hochkirch

87

Hobrede, of Hobreede, dorpje in N. Holland,
anderhalf uur gaans westelijk benoorden Edam;
140 inw.
Hobree, in de wandeling voor Hobrede.
Hobscheid, dorp in nederl. Luxemburg, aan
de Eischen, 5 kwartier gaans beoosten Arlon.
Hoche (Lazare), fransch generaal, geb. 25
Juni 1768 te Montreuil (voorstad van Versailles)
nit arme ouders, was eenvoudig serjant bij de fransche garden toen de omwenteling uitbrak, klom
door moed en bekwaamheid spoedig op tot generaal,
en telde nauwlijks 25 jaren, toen hij tot opperbevelhebber der Moezel-armee benoemd werd (Pichegru, die zich daarmede gevleid had, werd uit (lien
hoofde H.'s onverzoenlijken vijand). Na een kleinen
tegenspoed bij Kaiserslautern, versloeg H. de Oostenrijkers onder Wurmser bij Weissenburg (26
Dec. 1793), ontweldigde hun Germersheirn, Spiers
en Worms, bevrijdde Landau, en verdreef de Oostenrijkers nit den ganschen Elzas. Ten gevolge van
geschillen met Pichegru werd El. in den kerker geworpen, doch kwam reeds 9 Thermidor (27 Juli
1794) weder in vrijheid, en werd kort daarna aan
het hoofd geplaatst van de armee in de Vendee, waar
hij zich dubbel voordeelig deed kennen : als edel
mensch (door de verschoonende wijze, waarop hij zich
jegens de bevolking gedroeg) en als onverschrokken
held. De krijgsrnacht der emigranten en Engelschen,
geland bij Quiberon, werd totaal door H. vernietigd
in den gedenkwaardigen slag van 21 Juli 1795 ; hij
versloeg de korpsen der twee voornaamste Chouannerie-aanvoerders, Charette en Stotilet, rnaakte zich
van beider persoon meester, herstelde overal de
rust, en ontving den eernaani van ,, Bevrediger
van de Vendee". In het laatst van 1796 werd hem
opgedragen eerie landing in Ierland te bewerkstelligen, doch door tegenwind werd hem dat onmogelijk gemaakt. Van dien mislukten tocht teruggekeerd, werd hem het opperbevel toevertrouwd (Fehr.
1797) over de armee van Sambre-en-Maas, die
80,000 man sterk was. Hij trok den Rijn over; won
achtereenvolgend van de Oostenrijkers de veldslagen van Neuwied (17 April 1797), van Ukerath, van
Altenkirchen ; de wapenstilstand van Leoben stuitte
zijn zegepralen, en noodzaakte hem te Wetzlar te
blijven, dat hij pas had bemachtigd. Vervolgens werd
hij benoemd tot opperbevelhebber der armee van
Duitschland (zijnde de Rijn-armee, met (lie van
Sambre-en-Maas vereenigd), doch reeds spoedig
daarop werd hij ongesteld, en stierf 18 Sept. 1797.
Het gedenkteeken, voor hem opgericht, op den weg
van Maintz naar Bingen, heeft de koning van Pruisen 1839 laten herstellen ; te Versailles is 1832 op
een der fraaiste pleinen een standbeeld van H. opgericht.
Hochfeld, 1) vlek in het fransche dept. van
den Benedenrijn, nabij de Zorn, 4 uren gaans beoosten Saverne ; 2200 inw. — 2) een berg; zie
CHAMP-DE-FEU.

Hoehheim, stad in het Nassausche, tusschen
Frankfort aan den Main en Maintz, nabij den Main ;
2300 inw.; beroemde wijn (Hochheimer).
Hochkirch, dorp in de saksische Opperlausitz, derdhalf uur gaans bezuidoosten Bautzen ;
500 inw.; bekend uit den 7-j. oorlog door de nederlaag van Frederik II, die hier 14 Oct. 1758 geslagen werd door maarschalk Darin, in welken slag
de pruisische generaal Keith sneuvelde. Na den slag
van Lutzen 1813 bevochten de Franschen onder
Marmont en Macdonald bij H. eene overwinning op
de Geallieerden.
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Hochst, 1) stad in het Nassausche, derdhalf
uur gaans bewesten Frankfort aan den Main ; 2600
inw.; overwinning van Telly op hertog Christiaan
van Brunswijk 10 Juni 1622. — 2) marktvlek in
Hessen-Darmstadt, provincie Starkenburg, aan de
Miimling; 1400 inw.
Hochstadt, stad is Bohemen, kreis Gitschin;
1700 inw.
Hochstadt, stad in Beieren, kreis Oberfranken, aan de Aisch ; 1750 inw.
Hochstadt, of Hochstett, stad in Beieren, aan
den Donau, 9 uren gaans benoordwesten Augsburg;
2400 inw.; bij H. zijn verscheidene bloedige veldslagen geleverd : 9 Aug. 1081 overwinning van den
tot koning verkoren graaf Herman van Salm op de
Keizerlijken ; 20 Sept. 1703 werden de Keizerlijken
hier verslagen door de Franschen (onder maarschalk Villars) en Beierschen (onder den Keurvorst)
13 Aug. 1704 werden de Franschen (onder maarschalk Tallart) en Beierschen (onder den Keurvorst)
hier totaal verslagen door de armee der Geallieerken (onder prins Eugenius van Savoje en den hertog van Marlborough); door de Engelschen is deze
slag van 13 Aug. 1704 slag van Blenheim" genoemd, naar een dorp, dat in dezelfde vlakte ligt
als H.; 19 Juni 1800 werden hier de Oostenrijkers
in de pan gehakt door de Franschen (onderMoreau).
Hocquincourt (Charles de Monchy, maarschalk d'), geb. 1599, behoorde tot eene oude familie in Picardie ; hij onderscheidde zich in de verschillende veldtochten tegen de Spanjaarden onder
Lodewijk XIII, kommandeerde den linkervleugel
der koninklijke armee in den slag van 'Whet (1650),
waarin Turenne, destijds opstandeling, de nederlaag
Teed ; in het volgende jaar ontving H. den maarschalksstaf. Hij werd 1652 bij Bleneau verslagen
door Conde, die toen met de Spanjaarden medestreed. Naar Catalonia gezonden (1653), belegerde
H. vruchteloos Gerona, werd kort daarna naar Vlaanderen geroepen, en forceerde de vijandelijke linie
voor Arras. Doch om aan vrouwen te behagen, die
tot de partij der Fronde behoorden (mevrouw de
Montbazon en mevrouw de Chatillon) verliet hij de
hofpartij, en schaarde zich aan de zijde der Spanjaarden (1655), die hem de verdediging van Duinkerken toevertrouwden, voor welke stad hij 1658,
op verkenning uitgegaan, in eene ontmoeting met
de fransche troepen snenvelde.
Hod, afstammeling van Azer; I Chr. 7: 37.
Hodajeva, een der kinderen van Eljoenai,
vermeld I Chron. 3 : 24.
Hodavja, 1) een van de hoofden des yolks in
den halven stam Manasse; I Chron. 5 : 24. — 2) afstammeling van Benjamin ; I Chron. 9 : .7. — 3) een
der nit Babel wederkeerende levieten ; Ezra 2 : 40.
Hodeda, of Hodeida, havenstad in Jemen, in
Arabic, op de kust der Roode Zee; 16,000 inw,
Hoder, god van het toeval in de noordsche
mythologie.
Hodes, huisvrouw van Saharaim ; I Chron.8 :9.
Hodeva, een der babyl. gevangenen ; Neh. 7 : 43.
Hodia, 1) huisvrouw van Mered ; I Chron. 4:
19. — 2) twee of meer levieten ten tijde van Ezra;
Neh. 8, 9 en 10.
Hoditz, grafelijk geslacht in Oostenrijk, splitste
zich in twee Hiller], namelijk : II.-Jlosswalde en
Eerstgenoetnde linie is uitgestorven
met H. (gnat' Albrecht Joseph von), geb. 16 Mci
1706, vermaard door den heerlijken lusthof, waarin
hij zijn landgoed Rosswalde in Moravie had laten
herscheppen; daar had hij zijde kostbare kunstver-

Hoekschen en Kabeljanwschen
zamelingen aangelegd ; daar hield hij eene ware
hofhouding, en ontving er dikwijls bezoeken van
Frederik den Groote, die hem zijn vriend noemde ;
daar liet hij voor een uitgelezen kring van vrienden
tooneelvoorstellingen geven van de meesterstukken
nit de fransche, duitsche en italiaansche tooneelwereld. Toen hij eindelijk op die wijze zijn kolossaal
vermogen verloren had, legde Frederik de Gr. hem
een jaargeld toe, en liet hem te Potsdam wonen,
waar H. 17 April 1778 stierf.
Hodsi, laag gelegene landstreek in David's rijk ;
II Sam. 24 : 6.
Hoeck (den), voormalig dorp in den Zuidhollandschen waard, verdronk in den vloed van 18 Nov.
1421, doch kwam later weder droog, en heet thans
Puttershoek (zie dat art,).
Hoeckelum, oude naam van Heukelum.
Hoeckenisse, voormalig dorp in den Zuidhollandschen waard, verdronk iu den vloed van
18 Nov. 1421, en kwam nooit weer te voorschijn.
Hoedekenskerke, of Hoedenskerke, bij de
Zeeuwen genaamd Oedjeskerke, dorp op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, aan de Honte of WesterSchelde, 2 uren gaans bezuidoosten Heinkenszand ;
400 inw.; goede haven; overzet-veer op Neuzen,
Welsoorde en Ossenisse.
Hoeden en Mutsen, benamingen van twee
tegenover elkander staande partijen in Zweden onder de regeering van Frederik I en van Adolf Frederik (1720-1771). De partij der H. was de aristocratische partij, die geruggesteund werd door Frankrijk ; de partij der Mutsen, d. i. de volkspartij, werd
ondersteund door Engeland en Rusland. Afwisselend
had nu eens de eene, dan weer de andere partij de
overhand, en zoo tang die partij-woelingen duurden
was het koningschap in Zweden van a lle zelfstandig gezag beroofd, en moest de koning zich menigmaal de smadelijkste vernederingen laten welgevallen. Vergelijk de artt. ADOLF-FREDERIK, FREDERIK 1,
GYLLENBORG en HORN.

Hoedenskerke. Zie HOEDEKENSKERKE.
Hoeilaken, geldersch dorp. Zie HOEVELAKEN.
Hoel an, stad in China, prov. Kiang-soe, aan
–

het Groote kanaal, 23 mijlen benoordoosten Nanking ; is duchtig versterkt en zeer volkrijk.
Hoei ho, rivier. Zie HOAI-HO.
Hoel ning tsing, het Bayanda der Mongolen, door Tartaren bewoonde stad in China, in
Dzongarije, ruim 2 rnijlen benoorden Hoei-yuantsing.
Hoel tsjeeoe, fraaie stad in China, provincie
Kwang-tong, 18 mijlen beoosten Canton.
het Ili of Goeldzja-Koeree
der Mongolen, ommuu•de stad in China, hoofdpl.
van Dzongarije, 60 mijlen benoordoosten Yarkand;
stork bevolkt.
Hoek, of de Hoek, oudtijds Houck gespeld, dorp
in Zeeland, I uur gaans van Neuzen ; 400 inw.; in
de nabijheid overblijfselen van een voormalig klooster (het Triniteits-klooster).
–

–

–

–

Hoek (de). Zie
Hoek (den), of Zevenbergsche Hoek, dorp in
de voormalige heerlijkheid Zevenbergen, prov. N.Brahand, anderhalf uur gaans benoordoosten Zevenbergen, en 5 uren pans benoordw. Breda ; 600 inw.
Hoekelen, oude naam van Heukelum.
Hoekschen en Kabeljauwschen, twee
1 ► artij6n in de Nederlanden, in de 14e en 15e eellW,
tijdens de twisters om bet gezag over Holland 1350
uitgebroken tusschen graviu Margareta Van Ilenegouwen en haven zoon Willem V. De aanhangers der

Hoelalioe

Hoff

gravin noemden zich H. of Hamati, terwij1 ze spottenderwijs beloofden, dat ze hunne tegenpartijders
zouden vangen, zooals kabeljauwen gevangen worden aan den hoek (of haak); ze kozen dien naam,
omdat de aanhangers van graaf Willem zich K. of
Asellati noemden, er op zinspelende, dat ze hunne
tegenpartijders zouden inslokken, gelijk de kabeljauw
kleinere visschen inslokt. Als onderscheidingsteeken
droegen de H. roode mutsen, de K. grijze. De twisten der H. en K. hebben in zooverre hunne nuttige
zijde gehad, dat de macht van de elkander anderhalve eeuw Lang beoorlogende edelen er door verzwakt, en de invloed van den burgerstand hier te
lande vroeger clan elders grooter werd.
Hoelalioe, dorp ter zuidkust van het ambonsche eiland Ceram, in den Molukschen archipel
-(nederl. 0. I.). In 1782 deden de Alfoeren eenen
inval in H., verbrandden het dorp, en voerden de
inboorlingen weg als slaven. Weder opgebouwd, werd
H. 1817, tijdens de onlusten, weder platgebrand.
Het telt thans eene bevolking van ruim 400 zielen
(Christenen).
Hoelong, dorp op het ambonsche eiland Ceram, in den Molukschen archipel (nederl. 0. 1.);
werd 25 Juli 1652 ingenomen door den gouverneurgenl. de Vlaming.
Hoemoet, geldersch dorp. Zie HOMOET.
Hoencoop, dorp, prov. Utrecht. Zie Homioop.
Hoen ho, rivier in China, prov. Pe-tsji-li,
ontstaat uit de vereeniging der rivieren Yam-ho en
Sancam-ho, en outlast zich na een loop van 35 mijlen in den Pei-ho.
Hoensbroek, dorp in nederl. Limburg, 1 uur
gaans benoorden Heerlen ; 500 inw.
Hoer Helena kreek, verbasterde naam
der Orlana-kreek (zie dat art.) in Suriname.
Hoerhuis, oude naam van het groningsche
dorp Hornhuizen.
Hoeriep, berg op Java, residentie Cheribon,
nabij het dorp Saladjambe, dat veel geleden heeft
bij de verzakking en verschuiving van dezen berg
in het begin van 1842, waarbij 6 menschen onder
de aardstorting bedolven werden en omkwamen.
Hoessa, of Asna, groote landstreek in MiddelAfrika. Zie HAOESSA.
Hoeufft (Jacob Hendrik), nederl. philoloog en
dichter, geb. 29 Juli 1756 te Dordrecht, 1777 te
Leiden tot doctor in de beide rechten bevorderd,
gest. 14 Febr. 1843 te Breda, heeft zich jegens de
latijnsche dichtkunde zeer verdienstelijk gemaakt.
Van zijne taalk. werken noemen wij dat over Oudfriesche spreekwoorden (Leeuwarden 1816), over
de naams-uitgangen van plaatsen (Breda 1816),over
Bredaasch taaleigen (4 stukken Breda 1836-37 ;
aanhangsel 1838), en eene Verzameling van Fransche
woorden uit de Noordsche talen afkomstig of door
sommigen afgeleid (Breda 1840).
Hoeve (de), n.-brab. dorp. Zie HOEVEN (de).
Hoevelaken, dorp in Gelderland, anderhalf
nur gaans bezuiden Nijkerk ; 780 inw.; was onder
het koningrijk Holland ingedeeld bij de prov. Utrecht,
behoorde onder het keizerrijk tot het departement
der Zuiclerzee, doch kwam 1814 weder aan de prov.
Gelderland.
Hoeven (de), of de Hoeve, dorp in N.-Braband,
3 uren gaans westelijk benoorden Breda ; 600 inw.
Hoeven (Jan van der), nederlandsch zooloog,
geb. 9 Fehr. 1801 te Rotterdam, sedert 1835 gewoon hoogleeraar der zoologie te Leiden. Zijn voornaamste werk is Handboek der Dierkunde (2 dln.
Leiden 1827 33; geheel omgewerkte tweede druk,

Leiden 1846). — H. (Cornelis Pruys van der),
oudste broeder van den vorige, geb. te Rotterdam
13 Aug. 1792, sedert 1824 professor der geneeskunde te Leiden, heeft een aantal verdienstelijke
werken over pathologic, geneesk. enz. geschreven.
H. (Abraham des Amorie van der), broeder der
beide vorigen, welsprekend kanselredenaar, geb. 22
Febr. 1798 te Rotterdam, eerst professor aan het
seminarie der Remonstranten te Amsterdam, toen
professor te Utrecht, gest. 29 Juli 1855 nabij Arnhem op de stoomboot, waarmede hij van een reisje
naar Duitschland terugkeerde.
Hof, I) Hof aan de Saale, ook wel Regnitzhof,
stad in den beierschen kreis Oberfranken, aan de
riv. de Saale, voornaam grensstation van den saksisch-beierschen spoorweg ; 12,000 inw.; gesticht
in de 11e eeuw ; overwinning 1759 van prins Hendrik van Pruisen op de Oostenrijkers, en 6 Febr.
1807 van Murat op de Russen. — 2) Stadt-am-Hof,
het oude Riparia, stad in den beierschen kreis Oberpfaltz tegenover Regensburg, waarvan bet eene voorstad is, heeft 2500 inw., en ligt op een eilandje,
gevormd door den Donau, waarin zich hier de Regen
ontlast. — 3) moray. Dworec, stad in Moravie, 3
uren gaans benoordoosten Olmiitz ; 2900 inw.
4) marktvlek met 1200 inwoners aan het Leithagebergte, in den oostenrijkschen kreis Unter dem
Wienerwald. — 5) Hof-Gastein, zie GASTEIN.
Hofer (Andreas), aanvoerder der TirOlers in
hunnen opstand tegen de fransche overheersching,
geb. 22 Nov. 1 767 in de herberg aan bet Zand te
St.-Leonard in het Passeyr-dal, nit dien hoofde bijgenaamd >,de Zandkastelein" (Sandwirth), dreef bij
zijn herbergiersbedrijf tevens handel in granen op
Italie, en was reeds in 1796 kommandant van eene
compagnie tiroler scherpschutters tegen de Franschen aan het Garda-meer; groote bedrijvigheid
legde hij aan den dag 1803 bij de oprichting van de
landweer ; onder Hormayr's leiding werd 1808 door
H. den opstand tegen Beieren voorbereid, en 1809
stond hij aan het hoofd der opstandelingen ; door
de zegevierende gevechten bij Innsbruck, Hall en
Stertzing (11-13 April) bevrijdde H. Noord- en
Middel-Tirol van de Beierschen en Franschen, en
door de overwinning aan den Isel (25 en 29 Mei)
verdreef bij opnieuw de Beierschen, die intusschen
weder in Tirol waren komen vallen. Toen na den te
Znaim gesloten wapenstilstand Tirol weder van Oostenrijk gescheiden moest worden, besloot H. evenwel tegenstand te blijven bieden. Maarschalk Lefebvre rukte daarop Tirol binnen, doch moest, na
belangrijke verliezen te hebben geleden aan den
Brenner en aan den Isel (13 Aug.) andermaal Innsbruck ontruimen. Daar langer tegenstand-bieden
echter onmogelijk begon te worden, nam H. de wijk
naar een afgelegen berg, en hield zich daar, onder
de grootste ontberingen, twee maanden schuil, totdat hij, door eenen geestelijke verraden, 10 Jan.
1810 gevangen genomen en vervolgens overgebracht
werd naar Mantua, waar hij 20 Febr. op bevel van
het fransche gouvernement doodgeschoten werd.
In de Franciscanerkerk te Innsbruck werd hem 1834
een marmeren standbeeld opgericht bij het praalgraf
van keizer Maximiliaan ; reeds 1819 was zijne fatale
voor het verlies van Naar vermogen van gouvernementswege schadeloos gesteld, na het jaar te voren
door Oostenrijk's keizer verheven te zijn tot den
adelstand.
Hoff (Karl Ernst Adolf von), duitsch geoloog,
geb. 1 Nov. 1771 te Gotha, bekleedde in Gotha en
Coburg hooge staatsambten, en stierf te Gotha 24
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Mei 1837. Zijn voornaamste werk is: Geschichte der
durch Ueberlieferung nachgewiesenen naturlichen
Vereinderungen der Erdoberfleiche (5 dln., Gotha 1822
—41).
Hoffelt, dorp in nederl. Luxemburg, 5 kwartier
noordelijk bewesten Clerif.
Hofila, of Hofla, in 970 door den Zutphenschen
graaf Wichman aan Elten gegeven, was vermoedelijk
het tegenwoordige dorp Hoevelaken.
Hoffmann (August Gottlieb), duitsch godgeleerde en verdienstelijk orientalist, geb. 13 April
1796 te Welbsleben in het Mansfeldsche, sedert
1826 professor te Jena. Under zijne werken inz.:
Grammatica syriaca (Halle 1827).
Hoffmann (August Heinrich), duitsch philoloog en dichter, geb. 2 April 1798 te Fallersleben
in het Luneburgsche, naar zijne geboorteplaats gemeenlijk Hoffman von Fallersleben genoemd, werd
1835 prof. der duitsche taal te Breslau, doch ten
gevolge van zijne Unpolitische Lieder (2 dln. Hamburg 1840-41) 20 Dec. 1842 afgezet. Sedert dien
tijd hield hij afwisselend bier en daar verblijf, tot
hij zich 1845 in het Mecklenburgsche vestigde. Sedert 1848 in Pruisen gerehabiliteerd, ontving hij
het bij de wet bepaalde wachtgeld, en zette zich
1854 metterwoon neder te Weimar. Op het gebied
der nasporingen, betreffende de duitsche taal en
letterkunde, is H. een der verdienstelijkste ijveraars
der 19e eeuw. Van zijne talrijke werken noemen
wij slechts Fundgruben fur Geschichte deutscher
Sprache und Literatur (2 dln. Berlijn 1830-37).
Als dichter is H. een der ijverigste bevorderaars van
het echte duitsche volkslied ; wij noemen bier alleenlijk van hem: Alemannische Lieder (5e druk
Manheim 1843); Gedichte (4e druk Han. 1853); enz.
Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus, eigenlijk
E. Th. Wilhelm), duitsch romanschrijver, geb. 24
Jan. 1776 te Koningsbergen in Pruisen, tot 1806
in staatsdienst, toen muziekmeester en orkestmeester bij tooneelgezelschappen, 1816 weder aangesteld
als raadsheer in het Kammergerecht, daarna bij den
senaat van appel te Berlijn, gest. 24 Juli 1822. Hij
is een der origineelste schrijvers, die Duitschland
heeft aan te wijzen. Zijne Ausgeweihlten Schriften
verschenen te Berlijn (10 dln. 1827-28); zijne
weduwe voegde nog 5 dln. als aanhangsel daaraan
toe (Stuttgart 1839). Daarna verschenen H.'s Gesammelten Schriften compleet (12 dln. Berlijn 1843
—44).
Hoffmann (Friedrich), professor der geneeskunde aan de universiteit te Halle, geb. aldaar
19 Febr. 1660, gest. 12 Nov. 1742, maakte zich in
bet vak der geneeskunde zeer verdienstelijk door het
probeeren van belangrijke geneesmiddelen, door het
onderzoeken van bet inineraalwater, en door eenige
nog tegenwoordig gebruikt wordende preparaten ,
zooals het Elixirium viscerale (Hoffmann's maagdroppels), en Spiritus sulphurico-wthereus (Hoffmann's droppels). Van minder waarde was zijn stelsel, waarin hij half tot de Patromathematici, half tot
de Vitalisten behoorde. Van zijne werken (bijeen 11
dln. in fol. Geneve 1740-53) zijn de voornaamste
System medicince rationalis methodo demonstrativa
en Medicina consultatoria.
Hoffmann (Joh. Gottfried), duitsch statisticus, geb. 19 Juli 1765 te Breslau, gest. als professor
en tevens directeur van het bureau der statistiek te
Berlijn 12 Nov. 1847. Van zijne werken noemen wij
Neueste Uebersicht der Bodenflache, der Bevolkerung
und des Vichstaudes der einzelnen Kreise des preussischen Staats (Berlijn 1833).

Hoffm.ann (J. J.), zwitsersch geleerde. geb.
te Bazel 1635, gest. 1706, schrijver o. a. van een
Lexicon historico-geographico-philologicum (Bazel
1677), dat te Rome op den Index staat.
Hoffmann (Charles Fenno), amerikaansch
dichter en schrijver, geb. 1806 te New-York, aanvankelijk advocaat aldaar, gaf vervolgens eene reeks
van dagbladen uit, en is onder de voornaamste schrijvers en dichters van Amerika te rangschikken. Hij
vestigde zijnen roem met A winter in the West (2
dln. 1835), waarop volgden Wild scenes in the forest
and theprairie (2 dln. 1837); Greyslear (1840); enz.
Hoffmannsegg (Job. Centurius, graaf van),
geb. 25 Mei 1766 te Dresden, 1783-86 luitenant
bij de saksische koninklijke lijfwacht, leefde 1797—
1801 als natuur-onderzoeker in Portugal, daarna in
Brunswijk, sedert 1816 in Dresden, waar hij 13
Dec. 1849 stierf. Van zijne verdienstelijke werken
over kruidkunde en entomologie is vooral te vermelden de Flore portugaise (met Link, 22 afl. Berl.
1809-33).
Hofgeissmar, stad in de keurhessische prov.
Neder-Hessen, aan de Esse, 5 uren gaans benoorden Cassel ; 3700 inw.; kasteel met park en twee
salinische ijzerhoudende bronnen met bad-inrichting.
Hofheim, 1) vlek in den beierschen kreis
Unterfranken, district Konigshofen ; 900 inw.
2) stad in het nassausche amt Hochst ; 1900 inw.
Hofla. Zie HOFFLA.
Hofni. Zie HOPHNI.
Hofra. Zie HOPHRA.
Hofwyl, landgoed in Zwitserland, 2 a 3 uren
gaans benoorden Bern, beroemd door de landhuishoudkundige school, die Fellenberg 1808 daar
oprichtte, waarmede later verscheidene andere inrichtingen van onderwijs verbonden werken. Deze
kolossale inrichting stond op een hoogen trap van
bloei tot omstreeks 1835, toen de oprichter kwam
te sterven, en is sedert te niet gegaan.
Hogarth (William), engelsch teekenaar, schilder en graveur, in het humoristische genre nog altijd onbereikt, geb. 20 Nov. 1697 te Louden, gest.
26 Oct. 1764 te Leicestertields. Onder zijne werken, waarvan eerie uitmuntende complete editie
verscheen te Londen (1820-22; 3e druk 1848):
',Het leven van eene lichtekooi" (6 bladen), .Het
leven van een lichtinis" (8 bladen), .Een nachtelijk
punschpartijtje", .De ongelukkige dichter", .Tooneelspeelsters in eene schuur", 'De razende muzikant", enz.
Hogebeintum,fi hi]
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Hogendorp (Gijsbert Karel, graaf van),
nederlandsch staatsman, geb. 27 Oct. 1762 te Rotterdam. Als warm aanhanger van het huis van Oranje
legde H. zijn ambt als pensionaris van Rotterdam
neder toen de Franschen 1795 Holland bemachtigden, leefde tot 1813 anibteloos, en was toen een
der hoofdpersonen, die de afschudding van het
fransche jut( en het herstel der Oranje-dynastie
bewerkten. Als minister van buitenlandsche zaken
werd hij 1815 tot den gravenstand verheven, moest
echter wegens den ongunstigen staat zijner gezondheid reeds 1816 zijn ontslag nemen, en stierf
te 's-Gravenhage 5 Aug. 1834. — H. (Dirk van),
oudste broeder van den vorige, geb. 13 Oct. 1761,
trad in hollandsch-fransche dienst, was gezant aan
verscheidene hoven, werd 1811 divisie-generaal,
1812 adjudant van Napoleon 1, en graaf van het
fransche keizerrijk; later gouverneur van Oost-Pommeren en Breslau, en kommandant van Konings-
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bergen, Wilna en Hamburg. In 1814 mocht het
hem niet gelukken in nederl. dienst over te pan ;
later ging hij van Parijs naar Brazilie, waar hij dan
ook gestorven is.
Hogerbeets (Rombout), nederl. staatsman,
geb. 24 Juni 1561 te Hoorn uit aanzienlijke ouders, bekleedde verscheidene aanzienlijke ambten,
doch werd in de binnenlandsche onlusten gewikkeld, en haalde zich meer en meer het ongenoegen
van prins Maurits op den hats, zoodat hij dan ook
(29 Aug. 1618 met Oldenbarneveld en Hugo de
Groot in hechtenis genomen) met verbeurdverklaring van zijne goederen tot levenslange gevangenschap werd veroordeeld. Sedert 5 Juni 1619 onderging hij reeds dit vonnis, toen hij in 1626, op voorspraak van prins Frederi k-Hendrik, naar zijne eigene
woning (het Huis te Weer, onder Wassenaar) overgebracht werd, waar hij echter 4 weken later (Sept.
1626) stierf.
Hogg (James), schotsch dichter, bijgenaamd
.de schaapherder van Ettrick", geb. 25 Jan. 1772 te
Ettrick in het schotsche graafschap Selkirk, gest.
aldaar 21 Nov. 1835, was een arme schaapherder,
doch maakte zich sedert 1800, onder bescherming
van Walter Scott, als dichter bekend, o. a. door
de uitgave van Borderer Ballads (Edinburg 1805),
Mountain bard (1807), The Queen's wake (1813).
Hogla, een der dochters van Zelaphead ; Num.
26 : 53 ; 27:1 ; 36 : I1 ; Joz. 17 : 3.
Hogland, eiland in de golf van Finland ; 700
zielen, meerendeels visschers ; hij H. een vermaarde
zeeslag tusschen de Russen en de Zweden 17Juli1788.
Hogolen eilanden, eene spaansche groep
eilanden in Australia ; ze behooren tot de rniddelste
Carolinen.
Hogue (la), 1) ook : la Hague, kaap van Frankrijk, vormt de noordwestelijke punt van het Kanaaldepartement. — 2) ook la Hougue, een fort, 7 a 8
mijlen bezuidoosten kaap Is H., 4 a 5 uren gaans
beoosten Valognes, aan den ingang van de reede van
la Hougue, welke reede 29 Mei 1692 het tooneel
was van den vermaarden zeeslag, waarin de fransche
vloot, uitgerust om Jacobus II op den troon van Engeland te gaan herstellen, en gekommandeerd door
Tourville, geheel verslagen en gedeeltelijk vernield
werd door de vereenigde engelsch-hollandsche vloot,
gekommandeerd door admiraal Edmond Russel.
Hizigyesz, marktvlek in het hongaarsche comitaat Tolna ; ruim 3000 inw.
Hoham, koning van Hebron ; *Jozua 10:3.
Hohenau, 1) vlek in den oostenrijkschen kreis
Untermannhartsberg, aan de March; 2000 inw.;
stoeterij van den prins van Liechtenstein. — 2) dorp
in den beierschen kreis Neder-Beieren, district
Wolfstein; 750 inw.
Hohenau, een nieuw grafelijk geslacht, gesticht door prins Albrecht van Pruisen, die 13 Juni
1853 een tweede huwelijk aanging (morganatisch)
met Rosalie Wilhelmine Johanna von Rauch, geb.
29 Aug. 1820, die voor zich en hare afstammelingen
onder den naam van .gravin en graven van H." eerst
tot den saksen-meininger, vervolgens ook tot den
pruisischen gravenstand verheven werd. Zij was hofdame geweest bij des prinsen eerste gemalin. Uit dit
morganatische huwelijk zijn geboren: graaf Albrecht,
25 April 1854, en graaf Frederik, 21 Mei 1857.
Hohenberg, I) voormalig graafschap van bet
duitsche keizerrijk, H. genaamd naar het thans in
rumen liggende slot H. (zie HOHENZOLLERN); het
behoorde sedert 1381 aan Oostenrijk, had 1804 eene
bevolking van omstreeks 48,000 zielen, met Roten-

burg tot hoofdstad ; het kwaro door den Pressburger
vrede aan Wurtemberg, en maakt thans deel nit van
den Zwartewoud-kreis. — 2) marktvlek in den
beierschen kreis Oberfranken, district Behan, aan
de Eger; 800 inw.; fraai kasteel, minerale bron,
porselein-fabriek
Hohenbruck, stad in Bohemen, 3 uren gaans
beoosten Koniggratz; 3000 inw.
Hohenelbe, stad in Bohemen, 6 a 7 uren
gaans benoordoosten Gitschin, aan de Elbe, 10 uren
gaans benoorden KOniggratz ; 4700 inw.; nabij H. de
dorpen Ober-Hohenelbe (1300 inw.) en UnterHohenelbe (1200 inw.).
Hohenems, marktvlek in Tirol, kreis Vorarlberg, tusschen Feldkirch en Bregentz, aan het meer
van Constans ; 2500 inw.; zwavelhoudende bron.
Hohenfriedberg, stadje in het pruis. reg.district Liegnitz, kreis Bolkenkayn, aan het Striegauer Water; 800 inw.; overwinning van Frederik II op de Oostenrijkers 4 Juni 1745.
Hohenheim (Francisca Theresia, rijksgravin
van), geb. 10 Jan. 1748 te Adelmannsfelden, geboren barones van Bernardin en gehuwd met den vrijheer van Leutrum, werd door hertog Eugenius van
Wurtemberg geschaakt, tot rijksgravin van H. verheven, en 1776 door een morganatisch huwelijk
zijne gemalin. Door den keizer en het rijk erkend,
oefende zij den weldadigsten invloed uit op het regeeringsbeleid van haren gemaal, ging na zijuen dood
1793 stil leven op haar landgoed te kirchheim onder
Teck, en stierf 1811.
Hohenleuben,of Markt-Hohenleuben,markt vlek in het prinsdom Reuss-Schleitz, aan de Leuba,
3 uren gaans benoordw. Greitz; 2200 inw.
Flphenlinden, dorp in Beieren, kreis Oberbaiern, ruim 8 uren gaans beoosten Munchen ; 820
inw.: overwinning (3 Dec. 1800) der Franschen
(onder Moreau) op de Oostenrijkers (onder aartshertog Johan), waarvan de vrede van Luneville het
gevolg werd.
Hohenlohe, voormalig prinsdom in Duitschland, 32 vierk. mijlen groot, is 1806 gemediatiseerd,
en behoort grootendeels tegenwoordig tot den
wurtembergschen Jaxtkreis, waarvan het 't floorderdeel uitrnaakt ; een klein gedeelte van H. behoort
tot den beierschen kreis Rezat.
Hohenmauth, stad in Bohemen, 6 a 7 uren
gaans beoosten Chrudim, aan de Lautschna; 5500 inw.
Hohenmblsen, stad in bet pruis. reg.-distr.
Naumburg, kreis Weissenfels ; 2000 inw.
Hohenrein, zwitsersch dorp, kanton Lucern ;
2000 inw.; in de nabijheid de badplaatsen Ibbenmoos en St.-Augstholtz.
Hohenstadt, 1) stad in Moravia, kreis 01aan de Sazawa en aan den spoorweg OlmiitzPraag ; 2600 inw.; kasteel van prins Liechtenstein.
— 2) dorp in Beieren, kreis Mittelfranken, aan de
Pegnitz ; 750 inw.; kasteel.
Hohenstaufen, dorp in het oude Zwaben,
in den Donau-kreis van het tegenwoordige koningrijk
Wurtemberg, 11 uren gaans benoordw. Ulm ; 1200
inw.; bij H. de mine van het voormalige familiekasteel der beroemde dynastie H. (zie het volgende
art.), welk kasteel 1525 in den Boeren-oorlog verwoest werd.
Hohenstaufen, duitsche dynastie, die van
1138 tot 1254 op den keizerstroon van Duitschland
zat, en waarvan de mannelijke linie 1268 uitstierf
met Conradin. Als oudste leden van dit geslacht zijn
bekend : Frederik van Buren, ook genaamd van
Staufen, geb. in Zwaben omstr. 1015, eigenaar van
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het dorp Buren in de nabijheid van den hoogen
Staufen, op welken berg hij een kasteel liet bouwen,
waaraan hij den naam H. gaf; hij trouwde met Hildegarde, dochter van eenen graaf van Hohenlohe en
halve zuster van Conrad den Sailer, welken keizer
hij trouw diende, zooals hij dat vervolgens ook diens
zonen Hendrik III en Hendrik IV deed. — Frederik,
graaf van Staufen, bijgenaamd de Oude, zoon van
den vorige, geb. omstr. 1050, streed dapper voor
keizer Hendrik IV, en ontving ter belooning de hand
van diens dochter Agnes, met Zwaben en Frankenland tot huwelijksgift (1080); zoodoende werd hij
de eerste hertog van Zwaben en Frankenland, en
1081 ook rijksbestuurder, waardoor wel is waar de
grond gelegd werd tot de grootheid van het geslacht
H., maar hetgeen tevens als de aanleidende oorzaak
te beschouwen is van den langdurigen strijd net
het door de H. op den achtergrond geschovene oude
geslacht der Welfen (Guelfen). Frederik Alert' 1105.
Zijn zoon, Frederik II, bijgenaamd de Eenoog,
volgde hem op als hertog van Zwaben, en begon
1110 in twist te komen met de Guelfen van Beieren ;
hij werd met zijnen broeder Conrad (Koenraad) aangesteld als vicaris-generaal des rijks, gedurende de
afwezigheid van keizer Hendrik V, die in Italie moest
zijn. — Conrad, broeder van Frederik den Eenoog,
werd 1112 door Hendrik V tot hertog van Frankenland verheven, en na des keizers dood tot roomsch
koning verkoren ; daar echter niet zijn broeder Frederik, maar Lotharius de Saks tot keizer verkoren
werd, en deze verscheidene belangrijke bezittingen,
die de H. door keizer Hendrik V verkregen hadden,
terugeischte, ontstond daaruit een geweldige oorlog.
Wel liet Conrad zich in dien oorlog als koning van
Italie kronen (1128), doch moest weder afstand
van dien titel doen 1135, toen hij en zijn broeder
zich genoodzaakt zagen tot eene schikking te komen,
waarbij zij echter in al hunne vroegere bezittingen
door den keizer werden hersteld. Bij Lotharius' dood
werd Conrad in 1138 onder den naam van Conrad III
als roomsch koning erkend (zie KOENRAAD ill); en
met zijne troonsbeklimming nam de Lange worstelstrijd eenen aanvang tusschen de Guelfen en de
Gibellijnen (zie die twee artt.), waardoor Duitschland en Italie zoo Lang met bloed werden gedrenkt.
In 1151 werd zijn neef Frederik III zijn opvolger,
als keizer Frederik 1, met den bijnaam Barbarossa ;
en deze werd 1190 als keizer opgevolgd door zijnen
zoon Hendrik VI, die de beide Sicilien aan zijn rijk
toevoegde, en 1198 opgevolgd werd door zijnen
broeder Filips van Zwaben. Eerst vier jaren nadat
deze door Otto vanWittelsbach vermoord was(1208),
aanvaardde de zoon van Hendrik VI de teugels van
bet keizerlijk bewind als Frederik II (1212), voerde
de groote oorlogen tegen de pausen en de lombardische steden, en werd bij zijnen dood (1250) opgevolgd door zijnen zoon Conrad IV, die reeds vroegtijdig stierf (1254), en een pas tweejarigen zoon
naliet, die, als keizer, Conrad V zou hebben geheeten, doch die gewoonlijk genoemd wordt Conradin
(zie dat art.). Dit was de laatste der dynastic H.;
even als zijn oom en voogd Manfred, viel ook hij als
slachtoffer der wraakzucht van den pans, die Karel
van Anjou als werktuig daartoe bezigde. Manfred
sneuvelde bij Benevent 26 Febr. 1266, en Conradin
stierf 29 Oct. 1268 op het schavot te Nape's. Een
natuurlijke zoon van Frederik II (zie ENZO, eigenlijk
Enzio) smachtte 22 jaren in den kerker te Bologna,
eer de dood hem (1272) nit de gevangenschap verloste ; de zonen van Manfred (Frederik, Hendrik en
Anselmus) stierven almede in de gevangenis. De

haat der pausen vervolgde zelfs de dochter van
Frederik II, Margareta (vrouv. , v. Albrecht d . Lastige)
en hare kinderen. Manfred's dochter Constantia
trouwde met Pedro van Aragonie, die althans in Sicilie
de wreker werd van den ongelukkigen Conradin.
Hohenstein, 1) stad in Saksen, 5 uren gaans
benoordoosten Zwickau en vierdhalf uur gaans bewester) Chemnitz ; 5600 inw.; minerale bronnen en
bad-inrichting. — 2) poolsch 0/stintsj, stad in
Pruisen, aan het Mispel-meer, 16 mijlen bezuidw.
Koningsbergen ; 2200 inw. — 3) eigenlijk Hohnstein, voormalig graafschap in Hanover, in bet zuidoosten van de landdrostij Hildesheim; 9000 zielen ;
voornaamste steden Ilefeld en Neustadt.
Hohentwiel, gehucht in den wurtembergschen Zwartewoud-kreis, 4 a 5 uren gaans benoordoosten Schaffhausen ; 40 inw.; in de nabijheid de
mine van de oude bergvest H. (het oude Julioniagus),
op eene alleenstaande, 2120 vt. hooge rots, met
heerlijk vergezicht over het meer van Constans en
op de Alpen ; deze sterkte werd in 1800 veroverd
en ontmanteld door de Franschen.
Hohenzollern, sterk kasteel in het voormalige prinsdom H.-Hechingen, een half uur gaans van
de stad Hechingen, op den 2623 vt. hoogen Zollernberg, waarnaar het geslacht H. zijnen naam draagt ;
was tot 1850 mine, doch werd toen op last van
Pruisen's koning Frederik Wilhelm IV in den ouden
stijl weder opgebouwd (1854 voltooid).
Hohenzollern, een der oudste prinselijke
geslachten in Duitschland, beweert of te stammer
van Tassillon, hertog van Beieren in de 8e eeuw, en
kan in elk geval zijne afstamming tot in de 10e
eeuw bewijzen, in welke eeuw door een hunner
voorzaten het kasteel H. gesticht werd (zie bet vorige art.). Als stamheer der hoofdlinie van bet geslacht H. wordt genoemd Burchard van Zollern, van
wiens zonen twee (Burchard en Frederik):in het begin
der 12e eeuw, twee Union stichtten, nl. eerstgenoemde de linie der graven van Hohenberg (1486
is het mannelijk oir uitgestorven), de andere de
linie der graven van Zollern. Een der zonen van
dezen Frederik, graaf van Zollern, nl. Rudolf II, werd
de vader van Frederik IV, den stichter van de zwabische linie, het thans nog bloeiende geslacht H.;
een andere zoon, nl. Conrad 1, burggraaf van Neurenberg, werd het hoofd der frankische linie (waarnit 1417 de keurvorsten van Brandenburg, later
koningen van Pruisen, gesproten zijn). Een afstammeling uit de linie Zollern, hare( 1, dien Karel V
van Spanje liet opvoeden, ontving .1529 de graafschappen Sigmaringen en Bohringen, en stelde 1575
de erfopvolging vast. Zijne zonen deelden de bezittingen: Eitel Frederik VI (geb. omstr. 1545, gest.
1604) behield Hohenzollern, Karel II (geb. 1547,
gest. 1606) bekwam Sigmaringen en 13Ohringen.
Door Eitel Frederik VI werd het kasteel Hechingen
gebouwd, waarnaar de oudste linie zich voortaan
H.-Hechingen noemde, terwij1 de jongste linie den
naam bleef voeren van H.-Sigmaringen.
Hohenzollern Hechingen, voormalig
onafliankelijk prinsdom, met Hechingen tot hoofdstad, geenclaveerd in Wurtemberg, werd na Eitel
Frederik VI (gest. 1604, zie het vorige art.) geregeerd door: Johan Georg, gest. 1623; Eitel Frederik VIE, gest. 1661; Filips Frederik Christoph,
gest. 1671 ; Frederik Wilhelm, gest. 1735; Frederik Lodewijk, gest. 1750; Jozef Wilhelm, gest. 1768;
Herman Frederik Otto, gest. 1810 ; Frederik Herman Otto, gest. 1838, en Frederik Wilhelm Constautijn, geabdiceerd 1849. Zie I3 regels verder.
—
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Hohenzollern-Sigmaringen, voormalig
onafhankelijk prinsdoin, met Sigmaringen tot hoofdstad, geenclaveerd in Wurtemberg, aan de zuidzijde
palende aan het groothertogdom Baden, en door
H.-Hechingen in twee deelen gescheiden, werd na
Karel H (gest. 1606, zie het vorige art.) geregeerd
door: Johan, gest. 1623 ; Mainhard I, gest. (681 ;
Maximiliaan I, gest. 1689 ; Mainhard II, gest. 1715;
Jozef Frederik Ernst, gest. 1769 ; Karel Frederik,
gest. 1785 ; Anton Aloisius Mainrad, gest. 1831 ;
Karel Anton Frederik, geabdiceerd 1849. Zie ook
het volgende artikel.
Hohenzollern (de beide prinsdommen),
namelijk H.-Hechingen en H.-Sigmaringen (zie de
twee voorgaande artikels) traden toe tot den Rijnbond, alsook 1815 tot den Duitschen Bond ; doch
ten gevolge vau de gebeurtenissen van 1848, zagen
beider vorsten zich genoopt 7 Dec. 1849 afstand
van de regeering te doen, waarop hunne landen
aan de kroon van Pruisen kwamen ; sedert 1852 te
zamen een pruisisch regeeringsdistrict, vormen de
beide voormahge prinsdommen eene lange smalle
landstrook, die zich uitstrekt van het Neckar-dal
tot in de streek van het meer van Constans, aan
drie zijden door Wurtemberg, en aan eene zijde door
Baden begrensd.
Hohnstein, 1) stad in bet saksische reg.district Dresden, 7 uren gaans zuidelijk beoosten
Dresden; 1400 inw. — 2) voormalig graafschap in
Hanover ; zie HOHENSTEIN 3).
Hohscheid, of HOhescheid, dorp in het pruis.
reg.-district Dusseldorf, kreis Solingen ; 8000 inw.;
vormt met het naburige vlek Merscheid (dat 7000
inw. telt) eene aanzienlijke fabriekstad.
HOjer, vlek ter westkust van Sleeswijk ; 1100
inw.; haven.
Hokelsum, voormalig dorp in de prov. Groningen, lag heoosten de Aa en bewesten de Tjamme,
en verdronk in den watervloed van 1277.
Ho kian, stad in China, pray. Pe-tsji-li, 20
mijlen van Peking, is de hoofdplaats van een departement ; de muren van H. hebben 4000 schreden
in omtrek.
Holbach (Paul Heinrich Dietrich, baron van),
geb. omstr. 1723 te Heidelsheim uit rijke ouders.
gest. 21 Juni 1789 te Parijs, waar hij zich reeds
jong metterwoon nedergezet had, en waar zijn huis
het middelpunt werd van de stoutste vrijgeesten.
Behalve een aantal fransche vertalingen van uitmuntende (meerendeels duitsche) werken over
scheikunde, mineralogie, metallurgie, enz., heeft
men van H. eene menigte, deels anoniem, deels
pseudoniem in het licht verschenene boeken, waarin
hij met evenveel stoutheid als talent voor de uitbreiding van het naturalismus ijvert, en Hiet alleen
het Christendom, maar alle positieve godsdienst bestrijdt. De meeste zijner werken zijn in Frankrijk
veroordeeld door het Parlement, en te Rome op den
Index geplaatst, o. a.: Le Christianisme devoild (toegedicht aan Boulanger, 1767); Theologie portative
(pseudo : abbe Bernier, I 768); Essai sur les prejuges
(zonder jaartal); vooral het Systeme de la nature
(pseudo: Mirabaud, 1770); enz.
Holbak. Zie HOLBEK.
Holbeach, marktvlek in het engelsche graafschap Lincoln, 4 uren gaans bezuiden Boston ;
4000 inw.
Holbeck, 1) marktvlek en kerspel in het engelsche graafschap York, West-Riding, 3 kwartier
gaans bezuidw. Leeds, waaronder het behoort ;
16,000 zielen. — 2) zie HOLBEK.
—
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Holbein (Hans), de oude, een schilder der
Zwabische school, geb. omstr. 1450, hoofdzakelijk
gewoond hebbende te Augsburg, van waar hij met
zijne drie zonen (Ambrosius, Bruno en Hans) omstr.
1504 naar Bazel verhuisde, waar hij 1526 stierf.
H. (Hans), de Jonge, zoon van den vorige, een der
grootste meesters van de duitsche schilderschool,
geb. 1498 te Augsburg (volgens anderen 1497 te
Griinstadt), schilderde reeds als jongeling, voornamelijk te Bazel, voor kerken en particulieren. In
1526 ging hij naar Engeland, waar Hendrik VIII
hem met gunsten overlaadde ; hij stierf te Londen
1554 aan de pest. Hij muntte vooral uit in het portret. Van zijne overige werken verschaften hem den
meesten mein zijn Doodendans (40 houtsneden,
Lyon 1538, en dikwijls herdrukt), zijne randteekeningen op den .Lof der Zotheid" van Erasmus, met
wien H. bevriend was, enz.
Holbek, of Holbeck, ook Holbak, stad op het
deensche eiland Seeland, 7 mijlen bewesten Kopenhagen • 3000 inw.
Holberg(Lodewijk, baron van), deensch schrijver, geb. 6 Nov. 1684 te Bergen in Noorwegen, eerst
taalmeester, later professor te Kopenhagen, 1747
tot den adelstand verheven, gest. 27 Jan. 1754 te
Sorge, waar hem een gedenkteeken opgericht is. Hij
kan als de schepper der nieuwe deensche letterkunde
beschouwd worden. Zijne koddige romans, en vooral
zijne blijspelen, maakten hem beroemd ; ook als geschiedsclirijver heeft hij werken geleverd, die blijvende waarde hebben. Eene bloemlezing nit zijne
werken verscheen onder den titel van Udvalgte
Skrifter (21 dln. Kopenhagen 1806-14).
Hoicroft (Thomas), engelsch drama- en romanschrijver, geb. 1744 te Londen, aanvankelijk
schoenmaker, gelijk zijn vader was, daarna palfrenier
en paardendokter, vervolgens tooneelspeler eerst in
lerland, toen te Londen, zeide 1781 aan het tooneel
vaarwel, en begon blijspelen en dramaas te schrijven,
die middelmatig zijn; wat zijne romans aangaat, die
munten minder door kieschen smaak nit, dan door
vinding. In zijn dichtstuk .De ongodist of het geluk
van den mensch" huldigt hij het stoutste ongeloof,
dat ook zijne .Gedenkschriften" kenmerkt, na zijnen
dood in 't licht gegeven door Hazlitt (3 dln. Londen
1809) en voltooid.door zijnen zoon (1851).
Zie HOLLE en HULDA.
Holdange, of Huldange, fransche naam van
het luxemb. dorp Holdingen.
Holderness, 1) eene landstreek of landtong
in het engelsche graafschap York, vomit het schiereiland tusschen de Noordzee en de uitwatering van
den Humber. — 2) vlek in den n.-amerik. staat
New-Hampshire, 15 a 16 uren gaans benoorden
Concord ; 2000 inw.
Holdingen, dorp in nederl. Luxemburg, 3
uren gaans benoordw. Clerff, dicht bij de pruis. en
belg. grenzen.
Holenfeltz, of Hollenfeltz, dorp in nederl.
Luxemburg, aan de Eischen, derdhalf uur gaans benoordw. Luxemburg.
Holeschau. Zie HOLLESCHAU.
Holguin, stad op het eiland Cuba, in het oosten, 10 a 12 mijlen benoorden Santiago-de-Cuba ;
4000 inw.
Holicz, Holitsj, vlek in bet noordw. van Hongarije, comitaat Neutra, aan de March, ruim 9 mijlen
benoorden Presburg; 5000 inw.
Holisloot, dorp in N.-Holland, 2 uren gaans
bezuiden Edam ; 230 inw.; in verval geraakt, verkreeg H. vergunning om 1606 en 1607 eene loterij
—
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te houden, uit de opbrengst waarvan H. gedeeltelijk
weder opgebouwd werd ; het Teed veel van den watervloed Fehr. 1825.
Holk4r, het nog tegenwoordig over Indore (zie
dat art.) heerschende inlandsche vorstengeslacht in
Hindostan, is van mahrattischen oorsprong, en vangt
aan met Molhar-Raoe-Holkar, zoon van een schaapherder; hij was wever in het dorp Hol of Hola in
Decan, en verschafte zich omstr. de helft der 18e eeuw
groot aanzien onder de Mahratten, door de verovering van grondgebied, waaruit het rijk Holkar ontstond, grootendeels in de oude prov. Malwa (in het
Z. 0.), in Guzerat (in het 0.), en in Kandeisj (in het
N.). Dit rijk H. grensde ten N. aan de Radzjpoeten
van Sindhia, ten 0. en W. aan de britsche bezittingen, ten Z. aan de states van den Nizam. De hoofdstad was Indore. De zoo even genoemde sticker
van de dynastic H. werd 1765 opgevolgd door zijn
neef Tockodzji, die door veroveringen zijn rijk nog
meer ve•grootte, en 1797 stied*. Bij zijnen dood
ontstonden over de deeling des rijks twisten tusschen zijne zonen, hiermede eindigende, dat een
hunne• (Dzjeswend-Raoe-Holkar) zich van het gansche rijk meester maakte. Reeds spoedig echter ge•aakte hij in oo•log met de Engelschen (1803);
overwonnen door generaal Lake, zag hij zich genoodzaakt om den vrede te verzoeken, die hem toegestaan werd tegen afstand van Tsjandor, Amber,
Seingham en verscheidene andere plaatsen in het zuiden van Godavery. In 1811 overleden zijnde, werd hij
opgevtklgd door zijnen zoon Molhar-Raoe, die partij
dacht te.kunnen trekken van den inval der Bindaris
in de britsche bezittingen, en dus aan Engeland den
oorlog verklaarde. Na verscheidene nede•lagen, verkreeg hij den vrede van Mondessore (1818) tegen
eenen nieuwen afstand van grondgebied aan de Engelschen, benevens de verbintenis, dat hij zijn bond-.
schap met de Radzjpoeten zoo laten varen; bovendien erkende hij zich vasal van Groot-Britannic,
en stond aan de Engelschen toe een hulpkorps van
3000 man in zijn rijk te lichten. Sedert dat tijdstip
zijn de Engelschen feitelijk meester van het rijk
van H. In 1839 behoorde Molhar-Raoe tot de coalitie, die te vergeefs den veldtocht trachtte te beletten, welken de Engelschen ondernamen om schach
Sjoedzjah op den troon van Kaboel te herstellen.
Hollabrunn, of Ober-Hollab•unn, marktvlek
in den oostenrijkschen kreis Unter dem Mannhartsberg, aan den G011ersbach, ruim H uren gaans benoordw. Weenen; 3200 inw.; veldslag tusschen
Bagration en Murat 16 Nov. 1805.
Hollaer (Marinus), of Hollare, nederlandsch
zeeheld, geb. te Vlissingen, voerde 1631 bevel over
de vloot der Staten, toen de spaansche vloot uit Antwerpen eenen aauslag op Zeeland kwam beproeven,
doch door H. totaal werd verslagen ; hij maakte
ruim 70 spaansche schepen buit, en bracht over de
4000 Spanjaarden op als krijgsgevangenen.
Holland (het graafschap), lat. Hollandia, ongeveer de tegenwoordige provincien Noord- en
Zuid-Holland beslaande, grensde ten N. en W. aan
tie Noordzee, ten Z. aan de Maas, het hertogdom
Braband en het bisdom Utrecht, ten 0. aan de Zuiderzee ; het was gesplitst in Noord-Holland (ook
wet West-Friesland geheeten), dat zich uitstrekte
van Amsterdam af noordwaarts tot aan de Noordzee, en Zuid-Holland, van Amsterdam af zuidwaarts
tot Zeeland, Braband en bet Utrechtsche. Dit land,
in de 4e eeuw veroverd door de Franken, werd 863
door Karel den Kale tot een graafschap verheven
ten behoeve van Dirk I (of Diderik I) ; de benaming

H. kwam evenwel eerst in zwang in de lie eeuw.
In 1299 kwam het graafschap H. aan het huis van
Henegouwen, en 1345 door huwelijk aan het huis
van Beieren. Gravin Jacoba van Beieren deed 1433
afstand van at hare landen aan Fillips van Burgundies
na den dood van Karel den Stoute ging het graafschap H., door het huwelijk van zijne dochter met
een oostenrijkschen aartshertog, bij Karen dood aau
het huis van Oostenrijk over; en bij den dood van
Karel V kwam het aan de spaansche linie van het
oostenrijksche huis. Sedert den opstand tegen Spanje
tnaakte H. (het voornaatnste) deel uit van de Zeven
Vereenigde Provincien (zie voor het overige het art.
NEDERLANDEN). Ziehier de graven, die over H. geregeerd hebben :
Graven van Holland.
2. Henegouwsche dynastie.
I. Elzasser dynastic.
1299
863 Jan II
Dirk I
1304
Dirk H
903 Willem III
Dirk III
947 Willem IV
Aarnoud
3. Beiersche dynas iti3e3. 7
988
Dirk IV
993 Marga•eta en Lodewijk v.
Beieren, keizer 1345
Dirk V
1039
1351
Floris I
1049 Willem V
1358
Geertruid v. Saksen 1062 Albrecht
1066 Willem VI
1404
Robert de Fries
1417
1070 Jacoba
Godfried de Bult
Dirk VI
1075 4. Burgundische dynastic
1092 Filips de Goede
Floris II
1436
1467
Dirk VII
1123 Karel de Stoute
Floris III
1163 Maria
Dirk VIII
1190 5. Oostenrijksche dynastic.7
Ada
1203 Filips II, de Schoone,
1482
Willem I
1204
aartshertog
1223 Karel V, keizer
Floris IV
1506
1235 Filips III (als koWillem II
Floris V
1255
ning van Spanje
1296
Jan I
Filips II)
1558
Holland (bet koningrijk), 5 Juni 1806 door
keizer Napoleon uit de door hem veroverde Bataafsche republiek gesticht ten behoeve van zijnen broeder Lodewijk Bonaparte (den vader van Frankrijk's
tegenwoordigen keizer Napoleon III), was ingedeeld
in 11 departementen, en bad Amsterdam tot hoofden residentie-stad. Bij de op•ichting was reeds een gedeelte van het tegenwoordige Hanover en g•oothertogdom Oldenburg daaraan toegevoegd, zoodat het
grensde ten W. en N. aan de Noordzee, ten 0. aan
het koningrijk Westfalen en aan het hertogdom Cleve
en Berg, ten Z. aan het fransche keizerrijk. Bij het
tractaat van Parijs 11 Nov. 1807 werd dit koningrijk
H. vergroot met Oost-Friesland en Jeverland en de
heerlijkheden Kniphuizen en Varel, waartegen echter de stad Vlissingen, met een grondgebied van
1800 ellen condom de stad, aan Frankrijk was getrokken. Dit koningrijk bestond intusschen sleeks
tot 1810, toen het, nadat het reeds 16 Maart voor
een groot deel door Frankrijk ingeslokt was, 3 Juli
geheel en al bij Frankrijk ingelijfd werd. — H.
(het koningrijk), zoo wordt in den vreemde menigmaal het tegenwoordige koningrijk der Nederlanden
verkeerdelijk genoemd.
Holland, provincie van bet in 1815 door de
groote mogendheden opgerichte koningrijk der Nederlanden, was wel is waar gesplitst in een zuidelijk
en noordelijk gedeelte, elk bestuurd door een afzonderlijken gouverneur; doch het was slechts eene
provincie tot na de herziening van de grondwet in
1840, toen nit de prov. H. twee afzonderlijke provincien werden gevormd. Zie HOLLAND (Noord-) en
HOLLAND (Zuid-).
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Holland
Holland, gedeelte van 't engelsche graafschap
Lincoln. Zie de arLt. HOLLAND (lord) en LINCOLN.
Holland (Pruisisch-), stad in Oost-Pruisen.
Zie het art. PREUSSISCH-HOLLAND.
Holland (Nieuw-), het vasteland van AustraZie AUSTRALIe.
Holland (Noord-), provincie van het koningrijk der Nederlanden, groot circa 45} vierk. mijl, bevolkt met 525,000 zielen, grenst ten W. en N. aan
de Noordzee, ten 0. aan de Zuiderzee (waardoor zij
van de provv. Friesland, Overijsel en Gelderland gescheiden is) en voor een zeer klein gedeelte aan de
prov. Utrecht, ten Z. aan de provv. Utrecht en ZuidHolland. De prov. N.-H. bevat, behalve de hoofdstad
des koningrijks Amsterdam, nog tien steden (Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Medemblik, Monnikendam, Purmerend, Weesp en Zaandam)
en omstr. 140 plattelands-gemeenten ; de hoofdplaats
der prov. is Haarlem. In de hierboven opgegevene
grootte en bevolking van N.-H. zijn de daarbij behoorende eilanden mede begrepen ; zonder die eilanden heeft N.-H. in de lengte, van het N. naar het
Z., eene uitgestrektheid van 15 uren gaans ; wat de
breedte betreft, van het W. naar het 0., die wordt
op 9 uren gaans berekend voor het zuidelijkst gedeelte van N.-FL, dock overal elders bedraagt die
breedte minder ; er is den punt, namelijk tusschen
Beverwijk en Velzen, waar die breed te slechts den
uur gaans bedraagt, welk punt dan ook bekend is
onder de benaming van Holland op zijn smalst. Sedert 1865 is men begonnen met de doorgraving van
die landengte (vergelijk in het art. Amsterdam blz.
197 en 198), waarbij in de tweede helft van 1866
schromelijke ongeregeldheden gepleegd werden door
de tegen hunne meesters in opstand gekomene polderwerkers, welk oproer niet anders dan met behulp
van de gewapende macht gedempt is kunnen worden.
Ofschoon de meeste der meren, waaraan N.-H. vroeger te rijk was, zijn drooggemaakt (zie o. a. HAARLEMMERMEER) bestaat nog altijd het IJ, evenzoo bestaan ook nog het Wijker-, Naarder-, Horster-, Leg-,
Lange- en Uitgeestermeer. De voornaamste overstroomingen en dootbraken, waardoor N.-H. geteisterd is, zijn de volgende : in 1375 op Marcellusdag,
in 1464, 1502, 1508, 1509, 1514, 1532 en 1570 op
Allerheiligen, in 1572, 1610, 1625, 1654, 1665, in
1675 tweemaal, in 1775, 1776, 1809 en 1825.
Holland (West-), eene benaming, die door
sommige vreemde schrijvers verkeerdelijk is gegeven
aan dat gedeelte der prov. Zuid-Holland, dat onder
den naam van Westland bekend is. Zie WESTLAND.
Holland (Zuid-), prov. van het koningrijk der
Nederlanden, met inbegrip der tusschen de Maasmonden gelegene eilanden groot ruim 55 vierk. mijlen, bevolkt met 630,000 zielen, heeft in de lengte
van het N. naar het Z. eene uitgestrektheid van 15
uren gaans, en is van het W. naar het 0. 9 uren
gaans breed. Zij grenst ten N. aan de prov. NoordHolland, ten 0. aan de provv. Utrecht en Gelderland,
ten Z. aan den Biesbosch, het Hollands-diep en het
Volkerak (waardoor zij van N.-Braband) en aan het
Krammer (waardoor zij van Zeeland gescheiden is),
en ten W. aan de Noordzee. De hoofdplaats der prov.
is 's-Gravenhage, dat tevens de koninklijke residentie-stad is. Buitendien heeft de prov. Z.-H. (ongerekend de 225 plattelandsgemeenten) nog 13 steden,
nl.: Rotterdam, Brielle, Delfshaven, Delft, Dordrecht,
Gorinchem, Gouda, Leiden, Maassluis, Schiedam,
Schoonhoven, Vlaardingen en Woerden.
Holland (lord), peerstitel der engelsche familie
Fox. De eerste, die dezen titel gedragen heeft, was
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Henry Fox, geb. 1705 (zoon van Stephen Fox, een
der trouwste aanhangers van de Stuarts, en stichter
van het gasthuis te Chelsea). Henry nam 1735 zitting in het parlement, was de onwrikbare tegenstander van Pitt, bekleedde later gewichtige ambten,
en werd 1762 door George III tot peer verheven met
den erfelijken titel van lord H. Bij zijnen dood 1774
lief hij verscheidene zonen na : de oudste, Stephen,
erfde den titel van lord H. ; de tweede was de
beroemde redenaar Charles J. Fox (zie Fox). — H.
(Henry Richard Vassall Fox, derde lord), eenige zoon
van den tweeden lord Stephen, was geb. 23 Nov.
1773, kwam 1797 in het Hoogerhuis, hield na den
vrede van Amiens verblijf in Spanje, bekleedde later
verschillende hooge staatsambten, en stierf 22 Oct.
1840 te Londen.
H. (Henry Edward Fox, vierde
lord), eenige zoon van den vorige, geb. 7 Maart 1802,
bekleedde eenigen tijd het ambt van engelsch gezant
bij het nederlandsche hof.
Holland op zijn smalst. Zie in het artikel
HOLLAND (Noord-).
Hollandia, 1) latijnsche naam van Holland.
2) voorrnalige nederl. vesting in 0. I., op het Ambonsche eiland Honimoa, aangelegd 1654 door den
landvoogd de Vlaming, en geslecht 1692.
Hollands Diep (het), vaarwater tusschen de
nederl. provincial Z.-Holland en N.-Braband, is een
gedeelte van de Amer. Zie AMER.
Hole (Frau), eigenlijk Holda, in duitsche yolkslegenden de godin van het huwelijk en van de vruchtbaarheid, beschermt de huishouding en den landbouw, inzonderheid alles wat tot bet spinnen behoort,
en houdt verblijf in diepten van meren en in spelonken van bergen. Zie ook HULDA.
Holler, of Holleren, dorp in nederl. Luxemburg,
6 uren gaans benoordw. Diekirch.
Holleren. Zie HOLLER.
Hollerich, of Holrich, dorp in nederl. Luxemburg, een half uur gaans bezuiden Luxemburg, aan
het beekje de H.
Holleschau, stad in Moravid, kreis Hradisch,
aan de Russawa ; 4000 inw.; fraai kasteel.
Hollesloot, verbasterde naam van Holisloot.
Hollfeld, stadje in Beieren, aan de Wiesent,
kreis Oberfranken, 5 uren bewest.:Bayreuth; 1000 inw.
Hollidaysburgh, stad met 3000 inw. in het
binnenland van den n.-amerik. staat Pennsylvania,
aan den spoorweg, die over het Alleghany-gebergte
naar Johnstown loopt, ligt 28 mijlen noordelijk bewesten Harrisburg.
Holman (James), engelsch zeevaarder, geb.
omstr. 1787, trad 1 798 in engelsche zeedienst, deed
als scheepsluitenant groote zeereizen, waarmede hij
zelfs nadat hij 1812 blind was geworden nog bleef
voortgaan ; hij stierf 28 Juli 1857. Hij heeft zijne
reizen beschreven in Narrative of a journey (London
1822), Travels in Russia (1825), A voyage round the
world (6 dln. Londen 1834), enz.
Holmboe (Christoph Andreas), noorweegsch
nu ► nismaticus, geb. 1796, prof. der oostersche talen
to Christiania, o. a. bekend door zijn De prisca re
monetaria Norwegice (Christiania 1854); ook op
taalkundig gebicd, o. a. door zijn Det oldnorske
Sprogs vasentligste Ordforraad (Weenen 1852), enz.
Holmestrand, zeestadje - in Noorwegen, 7
mijlen bezuidw. Christiania ; 1850 inw.
Holmfirth, vlek in het engelsche graafschap
York, West Riding, derdhalf uur gaans bezuiden
Huddersfield ; werd 4 Fehr. 1852 vernield door eene
doorbraak van den Bilbeny-dijk.
Holmia, verlatijnschte naam voor Stokholm.
–

.
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Holon

Holon, of Cholon, stad in den stam Juda ; Jozua
15: 51 ; Jerem. 48: 21.
Holophernes, veldheer van Nebucadnezar,
werd door Judith vermoord. Zie BETHULIA.
Holsatia, lat. naam voor Holstein.
HOlSet, dorp in nederl. Limburg, 5 uren gaans
oostelijk hezuiden Maastricht, ruim een half uur
bewesten Vaals ; 150 inw.
Holstebroe, stad in Jutland, 10 uren gaans
benoordoosten RingkjObing ; 1700 inw.
Holstein, lat. Holsatia, een der zoogenaamde
Elve-hertogdommen, grenst ten N. aan het hertogdom Sleeswijk, ten N. 0. en 0. aan de Oostzee, de
republiek Lubeck en Pruisen, ten Z. aan de republiek
Hamburg en de riv. de Elve, ten W. aan de Noordzee, is 155 vierk. mijlen groot, bevolkt met 550,000
zielen ; de hoofdplaats is Gliickstadt, dat tevens eene
koopstad is, even als Kiel en Altona, welke laatste
plaats vooral door den scheepsbouw bloeit. Oorspronkelijk werd H. bewoond door Saksen (later in
den oosthoek ook door Slawen, die echter reeds
spoedig gegermaniseerd werden). In de 8e eeuw
veroverd door Karel den Groote en aan het hertogdom Saksen toegevoegd, werd H. (alleen Dithmarschen uitgezonderd) vervolgens door keizer Lotharius als graafschap in leen gegeven aan Adolf van
Schauenburg, wiens familie het ruim vierdhalve
eeuw bleef bezitten. De holsteinsche graven hadden
veel te oorlogen tegen Slawen en Denen : van laatstgenoemden bevrijdden ze zich door den slag van
BornhOved 22 Juli 1227: zelfs ontving graaf Gerhard IV in 1386 van Denemarken bet graafschap
Sleeswijk in leen, en sedert dien tijd zijn de beide
graafschappen nagenoeg onafgebroken tot op den
huidigen dag vereenigd geweest. Toen de mannelijke linie der graven van H. in 1459 uitstierf met
Adolf VIII, kozen de stenden 1460 tot zijn opvolger
zijns zusters zoon, graaf Christiaan van Oldenburg
(die reeds sedert 1448 koning van Denemarken was),
onder beding, dat de vereenigde graafschappen nooit
bij Denemarken ingelijfd worden, man steeds Naar
eigen vorst hebben zouden. Door keizer Frederik HI
werd H. en Stormarn tot een hertogdom verheven,
waaraan ook het later veroverde Ditmarschen toegevoegd werd, een en ander ten behoeve van koning
Christiaan I van Denemarken. Diens twee kleinzonen,
nl. Christiaan (als Christiaan HI koning van Denemarken van 1534 tot 1559) en zijn jongere broeder Adolf de elders het hertogdom 1544, en zoo ontstonden twee linien, nl. de oudste of koninklijke linie,
waarin zoowel het hertogdom H. als de deensche
koningskroon erfelijk overging van vader op zoon,
en de jongste of hertogelijke linie, die het kasteel en
grondgebied van Gottorp in erfelijk bezit bekwam,
en daarnaar den naam begon to voeren van HolsteinGottorp. Deze jongste linie splitste zich met Adolf's
dood (1586) weder in twee linien, waarvan de eene
zich Holstein-Gottorp bleef noemen, en waaruit de
tegenwoordige russische keizerlijke dynastic is gesproten, en de linie Holstein-Gottorp-Eutin, of
Holstein-Eutin, waaruit bet van 1751 tot 1809 over
Zweden geregeerd hebbende stamhuis, en het huis
Oldenburg, gesproten zijn. De koninklijke linie van
H. en de hertogelijke linie van H.-Gottorp, hebben
aanhoudend met elkander getwist en geoorloogd
over het bezit van ettelijke gedeelten van het hertogdom, totdat bij de schikking van 1773 aan die
twisten voor goed een einde werd gemaakt, doordien
de grootvorst Paul van Rusland zijn aandecl afstond
aan de koninklijke linic (d. i. aan den koning van
Denemarken), waarvoor aan hem de graafschappen

Holtwoude
Oldenburg en Delmenhorst werden gegeven, en van
deze beide graafschappen, die tot een hertogdom
verheven werden, deed hij afstand aan de jongste
linie Holstein-Gottorp-Eutin (zie OLDENBURG). Sedert dien tijd (1773) heeft H. de lotgevallen van
Denemarken gedeeld, en 9 Sept. 1806 werd de eigene
staatsregeling van H. opgeheven en H. formed' bij
Denemarken ingelijfd. In 1815 werd H. met Lauenburg, waarmede het een zelfstandig deel van de
deensche monarchie vormde, in den Duitschen Bond
opgenomen. Daar intusschen het duitsche element,
in H. meer en meer op den voorgrond begon te treden, en het erfrecht op de hertogdommen Sleeswijk
en H., 'bij ontstentenis van mannelijk oir, bij 's konings dood zou moeten overgaan op de linie Augustenburg (zie dat art.), werd met die linie eene
schikking getroffen, en bij de deensche troonopvolgingswet van 31 Juli 1853 vastgesteld, dat Sleeswijk,
H. en Lauenburg voortaan ondeelbaar een waren
met de deensche monarchic. Doch bij den dood des
konings (1863) stak de duitsche partij stouter dan
ooit het hoofd op ; met behulp van pruisische en
oostenrijksche bajonetten werden de hertogdommen
aan Denemarken (zie dat art.) ontweldigd; en nadat
de veroveraars underling ook wegens het deelen van
den buit een allerbloedigsten oorlog gevoerd hebben
(vergelijk PRUISEN en OOSTENRIJK) is bet einde geworden, dat de hertogdommen in het bezit van
Pruisen, en terwijl wij dit schrijven misschien reeds
daarbij ingelijfd zijn.

Holstheim. Zie HOLSTUM.
Holston River, rivier in den n.-amerik.
-

staat Virginia, ontstaat bij Kingsport, en draagt van
Kingston of den naam van Tennessee.
Holstum, of Holstheim, dorp in nederlandsch
Luxemburg, 3 uren gaans benoordw. Diekirch.
HOLTEN.
Zie H
Holte, over,se_scorp.
Ih
Holtei (Karl), roman- en tooneel-schrijver en
dichter, geb. 24 Jan. 1797 te Breslau, sedert 1819
acteur aan de schouwburgen te Breslau, Berlijn,
Darmstadt, 1837-39 tooneel-directeur te Riga, was
na dien tijd meest op reis, en hield in den laatsten
tijd verblijf te Gratz. En als dramaturg en lierdichter, en als romanschrijver heeft H. veel opgang gemaakt. Van zijne tooneelstukken noemen wij inzonderheid Lorberbaum and Bettelstab ; van zijne lierdichten Gedichte (5e dr. Berlijn 1861) en Schlesische
Gedichte (5e druk Berlijn 1860). Van zijne romans
(dl. 1-32 Breslau 1860-62) noemen wij enkel
Ein Schneider (3e druk 3 dln. Breslau 1854). Herinneringen uit zijnen levensloop beschreef hij in
Vierzig Jahre (8 dln. Berlijn 1843--50 ; 2e druk
3 dln. Breslau 1859).
Holtem, limburgsch dorp. Zie HOLTUM.
Holten, 1) H. of Holte, dorp in Overijsel,
vijfdhalf uur gaans benoordoosten Deventer aan den
voet van den Holterberg ; 500 inw.; zware brand
16 Juni 1829, waarbij school, kerk, 52 huizen, 17
schuren, enz. de prooi der vlammen werden ; in 1352
heette dit dorp Holthoen. — 2) utrechtsch dorp;
zie HOUTEN. - 3) limburgsch dorp ; zie HOLTUM.
4) vlek in Rijnpruisen, 8 uren gaans benoorden
Dusseldorf; 1300 inw. — 5) dorp in Noorwegen,
stift Aggershuus, 10 uren gaans benoordw. Tonsberg.
Holtena, oude naam van 't Land van Altona.
Holtpade, 2 dorpen. Zie NvE-H. en OUDE-H.
Holtum, ook Holtem, of Holten, dorp met 450
inw. in nederl. Limburg (in 't voormalige hertogdom
Gulik), anderhalf uur gaans benoordw. Sittard.
Holtwolde, oude naam van Hoogwoud.
Holtwoude, 2 dorpen. Zie NYE-H. en n
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Holty (Ludwig Heinrich lChristophl, duitsch
lierdichter, geb. 21 Dec. 1748 te Mariensee bij Hanover, te Gottingen lid van den .Hainbund", gest.
1 Sept. 1776 te Hanover. Gedichte (Hamburg 1783 ;
vermeerderde druk Hamb. 1804 ; nieuwe druk 1835).
Holtz dorp in nederl. Luxemburg, 3 uren gaans
benoorden Arlon.
Holtzem, of Holzem, dorp in nederl. Luxemburg, aan de Mamer, 2 uren gaans bewesten Luxemburg.
Holtzminden, Holzminden, stad in het hertogdom Brunswijk, aan den voet van den Soiling en
aan de Weser, 8 uren gaans bewesten Grubenhagen;
4000 inw.
Holtzum, 'tzelfde dorp als Holstum.
Holwerd, ook Holwert, of Houwierd, oud en
aanzienlijk dorp in Friesland ; circa 2000 inw. ;
werd 1421 bijna geheel in de asch gelegd door een
ongelukkigen brand; 1515 platgebrand door de burgerij van Leeuwarden omdat Syds Bonga, de voornaamste inwoner van H., het met de Gelderschen
hield.
Holwerder zes, oude benaming voor de 6
friesche dorpen Holwerd, Waaxens, B ran tgu m, Fondgum, Bornwerd en Raard.
Holwert. Zie HOLWERD.
1101Wierda, of Holwierde, oudtijds ook Haltvirth, dorpje in Fivelgo (prov. Groningen); 60 inw.
Holwirth, oude naam van Holwierda.
Holyhead, havenstad met 5600 inw. aan het
uiteinde van den spoorweg van Londen, op een
eilandje, benoordw. het eiland Anglesey, waarvan bet
gescheiden wordt door een kanaal, dat bij laagwater
doorwaadbaar is. H. is de plaats van overvaart naar
lerland en de dichtst bij Dublin gelegene engelsche
haven.
Holy Island, of Lindisfarn, een engelsch
(schiereiland, dock bij hoog water) eilandje aan de
oostkust van Northumberland, doch tot het graafschap Durham behoorende, slechts door visschers
bewoond (900 zielen) ; kleine haven aan de oostzijde,
en aan de zuidwestzijde een dorpje, tegenw. druk
bezocht voor de zeebaden ; ruinen van de in 635 door
koning Oswald gestichte benedictijner abdij, waar
aanvankelijk de zetel was van het bisdom Durham,
die echter naar Durham verplaatst werd, toen de Denen (anno 900) de abdij verwoest hadden, die later
weder is opgebouwd.
Holyoake, fabriekpl. in den n.-anierik. staat
Massachusetts, 19 mijl. bewest. Boston ; 5000 inw.
Holyrood, d. i. Heiligkruis, het paleis der
schotsche koningen te Edinburg (in de oude stad),
benevens bet klooster (Holyrood-House) door David I, koning van Schotland, in 1128 gesticht, wend
1544 door de engelsche troepen onder graaf Hertford platgebrand. Het paleis werd onder Jacobus V
hersteld, en bleef vervolgens de gewone verblijfplaats
v. koningin Maria Stuart en haren zoon Jacobus VI,
tot deze in 1603 als Jacobus I den engelschen troon
beklom. Door de troepen van Cromwell andermaal verwoest, werd het paleis 1670 onder Karel II
nieuw opgebouwd, waarbij het noordwestelijk gedeelte van bet oude paleis behouden werd zooals
het opgebouwd was onder Jacobus V. Nog tegenwoordig laat men er de slaapkamer van Maria Stuart
zien, waar de ongelukkige Rizzio den dood vond. In
de zoogenaamde kroonkamer worden sedert 1818
de insignien der schotsche kroon bewaard. Na de
fransche omwenteling 1830 strekte dit paleis eenigen tijd tot woonplaats aan den nit Frankrijk verdreven koning Karel X met zijn gezin.

Holystone, kerspel in het engelsche graafschap Northumberland, derdhalf uur gaans noordelijk bewesten Rothbury. Volgens Beda werden hier,
bij de invoering van bet Christendom in Northumberland, ruim 3000 menschen gedoopt.
Holywell, d. i. Heilige bron, stad in het engelsche graafschap Flint, prinsdom Wallis, 6 uren
gaans benoordw. Chester, aan de uitwatering van
den Dee ; 5800 inw.; koper-, food- en steenkolenmijnen ; in de nabijheid de warme bron van den
heiligen Wiufridus.
Holz .... Zie Holtz
Holzem. Zie HOLTZEM.
Holzet, 'tzelfde dorp als Holset.
Homade, 'tzelfde dorp als Hoogmade.
Homam, zoon van Lotan ; I Chron. 1 : 39.
Homansklinkekerk, voormalig dorp in
Zeeland, waar nu de Braakman ligt, ging in de watervloeden der 15e eeuw te niet.
Homberg, 1) stad in Keurhessen,6 uren gaans
bezuidw. Cassel ; 4000 inw. ; instituut voor doofstommen. — 2) stad in Hessen-Darmstadt, 6 uren
gaans bezuidoosten Marburg ; 1700 inw. — 3)
marktvlek in Rijnpruisen, ruim 6 uren gaans benoorden Dusseldorf, aan den Rijn, met overblijfselen
der Modeliana of Camillen-schans.
Homberg(Wilhelm),duitsch genees- en scheikundige, geb. 8 Jan. 1652, eerst advocaat te Maagdenburg, studeerde vervolgens geneeskunde, inzonderheid scheikunde, en vestigde zich toen te Parijs,
waar hij 1702 leeraar der chemie, 1705 lijfarts van
den hertog van Orleans werd, en 24 Sept. 1715 stierf.
Van zijne ontdekkingen noemen wij het boraxzuur
(Homberg's sedatief zout) en het chlorcalcium
(Homberg'sche phosphor).
Hombourg, 1) fransche naam van Hornburg. — 2) H.-l'Eveque, of H.-le-Haut, stad in het
fransche Moezel-departement, 11 uren gaans noordelijk beoosten Metz ; 2000 inw.; werd in 1254 door
bisschop Jacobus van Lotharingen van vestingwerken voorzien, die thans in ruinen liggen ; in 1678
werd H. veroverd door de Franschen.
Homburg, I) voormalig dorp in het noordoosten der nederl. prov. Groningen, bewesten de
Ee en Tjamme, werd 1277 verzwolgen door den
Dollart. — 2) de voormalige hoofd- en residentiestad van het (1866 bij Pruisen ingelijfde) landgraafschap Hessen-Homburg, 4 uren gaans benoorden
Frankfort aan den Main, aan den voet van het Taunus-gebergte, heeft 5000 inw. en beet eigenlijk
Homburg vor der Hoke, d. i. H. voor de hoogte ; met
zijne 5 geneeskrachtige bronnen is dit H. sedert
1834 eene vermaarde badplaats geworden, hetgeen
echter hoofdzakelijk is toe te schrijven aan zijne
vermaarde speelbank. — 3) stad in Rijnbeieren,
derdhalf uur gaans benoorden Tweebruggen ; 3500
inw. ; gesticht 1682 ; had aanvankelijk eene citadel,
die krachtens bet vredestractaat van Baden 1714
geslecht werd. — 4) fraai kasteel bij Numbrecht in
het pruis. reg.-district Keulen, kreis Gummersbach,
in de ruim 4 vierk. mijlen groote en met 10,000
zielen bevolkte voormalige standsheerlijkheid H. —
5) Zie HOMBOURG.
Home, district van Opper-Canada, tusschen de
meren Ontario en Huron, ten oosten begrensd door
het district Newcastle, ten westen door de districten
Gore en Londen. In H. het meer Simcoe en de rivieren Talbot, Nottawasaga en Severn ; in H. ligt
ook de stad Toronto, de hoofdstad van Opper-Canada.
— Eene baai of golf H. (Home Bay) in britsch -Noord Amerika, benoorden het eiland Cumberland.
7
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Home (Henry), schotsch rechtsgeleerde en philosophisch schrijver, geb. 1696 te Kaimes in het
graafschap Berwick, met den titel van lord Kaimes
opperrechter van Schotland sedert 1752, gest. 27
Dec. 1782. Voornaamste werken : Essays on the
principles of morality and natural religion (Edinburg
1715) ; Elements of Criticism (3 dln. Edinb. 176265); Sketches on the history of man (2 dln. Londen
1774; 3 dln. 1807).
Home (John), schotsch dramatisch schrijver,
geb. 1724 in het graafschap Roxburgh,was predikant
in Schotland, toen hij 1750 zijn treurspel Douglas
(een der beste stukken van den engelschen schouwburg) ten tooneele liet brengen. Door zijne eerwaarde
collegaas werd wee en ach geroepen, dat een geestelijke zich afgaf met profaan geschrijf ; dit bracht H.
tot het besluit, mantel en bef aan den kapstok te
hangen en zijne pen geheel aan het tooneel toe te
wijden. Van lord Bute ontving hij een jaargeld en
bezoldigde ambten. Zijne dramatische werken zijn
verzameld door Mackenzie (3 dln. Edinburg 1822).
Homer, stad in den n.-amerik. staat New-York,
8 uren gaans benoordoosten Ithaca; 4000 inw. ; is
gesticht 1798, en H. genoemd naar den griekschen
dichter der oudheid Homerus.
Homerieden, zou eigenlijk moeten beteekenen : afstammelingen van den Richter Homerus.
Men verstaat echter onder die benamina: 1) verscheidene onbekende dichters, die gezegd worden
voor Homerus. geleefd to hebben, en wier zangen
slechts door hem bijeengebracht zijn, zooals hij ze
uit de overlevering verzamelde; 2) eene op Chios
verblijfhoudende familie van zangers, die de gedichten van Homerus door overlevering hebben overgebracht tot het nageslacht ; of eindelijk 3) alle
dichters, die, na Homerus, in zijnen trant gedicht
hebben.
Homerieten, yolk. Zie HIMJARIETEN.
Homersum, 't limb. dorp Ottersum.
Homerton, engelsch dorpje onder Hackney.
Homerus, fransch Homere, engelsch en duitsch
Homer, de oudste en beroemdste der grieksche dichters. Met zekerheid is aangaande zijn persoon niets
bekend ; waarschijnlijk was hij geboortig nit Ionie
in Klein-Azi6, doch reeds in de oudheid betwistten
zeven steden elkander de eer H.'s geboorteplaats te
zijn, nl. Smirna, Chios, Colophon, Salamis, Rhodus,
Argos, Athene. Zijn bloeitijd work verschillend opgegeven, tusschen 1105 en 850 v. Chr. Volgens
sommigen was hij een zoon van Mmon (vandaar
H.'s bijnaam Mnonides). De levensgeschiedenis van
H. is geheel en al gegrond op verdichting. De meest
verbreide lezing is deze : Hij zou de zoon zijn van
een ouderloos jong meisje te Smirna, met name
Critheis, die, door hares voogd verleid, H. ter wereld
bracht in eene grot aan den oever van bet Smirna
besproeiende riviertje Meles (vandaar H.'s bijnaam
Melesigenes). Later werd Phemius, (lie te Smirna
eene muziek- en dichtschool hield, op Critheis verliefd, trouwde haar, en adopteerde haar kind ; hij
zijnen dood werd zijne school voortgezet door H.,
die eenigen tijd daarna het plan opvatte om den
'has te dichten, en daarvoor ging reizen, ten elude
zich persoonlijk bekend te maken met menschen en
plaatsen. Bij zijnen terugkeer te Smirna niet naar
zijnen zin door zijne medeburgers ontvangen, verliet H. zijne geboortestad, en ging zich te Chios vestige'', waar hij eene school opende. Op zijnen ouden
,lag werd hij blind en verviel tot armoede, zoodat hij,
on) aan den kost te komen, bedelend rondtoog,
overal zijne verzen opzeggende, zooals vele bedelaaN

Honahwar
tegenwoordig met liedjes-zingen den kost ophalen.
Dus rondzwervende kwam hij eindelijk op het eilandje
Ios (een der Cycladen),waar hij hoog bejaard stierf.
De twee voornaamste dichtstukken van H. zijn de
Ilias en de Odyssee ; beider stof is ontleend aan de
grieksche heldenlegenden. Door Lycurgus werden
die twee dichtstukken het eerst uit Klein-Azie in
Griekenland gebracht. Drie eeuwen later werd door
Pisistratus en de Pisistratieden eene verzameling
daarvan gemaakt ; later bezorgde Aristoteles daarvan eenen verbeterden tekst voor Alexander den
Groote, en door de alexandrijnsche geleerden werd
er de gedaante aan gegeven, waaruit zich de tegenwoordige tekst heeft gevormd. De oudste editie der
werken van H. is die van Demetrius Chalcondylas
(2 dln. Florence 1488) ; wijders zijn te noemen die
van Wolf (4 dln. Leipzig 1817, dikwijls herdrukt),
Bekker (Berlija 1843), Fasi (3e druk Leipzig 1859
en v.), Amois (Leipzig 1857 en v.) en Dindorf (4e
druk 2 dln. Leipzig 1856). Daarbij komen nog afzonderlijke bewerkingen: van den Ilias, door Heyne
(9 dln. Leipzig 1802-22) en Spitzner (4 dln.
Gotha 1833-36); en van de Odyssee door Baumgarten-Crucius (3 din. Leipzig 1822-24).
Homingeham, of Hommigeham, voormalig
dorp in 't noordoosten der nederl. prov. Groningen,
in Reiderland, bewesten de Aa, werd 1277 door den
Dollart verzwolgen.
Hommels, friesch dorp. Zie HOMMERTS.
Hommers, friesch dorp ; zie HOMMERTS.
2) voormalig landschap iu Groningen ; zie het art.
HOMSTERLAND.
Hommersum, 't limb. dorp Ottersum.
Hommerts, of Hommers, ook wel Ode H.",
dorp in Friesland, 1 uur gaans bezuidw. Sleek ;
350 inw.
Hommigeham. Zie HOMINGEHAM.
Homoet, of Hoemoet, dorp in Gelderland, aan
de Linge, 2 uren gaans westelijk benoorden Nijmegen.
Homona, marktvlek in het hongaarsche comitaat Zemplin; 3000 inw.
Hompel, verbasterde naam van het z.-holl.
dorp Hodeupijl.
Hompesch (Ferdinand, vrijheer van) ,de laatste
grootmeester der Maltezer-orde, geb. 9 Nov. 1744
te Dusseldorf, kwam op zijn 12e jaar als page van
den grootmeester naar Malta, klom allengs op in de
Orde, en werd 1797 zelf tot grootmeester verkoren.
Naar men wil liet hij zich door het geld en de schoone
beloften van het Directoire overhalen, om zich zonder tegenstand te onderwerpen aan de fransche vloot,
waarmede Bonaparte, op zijnen tocht naar Egypte,
10 Juni 1798 bij capitulatie Malta bemachtigde,
waarop H. met de ridders het eiland verlaten meest.
Hij ging scheep naar 'Priest, protesteerde daar to
vergeefs tegen de fransche overweldiging, en deed
eenige maanden later van zijne waardigheid afstand
ten behoeve van keizer Paul I van Rusland. Hij zwierf
eenigen tijd in Duitschland rond, zonder dat het
hem door Frankrijk toegezegde jaargeld uitgekeerd
werd ; slechts met moeite verkreeg hij in eens of eene
som van 15,000 francs; hij stierf te Montpellier in
Frankrijk 1803.
Homri. Zie OMRr.
Horns, stad in Syrie. Zie HENS.
Homsterland, of Humsterland, voormalig
landschap in de nederl. prov. Groningen, in het Westerkwartier, bevatte de dorpen Oldenhove, Niehove
en Saaksum.
Honahwar. Zie lloNiwAR.
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Ho nan, of Che-nan, prov. van China zie
CBE...NAN. - H., Ho-nan-fo, stad in China, hoofdpl.
van het dept. H. (een der 9 departementen, waarin
de prov. H. ingedeeld is), ligt 25 mijlen bewesten
Kai-fong, en speelt in de geschiedenis van China
eene belangrijke rol. De Chineezen beschouwen de
stad H. niet slechts als het middelpunt van het Hemelsche rijk, maar tevens als het middelpunt der
gebeele wereld.
Honarura, dezelfde stad als Honolulu.
Hontlwar, of Honore, zeestad in bet britsch
0. I. presidentschap Madras, op de kust van Malabar, aan de uitwatering van de Gerseppa (Gairsoppa),
die ook Sjiravati (Sheravutty) heet; 12,000 inw.
Hond (de), rivier in Zeeland. Zie HONTE.
Honda,stad in Cundinamarca(Nieuw-Grenada) ,
aan de Magdalena-rivier, die tot H. bevaarbaar is,
ligt 12 mijlen benoordw. Bogota, en heeft 2000 inw.
H. (baai van) aan de noordkust van NieuwGrenada ; en eene andere baai van H. aan de noordkust van Cuba.
Hondekoeter, naam van verscheidene nederlandsche schilders: H. (Egidius), landschapschilder, geb. 1583 te Utrecht, gest. omstr. 1626 te Amsterdam. — H. (Gijsbert, of Gilles), landschapschilder, zoon van den vorige, geb. 1613, gest. 1653 te
Utrecht.— H.( Melchior), schilder(dieren en vogels),
zoon van Gijsbert, geb. 1636 te Utrecht, gest. 1695.
Honden eiland, isle liesaventura, eilandje
in nederl. 0. I., bij Banda.
Hondepolle, een der zeven eilandjes, waaruit
bet friesche dorp Molkwerum bestaat.
Honderd Dagen (de). Zoo noemt men het
laatste tijdperk der regeering van Frankrijk's keizer
Napoleon 1, aanvangende 20 Maart 1815, op welken
dag hij, na zijnen terugkeer van Elba, weder op de
Tuilerien aankwam, en eindigende 28 Juni 1815,
de dagteekening van de tweede restauratie der Bourbons. De H.-D. hebben zich voornamelijk gekenmerkt
door de Additioneele acte op de constitution des
Keizerrijks (22 April), de coalitie der vreemde mogendheden, het Champ-de-Mai (1 Juni) en den slag
van Waterloo (18 Juni), ten gevolge waarvan Napoleon I ten tweeden male afstand deed van den troon.

Hondsrug, I ) een zandrug of verhevene zandvlakte in Drenthe en Groningen, heeft in Drenthe
op sommige plaatsen eene hoogte van 20 vt. Deze
hoogte draagt op haar uiteinde de stad Groningen,
en wordt in Groningerland ook wel de Bisschopsrug
genoemd, omdat de munstersche bisschop Christoph
Bernard van Galen, toen hij in 1672, gemeenschappelijk met den keurvorst van Keulen, de stad Groningen kwam belegeren, op den H. zijne legertenten
lief opslaan. — 2) Zie HUNDSRiiCK.
Hondt (P. de), pater Canisius. Zie CANISIUS.
Honduras,republiek in Middel-Amerika,grenst
ten N. aan de baai of golf van H. (zijnde het westelijkst gedeelte van de Zee der Antillen), is 2215
vierk. mijlen groot, bevolkt met 350,000 zielen, en
ingedeeld in 7 departementen ; hoofdstad Comayagua ;
voornaamste havenplaatsen : Omoa op de westkust,
Truxillo op de oostkust. In 1502 werd H. ontdekt
door Columbus, doch eerst 1523 door de Spanjaarden in bezit genomen ; na de colonisatie maakte
het deel uit van het capitanaat-generaal Guatemala,
totdat het zich 1824 constitueerde als republiek.
Honduras (Britsch-), eene britsche kolonie
in Honduras, bezuidoosten Yucatan en benoordoosten Guatemala, met de Caraibische Zee (Zee der An-
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Hondo, rivier in Yucatan. Zie RIO-GRANDE.
Ilondsbossehe (de), of het Hondsbosch,
zware zeewering van paalwerk op de kust van Kennemerland, prov. N.-Holland, bezuiden Petten ; de
eerste aanleg begon in 1413 ; doorbraak 15Dec. 1575,
waardoor geheel N.-Holland vreeselijk geteisterd
werd ; Febr. 1825 en 10 Jan. 1830 door den hoogen
vloed zwaar beschadigd.
Hondsehoote, stad in het fransche Noorderdepartement, 4 uren gaans bezuidoosten Duinkerken ; 4000 inw.; overwinning der Franschen onder
Houchard, 8 Sept. 1793, ten gevolge waarvan de Engelschen het beleg van Dulnkerken moesten opbreken.
Hondsgrot, it. Grotta del Cane, eene spelonk
bij Napels, in de nabijheid van het meer Agnano. In
deze spelonk stikken alle kleine dieren dadelijk, en
brandende kaarsen op den bodem gain dadelijk uit,
een en ander doordien het koolzuur, dat in deze grot
opstijgt, zich gewoonlijk samenpakt op den bodem, en
daar eene een half voet hooge laag stiklucht vormt,
die zich door hare specifieke zwaarte niet met de
daarboven staande dampkringslucht vermengt.
Hondsoirt, voormalig dorp in den Grooten
Zuidhollandschen waard, verdronken in den watervloed 18 Nov. 1421, later weder droog geworden,
is thans bet gehucht Onzenoord in de Langstraat,
prov. N.-Braband.
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tillen) aan de oostzijde. Het bezit dezer landstreek
werd lang betwist door de Spanjaarden, doch eindelijk aan Groot-Britannie gelaten 1783. De hoofdpl.
is Balize of Belize, onder welke benaming ook wel
geheel Britsch-Honduras verstaan wordt. Zie BELIZE.

Honesdale, vlek in den n.-amerik. staat Pennsylvania, hoofdpl. van het graafschap Wayne, eene
in hare opkomst zijnde plaats, telde 1861 reeds 6000
inw., en is het middelpunt van een steenkolenmijndistrict.
Honfleur, fransche havenstad, dept. Calvados,
aan de uitwatering van de Seine, 3 uren gaans bezuidoosten Havre; 9400 inw.; was eertijds zeer
bloeiend, doch geraakte sedert de opkomst van Havre
in verval; Karel VII ontweldigde H. aan de Engelschen 1450; de Calvinisten maakten zich meester er
van 1562, doch de hertog van Aumale heroverde het
nog in hetzelfde jaar ; eerst zeer laat onderwierp H.
zich aan Hendrik IV.
Hongarije, lat. Hungaria, engelsch Hungary,
duitsch Ungarn, fr. Hongrie, hong. Magyar-Orszag,
slawisch Uherska-Krazjina, met den titel van koningrijk een kroonland van Oostenrijk, grenst ten N.
aan het Carpatisch gebergte, waardoor het gescheiden is van Galicia, ten 0. aan Zevenbergen en Walachije, ten Z. aan den Donau en de Drau of Drave,
door welke rivieren het van Servie, Slavonia en Croatia gescheiden is, ten W. aan Stiermarken en bet

aartshertogdom Oostenrijk, ten N. W. aan Moravia
Het koningrijk H. is ruim 3896 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 10 millioen zielen, heeft Oren (anders
genaamd Buda) tot hoofdstad, en is ingedeeld in
Neder-H., bestaande uit de 2 kreisen, dezerzijds den
Donau en generzijds den Donau, en Opper-H., bestaande uit de 2 kreisen, dezerzijds de Theiss en generzijds de Theiss. Deze 4 kreisen zijn ingedeeld in
46 graafschappen, die den naam dragen van comitaten (van comes, graaf) of gespanschappen (van
gespan, graaf), benevens de 3 districten der Heidukken, Jazygen en Groot- en Klein-Cumanie. Van 1849
tot 1860 was H. ingedeeld in 5 stadhouderij-afdeelingen, ingedeeld in 43 comitaten, die weder in stoeldistricten gesplitst waren ; doch bij het keizerlijk
diploma van 20 Oct. 1860 werd voor H. de oude
staatsregeling van veOr 1849 hersteld, zoomede de-

oude indeeling, die bier volgt :
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Comitaten.
Hoofdplaatsen.
Kreis dezerzijds den Donau.
Pesth,
Ofen (Buda) en Pesth.
Bacs,
Baja.
Neograd.
Balassa-Gyarmath.
Sohl,
Neusohl.
Ipoly-Sagh.
lout,
Gran,
Gran.
Bars,
Kremnitz.
Neutra,
Neutra.
Presburg.
Presburg,
Trentsin.
Trentsin,
St.-Marton.
Thurocz,
Also-Kubin.
Arva,
St.-Miklos.
Liptau,
Kreis generzijds den Donau.
Hongaarsch-Altenburg.
Wieselburg,
tEdenburg.
Edenburg,
Raab,
Raab.
Komorn.
Komorn,
Stuhlweissenburg.
Stuhlweissenburg,
Vesprim.
Vesprim,
Stein-am-Anger.
Eisenburg,
Salad,
Szala-Egerszeg.
Kaposvar.
Schumeg,
Szegszard.
Tolna,
F tinfkirchen.
Baranya,
Kreis dezerzijds de Theiss.
Zips,
Leutschau.
tharniir,
Gross-Steffelsdorf.
Heves,
Erlau.
Borsod,
Miskolcz.
Torna,
Torna.
A bauj var,
Kaschau.
Eperies.
Saros,
Zemplin,
Ujheli.
Unghvar.
Unghvar,
Bereghzasz.
Beregh,
Kreis generzijds de Theiss.
Marmaros,
Szigeth.
Nagyszollos.
Ugocz,
Nagy-Karoly.
Szathtuar,
Szabolcs,
Nagy-Kallo.
Bihar,
Debreczin.
Gyula.
Bekes,
Czongrad,
Szegedin.
Csanad,
Mako.
Boros-Jenii.
Arad,
Lugos.
Krasso,
Temesvar.
Temes,
Nagybecskireck.
Torontal,
De oppervlakte van dit in zoo menig opzicht merkwaardige land is zeer verschillend. In het N. en 0.
vormen de Carpatische bergen een grooten halven
cirkel, die zich uitstrekt van Moravie tot aan den
linkeroever van den Donau ; het Z. W. wordt doorloopen door vertakkingen der Julische Alpen ;
doch in het midden heeft H. onafzienbare vruchtbare vlakten. Het wordt besproeid door eene groote
menigte rivieren, o. a. Donau, Raab, March, Drau
(Drave), Waag, Theiss, Sau (Save), Gran, Platten,
enz. De bergen van H. bevatten edele metalen en
andere delfstoffen ; en men telt in H. over de 350
minerale bronnen. De bevolking is eene bonte mengeling van verschillende nationaliteiten, o. a. bijua
millioen Duitschers, ruim 2 millioen NoordSlawen (Slowaken en Ruthenen), ruim millioen
Zuid-Slawen (Serben of Serviers, Slowenen, enz.),
ruim I millioen Walachen, bijna 2 millioen Joden,
en bijua millioen Magyaren. Gelijk het magyaarsch
element in H. vertegenwoordigd wordt door het
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grootste zielental, is het Magyaarsch ook de hoofdtaal, die in H. gesproken wordt, en die nagenoeg in
geheel het binnenland de heerschende taal is. De
letterkunde der Hongaren is buiten de grenzen van
hun land weinig bekend, doch is geenszins van belang ontbloot. De taal der geleerden is bij voorkeur
het Latijn. Ten tijde der Romeinen vormde het
tegenwoordige H. het west-gedeelte van Dacie, het
noorder-deel van Pannonieen het zuidoostelijk gedeelte van Germanie, dat bewoond werd door de
Quaden. In de 3e eeuw was het geheele land in het
bezit der Gothen, die er anno 376 uit verdreven
werden door de Hunnen (in wier naam, gevoegd bij
dien der Awaren, velen den oorsprong willen zoeken
van den naam Hungaria, Hongarije). Na den dood
van Attila, koning der Hunnen, (453) betwistten
de Oostgothen, de Gepieden en de Longobarden
elkander het bezit van H. In de 7e eeuw maakten
de Awaren. zich van H. meester; maar zij hadden
zich aanhoudend te verdedigen tegen de invallen
der Slawen en Bulgaren, totdat de macht der Awaren
voor goed gebroken werd door Karel den Groote
(799). Eene eeuw later (omstr. 894) kwamen de
Magyaren bezit nemen van H. De Magyaren (of
Madzjyars) waren een yolk van finschen oorsprong ;
in de 7e eeuw hadden ze zich nedergezet tusschen
den Don en den Dnieper, en werden uit hunne eerste
woonplaats verdreven door de Petsjenegen. Onder
aanvoering van Arpad, zoon van Almus, kwamen de
Magyaren de destijds in het tegenwoordige H. wonende volkeren onderwerpen en het land in bezit
nemen, niet om er vreedzaam te woven, maar om
het tot hun schuilnest te maken, van waar ze rooftochten ondernamen naar alle kanten. Eerst na
duchtige nederlagen in Duitschland geleden te hebben (933 en 955) begonnen ze de noodzakelijkheid
te beseffen, om zich aan eene meer vreedzame levenswijs te wennen. Hun hertog Geysa, die van 972 tot
997 regeerde, had eene Christin tot vrouw genomen,
en zijn bij die vrouw verwekte zoon Stephanus
(Stephan), die hem 997 opvolgde als hertog, voerde
het Christendom in, en ontving anno 1000 van den
pans den titel van .apostolisch koning"; hij bracht
de Slawen en Bulgaren volkomen tot onderwerping,
en gat' aan H. het meerendeel der maatschappelijke
instellingen, die er, wat het wezen der zaak betreft,
stand gehouden hebben tot op den huidigen dag.
Hij stied 1038, en is bekend als Stephanus I, bijgenaamd de Heilige. Na zijnen dood was de begunstiging van een toevloed van vreemdelingen voor H.
eene bron van aanhoudende onlusten, totdat (1077)
Ladislas I op den troon kwam ; deze wist de verschillende bestanddeelen, waaruit zijn yolk bestond,
tot onderlinge eendracht te dwingen ; hij veroverde
Croatie en Slavonie, terwij1 zijn opvolger Coloman
zijn grondgebied uitbreidde door het veroveren van
Dalmatie. Onder Geysa II kwamen zich in het comitaat Zips en in Zevenbergen vlaamsche volkplantingen vestigen (1148). Bela III, die zijne opvoeding
ontvangen had te Constantinopel, voerde aan zijn
hof en onder de Magyaren de beschaving en de zeden van het grieksche keizerrijk in. Hij trouwde
met Margareta, gravin van Vexin, zuster van Frankrijk's koning Filips-August, en weduwe van Hendrik Kortinantel, den zoon van Engeland's koning
Hendrik II ; door Bela Ill werd in H. de indeeling
des rijks in comitaten ingevoerd. Andreas II stood
aan het hoofd van den vijfden kruistocht naar het
Heilige Land, doch zijne zwakheid deed meer en
(neer de macht toenemen van den adel, die hem in
1222 de Gouden Bul afdwong. Onder de regeering
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kwam het gansche land in gisting, en Leopojd II
van zijnen zoon Bela IV deden de Mongolen eenen
zag zich genoodzaakt al de in H. ingevoerde nieuinval in H. (1241); en in weerwil van Bela's beste
wigheden terug te nemen. Van dat oogenblik of
pogingen mocht het hem niet gelukken de zwaar
scheen H. gebeel met Oostenrijk verzoend, en in den
geschokte welvaart des rijks tot herstel te brengen.
Onder zijne opvolgers werd door binnenlandsche oorlog met Frankrijk bield H. trouw de zijde van
de keizerlijke dynastie. Sedert 1815 begon echter
onlusten en oorlogen met het buitenland de toestand
meer en meer de zncht naar nationale onafhankelijkhoe langer hoe treuriger, totdat 13 Jan. 1301, met
heid in H. veld te winnen ; zoo ook de zich meer en
den dood van Andreas 114, de arpadische dynastie
meer ontwikkelende geest van liberalismus en het
uitstierf. Toen kozen de Hongaren Wenceslas van
verlangen naar vrijmaking van de duitsche overheerBohemen tot koning, en nadat deze afstand van den
sching. In 1848 kwam het tot eene uitbarsting. Van
troon gedaan had Otto van Beieren ; doch door paus
de te Weenen uitgebrokene omwenteling trokken de
Bonifacius III werd hun (1307) een ander opgeHongaren partij, om een zelfstandig hongaarsch midrongen, nl. Karel-Robert, genaamd Charobert, graaf
nisterie te verkrijgen ; zij brachten het meerendeel
van Anjou, die (door de vrouwen) een achterkleinzoon was van Stephanus V; deze werd dan ook 1308 van de vestingen des lands in hunne handen, en
verzekerden zich van de meeste in H. staand -e troeals koning erkend. Onder zijne regeering bereikte
pen. In weerwil van den tegenstand der Croaten, onH. het toppunt van bloei en grootheid : het bestond
der de leiding van banns Jellachich, en der Duittoen, behalve uit het eigenlijke H., tevens nit Dalschers in Zevenbergen, nam het streven der Magyaren
matie, Croatie, Bosnie, Servie, Walachije, Zeventoe om een eigen, onafhankelijk rijk te vormen.
bergen, Moldavie en Bulgarije. Zijn zoon en opvolDoor bet vermoorden van den naar H. gezonden keiger Lodewijk I voegde Rood-Rusland daaraan toe,
zerlijken commissaris, den graaf van Larnberg, op de
en aanvaardde 1370 tevens de kroon van Polen. De
dochter van Lodewijk I, Maria, werd bij haars vaders brag van Ofen (28 Sept. 1848) kwam het tot eene
dood met de koninklijke waardigheid bekleed (1382), openbare breuk met Oostenrijk. Noch prins Windischgratz, noch Welden vermochten iets tegen de
en plaatste naast zich op den troon baren echtgedoor Gorgei, Klapka en anderen goed aangevoerde
noot Sigismund, keurvorst van Brandenburg (1386).
Hongaren, die zich 21 Mei 1849 zelfs van Ofen meester
Hunne regeering werd verontrust door den opstand
maakten. Reeds vroeger (14 April) had de naar Deder magnaten (rijksgrooten), door de ketterij van
breczin verlegde hongaarsche rijksdag zich door
Jan Huss, en door de invallen der Ottomanen. WelKossuth laten bewegen H. onafhankelijk te verkladra trail nu de beroemd gewordene Johannes Hunyaren, de dynastic Habsburg-Lotharingen uit te sluides op den voorgrond, die, als rijksbestuurder onder
ten van den hongaarschen troon, en bet bewind
Ladislas V, overal de Turken versloeg (1438-1457)
voorloopig op te dragen aan Kossuth als president.
en wiens zoon Matthias Corvinus bij den dood van
Ladislas V tot koning verkoren werd (1458). MatOostenrijk riep Rusland te hulp. Terwijl sedert Juni
1849 russische troepen eerst in Zevenbergen, verthias paarde aan de talenten van een goed vorst de
volgens ook over de noordelijke grenzen H. binnenbekwaarnheden van een groot veldheer; door zijne
rukten, drong Haynau gelijktijdig met de oostenrijkstrengheid handbaafde hij de openbare rust ; hij
was een beschermer van kunst en wetenscbap, sche armee aan den Donau benedenwaarts, en versloeg de Hongaren 3 Augustus bij Szoreg, vervolgens
stichtte eene universiteit te Presburg en eene be9 Aug. bij Temesvar. Intusschen gaf Kossuth het
roemde bibliotheek te Buda. Toen hij stierf (1490)
dictatorschap over aan Gorgei, waarop deze zich
werd de boheemsche koning Wladislas H tot koning
van H. verkoren ; doch hij was niet bij macbte om
13 Aug. bij de capitulatie van Vilagos aan de Russen
de Turken te keeren, die gedurige veroveringen in
onderwierp. Komorn werd eerst in Oct. door Klapka
overgegeven. Daarop volgde nu een tijd van streng
H. maakten, niet alleen onder de regeering van
krijgsrecht, dat tot 1851 aanhield ; toen begon men
Wladislas, maar tevens onder het koningschap van
zijnen zoon Lodewijk II, die 1526 in den slag bij
de Hongaren met meer zachtheid te behandelen,
Mohacs tegen de Turken sneuvelde. Om hetgeen er
doch van staatkundig leven was jaren lang in H.
geen zweem te bespeuren. Uit dien doodslaap begon
nog van het zoo machtig geweest zijnde H. overschoot werd nu geoorloogd tusschen Ferdinand van
H. eerst in 1859 te ontwaken met het alom in
Oostenrijk en Johannes Zapolya of Zapolsky, welke
Europa ontwaakte streven der nationaliteiten ; 19
April 1860 verkregen de Hongaren de ophefling der
laatste eindelijk de nederlaag Teed, en zich tevreden
moest stellen met Zevenbergen en ettelijke gedeelten
sedert 1849 bestaande adrninistratie van het kroonvan Opper-Hongarije. Het duurde ecbter, vooral
land, en bij keizerlijk diploma van 20 Oct. 1860
wegens de oostenrijksche vervolgingen tegen de
werd hun bet herstel van de oude staatsregeling
hongaarsche Protestanten, nog lang, eer in H. het
toegestaan ; 6 April 1861 werd de Landdag bijeenoostenrijksche gezag erkend werd ; eerst na hergeroepen volgens de kieswet van 1848, en in het
haalde burgeroorlogen, waarin de Hongaren zelfs
door Deak, het hoofd der gematigd-liberale partij,
de hulp van Turkije niet versmaadden, werd eindeontworpen adres, werd de wensch naar H.'s onaflijk bij den rijksdag van Pressburg (1688) het huis
hankelijkbeid uitgedrukt. Toen 22 Aug. daaropvolvan Habsburg erkend als erfelijk bezitter van de
gend de Landdag ontbonden werd, trok gebeel H.
koningskroon van H. Intusschen hadden de oostenzich terug in eene soort van lijdelijken tegenstand,
rijksche keizers nog te kampen met. opstanden in
waarin het is blijven volharden, in weerwil van alle
den loop van den spaanschen successie-oorlog ; doch
pogingen om tot een vergelijk te komen ; en bet ligt
aan die onlusten werd een einde gemaakt door den
waarschijnlijk in de naastvolgende toekomst, dat het
vrede van Szathrnar (1711). Gedurende die inlanddoor Pruisen en Italie (1866) reeds zoo gekortsche beroeringen hadden de Turken zich van bet
wiekte Oostenrijk zich door eigen bekrompenheid van
grootste gedeelte van H. meester gemaakt, en werzienswijze, en door miskenning van de ware behoefden eerst voor goed uit H. verdreven door den vrede
ten en wenschen van een even trouw en eerlijk als
van Carlowitz (1699). Lang bleef H. nu aan Oosdapper yolk, ook het kroonland H. zal zien ontvallen.
tenrijk trouw ; doch toen keizer Jozef H beproefde Op ommestaande bladzijde laten wij een overzicht
ow zijne hervorniingen ook in H. door te zetten,
volgen van de Vorsten, die over H. geregeerd hebben.
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Hongersnood verbond, Pacte de Famine.
–

.Met dezen naam heeft men het schandelijke graanmonopolie gebrandmerkt, dat in Frankrijk van
1729 tot 1789 gedreven werd in naam des konings
en ten profijte van verscheidene geldrnannen, die
tnisbruik maakten van het hun verleende privilegie.
De voornaamste dier geldrnannen wa•en : Orry, Taboureaux des Reaux, Boudain, Langlois, Trudaine de
Montigny : aan hen is de herhaalde hongersnood te
wijten geweest, waardoor Frankrijk zoo verschrikkelijk ward geteisterd in de jaren 1740-41, 1752,
1767-69, 1775-78, 1788-89. Door een klerk,
met name Rinville, ward 1768 het geheim der monopolie-mannen verraden ; en alles zou ontdekt geworden zijn, ware niet die klerk toen in hechtenis
genomen en in de Bastille geworpen. De gebeurtenissen van 1789 maakten aan het schandelijk winstbejag der monopolie-mannen voor goed een einde.
Hongkong, juister Hiang-kiang, eilandje aan
de chineesche kust, in de baa i van Canton, beoosten
Macao en beoosten de invaart der Canton-rivier,
groot 1!, vierk. mijl, is bij het tractaat van 25 Juni
1843 door China afgestaan aan Groot-Britannie. De
Engelschen hebben op de noordkust de stad Victoria
met goede haven, en op de zuidkust de stad Stanley
aangelegd. In 1842 bedroeg de bevolking van H.
5000 zielen, in 1860 reeds over de 75,000 zielen.
fransche naam van Hongarije.
Hongs, chineesche kooplieden te Canton ; ze
hadden tot in 1842 uitsluitend het monopolie van
den handel met vreemdelingen, en von -mien dus een
bevoorrecht Ode, doch warden door de overlieden
nitgezogen.
Honimoa, of Liasa, gemeenlijk (doch verkeerdelijk) Saparoewa genoemd, eiland in den Molukschen archipel (nederl. 0. I.), 5 mijlen beoosten

&florins
Amboina, wordt aan de westzijde door eene zeeengte,
die eene halve mijl breed is, van het eiland Oma
gescheiden ; H. is een der drie Uliassers, en wel het
minst bevolkte (12,000 zielen). Bij den opstand der
inboorlingen in 1817 werden al de Europeanen (130)
verrnoord; eerst in October werden de opstandelingen door de nederlandsche krijgsmacht tot onderwerping gebracht. Herhaalde malen is H. door aardbevingen verwoest, o. a.: 17 en 18 Oct. 1671, en
in daze eeuw 1 Nov. 1835, 21 Jan. 1837.
Honiton, stad in 't engelsche graafschap Devon,
aan de Otter, 7 uren gaans beoosten Exeter; 4000
inwoners.
HOnne, fransche naarn van 't luxemb. dorp
Hagen.
Honnecourt, voormalige abdij in Picardie ;
overwinning der Spanjaarden op de Franschen 18
Mei 1642.
Honnef, dorp ia het pruis. reg.-district Keulen, nabij den Rijn, aan den voet van het Zevengebergte ; 3200 inw.
Honolulu, of Honarura, hoofdstad der Sandwich-eilanden, ter westkust van het eiland Owahoe;
10,000 inw., waaronder een aantal Europeanen; bet
is de koninklijke residentie- an als handelshaven de
voornaamste koopstad in den Archipel.
Honore, britsch-ind. stad. Zie HONhWAR.
110nOria, in de 5e eeuw prov. van Bithynie.
Honorius (Flavius), keizer van het Westersch-rom. rijk, geb. 384, tweede zoon van keizer
Theodosius I, bij wiens dood (395) het rijk gedeeld
ward : H.'s broader Arcadius bekwam de oostelijke
helft ; an H., aan wien de westelijke helft ten deal
vial, resideerde eerst te Milaan, sede•t 403 te Ravenna. Zijn voogd Stilicho, een even bekwaam minister als veldheer, voerde de teugels van het bewind met krachtige hand, doch ward weldra, inzonderheid door den gesnedene Olympius, verdacht gemaakt, dat hij zelf naar het keizerschap streefde,
waarom H. hem (Stilicho) in 408 ter dood deed
brengen. Alarik, koning der Gothen, die reeds verscheidene invallen in Italie gedaan had, doch telkens door het veldheerstalent van Stilicho teruggeslogan was, maakte zich nu meester van Rome,
dat hij door zijne woeste horden liet plunderen (410);
en zelfs te Ravenna zou H. niet lang meer veilig geweest zijn, indien niet de dood van Alarik hem reeds
spoedig van dien gevaa•lijken vijand verlost had.
De schoonste wingewesten des rijks zag de zwakke
H. zich door de Barbaren ontweldigen : Groot-Britannie, Gallia, Spanje verloor hij ; bij zijnen dood
(423) maakte Primicerius Johannes zich van den
troon meester, doch moest dien reeds spoedig (425)
afstaan aan Valentinianus III.
Honorius, naam van 4 pausen : H. I, pans
van 625 tot 638, was gab. in de Campania di Roma,
en een zoon van consul Petronius Na zijnen dood
werd H. I bij het concilie van Constantinopel 680
veroordeeld als ketter, omdat hij tot de meaning
van een wil in Christus overhelde. — (H. II,
tegenpaus van Alexander II ; zie CADALOUS.) —
H. II, heette kardinaal Lambert en was bisschop
van Ostia, toen hij 1124 tot pans verkoren ward ;
hij bevorderde de verhefling van Lotharius tot
roomsch keizer, deed 1126 diens tegenkoning Koenraad van Hohenstaufen in den ban, doch zag zich
genoodzaakt den overweldiger graaf Roger van Sicilie te beleenen met Apulie en Calabria; H. II stierf
1130. — H. III, gab. te Rome, heette Censio
Savelli, toen hij 1216 tot paus werd verkoren ; hij
kroonde Frederik II tot keizer, en was een bijzonder

Honorius Augustodunensis
voorstander van de orden der Bedelmonniken en
van die der Duitsche ridders ; te vergeefs predikte
hij een kruistocht om het Heilige Land te veroveren ; hij wapende Lodewijk VIII tegen de Albigenzen, en vaardigde 1'220 een,verbod nit tegen het
onderwijs in het burgerlijk recht te Parijs. Hij stierf
1227. — H. IV een Romein, met name Giacomo
Savelli, tot pans verkoren 1285, gest. 1287, trachtte
zijn oppergezag over Sicilie te bandhaven.
Honorius Augustodunensis, schrijver
van verscheidene, nog aanwezige, philosophische en
theologische werken, geb. te Autun, leeraarde lang
aan de school te Angst bij Bazel ; en stierf omstr.1140.
Honswijk, of Hondswijk, dorp in de prov.
Utrecht, nabij de Lek, 3 uren gaans bewesten Wijkbij-Duurstede.
Hont, hong. comitaat. Zie HONTH.
Route, of Wester-Schelde, de zuidelijkste der
twee hoofd-takken van de Schelde, valt tusschen de
eilanden Kadzand en Walcheren in de Noordzee.
Honth, of Hont, vroeger Nagy-H., d. i. GrootHonth, hongaarsch comitaat in bet presburger district. — H., voormalig comitaat van Hongarije,
heette Kis-H., d. i. Klein-Honth, en is tegenw. begrepen in het comitaat Gomor.
Hontheim (Job. Nic. von), geb. 27 Jan. 1701
te Trier, sedert 1748 wijbisschop van het aartsbisdom Trier, gest. 2 Sept. 1790 te Montquintin, was
onder den geiingeerden schrijversnaarn van Justinus
Febronius een vinnig bestrijder van de pauselijke
macbt. Zijn De statu prwsenti ecclesice et legitima
potestate romani pontificis (Frankfort 1763) baarde
algemeen opzien ; bet werd overgezet in alle europeesche talen, en 1764 te Rome veroordeeld, doch
oefende niettemin in Duitschland een verbazenden
invloed nit; toen men te Rome ontdekt had wie
eigenlijk de schrijver was, werd H. 1778 genoodzaakt zijn werk te herroepen. Men heeft van H. nog
een ander geleerd werk : Historia Trevirensis diplonzatica et pragmatica (3 din. in fol. 1750) met een
Prodromus (2 din. in fol. 1757).
Honthem, of Hontum, oudfriesche naam van
het dorp Hantum.
Hoobly, stad in britsch 0. I., presidentschap
Bombay, 5 uren gaans bezuidoosten Dharwar;
15,000 him.
'Hoobrede, n.-holl. dorp. Zie HOBREDE.
Hood (Samuel), engelsch admiraal, geb.12 Oct,.
1724 te Butleigh in Somerset, begon zijne schitterende loopbaan als scheepsjongen, was 1758 reeds
kommandant van het fregat Vestalin, en kort daarop
van het linieschip Africa, werd 1780 verheven tot
*baronet en benoemd tot admiraal, bevocht overwiuningen op de Franschen bij het eiland St.-Christoph
en bij Guadeloupe, en werd 1783 tot peer van Ierland
benoemd met den titel van baron van Catherington.
In den oorlog tegen de Fransche republiek vermeesterde bij Toulon ; reeds kort daarna door generaal
Dugommier genoodzaakt de veroverde stad to ontruimen, deed H. zulks niet, dan na in de haven zestien fransche schepen verbrand te hebben. Zijne
laatste daad was (21 Mei 1793) de verovering van
Corsica, waarbij het verraad van Paoli eene groote
rol speelde. Naar Engeland teruggekeerd, werd H.
verheven tot viscount Hood van Whitley, en benoemd tot gouverneur van Greenwich. Hij stierf te
Bath 27 Jan. 1816. — H. (Alexander), broeder van
den vorige, doorliep insgelijks van onderen of at de
rangen in de britsche marine, kiom allengs op tot
vice-admiraal, werd peer, en stierf als viscount
Bridport 3 Mei 1814.
,
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Hood (Thomas), engelsch humorist en dichter,
geb. 23 Mei 1798, gest. 3 Mei 1845. Behalve zijne
Poems (4 dln. Boston 1856), heeft men o. a. van
hem Up the Rhine (eene satire op de engelsche tonristen), Song of the neiv•shirt (eene treffende schets
van de ellende der engelsche naaisters), enz.
Hoofdplaat, dorp in Zeeland, 4 uren gaans
bezuidoosten Middelburg ; 650 inw.
Hooft (Pieter Cornelisz.), nederlandsch geschiedschrijver en dichter, geb. 16 Maart 1581 te
Amsterdam, waar zijn vader eenige jaren later burgemeester werd, gest. als drost van Maiden 21 Mei
1647 te 's-Hage, waarheen hij zich begeven had
ter begrafenis van pries Frederik Hendrik. Om niet
van zijne vele verdienstelijke dicht- en tooneelwerken en van zijne uitmuntende vertaling van Tacitus
te spreken, vermelden wij als zijn eerste hist. werk :
Het leven van Hendrik 11 7, honing van Frankrijk

(1626), waarvoor hij door Lodewijk XIII tot den
adelstand verheven en met de ridder-orde van St.Michiel begiftigd werd; doch onsterfelijk heeft hij
zijnen naam gemaakt door zijne van 1556 tot 1587
loopende Nederlandsche Historian (2 din. Amst.
1642--54; nieuwste druk 5 din. Groningen 1845).
Hoogearspel, dorp in N.-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidw. Enkhuizen, aan den straatweg
naar Hoorn.
Hooge, eilandje aan de westkust van Sleeswijk,
ambt Husum, benoordw. Pelworm; 250 zielen.
Hoogebeintum, ook wel Beintum of Beyntum, dorp in Friesland, anderhalf our gaans bezuidw.
Holwerd ; ruim 200 inw.
Hoogelande, voormalig dorp (thans gehucht)
in Zeeland, 1 uur gaans bewesten Middelburg.
Hoogeloon, of Hoogloon, dorp in de Meierij
van 's-Bosch, aan de Kleine-Beerse, 3 uren gaans
zuidelijk bewesten Eindhoven; 600 inw.
Hoogemade, z.-holl. dorp. Zie HOOGMADE.
Hoogerheide, dorp in N.-Braband, anderhalf
uur gaans bezuiden Bergen-op-Zoom.
Hoogerw'erf, of Hoogewerve, voorm. eilandje
in de Ooster-Schelde, in 1801 bedijkt.
Hoogeschool. Zie -NIVERSITE1T.
HOOgeVeen, vlek in Drenthe, 6 uren gaans
bezuiden Assen, 4 uren bezuidw. Meppel ; 7000 inw.;
geboorteplaats van Leopold graaf van Limburg
Stirum, een der hoofdpersonen in de omwenteling
van 1813 om de dynastic van Oranje te herstellen.
Hoogewerve. Zie HOOGERWERF.
Hoogewoude, n.-holl. dorp. Zie HOOGWOUD.
Hoogezand, dorp in de prov. Groningen, aan
het Winschoterdiep, derdhalf uur gaans zuidelijk
beoosten Groningen ; met aanhoorigheden 2000
inw,; ontstond 1657, bij ontginnen van het veen
aldaar.
Hooghe (Pieter de), nederl. genre-schilder,
(binnenkamers met zonlicht), geb. omstr. 1643, gest.
1722.
Hooghly. Zie H00GLY.
Hoogholtwoude, oude naam van 't dorp
Hoogwoud.
Hoogkarspel. Zie HOOGCARSPEL.
Hoogkerk, dorp in de prov. Groningen, 3
kwartier gaans bewesten Groningen ; 250 inw.; in
1501 in brand gestoken door den saksischen stadhouder van Friesland; 1514 veroverd door de Saksen.
Hooglede, marktvlek in de belg. prov. WestVlaanderen, 6 uren gaans benoordoosten Yperen ;
4200 inw.; overwinning der Franschen op de GealliCerden Juni 1794.
Hoogloon, n.-brab. dorp. Zie HOOGELOON.
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Hoogly, of Hooghly, rivier in britsch 0. 1.,
ontstaat nit de vereeniging van den Bhagruttee en
den Jellinghee (twee armen van den Ganges), is 25
mijlen lang, en tot Calcutta opwaarts voor de grootste zeeschepen bevaarbaar. De inlanders vereeren
den H. als heilige rivier. Op den rechter-oever van
den H., ruim 5 mijlen benoorden Calcutta, ligt de
12,000 zielen tellende stad H., 1537 gesticht door
de Portugeezen, 1632 na een beleg van drie maanden stormenderband vermeesterd door de troepen
van Schachdzjehan, 1676 voorzien van eene hollandsche en eene engelsche factorij, welke laatste 1681
versterkt werd ; de stad H. werd 1757 bernachtigd
door Clive, heeft thans eene hoogeschool, en is de
hoofdplaats van bet district H. (95 vierk. mijlen,
ruim anderhalf millioen zielen).
Hoogmade, of Hoogemade, ook Hoomade,
dorpje in Z.-Holland, anderhalf uur gaans benoordoosten Leiden ; 70 inw.
Hoogstraeten, marktvlek in de belg. prov.
Antwerpen, 4 uren gaans benoordw. Turnhout ;
2500 inw.; overwinning van Maarten van Rossem
op de Franschen 1544.
Hoogstraten (Dirk van), nederl. landschapschilder, geb. te Antwerpen 1595, gest. te Dordrecht
20 Dec. 1640. — H. (Samuel van), een der zonen
van den vorige, geb. 1627 te Dordrecht, gest. 19
Oct.1678, leerling van Rembrandt, inmate niet alleen
als portretschilder, maar ook in landschappen, watergezichten, bloemen, vruchten, dieren en stillevens
nit ; ook was hij een verdienstelijk dichter.
H.
Zie Bor..
Hoogstraten (David van), nederl. schrijver
en dichter, geb. 14 Maart 1658 te Rotterdam, studeerde geneeskunde, practiseerde eenigen tijd te
Dordrecht, werd later preceptor aan de lat. school
te Amsterdam, en stierf (bij een zwaren mist in het
water loopende) 13 Nov. 1724. Men heeft van hem,
behalve uicgaven en vertalingen van verscheidene
klassieken, een Nederduitsch-Lat.Woordenboek(Amst.
1704 dikwijls herdrukt), een Algemeen Historisch
Woordenboek (8 dln. Arnst. 1733 en v.); enz.
Hoogtwoud. Zie HOOGWOUD.
Hoogvliet, dorp in Z.-Hollland, 5 uren gaans
benoordw. Dordrecht ; 780 inw.; felle brand 16 a
17 Juni 1843, waarbij 12 huizen in de asch.
Hoogvliet (Arnold), nederl. dichter, geb.
3 Juli 1687 te Vlaardingen, eerst notarisklerk aldaar, toen schrijver in de bank van leering te Dordrecht, later winkelier in goud en zilver te Vlaardingen, gest. 17 Oct. 1763. Mengeldichten (2 dln. 1738
--1753); vooral zijn Abraham de Aartsvader (le dr.
1727, naderhand nog elfmaal herdrukt) heeft hem
eene plaats verzekerd in de rij der nederl. dichters.
Hoogwoud, of Hoogwoude, dorp in NoordHolland, derdhalf uur gaans benoordw. Hoorn; als
gemeente (met Aartswond) 1700 inw. In de (thans
aan de Hervormden behoorende) kerk bestaat een
nod gescheurd doopvont, waarin de westfriesche
honing Radboud reeds den voet gezet had oin zich
te laten doopen (707), doch van zijn voornemen
afzag, omdat (zooals hem, op zijne vraag, door den
priester werd geantwoord) hij zijne heidensche voorzaten niet in den helml zou vinden ; volgens andere
schrijvers evenwel rnoet die rnislukte doop te Medemblik plaats gehad hebben. Bij H. sneuvelde
8 Jan. 1256 graaf Willem II ; hij zakte met zijn
paard door het ijs, en werd door de verbitterde
West-Friezen met knuppels doodgeslagen. Zijn zoon
Horis V (zie dat art.) bemachtigde H. 1282, en
vond er het lijk (d. i. het gebeente) zijns vaders
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terug dat hij met alle staatsie naar Middelburg liet
vervoeren en daar begraven. Overstroomd werd H.
17 Nov. 1678, en kwam eerst in Maart 1679 weder
droog.
Hooiberg, eilandjes in nederl. 0. 1.: 1) een
der Natoena-eilanden, benoordw. Borneo. — 2) een
der Soela-eilanden. — 3) in de straat Pantar, west
van Ombaai.
Hook (Theodor Edward), vruchtbaar engelsch
romanschrijver, geb. 22 Sept. 1788 te Londen, gest.
24 Aug. 1841. — H. (James), oudste broeder van
den vorige, geb. 1771, gest. 1828, predikant, schreef
staatkundige romans.
Hooke (Robert), engelsch natuurkundige, geb.
18 Juli 1635 te Freshwater op het eiland Wight,
gest. 3 Maart 1703 als prof. der wiskunde aan het
Gresham-College te Louden.
Hooke (Nathaniel), engelsch geschiedschrijver,
geb. 1690 te Dublin, gest. 1764. Zijne 'Romeinsche
Geschiedenis" (4 dln. Londen 1733-71) loopt tot
het einde der republiek, en werd 1806 herdrukt in
11 dln.
Hoop (Kaap de Goede). Zie GOEDE HOOP.
Hoop (Adriaan van der) Jr., geb. 2 Juni 1802
te Rotterdam, gest. aldaar 4 Nov. 1841, heeft zich
doen kennen als een begaafd en vruchtbaar en vooral
vaderlandslievend dichter, wiens vele werken echter
niet vrij te pleiten zijn van groote gebreken. Zijn
zoon, vooral als kinderdichter gunstig bekend onder
den naam van A. van der Hoop Juniorszoon,studeerde
te Leiden, bracht een korten tijd aan de Kaap de
Goede Hoop door, en stierf op 36-j. leeftijd te
Heusden 13 Febr. 1863.
Hoorn, lat. Horna, 1) stad in N.-Holland, 4
uren gaans beoosten Alkmaar, aan een kleinen inbam
der Zuiderzee; omstr. 9000 inw.; goede haven. In
1316 werden de eerste drie huizen gebouwd, waaruit
de stad ontstaan is; 1416 werd te H. bet eerste
groote baringnet gebreid ; 1426 werd H. voor het
eerst omringd met wallen, en had bij H. een verwoed
gevecht plaats van de Hoornsche burgerij tegen de
Kennemers, waarin laatstgenoemden overwinnaars
bleven; doch toen zij den volgenden dag H. wilden
bestormen, werden zij in een bloedig gevecht op de
vlucht geslagen. Het grauw te H. werd oproerig en
plunderend in 1471 en in 1477 ; in laatstgen. jaar
ging H. tot de Hoeksche partij over, werd 1482 weder Kabeljauwsch, kort daarna weder Hoeksch ; doch
20 Juli werd H. stormenderhand door de Kabeljauwschen heroverd, en eene vreeselijke slachting
onder de Hoekschen aangericht. Het jaar te voren
(1481) was H. geteisterd door een geweldigen brand,
die geheele straten in de asch had gelegd; in 1491
had H. veel te lijden van het Kaas- en Broodvolk,
en twee jaren later (in den zomer 1493) werden er
ruim 1500 menschen weggerukt door de pest, 30
Sept. 1514 overstrooming door doorbraak, en nogmaals 1532; dochl4 Nov. 1775 verkeerde H. zoo in
watersnood, dat het een wonder mag heeten dat
uiet gansche stad verzwolgen werd ; ook in 1825
liep H. groot gevaar. In 1518 had Groote Pier getracht H. te bemachtigen; 24 Sept. 1569 kwam in
H. eene spaansche bezetting, doch reeds 19 Juni
1572 ging de stad aan de Staten over. Vermaard is
de scheepsstrijd op de Zuiderzee 11 Oct. 1573,
waarin de graaf van Bossu door de dapperheid van
(lie van H. (zie 24 regels hieronder) gevangen genomen werd. Door het springen van den kruidmolen,
even bniten H., I Febr. 1703, werd een gedeelte
der stad vernield. Toen Amsterdam 1578 aan de
Staten overgegaan was, verloor H. reeds veel van
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zijn gewicht ais koopstad ; maar nog veel noodlottiger werd voor H. de omwenteling in 't laatst der
18e eeuw, en de daarop gevolgde fransche overheersching: 1795 werden duizenden verarmd door de
verplaatsing van de zeemagazijnen naar Medemblik ;
na de landing der Engelschen (1799) werd H. herhaaldelijk door hen in bezit genomen en weder ontruitnd ; geheele wijken werden onder bet fransche
bewind gesloopt, alleen in 1811 over de 200 huizen.
Trotsch is H. te recht als geboorteplaats van vele
beroemde manner. o. a.: Jan Pietersz. Koen, gouverneur-generaal van nederlandsch 0.-lndie; de
staatsman Rombout Hogerbeets ; de zeevaarders
Bontekoe (geb. 1587), Willem Cornelisz. Schouten
(die bet eerst kaap Hoorn omzeilde), enz.; verscheidene zeehelden ; vele schilders; Reinier Pietersz.
van Twisk (gest. 1613), die in 't laatst der 16e
eeuw het gulden-kompas uitvond ; de stuurman Jan
Floor, die zooveel deel had aan de op Bossu behaalde overwinning, dat hem diens zwaard werd
geschonken als belooning voor zijne dapperheid, en
ook de kloeke Jan flaring, die in dien slag sneuvelde
op het oogenblik, waarop hij het stout bedrijf bestond de vijandelijke vlag van het admiraalschip te
halen. Nog dient als eene bijzonderheid van H. vermeld, het waagstuk van den Hoornschen Brouwer
Ellert Verscarn, bijgenaamd de Graaf, die van H. naar
Dantzig voer in een uit vier koehuiden vervaardigd
schuitje, dat door koning Sigismond II in de kathedraal te Crakau opgehangen werd.
Hoorn, 2) dorp (en voormalig graafschap) in
't voormalige prinsdom Luik, thans bet limburgsche
dorp Homes ; zie dat art. — 3) H., of Oost-Terschelling, meestal de Hoorn, en bij de eilanders Horn
genoemd, dorp aan de oostzijde van Terschelling.
4) H., of den Hoorn, ook wel In den Hoorn, dorp aan
de zuidwestzijde van bet eiland Texel ; 600 inw. ;
geboorteplaats van den dichter en romanschrijver
Adriaan Loosjes Pzn. — 5) bezuiden 't zoo even genoemde dorp, op Texel, lag eertijds het dorp OudeHoorn, dat in 1398 door de Friezen platgebrand
werd. — 6) H., Poeloe-Ajer of Water-eiland, eilandje
in den Soendaschen archipel, op de reede van Batavia, 2 mijlen benoordoosten Onrust. — 7) H.eilanden, eene groep in de Java-zee ; het grootste is
Tidong. — 8) twee eilandjes in Polynesie, in 1616
ontdekt door Schouten en Lemaire. — 9) Kaap H.,
de zuidpunt van het Vuurland, wordt beschouwd
als de zuidelijkste landpunt van Z.-Amerika, werd
1616 ontdekt en omgezeild door den nederl. zeevaarder Schouten, die deze kaap H. noemde naar
zijne geboortestad.
Hoorn (graven van). Zie HOORNE.
Hoorn (Jan van), gouverneur-genl. van nederl.
0. I., geb. te Amsterdam 16 Nov. 1653, ging op zijn
10e jaar met zijnen vader mede naar Batavia, werd
daar twee jaren later aangesteld als onder-adsistent,
klom van lieverlede in rang op, tot hij 28 Juli 1704
de waardigbeid van gouv.-genl. aanvaardde, die hij
met lof bekleedde tot 30 Oct. 1709. Toen keerde
hij schatrijk naar Nederland terug, en stierf te Amsterdam 21 Febr. 1711.
Hoornaar, dorp in Z.-Holland, veelal Hoorne
genoemd, ligt vijf kwartier gaans benoorden Gorinchem ; circa 300 inw.; geboorteplaats van Antonius
van H., een der 19 martelaren van Gorinchem ; de
eerste kerk te H., omstr. 642 gebouwd, werd door
de Noormannen vernield, en 694 weder opgehouwd.
Van watervloed leed H. 1739, 1740, 1744 en vooral
31 Jan. 1809.
Hoornaarsclam, oude naam van Hoornaar.

Hoorne, voormalig graafschap in Limburg ;
zie HORNES. - 2) dorp ; zie HOORNAAR.
Hoorne (graven van). Ze voerden hunnen titel
naar het in 1450 opgerichte graafschap H. (zie
HORNES). - H. (Filips van Montmorency-Nivelle,
graaf van), geb. 1522, een der edelste slachtoffers
van Filips II van Spanje, was de oudste zoon van
Jozef van Montmorency, beer van Nivelle, en Anna
van Egmond. Hij was 8 j. oud toes zijn vader
waarna zijne moeder een tweede huwelijk aanging,
met Jan, den laatsten graaf van H., welk huwelijk
kinderloos bleef ; doch de twee kinderen uit Anna's
eerste huwelijk (Filips en Floris) werden door haren
tweeden man geadopteerd, onder beding, dat ze,
zijne bezittingen ervende, ook zijnen grafelijken
naam zouden voeren. Reeds vroeg verbonden aan
Karel V, werd Filips van H. achtereenvolgend kamerheer en kapitein der vlaamsche garde van Filips II, staatsraad, admiraal van Vlaanderen en gouverneur van Gelderland en Zutphen. Hij had door
zijne dapperheid veel bijgedragen tot de overwinningen, door de Spanjaarden op de Franscben bevochten
bij St.-Quentin en bij Grevelingen. Desniettemin
werd hij, verdacht van verstandbouding met prins
Willem van Oranje, op last van Alva in hechtenis
genomen (9 Sept. 1567), en stierf den dood eens
landverraders (5 Juni 1568) op de Groote markt te
Brussel, waar hem en Egmond drie eeuwen later een
eere-monument gesticht werd. Zie EGMOND (Lamoral, graaf van), — H. (Floris van MontmorencyNivelle, graaf van), broeder van den vorige, werd
1570 te Simancas in Spanje onthoofd, en met hem
was de stam Montmorency-Nivelle uitgestorven. Zie
NIVELLE.
Hoornhuizen, gron. dorp. Zie HORNHUIZEN.
Hoornsterzwaag, friesch dorp. Zie het art.
HORNSTERZWAAG.
Hope, engelsche manufactuurstad, graafschap
Derby, 2 uren gaans ben.rdoost. Tideswell; 4000 inw.
Hope (Thomas), een aanzienlijk Engelschman,
geb. 1774 te Londen, gest. 8 Febr. 1831, verzamelde
kunst- en oudheid-schatten in Europa, Azle en
Afrika, schreef over de kostumen der ouden en
nieuwen, en den zooveel opzien barenden roman
Anastasius, or the memoirs of a modern Greek (3 din).
HOpfner (Friedr. Eduard Alex. von), geb. 27
Sept. 1797 te Berlijn, gest. 21 Nov. 1858 als generaal-majoor in pruis. dienst, leeraarde lang aan de
militaire akademie in Pruisen, en heeft zich inzonderheid door zijn voornaamste werk her Krieg von
1806-7 (4 dln. Berlijn 1850-51 ; 2e druk 1855)
als een uitstekend krijgsk. schrijver doen kennen.
Hophni. Zie P INEHAS.
Hophra. Zie P HARAO-HOPHRA.
HOpital (1'). Zie L'HOPITAL.
Hor, ) gebergte aan de grenzen van Edom ;
Num. 20, 21 en 33; Dent. 32. — 2) gebergte aan
't westen van den Libanon ; Num. 34.
Horse, d. i. Boren, bij Homerus dienaressen der
goden en bewaaksters van de poorten des hemels ;
bij Hesiodus drie godinnen der orde in de natuur en
der jaargetijden (Eunomia, de wettige orde ; Dice,
de gerechtigheid ; Irene, de vrede). Ze worden dikwijls in gezelschap met de Gratien aangetroffen. Bij
voorkeur wordt ook wel Hors vermeld als godin
der lente ; zoo werd te Athene, van overoude tijden
her, aan twee H., namelijk aan Tballo (de bloeiende)
en Carpo (de vruchtbrengster), d. i. Lente en Herfst,
goddelijke eer bewezen.
Horace, fransche naam voor Horatius.
Horace Vernet, schilder. Zie VERNET.
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Horaces, fransche naam. Zie HORAT1eN en

HORAHEN.

Horaken, een slawisch yolk van den czechischen slam in het boh.-moravische grensgebergte
(omstr. 255,000 zielen).
Horam, koning van Gezer, werd versiagen door
Jozua; Jozua 10: 34.
Horapollo, of Horns Apollo, een oud-egyptisch
priester, geb. in 't laatst der 4e eeuw te PhanEebetys,
bij Panopolis, wordt gehouden voor den schrijver
van een werk over de Hieroglyphen, waarvan wij
echter eene grieksche overzetting van zekeren Philippus bezitten. De beste editie van dit werk bezorgde Leemans (Amsterdam 1835).
Horation, drie gebroeders uit het patricische
geslacht Horatius te Rome. Onder de regeering van
Tullus Hostilius, omstr. 667 v. Chr., waren zij de
drie kampioenen voor Rome, die tegen de drie Curiatien (de kampioenen der stad Alba) zouden strijden, ten aanschouwe van de legers der Romeinen
en Albanen, om door dien strijd te beslissen welk
der twee volken heerschappij zou voeren over het
andere. Toen reeds twee der H. in den strijd gevallen waren, deed de derde juist alsof hij op de vlucht
ging, wet berekenende, dat de Curiatien, die alle
drie gekwetst waren, hem niet met gelijken spoed
zouden kunnen vervolgen. Toen hij hen door deze
krijgslist van elkander verwijderd had, keerde hij
zich eensklaps om, en overwon hen een voor een.
In zegepraal,binnen Rome teruggekeerd, stak Horatius zijne zuster dood, omdat zij hem een verwijt
toevoegde over den dood van een der drie Curiatien,
met wien zij verloofd was. De zustermoordenaar werd
oogenblikkelijk voor de rechterlijke vierschaar gebracht, die hem ter dood veroordeelde; doch nu
deed hij een beroep op het yolk, dat hem, uit aanrnerking van de door hem behaalde overwinning,
gratie van de doodstraf toestond, hem alleenlijk
veroordeelende om onder het juk door te gaan.
Horatius, voluit Quintus Horatius Flaccus, beroemd romeinsch dichter, geb. 8 Dec. anno 65 v.
Chr. te Venusia in Apulie, ontving zijne opleiding
te Rome en te Athene, waarvoor zijn vader (een
vrijgelatene, die deurwaarder geweest was bij de
openbare verkoopingen) zich alle mogelijke opofferingen getroostte. Hij volgde aanvankelijk de partij
van Brutus, en streed te Philippi als tribuun ; maar
na de nederlaag der republikeinsche armee, nam hij
(zooals hij zelf bekent) de vlucht, en keerde terug
naar Rome, waar het verlies van een gedeelte zijner
bezittingen hem noodzaakte naar een middel van
bestaan om te zien : hij kocht de betrekking van
secretaris der schatkist, die hem veel vrijen tijd
overliet, om zich aan de dichtkunst te wijden. Al
spoedig trok zijn talent de opmerkzaarnheid van
Varius en Virgilius, die hem voorstelden aan Mecenas en vervolgens aan Augustus. Deze deed vaderlijk erfgoed aan hem teruggeven, overlaadde hem
met weldaden, en wilde hem tot eereambten verheffen. Hiervoor bedankte H.; hij was zelfs niet te
bewegen den post van geheimschrijver des keizers
aan te nemen. Een grout gedeelte zijns levens sleet
hij nabij Tibur in Sabinium op zijn landgoed Ustica,
dat hem ten geschenke gegeven was door Mecenas;
daar schreef hij de meeste zijner gedichten, en stierf
plotseling 27 Nov. anno 8 vOOr Chr., zes wekeri na
Mecenas, bij wiens lijk het zijne werd bijgezet. Ontegenzeggelijk is H. een van de heerlijkste genien
der oudheid.Wij bezitten van hem vier boeken , Oden",
een boek zoogeuaamde Epoden", twee boeken , Satiren" en twee boeken .13rieven", waarvan een, aan de
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Pisonen, dikwijls als afzonderlijk werk onder den
titel van Ars poetica vermeld wordt, en nog ten huidigen dage als 't ware het wetboek van den goeden
stnaak is. Ontelbaar zijn de editien van H.'s werken,
zoowel gezameniijk als elk afzonderlijk.
Horatius Codes (Publius), een held uit den
eersten tijd der Romeinen, uit hetzelfde geslacht
als de Horatien (zie dat art.), verdedigde gebeel
alleen het hoofd der brug Sublicius tegen de armee
van Porsenna (507 v. Chr.), terwijl zijne wapenbroeders bezig waren die brug achter hem of te
breken : toen dit volbracht was sprong H., met zijne
voile wapenrusting aan, in de rivier, en bereikte
ongedeerd den romeinschen oever, in weerwil van
de pijlen, die de vijand hem achterna.zond. In een
vroeger gevecht had hij een oog verloren: vandaar
zijn bijnaam Cocks, d. i. 'de Eenoog".
Horatzdi0Witz, stad in den boheemschen
kreis Pisek, aan de Watawa, 13 mijlen bezuidw.
Praag ; 2500 inw.
Horb, stad in Wurtemberg, Zwartewoudkreis,
aan den Neckar, 6 mijl. bezuidw. Stuttgart; 2200 inw.
Horde, stad in pruisisch Westfalen, 1 uur gaans
bezuidoosten Dortmund ; 7300 inw.
Hordowar, stad in britsch 0. I. Zie HURDWAR.
HOrdt, dorp in Rijnbeieren, district Germersheim, aan den Rijn; 1500 inw.
HOrdten, dorp in Baden, 5 uren gaans bezui- .
den Carisruhe.
Horeb, of Choreb, de berg waar Mozes de wet
aan Israel gegeven heeft, niet ver bewesten den berg
Sinai (die eaik als zoodanig vermeld wordt). In de
woestijn van bet gebergte H. vluchtte Elias voor de
vervolgingen van Jezabel. In het 0. T. vermeld :
Exod. 3, 17 en 33; Dent. 1, 4, 9, 18 en 29 ;
I Kon. 8 en 19; II Chron. 5; Ps. 106; Mal. 4.
Horebieten, eene partij der Hussieten ; ze
noemden zich H., omdat ze tot plaats van bijeenkomst een berg in Bohemen gekozen hadden, waaraan ze den naam van Horeb gaven.
Horem, stad in stam Naphtali ; Jozua 19: 38.
Horen. Zie HORIE.
Horgen, of Horchen, marktvlek in het zwits.
kanton Zurich, ruim 3 uren gaans bezuiden Zurich,
op den west-oever van het Zuricher-meer; haven;
5000 inw.; H. werd 1443 en 1501 Verbrand.
Hor Gidgad, een der legerplaatsen van de
lsraelieten na hunnen uittocht uit Egypte; Num.
33: 32, 33.
Hori, 1) kleinzoon van Seir; Gen. 36: 22 ;
I Chron. I: 39. — 2) een uit den stam van Simeon;
Num. 13:5.
Horiah, of Horja, eigenlijk Niklas Urss, een
Walache uit Nagy-Aranyos in Zevenbergen, bekend
door zijne poging om zich als koning der Walachen
op te werpen. Van keizer Jozef II had hij bet marktrecht voor het vlek Bran verkregen ; de desbetreffende oorkonde vertoonde hij aan de domme Walachen, die lezen noch schrijven konden, en maakte
hun diets, dat het eerie volmacht was, die de keizer
hem gegeven had, om alle edellieden van kant te
maken ; in 1784 gaf hij het bevel ow tot de uitvoering daarvan over te gaan. Ontelbare ridder-kasteelen werden vernield en vele duizenden wenschen
vermoord ; en niet dan na den wanhopigsten tegenstand werden de oproerlingen beteugeld, waarila H.,
die zich ),Koning van Dacie" noemde, met den dood
gestraft werd.
Horieten, yolk in het land van Seir; Gen. 14:
6 ; 36: 20, '21, 29, 30 ; Dent. 2: 12, 22.
—
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Horma, stad in Canaan ; Num. 14: 45 ; 21 : 3 ;
Dent. 1: 44; Jozua 12: 14; 15 : 30 ; 19: 4 ; Richt.
1: 17; I Sam. 30 : 30 ; I Chron. 4: 30.
Hormayr (Joseph, vrijheer von), geb. 20 Jan.
1781 te Innsbruck, sedert 1803 directeur van bet
geheim staats-, hof- en huis-archief te Weenen,
ondernam als een ,der ijverigste bestrijders van Napoleon I de taak (1809) om Tirol in opstand te
brengen, voerde het opperbewind aldaar, doch keerde
na het ontruimen van Tirol naar Weenen terug, en
werd 1815 benoemd tot historiograaf des rijks. Sedert 1828 bij het ministerie van buitenl. zaken te
Muncheq aangesteld, was bij sedert 1832 ministerresident van Beieren in Hanover, 1839-46 bij de
Hanze-steden in Bremen, en werd toen benoemd
tot directeur van het rijks-archief te Munchen. Hij
stierf 5 Nov. 1848. Van zijne werken verdienen inzonderheid vermelding : Geschichte der gefursteten
Grafschaft Tirol (2 deelen Tubingen 1806-8);
Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit (3 deelen
Weenen 1817-19 ; 2e druk 1831); Wien, seine
Geschichte und Denkiviirdigkeiten (9 dln. Weenen
1823-25); Das Land Tirol und der Tirolerkrieg
1809 (2 dln. Leipzig 1845); enz.
Hormisdas, Imam van 4 perzische vorsten
uit de dynastie der Sassanieden ; ze regeerden: de
e in 271 en 272 ; de 2e van 303 tot 311 ; de 3e
van 457 tot 460 (deze werd van den troon gestooten door zijn broeder Peroses ; door sommige schrijvers wordt hij dan ook niet onder de koningen medegerekend); de 4e (gemeenlijk als H. III vermeld)
van 579 tot 590. D'eze laatste, kleinzoon van Chosroes den Groote, werd overwonnen door de grieksche veldheeren en door de tartaarsche horden ; hij
verloor de veroveringen weder, door zijnen vader
gemaakt, en wekte derwijze het misnoegen zijner
onderdanen tegen zich op, dat ze hem afzetteden en
ter dood brachtets. De perzische naam voor H. is
Hormus of Ormuzd.
Hormisdas, pans van 514 tot 523, ijverde
sterk tegen de Eutycheanen.
ROrMus. Zie HORM1SDAS en ORMUZD.
HOrMUS, Armuzia, Ogyris, vesting en havenstad op de noordoostkust van het eiland H., dat
aan de kust van Perzie ligt en aan den ingang van
de Perzische golf, die door de Straat van H. in gemeenschap staat met de zee van Oman. Het eiland
H. was eertijds het middelpunt van de rijke parelvisscherijen in den omtrek, en de kleine sultan, aan
wien het toebehoorde, was rijk en machtig in de
middeleeuwen ; het eiland werd verdedigd door
eenige fortification, die voor zeer sterk golden. Albuquerque tastte bet eiland H. tweemaal aan, en
veroverde het in 1514; van dat oogenblik af werd
H. een der eerste portugeesche stations in bet Oosten. Doch Schach-Abbas I, geholpen door de Engelschen, heroverde het in 1623. Het eiland behoort
thans aan den iman van Maskat, onder suzereiniteit
van Perzie.
stad in den oostenrijkschen kreis
Horn,
Obermannhartsberg, ruim 9 mijlen benoordw. Weenen ; 1700 inw. — 2) stad in Lippe-Detmold, ruim
4 uren gaans benoorden Paderborn ; 1500 inw. —
3) dorp bij Hamburg ; 1000 inw. en het bekende
Rauhe Haus, zijnde een verpleeg-gesticht voor havelooze kinderen. — 4) zie HORNES.
Horn (de), oude naam van 't n.-holl. dorp
Dirkshorn.
Horn (Gustaaf, graaf), zweedsch veldheer,
geb. 1592 in Upland, kommandeerde den linkervleugel tier zweedscbe armee in den slag bij Leipzig,
-
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en droeg veel bij tot de overwinning. Na den dood
van Gustaaf-Adolf bij Lutzen Arok hij met een gedeelte der armee naar Zwaben, en vereenigde zich
met bertog Bernhard van Weimar. In 1634 bij den
slag van Nordlingen (dies hij ontraden had) werd
hij gevangen genomen ; eerst in 1642 uitgewisseld,
oorloogde bij 1644 op Schonen tegen de Denen, en
stierf, ook onder koningin Christina en Karel X hoog
geeerd, als rijksmaarschalk en stadhouder van Lijfland en Schonen 1659. — H. (Arvid Bernhard,
graaf), gesproten nit bet geslacht van den vorige, geb. 1664, was een der hoofdpersonen in de
gebeurtenissen, die op den dood van Karel XII volgden, en in de omwenteling van 1719 ; hij presideerde
den zweedschen rijksdag van 1720, en haalde de
staten over om prins Frederik van Hessen-Cassel
op den troon te plaatsen (als koning van Zweden :
Frederik 1). Under diens regeering ontstonden de
twee partijen der Mutsen en Hoeden. De eerste, aan
wier heofd H. stond, had lang de overhand; doch
toen 1738 de Hoeden-partij aan het roer kwam trad
H. van het staatstooneel af, en stierf 1742. Vergelijk GYLLENBORG en HOEDEN.
Horn (Frederik), graaf van Aminne, zweedsch
generaal, geb. 1725 in Sodermanland, gest. 1796,
diende eerst in de fransche armee, onderscheidde
zich tegen de Oostenrijkers in de veldtochten van
1743, 1745 en 1750, en besliste door zijne onverschrokkenheid de overwinning bij Hastenbeck
(1757). Naar Zweden teruggeroepen toen de oorlog
tusschen dat land en Pruisen uitbrak, werd H. een
der vertrouwdste raadslieden van Adolf-Frederik en
van Gustaaf III. Door laatstgenoemden bekleed met
het kommandement der troepen, die bijeengetrokken waren te Stokholm, waar men beducht was voor
eenen opstand, kweet H. zich van zijne moeilijke
taak zoo uitmuntend, dat hij tot luit.-generaal bevorderd en tot graaf verheven werd. — H. (goat),
zoon van den vorige, was betrokken in de samenzwering van Ankarstrom tegen Gustaaf III, en werd
deswege ter dood veroordeeld, welke straf echter
verzacht werd in levenslange ballingschap. Hij vestigde zich te Kopenhagen, waar hij 1823 stierf.
Horna, lat. naam van Hoorn.
Hornaehos, het oude Furnacis, stad in Spanje,
9 mijlen bezuidoosten Badajoz ; 2600 inw.; bloeiend
in den tijd der Mooren.
Hornaer, oude naam van Hoornaar.
Hornaken. Zie HORNYAKEN.
Homburg, stad in Pruisen, aau de Ilse, 8
mijlen bezuidw. Maagdenburg ; 2400 inw.
Horncastle, marktvlek in 't engelsche graafschap Lincoln, 7 uren gaans beoosten Lincoln :
5000 inw.
Horneburg, marktvlek in de hanov. landdrostij Stade, aan de Liihe ; 1600 inw.
Horneck (Ottokar von), ook Ottokar van
Stiermarken genaamd, een der oudste geschiedschrijvers in de duitsche taal, gest. omstr. 1320,
schreef in 1280 een werk, Ueber die Weltreiche, dat
nog aanwezig is; later eene uit ruim 83 duizend verzen bestaande rijmkronijk, de geschiedenis bevattende, van Manfred's dood tot keizer Hendrik VII
(gedrukt in Petz' .Scriptores rerum Austriacarum - ,
dl. 3, 1745).
Hornemann (Friedrich Conrad), duitsch reiziger, geb. 1 772 te Alfeld in het Hildesheimsche,
wijdde zich te Gottingen aau taalstudie en natunrkande, ging 1797 voor bet Afrikaansch Genootschap te Londen naar Cairo, reisde van daar door
de woestijnen van Libye naar Moerzoek (Murzuk),
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de hoofdstad van Fezzan, en van daar overland naar
Tripoli ; 1 Dec. 1799 met de karavaan van Bornoe
weder uit Tripoli vertrokken, bereikte bij Moerzoek
weder 20 Jan. 1800 ; zette 7 April de reis naar Boruoe voort, doch werd kort daarop vermoord. Hij is
de eerste Europeaan, die Moerzoek gezien heeft. Het
dagverhaal van zijne reis van Cairo naar Moerzoek,
door hem uit Tripoli naar Engeland gezonden, werd
op het duitsche manuscript in bet Engelsch vertaald (Londen 1802), verscbeen in bet Duitsch
(Weimar 1802) en in het Franich (Parts 1803).
Homes, of Horne, ook wel Hoorne of Hoorn,
dorp of vlek met kasteel in het Limburgsche, drie
kwartiergaans bewesten Roermond ; 750 inw.; werd
1450 door keizer Frederik IV tot een graafschap
verheven ten beboeve van Jacobus, beer van H., erfelijk opperjagermeester van Braband. Het geslacht
H. stierf uit met Jan, graaf van H. (gest. in de 16e
eeuw), die, geen kinderen hehbende, de twee voorkinderen van zijne vrouw adopteerde uit haar eerste
h uwelijk met een Montmorency-N ivelle. Zie NIVELLE.
Horne Tooke (John), engelsch philoloog
en publicist; geb. 25 Juni 1736 te Londen, gest. 18
Maart 1812, trad tijdens de amerikaansche omwenteling en later als staatkundig schrijver op. Van
scherts en bijtenden spot bediende hij zich met een
zeldzaam talent. Zijne philologische denkbeelden zijn
nedergelegd in een zonderling werk, waarmede bij
zijn naam heeft gevestigd, getiteld :.Epea pteroenta"
Igewiekte woorden], or the Diversions of Purley (2
dln. Londen 1786-1805 ; dikwijls herdrukt).
Hornhuizen, of Hoornhuizen, dorp in Hunsingo, prov. Groningen, 8 uren gaans westelijk benoorden Appingedam; 800 inw.
HOrnli (het), eene keten bergen aan de grenzen der zwitserscbe kantons St.-Gallen, Zurich en
Thurgau, met de hoogste pieken Schnabelhorn (3986
vt.) en HOrnli (3590 vt.).
Hornsey, vlek in het engelsche graafschap
Middlesex, 2 uren gaans benoorden Londen ; 6000
inw.; vele buitenplaatsen.
Hornsterzwaag, of Hoornsterzwaag, dorp in
Friesland, 4 uren gaans beoost. Heerenveen; 450 inw.
Hornyaken, of Hornaken, de slowakische
bewoners der berglandschappen in het noordwestelijk gedeelte van Hongarije, meest rondtrekkende
ketellappers, draadvlechters, en dergelijk volkje.
lioronaIm, stad der Moabieten ; Jezaia 15:5 ;
Jerem. 48 : 3, 5, 34. •
Horonieten, een volksstam ten tijde van Nehemia ; Neh. 2 : 10, 19; 13 : 28.
Horrea, d. i. graanschuren, gemeenschappelijke
naam van verscheidene romeinsche steden, dus gerioemd, omdat ze aanvankelijk de voorraadplaatsen
waren, waar men het graan bewaarde. Wij zullen
hier noemen : 1) H., of beter Ad Horrea, tegenw.
Cannes, stad in Transalpijnsch Gallie, in Narbonnensis 2a, aan eene kleine baai (de tegenw. Golf van
Juan), in de nabijheid van Forum Julii (tegenw.
Frejus). — 2) Horrea Ccelia tegenw. Erklia, stad in
Africa propria, 3 mijlen benoordoosten Adrumetum.
— 3) Horrea Margi, tegenw. Morava-Hissar, stad in
Dacie, in Dardanie, 11 mijlen benoordw. Naisus.
Horsa, broeder van Hengist. Zie HENGIST.
Horsburgh eiland, of Noord-eiland, het
noordelijkste der Kokos- of Keeling-eilanden in
nederl. 0. 1.
Horsen, geldersch7i
—ORSSEN.
dorp. ZieH
Horsens, havenstad in Jutland, ligt 10 uren
gaans bezuidw. Aarhulls, aan den Horsensfjord, eene
golf der Oostzee ; 9000 inw.
—

,

—

Ihrunger gebergte
Horsham, stad in het engelsche graafschap
Sussex, uren gaans bezuidw. Brighton; 9000 inw.
Hort3Sen, of Horsen, dorp in Gelderland, I uur
gaans b4uiden Druten; 850 inw.; 20 minuten benoordoo4ften H. stond eertijds een Karthuizer klooster H.
Hoist, dorp in nederl. Limburg, derdhalf uur
gaans westelijk benoorden Venlo.
Horta, I) stad in de spaansche prov. Barcelona,
nabij de stad Barcelona ; 1700 inw.; fabrieken ; vele
buitenplaatsen van rijke Barc,eloneezen.-2) hoofdplaats van Fayal (een der Azoren), op de zuidoostkust ; 10,000 inw.; haven. — 3) H., of Hortanum,
tegenw. Orta, stad der Sabijnen, aan de samenvloeiing van den Tiber en den Nar.
Horton, stad in Noorwegen, op den west-oever
van den Christiania-fjord, tegenover Moss, 6 a 7
mijlen bezuiden Christiania; 1900 inw.; groote weryen en magazijnen ; hoofd-station der noorweegsche
vloot.
Hortense, koningin v. Holland. Zie HORTENSIA.
Hortensia, 1) welsprekende rom. dame ; zie
HORTENSIUS.— 2) koningin van Holland (1806-1810),
moeder van Frankrijk's keizer Napoleon III, was
geb. te Parijs 1783, en eene voordochter van keizerin
Josephine, uit haar eerste huwelijk (Zie BEAUHARNA's). Bijna tegen haren zit, gelmwd (1802) met
Lodewijk Bonaparte, die drie kinderen bij haar verwekte, verkreeg zij, na diens abdicatie als koning
van Holland, vergunning van keizer Napoleon I om
wettig te scheiden, waarop zij zich met behoud van
den titel van koningin" te Parijs vestigde, waar haar
huis de verzamelplaats werd van al wat Frankrijk's
hoofdstad uitstekends bezat. Bij de eerste Restauratie der Bourbons te Parts gebleven, werd zij later
beticht de hand gehad te hebben in Napoleon's terugkeer van Elba, en moest deswege Frankrijk verlaten (1815).. Na eenigen tijd in Duitschland en
Zwitserland rondgezworven te hebben, vestigde zij
zich 1817 met den titel van 'hertogin van St. Leu"
op het kasteel Arenenberg, in het zwits. kanton
Thurgau, op den oever van het meer van Constans.
Haren oudsten zoon (geb. 1802) verloor zij door
ziekte ; de tweede (geb. 1804) verloor het leven
bij de ongelukkige expeditie van Forli (1831); van
den derden, Karel Lodewijk Napoleon (geb. 1808,
zie NAPOLEON III) werd zij 1836 gescheiden door
het mislukken van zijne pogiug om zich te Straatsburg als keizer te laten uitroepen. Reeds kort
daarna stierf zij (1837).
Hortensius (Quintus), bijgenaamd Hortalus,
beroemd romeinsch redenaar en tijdgenoot van Cicero, begon reeds op 29-j. leeftijd zijne redenaarsloopbaan, en was in 70 v. Chr. consul. Hij werkte
met Cicero tegen de partij van Clodius, en stierf (64
jaren oud) 50 v. Chr. Zijne redevoeringen zijn verloren geraakt. Cicero had verscheidene belangrijke
pleidooien van H. gewonnen, o. a. in de zaak der
Sicilianen tegen Verres. Ook de dochter van H.,
met name Hortensia, wordt geroemd als een voorbeeld van vrouwelijke welsprekendheid. Toen de
Driemannen anno 42 v. Chr. eene belasting wilden
heffen van alle rijke vrouwen en erfdochters, voerde
Hortensia tegen die wetsvoordracht het woord met
zooveel talent, dat zij hare zienswijze gedeeltelijk
mocht zien zegevieren.
Hortina, oude naam van Orthen.
Horunger gebergte, in Noorwegen's binnenland ; hoogste pieken : de Skagosteltind, 7535
vt.; de Galdhoppig of Ymesfjeld, 7920 vt.; tot de H.
behooren dus de hoogste bergen van Noorwegen.
-
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oude naam van Ostiglia ; geboortepl.
Horus, egyptische godheid (egypt. Haroeii),
zoon van Osiris en Isis, de god der lentezon. Isis
van Cornelius Nepos.
werd reeds zwanger van H. eer zij zelve nog geboHostilianus, voluit C. Valerius Messius Quinren was ; en toen H. groot was geworden voerde hij
tus H., zoon van den romeinschen keizer Decius,
eenen strijd op leven en dood tegen Typho, den god
regeerde eenige maanden in 252 met C. Vibius Treder duisternis, die door H. overwonnen en gedood
bonianus Gallus. Men hield Gallus verdacht, dat hij,
werd. Hij worth gewoonlijk afgebeeld met den kop
om alleen meester te blijven van den troon, H. uit
van een sperwer, en is identiek met den Apolloden weg geruimd had door vergif.
Phebus der Grieken. Vergelijk ook HARPOCRATES door
Hostinee, stad in Hongarije. Zie ARNAU 2).
velen worden beide godheden als den beschouwd.
Hoazufalu, of Langendorf, groot dorp in Zevenbergen, 5 mijlen bezuidoosten Kronstadt ; 7800
Horus Apollo. Zie HOROPOLLO.
Horvath(Michael), hongaarsch geschiedschrij- inw.; veel handel op Walachije.
ver, geb. Oct. 1809 te Szentes, 1844 professor aan
Hotham, 1) vader van twee helden Davids ;
het Theresianum te Weenen, 1847 proost te Hatvan,
I Chron. 11: 44. — 2) nakorneling van Aser ;
I Chron. 7 : 32.
Maart 1848 bisschop van Csanad ; daardoor lid van
den Magnatentafel, behoorde hij tot de liberate partij,
Hotham (sir Charles), engelsch zee-officier,
geb. 14 Jan. 1806, trad op zijn 12e jaar in dienst,
werd na 14 April 1849 minister van eeredienst en
1833 kapitein, bemachtigde 1845 't eil. Martin Garcia,
onderwijs, doch vluchtte na de nederlaag der hononderscheidde zich bij meer gelegenheden, werd
gaarsche omwenteling naar Parijs, van waar hij 1851
1853 gouverneur-gent. der kolonie Victoria aan de
'war Zurich ging, terwijl hij Sept. 1851 door den
Hudson-rivier, en stierf 31 Jan. 1856.
oostenrijkschen krijgsraad bij verstek ter dood werd
veroordeeld. Zijn voornaamste hist. werk is (in het
Hothir, zoon van Heman ; I Chron. 25 : 4, 28.
Hongaarsch : A'Magyarok' tartenete) ,Geschiedenis
Hotho(Heinrich Gustav), duitsch letterkundige,
geb. 'te Berlijn 22 Mei 1802. Van zijne vele werken
der Hongaren" (4 dln. Papa 1842-46; Duitsch
noemen wij : Geschichte der deutschen and nieder3 dln. Pesth 1850-52).
landischen Malerei (dl. 1-3, Berlijn 1840-43).
Horyn, rivier. Zie GORYN.
Horzowitz, stad in Bohemen, kreis Praag,
Hotsond, verbasterde naam der riv. de Honte.
ruim 4 uren gaans bezuidw. Beraun ; 2900 inw.
Hottentotia, het Land der Hottentotten,
grenst ten N. W. aan Cimbebasie, ten N. 0. aan het
Hos, een volksstam. Zie COLES.
Hosa, stad in de landpalen van Aser ; Joz. 19 : 29. Kafferland, ten Z. aan de Kaap-kolonie, ten W. aan
Hosa, nakomeling van Merari ; I Chron. 16 : 38 ; den Atlantischen Oceaan. De oorspronkelijke bewo26: 10, 11, 16.
ners, de Hottentotten, door de Hollanders H.
Hosaja, verschillende personen ; Neh. 12 : 32 ; genoemd, noemen zich zelven Kwakwa of Anakwa, en
Jerem. 42: 1 ; 43: 2.
splitsen zich in vier stammen : 1) de eigenlijke H.
of Kwakwa in het Kaapland ; 2) de Korana, ook
HoSama, afstatnmeling van David ; I Chr. 3 : 18.
Hoseheid, dorp in 't groothertogdom Luxem- Kora of Korakwa genoemd ; 3) de Nama, of Namakwa ; en 4) de Hoezoeana, ook Saabs, of meestal
burg, 2 uren gaans benoordw. Diekirch.
Hosea, 1) profeet, zoon van Beeri, deed zijne Boschjesmannen genaamd.Kenmerkende eigenschappen zijn : olijfgele huid, laag voorhoofd, breede kaakvoorspellingen onder de regeering van Usia tot Hiskia,
beenderen, dikke lippen, platte neus en vooruitstekoningen van Juda, en onder Jerobeam II, koning
kende mond. Even terugstootend als hun uiterlijk
van Israel. Het in het 0. T. opgenomen Boek van
is, even walgelijk is hunne vuilheid, en zucht tot
H. opent de rij der zoogenaamde Kleine profeten. —
dronkenschap. Uit hunne gesiachtsgemeenschap met
2) de laatste koning van Israel, werd met een geEuropeanen zijn de Grikwa (Griquas) gesproten.
deelte van zijn yolk in gevangenschap weggevoerd
door Salmanassar ; II Kon. 15, 17 en 18. — 3) een
Hottinger (Joh. Heinrich), beroemd orientalist, geb. 10 Maart 1620 te Zurich, sedert 1642
van de hoofden des yolks ten tijde van Nehemia ;
prof. aldaar, van 1655 tot 1665 te Heidelberg, daarna
Neh. 10 : 23. — 4) een vorst over den stem Ephraim;
weder te Zurich, was aan de hoogeschool te Leiden
I Chron. 27: 20. — 5) een overste uit den stam
beroepen, en meende zich derwaarts te begeven, toen
Benjamin ; Num. 13: 8 ; 16; Dent. 32: 44.
Hosenheixa, in de 9e eeuw eene plaats in de hij 5 Juni 1667 met drie zijner kinderen verdronk
in de Limmat bij Zurich. Zijne voornaamste werken
Betuwe, prov. Gelderland ; vermoedelijk het tegenw.
Huissen.
zijn : Thesaurus philologicus (Zurich 1644 ; 3e druk
Hosingen, vlek in 't groothertogdom Luxem1696), en Etymologicurn orientate (Frankf. 1661).
— H. (Joh. Jac.), zoon van den vorige, geb. 1652,
burg, vierdhalf uur gaans benoorden Diekirch.
Hospitalet, stad in Spanje, anderhalf uur gest. 1735 als prof. der theologie te Zurich, schreef
gaans bezuidw. Barcelona ; 2800 inw.
vele werken, o. a. Helvetische Kirchengeschichtq
Hospodar, d. i. Heer, titel der vorsten van (2 din. Zur. 1708-20). — H, (Joh. Jac.),
stammeling der vorigen, geb. 18 Mei 1783 te Zurich,
Moldavie en Walachije. De eerste, die dezen titel
sedert 1844 prof. der geschiedenis aldaar, gest. 18
gedragen bebben, waren : zekere Raddulo, in Walachije ; en Bogdan, in Moldavie ; beiden leefden in de
Mei 1859, schreef eene menigte werken over Zwiteerste helft der 13e eeuw.
serland's (inz. kerkelijke) geschiedenis.
Hotzenplotz, stad met 3000 inw. in oostenHostalrich, stad en vesting in Spanje, aan
de Pyreneen, ruim 6 mijlen bezuidw. Gerona, berijksch Silezie, 10 uren gaans benoordw. Troppau,
strijkt den weg, die door het gebergte naar Frankligt aan de rivier H., die zich bij Krappitz in de
rijk loopt; 1400 inw.; werd 1809 bemachtigd door
Oder outlast.
de Franschen ; in de nabijheid van H. nederlaag van
Houat, het oude Siata, fransch eilandje in den
O'Donnell in 1810.
Att. Oceaan, aan de kust van bet dept. Morbihan,
Hosterbach, plaats in Gelderland in de 9e tusschen Belle-Isle en het schiereiland Quiberon
eeuw ; vermoedelijk Oosterbeek.
800 inw.; fort. Indertijd behoorde H. aan de monHostert, luxembi, dorp, 2 uren gaans benoord- niken der abdij van St.-Gildas de Ruys. Door de
oosten Luxemburg.
Engelschen werd H. bemachtigd 1695, 1746 en 1795.
:

lloakraken

Honweningen

HOUbrakeii (Arnold), nederl. schilder (portretten en kabinetstukken) en graveur, geb. 28
%art' 1660 te . Dordrecht, gest. 1'4 Oct. 1719 te
Amsterdam. — H. (Jacobus), zoon van den•vorige,
geb. 1698 te Dordrecht, gest. 1780 te Amsterdam,
als schilder en graveur in geheel Europa beroemd.
Houchard (Jean Nicolas), fransch generaal,
geb. 1740 te Forbach (Moezel-dept.), in demZevenjarigen oorlog gemeen soldaat, vond tijdens delransche omwenteling gelegenheid om zich te onderscheiden, en stond reeds 1792 als generaal aan het
hoofd der Noorder-armee. Na verscheidene tegenheden behaalde 14 8 Sept. 1793 eene schitterende
overwinning op de Engelschen bij Hondschoote,
waardoor de hertog van York genoodzaakt werd het
beleg van Duinkerken op te breken, en de Geallieerden gestuit werden in hun oogmerk nog dieper in
Frankrijk door te dringen. Na nog eene overwinning hevochten te hebben bij Maine, leed H. evenwel bij Kortrijk (15 Sept.) tegen de Oostenrijkers
de nederlaag. Op bevel van het Schrikbevvind in
hechtenis genomen, werd hij ter flood veroordeeld,
en eindigde 17 Nov.1793 zijn leven op het schavot.
Houdan, fransche stad, dept. Seine-Oise, aan
de Vesgre, 6 uren gaans bezuiden Mantes ; 2200 inw.
Houdetot (Elisabeth Francoise Sophie de Lalive de Bellegarde, gravin van), geb. omstr. 1730,
gest. 1813, was 1748 getrouvvd; met een normandisch edelman, die hoogbejaard stierf met den rang
van luitenant-generaal. Zij is een der vrouwen, die
in de . vorige eeuw in Frankrijk hebben uitgeblonken
door vernuft, bekoorlijkheid en aanminnigheden ;
vooral bekend is zij door den hartstocht, dien zij
inboezemde aan J. J. Rousseau (1757) en door de
betrekking, die zij onderhield met Saint-Lambert.
Houdon (Jean Antoine), fransch beeldhouwer,
de grootste van zijnen tijd, geb. 1741 te Versailles,
gest. 16 Juli 1828 te Parijs, vervaardigde o. a. voor
Virginie het standbeeld van Washington.
Houdria, in de 9e eeuw eene plaats in 't Nederkwartier van Utrecht ; vermoedelijk Oudaan.
Houfalize, of Houffalize, marktvlek in de belgische prov. Luxemburg, aan de Ourthe, 8 uren
gaans benoordoosten Neufchateau ; 2300 inw.
Hougaerden, belg. marktvlek, prov. Braband,
ruim 1 uur gaans bezuidw Tienen; 3500 inw.
Houghton (majoor), engelsch reiziger, vertrok 1789 op last van het Afrikaansch genootschap
om den loop van den Niger na te gaan, drong ver in
het binnenland van Afrika door, en stierf onderweg
aan buikloop 1791. Het verhaal van zijne reizen
verscheen 1792 te Londen in het licht.

ginia-; b# Lexington, bracbt 5 jaren onder de CreekIndianen door, richtte toen eene school op voor de
bevolking der Backwoods, streed, in den oorlog met
Engeland, onder Jackson in den slag van HorseShoe, en studeerde na den oorlog de rechten' te
Nashville, waar hij spoedig naam maakte al's advocaat. Nadat hij reeds lid der volksvertegenwoordiging, en van Aug. 1827 tot 1829 gouverneur van
Tennessee geweest was, bracht hij andermaal drie
jaren onder de Indianen door, ging toen naar Texas,
in welks onafhankelijklreidsoorlog tegen Mexico hij
het gevecht bij San-Jacinto (21 April 1836) won,
ten gevolge waarvan hij president van Texas werd
Oct. 1836 en dat bleef tot Dec. 1838. 'Vadat hij
dien post van 1841 tot 1844 nogmaals bekleed had,
vertegenwoordigde hij 1845 Texas als senator te
Washington, totdat hij1859 wederom tot gouverneur
van dien staat gekozen werd.
flout, of den Hout; ook Kapel den Hout, dorp
in N.-Braband, anderhalf uur gaans benoorden Breda.
Houtbaai (de). Zie r-HAPMAN-RAAL
Hout eiland, een der Zutphen-eilanden in
straat Soenda (nederl. 0. I.).
Houtem, limb. dorp. Zie HOUTHEM.
Houten, dorp in de prov. Utrecht, 3 uren
gaans benoordw. Wijk-bij-Duurstede ; 350 inw.;
werd 1421, even als Amerongen en Doom, door de
Gelderschen uitgeplunderd en platgebrand.
Houtheim, limb. dorp. Zie HOUTHEM.
Houthem, eigenlijk Houtheim, ook wel Houtern, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans
noordelijk beoosten Maastricht ; 300 inw.
Houtman (Cornelis), grondlegger van Nederland's zeevaart op de Oost-Indien, geb. te Gouda
omstreeks de helft der 16e eeuw, beyond zich 1593
met zijnen broeder Frederik voor zakens te-Lissabon,
en verschafte zich daar alle mogelijke inlichtingen
aangaande den handel, dien de Portugeezen op 0. I.
dreven. Door deze zijne nasporingen den argwaan
van het portugeesche gouvernement gaande gemaakt
hebbende, werd H. in de gevangenis geworpen, en
kwam slechts in vrijheid tegen betaling van eene
aanzienlijke som gelds, tot dat einde bijeengebracht
door amsterdamsche kooplieden, die zich van H.'s
wetenschap te recht gouden bergen beloofden. In
het vaderland teruggekeerd, kostte het H. dan ook
weinig moeite die kooplieden over te halen om
eenige schepen naar 0. 1. te zenden, en met 4 schepen stale H. 2 . April 1595 te Texel in zee, en kwam
daarmede 23 Juni 1596 voor Bantam op Java aan.
In het volgende jaar naar Holland teruggekeerd, ondernam H. 1598 eenen tweeden tocht met 8 schepen, en vestigde eene nederzetting op Sumatra,
waar tot dusverre slechts handel was gedreven. uitsluitend door de Portugeezen. Deze, uit nijd dat zij
dus hun monopolie gingen verliezen, wisten H.
zwart te maken bij den koning van Atjin, die H.
gevangen liet nemen en naar het binnenland vervoeren. H.'s broeder, Frederik H., die groote bekwaamheden bezat als sterrekundige, en die hem
op dezen tweeden tocht vergezeld had, onderging
hetzelfde wreede lot (vermoedelijk zijn zij daar omstr.
1599 vermoord).
Houtpade. Zie HOLTPADE.
Houtwoude. Zie HOLTWOLDE.
Houw (de). Zie HOUWERHUIZEN.
Houwaard, of Houwert. Zie HAUWERT.
Houweningen,voormalig dorp in den Grooten Zuidholl. Waard, lag bezuidw. Werkendam,
verdronk in den vfoed van IR Nov. 1421, en kwam
nooit weer te voorschijn.
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Hougly. Zie HOOGLY.
Hougue (la), kaap en reede. Zie HOGUE (la).
Hounslow, stad in het engelsche graafschap
Middlesex, aan den Colne, ruim 1 uur gaans bezuidw.
Brentford ; 3000 inw.

Hausa. Zie HAOESSA.
Houssaye (Arsene), vruchtbaar fransch letterkundige, geb. 28 Maart 1815 te Bruyeres bij Laon.
Tal van romans, tooneelstukken, enz. ongenoemd
latende, vermelden wij van hem: Histoire de la
peinture flamande et Hollandaise (Parijs 1846 in fol.
met 100 kopergravuren).
Houston, I) stad in den n.-a merik. staat Texas,
aan de Buffalo-Bayou rivier, die bij H. bevaarbaar
wordt ; ligt 12 mijlen benoordw. Galveston, en heeft
4900 inw. — 2) graafschap in den n.-amerik. staat
Georgia ; hoofdpl. Perry; in dit graafschap ook een
dorp H., 13 mijlen bezuidw. Milledgeville.
Houston (Samuel), geb. 2 Maart 1793 in Vir.

—

Hautegingen
Houweningen (Elsje van), de trouwe dienstmaagd van mevrouw de Groot, die, in het plan ingewijd om haren beer nit het slot Loevestein te
laten ontsnappen in eene boekenkist, door hare gevatheid en kordaatheid zeer veel bijdroeg tot het
welgelukken van dit plan. Zie GROT1US.
HOUWerdahUiZen. Zie HOUWERHUIZEN.
Houwerhuizen, of Houwernhusum, veelal
de Houw, twee zeer oude gehuchten in Groningen,
7 uren gaans bewest. Appingedam : ze worden onderscheiden door de namen .de Groote Houw" en .de
Kleine Houw", en tellen samen omstr. 100 inw.
Houwingahast. Zie HOWINGAHAST.
Houwiert. Zie HOLWERD.
Houwlo. Zie HAULE.
Hovueus (Antonius), of A. van den Hoef, geb.
te Egmond-op-den-Hoef in 't begin der 16e eeuw,
gest. als abt der abdij Echternach in 't Luxemburgsche 1568. Hij is o. a. schrijver eener lat. Kronijk der
Heeren en Graven van Egmond (vermeerderd door
Bockenberg in 't licht gegeven 1589 ; dikw. berdr.).
Novas, een maleisch yolk in het middelste gedeelte van Madagascar. De H. hebben zich echter
het overwicht weten te verschaffen nagenoeg in alle
gedeelten des eilands.
Howard, oud en aanzienlijk engelsch geslacht,
onderscheidde zich door zijne gehechtheid aan het
Roomsch-catholicismus. In het begin der 15e eeuw
vermaagschapte de familie H. zich door huwelijk
met die der hertogen van Norfolk (zie NORFOLK),
en speelde gedurende langen tijd eene gewichtige
rol in de geschiedenis. De familie H. heeft zich in
een aantal takken gesplitst, nl.: Norfolk (oudste
tak), Suffolk, Effingham, Nottingham, Carlisle, Arundel, Stafford. De voornaamste leden van het geslacht
H. zijn: H. (John), le hertog uit het nieuwe huis
Norfolk, zoon van Robert H. en Margareta, de erfdochter nit bet oude geslacht der hertogen van
Norfolk. Hij werd 1483 verheven tot graaf-maarschalk van Engeland, onderscheidde zich in de oorlogen van Hendrik VI tegen den koning van Frankrijk (Karel VII), werd vervolgens gebezigd als onderhandelaar bij het fransche hof, bij dat van Burgundi6, en in Portugal; onder Eduard IV was hij
een der tegenstanders van de koningin, verklaarde
zich tegen Eduard V ten voordeele van den protector (later Richard III), werd ter belooning daarvoor
door Richard verheven tot hertog van Norfolk en
tot lord-admiraal van Engeland, Ierland en Aquitanie ; doch hij stierf eenige dagen na den slag van
Bosworth (1485). — H. (Thomas), oudste zoon
van den vorige en 2e hertog van Norfolk, werd krijgsgevangen in den slag van Bosworth, en kwam eerst
vierdhalf jaar later weder in vrijheid. Door Hendrik VII gebezigd om eenen opstand te onderdrukken, kweet hij zich van die taak tot voile tevredenbeid des konings, die hem 1501 benoemde tot lordkanselier ; in 1520 verheven tot graaf-maarschalk,
stierf hij ambteloos 1524. Hij was de grootvader der
ongelukkige Catharina H. — H. (Thomas), 3e hertog van Norfolk, oudste zoon van den vorige, geb.
omstr. 1473, vergezelde den markies van Dorset op
den tocht naar Guyenne, werd benoemd tot grootadmiraal, droeg veel bij tot de overwinning, die 1513
bij Flodden behaald werd op den koning van Schotland, en bewees nieuwe diensten aan den koning
tijdens den opstand in Ierland, die door hem onderdrukt werd. Desniettegenstaande werd hij, even
als zijn zoon (de graaf van Surrey), door Hendrik VIII verdacht heimelijk naar de kroon te streven, en beiden werden in de gevangenis geworpen
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(1546): de zoon werd onthoofd, en de vader werd
eerst zeven jaren later in vrijheid gesteld, na gedurende de gansche regeering van Eduard VI in gevangenschap te hebben gezucht. Bij de troonsbeklimming van koningin Maria (i553) werd hij gerebabiliteerd, en stierf ambteloos 1554. Hij was een
oom van de ongelukkige Catharina H. — H. (Henry),
graaf van Surrey, oudste zoon van den vorige, geb.
omstr. 1515, onderscheidde zich als krijgsman en
als dichter. Even als zijn vader, droeg hij veel bij tot
den voorspoed van Hendrik VIII, en genoot vele
jaren fang de gunst van dien vorst. Benoemd tot
kapitein-generaal der engelsche troepen in Frankrijk,
bemachtigde hij Boulogne 1546 ; doch kort daarna
eene nederlaag geleden, en bovendien door eenige
onvoorzichtige uitdrukkingen het wantrouwen des
konings gaande gemaakt hebbende, viel hij in ongenade, en werd in staat van beschuldiging gesteld :
ter dood veroordeeld, eindigde hij Jan. 1547 zijn
leven op het schavot. — H. (Thomas), 4e hertog
van Norfolk, oudste zoon van den graaf van Surrey,
geb. omstr. 1536, was lang een der voornaamste
vertrouwelingen van Elizabeth, en een der commissarissen, die in 1568 door de koningin benoemd
werden om de pas als vluchteling in Engeland aangekomene Maria Stuart een verhoor te doen ondergaan: door haar ongeluk en schoonheid getroffen,
vormde hij het plan om haar te bevrijden en te
trouwen ; doch zijn oogmerk werd ontdekt, en hij
werd deswege 1572 ter dood veroordeeld. — H.
(Henry), graaf van Northampton, 2e zoon van den
graaf van Surrey, geb. 1539 te Norfolk, verbond
zich eerst aan den graaf van Essex, en later aan
Robert Cecil, de tegenpartij van zijnen eersten beschermer ; bij de troonsbeklimming van Jacobus I
als koning van Scliotland, dien hij op den troon had
helpen brengen, werd hij verheven tot graaf van
Northampton en grootzegelbewaarder. Hij was een
man zonder eer of karakter, die zich tot het verachtelijke werktuig maakte van de schandelijke
hartstochten van Jacobus I. Hij stierf 1614. — H.
(Charles), graaf van Nottingham, groot-admiraal
van Engeland, uit hetzelfde geslacht als de vorigen,
was een zoon van William H., graaf van Effingham,
en een kleinzoon van den Zen hertog van Norfolk.
In 1588 voerde hij het bevel over de vloot, die de
.0noverwinnelijke vloot" der Spanjaarden vernielde ;
in 1596 bemachtigde hij Cadix, en verbrandde in
die haven eene nieuwe spaansche vloot. Ter belooning voor zijne diensten werd hij 1597 tot graaf
van Nottingham verheven. Essex, die hem zijnen
roem misgunde, trachtte te vergeefs om hem in ongenade te brengen ; later, toen Essex veroordeeld
was wegens verraad, was H. degene (zegt men),
die bewerkte, dat Essex geen gratie van Elizabeth
verwerven kon. Hij stierf 1624. — H. (Thomas),
6e hertog van Norfolk en graaf van Arundel, geb.
omstr. 1580, maarschalk van Engeland onder de
regeering van Jacobus I en van Karel I, gest. 1646,
heeft zich beroemd gemaakt als een beschermer van
kunst en wetenschap. Door hem werd William Petty
naar de Levant uitgezonden ter opsporing van oudheden ; 1627 keerde hij in Engeland terug met de
op het eiland Paros ontdekte beroemde marmeren
tafelen, bekend onder den naam van Kronijk van
Paros, bevattende de voornaamste gebeurtenissen
nit de geschiedenis van Griekenland van 1582 tot
264 v. Chr. Door John Selden werd die kronijk in
het licht gegeven (1629, met latijnsche vertaling
en commentaries; later door Prideaux (1676),
Maittaire (1732) en Chandler (1763). Door den
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kleinzoon van den graaf van Arundel werden deze
kostbare marmeren tafels 1667 aan de universiteit
van Oxford geschonken. H. (William), graaf
van Stafford, zoon van den ben hertog van Norfolk
(zie STAFFORD). -- H. (Charles), lie hertog van
Norfolk, uit eene jongere linie (die uit den 4en hertog gesproten was), verliet 1780 de roomsche Kerk
om den titel van graaf-maarschalk van Engeland te
kunnen voeren (eene in zijne familie erfelijke waardigheid), kwam 1780 in het Lagerhuis, en droeg
veel bij tot den val van het ministerie van lord
North; hij bestreed de staatkunde van Rockingham,
Shelburne en Pitt, die oorlog met Frankrijk wilden;.
doch eenmaal in beginsel tot den oorlog besloten
zijnde, schaarde hij zich aan de zijde van het ministerie, om den oorlog 'zoo goed mogelijk te helpen
voeren. Hij stierf 1815 zonder nakomelingschap ; de
titel van hertog van Norfolk ging op een neef over,
die mede van den 4en hertog van Norfolk afstamde.
Howard (Catharina), dochter van Edmond H.,
den derden zoon van den Zen hertog van Norfolk.
Zij werd (1542) de 5e gemalin van Hendrik VIII,
die haar anderhalf jaar later wegens overspel, waarvan hij haar betichtte, ter dood deed veroordeelen.
Howard (John), engelsch philanthroop, geb.
2 Sept. 1726 te Enfield, waar hem ter eere een
standbeeld opgericht is, was de zoon van een behanger, die hem fortuin naliet. Op zee zijnde, viel
hij in 's vijands handen, en bracht eenigen tijd in
gevangenschap door: zoodoende werd hij met het
lot der gevangenen van nabij bekend, en derwijze
daardoor getroffen, dat hij besloot zijn geheele leven
toe te wijden aan de verbetering van bun lot.Nagenoeg
in geheel Europa bezocht hij alle gevangenissen, pesthuizen, lazareths, enz., en schreef een aantal werken,
o. a. Over den toestand der gevangenissen in Engeland" (1777), Over de voornaamste lazareths in
Europa" (1789), enz. Hij stierf 1790 te Kherson in
Rusland aan eerie kwaadaardige koorts, op hem overgeslagen terwijl hij een daardoor aangetasten zieke
bezocht.
Ilowden, engelsch marktvlek, graafsch. York,
aan de Ouse, 9 uren gaans bewest.Hull ; 5000 inw.
Howe (Richard Scrope, graaf), engelsch admiraal, geb. te Londen 1726, gest. 5 Aug. 1799, onderscheidde zich herhaaldelijk in den Amerikaanschen oorlog, voorzag 1782 door eene meesterlijke
manoeuvre Gibraltar van proviand, in weerwil van
de verreweg overmachtige fransch-spaansche vloot,
en behaalde 1 Juni 1794 (13 Prairial) eene volkomene overwinning op de Franschen bij Quessant.
(William), opperbevelhebber van het engelsche
—A..
leger te land in Amerika, versloeg 1776 de Amerikanen bij New-York, veroverde die stad, behaalde
1777 nog eene overwinning bij Philadelphia ; doch
wend 1778 vervangen door Clinton.
Howe (Eilanden van Lord). Zie het. artikel
LORD-HOWE'S ISLANDS.
Howerhusum. Zie HOUWERRUIZEN.
Howingahast, voormalig dorp in 't noordoosten der prov. Groningen, werd 1277 door den
Dollart verzwolgen.
Howitt (William), gel). 1795 te Heanor in het
graafschap Derby, Kwaker en lang apotheker te Nottingham, hield 1840-44 verblijf te Heidelberg, en
bezocht 1852 Australia. Nadat hij, gezamenlijk met
zijne vrouw Mary Botham (geb. 1804 te Uttoxeter),
meer bekend onder den naam van H. (Mary),
verscheidene novellen in het licht had gegeven, yestigde hij zijnen naam als schrijver inzonderheid door
Book of the seasons (1831, dikwijls herdrukt) en

lhasteken
History of priestcraft

(1833, dikwijls herdrukt);

daarop volgden verscheidene andere werken : Rural
life in England (2 dln. 1836), The student life in
Germany (1841), Rural and damestic life in Germany

(1842) en German experiences

(1844), later nog

eene menigte andere, waaronder ook zijne veel verspreide History of England. Van zijne vrouw heeft
men gedichten, verhalen, enz., alsmede eene History

of the literature and romance of Northern Europe
(2 dln. 1852).
Howth, dorp met 1800 inw. bij Dublin, is des
zomers de plaats van uitspanning der bevolking van
Dublin, ligt op een schiereiland (the Hill of Howth),
dat de noordzijde der golf van Dublin begrenst.
Hoxter,stad in bet pruis. reg.-district Minden,
9 mijlen bezuidoosten Minden, aan de uitwatering
van de Growe in de Weser; 5200 inw.
Hoy, bij de Engelschen Huy, een der Orcaden
(Orkney-eilanden), 1 mijl bewesten Ranaldsay;
heeft eenige goede havens, en 1600 zielen.
Hoya, marktvlek in de hanov. landdrostij Hanover, aan de Weser, 5 mijlen bezuidoosten Bremen ;
2000 inw.; was eertijds de hoofdplaats van een graafschap H., dat circa 50 vierk. mijlen groot was, en
besproeid werd door Weser, Aller en Hunte.
Hoyerswerda, stad in het pruis. reg.-district Liegnitz, aan de Zwarte Elster, 10 uren gaans
bezuiden Kottbus ; 2600 inw.
Hoym, stad in Anhalt-Bernburg, aan de Selke,
6 uren gaans bezuidoosten Halberstadt ; 2500 inw.
Hradisch, of Hongaarsch H., stad in Moravie,
aan de March, 8 mijlen bezuidoosten Olmutz ; 2800
inw.; was tot 1780 eene belangrijke vesting ; het is
de hoofdplaats van den kreis H. (circa 68 vierk.
mijlen ; 292,000 zielen).
Hradschin, eene wijk der stad Praag.
Huacho, hoofdplaats van het district Chancay
in Peru's departement Lima ; 4000 inw.
Huaheine, een der Gezelschaps-eilanden benoordwesten Otaiti of Tahiti.
Huallaga, rivier in bet oosten van Peru, ontspringt in den Cerro-de-Pasco en in de Pampa-deBonbon uit het Chiquiacabo-meer, en ontlast zich
na eenen loop van 140 mijlen in de Amazonen-riv.
Huancavelica, stad in Peru, in een dal van
het Andes-gebergte, 30 mijlen bezuidoosten Lima ;
5000 inw.; belangrijke kwikzilvermijnen.
HuanUeo, 1) stad in Peru, aan de Huallaga,
32 mijlen benoordoosten Lima; 7000 inw. — 2) de
rivier Huallaga in 't begin van haren loop.
Huaras, of Huarez, stad in Peru, 40 mijlen
benoordw. Tarma ; 6000 inw.; warme bron.
Huarte (Juan), spaansch philosoof, geb. omstr.
1520 in Neder-Navarra, gest. ornstr. 1590 als practiseerend geneesheer te Madrid ; is als practisch
denker beroemd, inz. door Examen de ingenios para
las sciencias (Pampeluna 1578), dikwijls herdrukt,
en in bijna alle europ. talen overgezet; in dit in
menig opzicht voortreffelijk werk, ontwikkelt hij
overigens ook zonderlinge stelregels, zoo o. a. om
kinderen te telen naar verkiezing van het mannelijk
of van het vrouwelijk geslacht, om kinderen voort
te brengen met groote talenten begaafd, enz. Zijn
boek staat te Rome op den Index.
Huasco, havenstad in Chili, prov. Coquimbo,
aan de uitwatering van de rivier H., 10 uren gaans
benoorden Coquimbo.
Huassenheim, in 854 de naam van het
geldersche plattelandsstadje Huissen.
Huasteken, of Huaxtecatl, een Indianen-volk
in Mexico, door een eigene taal verschillende van
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Huber
de Azteken; ze vormden oudtijds een onaf hankelijk
rijk (Huaxtecapan) aan weerszijden van den benedenloop der rivier Panuco (Moctezuma, Tampico)
aan de Mexicaansclie golf; doch dit rijk ging omstr.
1440 te niet, toen de H. door de Azteken onderworpen werden.
Huber (Frans), zwits. natuurkundige. geb.
2 Juli 1750 te Geneve, sedert zijne jongelingsjaren
blind, schreef zeer verdienstelijke werken, o. a.
Nouvelles observations sur les abeilles (Parijs 1 796 ;
nieuwe druk 1814) en Essai sur l'histoire et les
moeufs des fourinis indigenes (Parijs 1806), en stierf
21 Dec. 1831 te Lausanne.
Huber (Theresia), duitsche schrijfster, geb.
1764 te Gottingen, gest. 1829 te Augsburg, was
eene dochter van den beroernden Heyne. Als weduwe (1794) van J. Georg Adam Forster, trouwde
zij met Lodewijk Ferdinand Huber (zoon van Michael Huber, fransche taalmeester, die vele duitsche
werken, o. a. de meeste van Gessner, in het Fransch
vertaald heeft). Andermaal werd zij weduwe 1804.
Zij heeft eene menigte romans en verhalen geschreven, die indertijd grooten opgang gemaakt hebben,
en van 1819 tot 1824 bestuurde zij de uitgave van
bet te Stuttgart verschijnende tijdschrift Das
Morgenblatt. Eene complete editie van hare werken werd door haren zoon in het licht gegeven (6 dln.
Leipzig 1830—.33).
Huberghen, oude naam van Huibergen.
Hubert (Saint-). Zie HUBERTUS.
Hubert (St.-), of St.-Huibert, dorp in NoordBraband, 2 uren gaans noordelijk bewesten Boxmeer;
600 inw.
Hubertsbourg, in fransche boeken de naam
van Hubertusburg.
Hubertus, de heilige, bisschop van Luik, geb.
omstr. 656, was een zoon van Bertrand, hertog van
Aquitanie, en afstammeling van Clovis. Hij leefde
eerst aan het hof van Neustrie, verliet dat in 674
om zich aan de dwingelandij van den majordomus
Ebroin te onttrekken, en nam de wijk naar Pepijn
van Heristal, majordomus van Austrasie, aan wiens
hof hij een hoogen post bekleedde. Toe!' zijne
vrouw Floribane dood was, werd hij het wufte hofleven moede, en ging een vroom 'even Leiden in
de afzondering, in bet still Stabloo (omstr. 683) ;
hij werd zeer bevriend met den heiligen Lambertus
(Lamprecht), bisschop van Maastricht, en werd
708 diens opvolger. Hij verplaatste zijnen bisschoppelijken zetel naar Luik, en stierf omstr. 728 te
Tervueren, bij Brussel. Hij wordt vereerd als de
beschermheilige der jagers, omdat hij, die zelf een
hartstochtelijk beminnaar van de jacht was geweest,
bekeerd was geworden (zegt de legende) doordien
hem een pert was verschenen met een kruisbeeld
op het hoofd. Kerkelijke gedenkdagen 3 Nov. en
(zijn sterfdag) 30 Mei. Hem ter eere werden voorbeen schitterende jachtpartijen gegeven (op 3 Nov.),
en ook verscheidene ridder-orden ingesteld.
Hubertusburg, koninkiijk saksisch jachtkasteel, dicht bij het marktvlek Wermsdorf, 10 uren
gaans beoosten Leipzig, 1721 gebouwd en ingericht
met de grootste pracht, tegenwoordig deels tot
strafgevangenis, deels tot hospitaal, deels tot werkhuis voor vrouwen ingericht, erlangde eene europeesche vermaardheid, eerst door de schitterende jachtpartijen, die daar gegeven plachten te worden, maar
toen vooral door den vrede (Hubertusburger vrede),
die er 15 Febr. 1763 gesloten werd tusschen Pruisen, Oostenrijk en Saksen, waardoor een einde
gemaakt werd aan den Zevenjarigen oorlog.
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Hubertus orde, de oudste en voornaamste
der beiersche ridder-orden, ingesteld 1444 door
hertog Gerhard V van Gulik, ter vereeuwiging van
de overwinning, die hij op St.-Hubertusdag (3 Nov.)
behaald had op hertog Aarnoud van Gelder; in het
begin der 18e eeuw werd deze orde naar Beieren
overgebracht door keurvorst Karel Theodoor ; 1709
en 1808 werd deze orde vernieuwd. — H., eene
andere orde van dien naam, werd 1416 ingesteld
door Lodewijk I, hertog van Bar ; deze orde werd in
stand gehouden door koning Stanislas, opvolger
der hertogen van Lotharingen ; na de omwenteling
van 1789 werd de orde overgebracht naar Duitschland, en aangenomen door den groothertog van
Frankfort.
Htibner (Job.), duitsch geograaf en geschiedschrijver, geb.17 Maart 1668 te Turchau bij Zittau,
rector aan bet Johanneum te Hamburg, gest. 31
Maart 1731. Nog ten huidigen dage zijn van hem
in gebruik de Zweimal 52 auserlesene biblische
Historien (le druk Leipzig 1714), die meer dan
honderd herdrukken beleefd hebben. Hij heeft ook
een aantai andere werken geschreven.
Hubner (Rud. Jul. Benno), beroemd historieschilder, geb. 1806 te CEls in Silezie, sedert 1841
prof. aan de akademie te Dresden.
Hue (Everist Regis), geb. 1 Aug. 1813 te Toulouse, sedert 1839 als zendeling werkzaam in China,
bereisde Hoog-Azie en Tibet, keerde 1852 naar
Europa terug, en beschreef de door hem bezochte
landen in de volgende degelijke werken : Souvenirs
d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine
(2 dln. Parijs 1853); L'Empire chinois (2 dln. Parijs
1855); Le Christianisme en Chine (4 dln. Parijs
1858). Hij stierf te Parijs 26 Maart 1860.
Huehtenburg (J . van), schilder. Zie het art.
HUGTENBURG.
Hiickeswagen, levendige fabriekplaats met
9000 inw. in Rijnpruisen, 10 uren gaans zuidelijk
beoosten Dusseldorf, op een berg, nabij de Wipper.
Huddersfield, stad in het engelsche graafschap York, West-Riding, op den linkeroever van
den Coln, 5 uren gaans bezuidoosten Halifax; 31,000
inw. (met bet sterkbevolkte kerspel 128,000 zielen); het Manchester-Huddersfield-kanaal. Naar men
wil, lag de romeinsche legerplaats Cambodunum in
den omtrek van het tegenw. H.
Hudiksval, stad in het zweedsche fan Gefleborg, aan de Bothnische golf; 2300 inw.
Hudson (Henry), engelsch zeevaarder, geb.
omstr. de helft der 16e eeuw, ondernam met het
doel om eene noordwestelijke doorvaart te vinden
1607 eene reis naar de oostkust van Groenland,
1608 naar Nova-Zembla ; op zijn derden tocht
(1609) ontdekte hij in Noord-Amerika de groote
rivier, die naar hem genoemd is; en eindelijk op
zijne vierde reis (161P) ontdekte hij de zeeengte,
die almede zijnen naam heeft behouden (Hudsonsstraat), door welke hij aan de kust van Labrador
kwam, en vervolgens in de groote baai, die insgelijks zijnen naam draagt (Hudsonsbaai). Op de
terugreis naar Engeland sloeg de bemanning, wegens gebrek aan leeftocht, aan het muiten, en bad
de barbaarschheid den ongelukkigen H. met zijnen
zoon, benevens eenige matrozen, die niet in het
komplot waren, in eene boot prijs te geven aan de
golven (1611), en men heeft nooit meer van hen
gehoord, ofschoon het niet aan nasporingen heeft
ontbroken, om aangaande bun lot eenige zekerheid
te erlangen. De verhalen van H.'s reizen zijn 1859
in het licht gegeven door het Hackluyt-genootschap.
—
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Hudson Lowe. Zie LOWE (Hudson).
Hudson, I ) stad in den n.-amerik. staat NewYork, hoofdplaats van het graafschap Columbia, 22
mijlen benoorden New-York, aan de rivier H., die
bier bevaarbaar wordt ; is in 1784 gesticht, en heeft
7000 inw. — 2) Nieuw-H., vlek met 2000 inw. in
den n.-amerik. staat New-York, 2 uren gaans bewesten Angelica. — 3) H., de voornaamste rivier
van den n.-amerik. staat New-York, ontspringt in
het noorden (daarom ook wel North River genoemd),
in het gebergte bewesten het Champlain-meer, en
ontlast zich, na eenen loop van 65 mijlen, bij NewYork met twee armen in den Atl. Oceaan. Ontdekt
1609 door den zeevaarder Hudson, naar wien de
H. genoemd is.
Hudsonsbaai, eigenlijk Hudson's-Zee, eene
groote binnenzee aan de noordkust van NoordAmerika, staat door eene 100 mijlen lengte hebbende
zeeengte, de Hudsonsstraat, in gemeenschap met
den Atlantischen Oceaan (als zeeboezem daarvan
beschouwd, noemt men deze binnenzee Hudsonsbaai). Door het Foxkanaal in gemeenschap staande
met de Noordpool-wateren, strekt de H. zich over
eene lengte van 200 mijlen, bij 120 mijlen breedte, uit
tusschen Labrador, Nieuw-Wallis en de Noordpoollanden. Onder de benaming Hudsonsbaai-landen
verstaat men het om de H. gelegene gebied van
britsch N.-Amerika [met uitzondering van de gecoloniseerde provincien in het zuidoosten (Canada,
Nieuw-Schotland, enz.) en in het zuidwesten
(britsch Columbia)]; als do grenzen van dit onmetelijke gebied beschouwt men : in het N.W., tegen
russisch Amerika, den 123sten meridiaan westerlengte ; en in het Z., tegen de Vereenigde Staten
van N.-Amerika, den 49sten parallel-cirkel. Dit
even onherbergzame als uitgestrekte gebied wordt
door de H. en door het Rotsgebergte (the Rocket'
mountains) in drie deelen gesplitst, nl. : Labrador,
het eigenlijke Hudsonsbaai-Territorium, en het
NOordwest-gebied of Nieuw-Caledonia. Het belangrijkste gedeelte is het middelste, bet eigenlijke Hudsonsbaai-Territorium (in officieele stukken ook.
Rupertsland genoemd), dat eene menigte rivieren
en meren bevat, die voor het verkeer van menschen
in deze ontzachlijke wildernis van groot gewicht ziju.
De oorspronkelijke bevolking bestaat deels uit Eskimos, in het verste noorden tangs de kust, deels nit
Indianen, die geheel en al of hankelijk zijn van de
pelterij-handelaars, d. i. de beambten der Hadsonsbaai-compagnie, welker directie te Louden gevestigd
is. Deze compagnie, aan welke bij eenen vrijhrief van
2 Mei 1670 het oppergezag over deze landen word
verleend, waarin zij laatst door koningin Victoria
is bestendigd (1838), is de eenige van al de britsche
handels-compagnien der 17e en 18e eeuw, die bij
haar handelsprivilegie tevens het regeeririgsbeleid
over hare landen behouden heeft. Over het gansche
gebied van het Hudsonsbaai-Territorium ziju fortes
verspreid, die tevens ale handels-stations diction.
Sedert 1812 bestaat aan de Red-River eene landbouw-kolonie ; doch het voorname, scliier uitsluitende bedrijf der 11.-compagnie is de pelterij-handel,
die sedert de oprichting der compagnie reeds onnoemelijke schatten winst algeworpen heeft.
Hue, of Ilift,;-fo, hoofdstad van het rijk Annain
in Achter-Indie, aan de uitwatering der rivier H.,
is Coed versterkt op europeesche wijze, heeft ounstr.
100,000 inw., 4 bevaarbare groote kanalen, eene
haven, scheepswerven, vele tempels en paleizen ; het
keizerlijk paleis bevitidt zich in de citadel, die, rairn
40,000 man garnizoett Bergen kan. In 1787 is H.

Hufeland
formeel aan de Franschen afgestaan, doch nooit door
hen in bezit genomen. Vergelijk 't art. ANNAM.
Hue han, stad in Cochinchina. Zie FAi-FO.
Huelma, het oude Acatucci, stad in de spaansche prov. Jaen, 9 uren gaans bezuidoosten Jaen ;
2800 inwoners.
Huelva, het oude Onuba, stad in Spanje, 10
mijlen bewesten Sevilla, ligt tusschen de monden
van den Odiel en Rio-Tinto, heeft 8500 inw., en is
eene be,langrijke uitvoerhaven voor zuidervruchten.
Het is de hoofdplaats der prov. H., die, gevormd
uit het westelijk gedeelte van het voormalige koningrijk Sevilla in Andaluzie, circa 194 vierk. mijlett
groot, en met 175,000 zielen bevolkt is.
HuerCal.—Overa, stad in de spaansche prov.
Almeria, aan den Almanzora, 8 mijlen benoordoosten Almeria ; 5000 inw.
Huerta (Vicente Garcia de la), spaansch dichter, geb. 1734 te Zafra (in Estremadura), koninklijk bibliothecaris en lid der akademie to Madrid,
gest. aldaar 12 Maart 1787, vooral vermeldenswaard
wegens zijnen (overigens vruchteloozen) ijver, orrn
de klassieke spaansche letterkunde te handhaven
tegen het meer en meer veldwinnende indringen
van den vreemden (inz. franschen) smaak. Men heeft
o. a. van hem: Obras poeticas (2 dln. Madrid 1778
—79) en Teatro Espaliol (17 d In. Madrid 1785-86).
Huesca, spaansche prov. in het noordoostelijk
gedeelte van Aragonie, door de Pyreneen gescheiden
van Frankrijk, is ruim 276 vierk. mijlen grout; en
met 258,000 zielen bevolkt. De hoofdplaats
oude Osca), aan de Isuela, 12 uren gaans benoordoosten Saragossa, met ruim 10,000 inw., eene universiteit, enz., was eene bloeiende stad in den romeinschen tijd; Sertorius stichtte er openbare scholen,
en Julius Cesar verfraaide H. In 1096 aan Pedro 1
ontweldigd door de Mooren, was H. gedurende een
korten tijd de hoofdstad van een onaf hankelijk rijkje,
dat zich koningrijk noemde. — Een ander H. met
1200 inw. en warme bronnen, ligt 11 uren pans
hewesten Hijar, aan den voet van een heuvel, op
welks top de ruinen van bet kasteel Penaflor.
Huescar, stad in de spaansche prov. Granada,
15 uren gaans bezuidoosten Guadix ; 7500 inw.; in
In nabijheid de ruinen van Huescar-la-Vieja, het
oude H., dat gesticht heette te ziju door de Carthagers.
Huesden, oude spelling van Heusden.
Huessen, oude naam van 't stadje Huissen.
Huet (Pierre Daniel), geleerd fransch prelaat,
geb. 8 Fein.. 1630 te Caen, deed in zijne jeugd (1652)
cone wetenschappelijke reis naar Zweden, werd
1674 lid der akademie, ontving 1678 de abdij Aulnay bij Caen, werd 1689 bisschop van Avanches,
legde 1699 zijne bisschoppelijke waardigheid neder,
eu ging geheel voor zijne studien Leven in bet gesticht der Jezuieten te Parijs, waar hij 21 Jan.1721
stierf. Ms bestrijder van de (inzonderheid Cartesiaansche) philosophie schreef hij verscheidene wet.ken, o. a. Memoires pour icicle is 1' histoire du Cartesianisme (Parijs .)692, 1698, 1711). Men heeft ook
van hem eene Histoire du commerce et de in navigation
Iles anciens (Lyon 1716).
Hufeland (Christopli Wilhelm), duitsch geneeskundige, gob. 12 Aug. 1762 to Langensalza iii
Thuringen, eerst practiseerend geneesheer te Weimar, 1793 prof. to Jena, 1801 Marts van den knifing van Pnlitien, 1809 prof. aan de in dat jaar
gestichte universiteit to lierlijn, 1810 staatsraad,
1819 directenr der militaire akademie van geneesen heelkunde, gest. 26 Aug. 1836, block evenzeer
—

Hiigel
uit als edel mensch ea als bekwaarn medicus. Vele
zijner werken zijn verscheidene malen herdrukt, o.
a. zijne Makrobiotik oder die Kunst das inenschliche
Leben zu verlangern (Jena 1796 ; 8e druk Berlijri
1860), welk werk in schier alle europ. tateri overgezet is.
Hugel (Karl Alex. Anselin, vrijheer van), geb.
25 April 1796 te Regensburg, had reeds nagenoeg
geheel Europa bereisd, toen hij 1831 eene groote
wetenschappelijke reis ging ondernemen naar Oostindie, Most-Azie, den lndischen archipel en Australie. Vergezeld van een geneesheer, een heelkundige,
een schilder en een natuurkundige, sok hij 2 Mei
1831 te Toulon in zee, en keerde eerst 1857 van de
liaap de Goede Hoop naar Europa terug, hoogst belangrijke verzatnelingen medebrengende voor ethnographie en natuurlijke historic. Slechts een klein
gedeelte is tot dusverre daarvan bewerkt en openbaar gernaakt, o. a.: Fischen aus Kaschmir (Weenen
1838); Das Becken von Kabul (2 din. \Veenen 1851
—52); enz. Ook van bet historisch verhaal zijner
reizen heeft nog slechts een klein gedeelte het befit
gezien, itl. Kaschinir and das Reich der Sikhs (4 din.
Stuttgart 1840-42).
Hugemerke, wide naam van Huinsterland.
Hugen Boidens Ambacht, onde imam
(13e eeuw) van 't zeeuwsche dorp Meliskerke.
Hugenfliet. Zie HUGOVLIET.
i —UIGERS
.LUIS.
Hugersluis. Z ie
Hugenoten, volgens sommigen afgeleid van
het duitsche Eidgenossen, volgens anderen naar zekeren Besancon Hugues, het hoofd eerier godsdienstige en staatkundige partij te Geneve. De benarning
H. werd door de Roornschen in Frankrijk als spotnaam gegeven aan de Protestanten, die (even als in
de Nederlanden de spotuaam Geuzen door de Protestanten als een eernaam aangenomen nerd) zich
voortaan van den naam H. als van eenen eernaam
bedienden. Reeds spoedig na het uitbreken van de
Kerkhervorming had het Protestantismus, begunstigd door koningin Margareta van Navarre, ook in
Frankrijk wortel gevat, hoewel Frans I, en meer nog
de Sorbonne onder Hendrik Ii, strenge vervolgingen
aanrichtte tegen alien, die tot de nieuwe leer overgingen. Toen met Frans II de Guises de overhand
kregen, werden de terechtstellingen ook toegepast
op mannen van naam en stand. De tegen de verdrukking gesmede samenzwering van Amboise (17
Maart 1560) had wel eene groote menigte terechtstellingen ten gevolge, doch stelde tevens zeer duiduidelijk in het licht, dat de hervormings-begrippen
reeds krachtig wortel hadden geschoten en niet meer
door strengheid te onderdrukken waren. Na tang
onderhandelen kwam onder Karel IX in Jan. 1562
het edict van St.-Germain tot stand, waarbij aan de
H. toegestaan werd vergaderingen te !louden, te
prediken en verdere godsdienstoefeningen te verrichten. Met de bloedtooneelen te Vass y 1 Maart
1562 tusschen de Guises en de H., begon een langdurige burger- en godsdienst-oorlog, die schier de
geheele 16e eeuw nit duurde. Aanvankelijk stolid
Conde aan het hoofd der H.; doch na zijne gevangenneming in den slag bij Dreux (19*Dec. 1562) werd
zijne plaats ingenomen door ad miraal Coligny, waarop
na den dood van den hertog van Guise (19 Maart
1563) de vrede van Amboise gesloten werd, die in
bet algemeen het edict van St.-Germain bestendigde.
In 1567 begonnen de vijandelijkheden op nieuw, en
de H. werden 10 Nov. hij St.-Denis geslagen, waarop
24 Maart 1568 de vrede van Longjumeau tot stand
kwam. Aan de bepalingen van dat verdrag hield men
—

—
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zich echter niet. Er kwamen pauselijke en spaansche
troepen in Frankrijk, terwijl aan den anderen kant
de prins van Oranje in het kamp der H. verscheen.
Weldra ontbrandde de derde religie-oorlog, waarin
de H. bij Jarnac (13 Maart 1569) en bij Moncontour (3 October 1569) het onderspit 'noesten delven , terwijl ze zich echter in• Rochelle
staande hielden. Het kwam tot den vrede van St.Germain-en-Lave (8 Augustus 1570), waarbij het
Pacilicatie-edict herhaald, en buitendien aan de H.
verscheidene vestingen overgegeven werden. Sedert
den dood van Conde was intusschen Hendrik van
Navarre (zoo al niet feitelijk, dan toch in naam)
bet hoofd der H. geworden. Met den Bartholomeusnacht begot' de oorlog opnieuw ; de H. hielden echter in hunne versterkte steden dapper stand, en
herhaaldelijk werden zij in de reeds aan hen toegestane gunsten bestendigd, ofschoon zij eene duchtige
tegenpartij vonden in de Heilige Ligue, aan welker
hoofd Hendrik I Guise zich plaatste, en voor welke
1585 ook de zwakke koning Hendrik III gewonnen
werd. ben de door moordenaarshand gevallen
koning opgevolgd was door Hendrik IV, en deze
door zijner overgang tot de roomsch-kathol. Kerk
(Juli 1593) ook in het werkelijk bezit van de kroon
was gekomen, werden de verlangens der fransche
Protestanten eindelijk bevredigd door bet vermaarde
Edict van Nantes (12 April 1598), dat in 91 openbare en 51 geheime artikelen de rechten der H.
verzekerde en uitbreidde, doch door het Parlernent
pas 25 Fehr. 1599 bekrachtigd werd. Intusschen
mocht de rust en de vrede niet van langen duur
zijn. Toen Lodewijk XIII bet Roomsch-catholicismus met geweld van wapenen in Beam hersteld
had 1620, besloten de H. te Rochelle wederstand
te bieden. Na de eerste gevechten, waarin de H.
werden aangevoerd door Bohan en Soubise, kwam
het wel is waar 1622 weder tot eenen voorloopigen
vrede ; doch toen kardinaal Richelieu de teugels van
het bewind over Franklijk in handers genomen
had, braken 1625 de onlusten uit opnieuw. Rochelle
rnoest zich, na eene dappere verdediging, 28 Oct.
1628 aan den koning overgeven, waarop ook de
overgave volgde van al de overige sterke plaatsen
der H., die daarentegen 1629, bij bet zoogenaamde
Genade-edict van Nimes, bestendigd werden in het
genot der rechten, hun bij het edict van Nantes
gewaarborgd. Van dien tijd of leefden de Protestanten gedurende verscheidene tientallen jaren in vrede
met en bij,,de Roornsch-katholieken ; en onder Richelieu en Mazarin werden verscheidene Calvinisten
bekleed met. hooge waardigheden in de staatsdienst,
aan het hof en bij de armee. Eerst toen Lodewijk XIV zelf de teugels van het bewind aanvaard
had, begon hij aan de H. de bu•gerlijke gelijkheid
voor de wet te ontnemen ; daarop volgden sedert
1684 de dwangmaatregelen, met geweld van wapenen ten iiitvoer gelegd (Zie DRAGONNADEN), en eindelijk werd 23 Oct. 1685 het edict van Nantes
formeel ingetrokken, tengevolge van welken despotieken maatregel Frankrijk ruim een millioen
zijner inwoners verloor. De huwelijken der H. werden
nietig verklaard, hunne kinderen verstoken van het
recht om de nalatenschap der ouders te erven,
hunne kerken verwoest, hunne geestelijken ter dood
gebracht. Velen hadden zich door de vlucht gered,
en de wijk eenomen naar de Cevennen : tegen hen
werd van 1702 tot 1706 de Cevennen-oorlog, gevoerd. Eindelijk, door den spaanschen successieoorlog in bet nauw gebracht, gaf het hof in zooverre
toe, dat het eene atnnestie verleende, en de heime-
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lijke uitoefening van de protestantsche godsdienst
niet meer bemoeilijkte. In weerwil van al de uitgestane vervolgingen waren er nog omstreeks twee
millioen H., welk zielental in dit nu volgende tijdperk van rust aanzienlijk aangroeide, terwijl de H.
ook van lieverlede meer openlijk te voorschijn
traden. Een 1724 tegen hen uitgevaardigd edict
vond in de veranderde tijdsomstandigheden geen
steun meer. Een edict van 1754 verklaarde den
Doop en de Huwelijksvoltrekking der Protestanten
onwettig, doch moest buiten werking gesteld worden, en werd formeet ingetrokken 1787 door Lodewijk XVI. Niettemin werd een ontwerp van wet
ter algeheele emancipatie van de H. nog in 1789
door de Nationale vergadering verworpen. Bij den
Code Napoleon werden aan de Protestanten in Frankrijk gelijke burgerlijke en staatsburgerlijke rechten
met de Roomsch-katholieken toegekend, hetgeen
ook bij de Charte van Lodewijk XVIII, en meer nog
bij de herziene Charte van 1830 bestendigd werd.
Over partijdigheid in de toepassing van dat gelijkheidsbeginsel zijn echter sedert 1815 onder alle
elkander opgevolgd hebbende regeeringen gedurig
nieuwe klachten aangeheven.
Hugi (Frans Jozef), zwits. natuurkundige, geb.
23 Jan. 1796 te Grenchen in het kanton Solothurn,
van 1833 tot 1837 professor te Solothurn, gest.
altlaar 25 Maart 1855, voornamelijk bekend door
zijne werlien over de gletscherwereld, o. a. Ueber
das Wesen der Gletscher (Stuttgart 1842) en Die
Gletscher and die erratischen BlOcke (Soloth.1843).
Hugmerthi, oude naam van Humsterland.
Hugo (Victor), [niet de dichter ; zie het volgende art.], geb. omstr. 1770 te Marseille, bekleedde
1795 het openbaar ministerie bij het revolutionair
gerechtshof van Rochefort en van Brest, was later
(met Lebas) commissaris der Conventie op de
Eilanden in den Wind, en oefende daar al het gezag
uit van een dictator. Hij stelde zich aan het hoofd
der troepen, en heroverde op de Engelschen het
eiland Guadeloupe en de overige fransche Antillen,
op Martinique en Dominica na. Zijn beheer getuigde
van groote bekwaamheid, maar was tiranniek, en
verschafte hem den bijnaam van de Robespierre der
kolonien. In 1798 werd hij naar Frankrijk teruggeroepen ; doch het Directoire verklaarde, dat hij zich
verdienstelijk gemaakt had jegens het vaderland, en
benoemde hem tot gouverneur van Guiana. In 1809
door het keizerlijk gouvernement in staat. van beschuldiging gesteld, omdat hij de kolonie Guiana
niet behoorlijk verdedigd had tegen de Engelschen
en 'de Portugeezen, stood hij deswege voor eenen
krijgsraad to recht, doch weal vrijgesproken. Hij
stied 1826.
Hugo (Victor), voluit: graaf Victor Marie Hugo,
beroemd fransch dichter, geb. 26 Fehr. 1802 te
Besancon, uit eene famine, die reeds in 1531 tot
den adelstand verheven werd. Zijn vader, vrijwilliger in dienst der Republiek, klow door zijnen mood
ers door de schitterende diensten, die hij onder het
Keizerrijk bewees, tot generaal op, went 1806 benoemd tot gouverneur der provincie Avellino in
Calabria, waar hij krachtdadig optrad ter beteugeling van den beruchten bandiet Era Diavolo, (lie na
eene wanhopige verdediging bij San Severino govangen genomen, en Nov. 1800 to Nape's opgehangen werd ; later was de vader van Victor H. fransch
pavement. tier gewichtigste provincien van Spanje.
'foes Victor It in 1809 to Parijs teraglvain, bad hij
reeds Florence, Rome en Napels gezien. Reeds op
trad liij ale dtchter op ; van 1819--22
14-j.

behaalde hij driemaal den prijs bij de .Jeux Floraux teToulouse,en in laatstgen. jaar verscheen het le deel
zijner Odes et Ballades (2e dl. 1826). Deze gedichten,
en zijne romans Han d'Islande (1823) en Bug-Jargal
(1825), zijn drama Cromwell (1827), een nieuwe
bundel Oden, getiteld Les Orienlales (1828), de
psychologische schets Le dernier jour dun condamne
(1829) en zijn drama Hernani (1830) verzekerden
H. eene eereplaats onder de dichters en schrijvers
van den eersten rang. Al die werken droegen echter
den stempel van middeleeuwsch roomsch-katholieke
overtuigingen, die de vrucht waren van de opvoeding, welke hij onder het toezicht zijner vroine
moeder had genoten. Met de letterkundige beweging
sedert de Juli-omwenteling begon H. echter eenen
overwegenden - invloed te hebben op de nieuwe fransche literatuur, en het duurde niet lang of hij zag
zich algemeen erkend als het hoofd der nieuwe
romantische school. Behalve zijn (reeds vOOr 1830
geschreven, doch toen door de censuur verboden)
treurspel Marion Delorme, verschenen thans van
H. in het licht Eeuilles dautomne (1831), de roman
Notre-Dame de Paris (zijn hoofdwerk), en later de
dramaas Lucrece Borgia en Marie Tudor (1833),
Angelo (1835), Ruy-Blas (1838) en Les Burgraves
(1843), benevens de gedichten Chants du Crdpuscule
(1835), Les Voix inldrieures (1837), Les Rayons et
les Ombres (1840). Door Lodewijk Filips 1845 tot
pair van Frankrijk benoemd, na reeds in 1841 tot
lid der Academie te zijn verkoren, werd hij 1848
gekozen tot lid eerst der Constitueerende, toen der
Wetgevende Nationale vergadering, waar hij door den
invloed van Emile de Girardin tot deniocratische beginselen begot' over te hellen, en zich voortdurend
als een der viunigste bestrijders van den President
der republiek (Lodewijk Napoleon) deed kennen. Na
den staatsgreep van 2 Dec. 1851 stood H. clan ook
op de eerste lijst dergenen, die voor eeuwig nit
Frankrijk werden gebannen. Hij man met zijn gezin
de wijk naar het eiland Jersey, moest dat echter, ten
gevolge van een door hem wede-onderteekend protest van fransche ballingen, verlaten in 1855, yestigde zich toen op het eiland Guernsey, en heeft
geen gebruik verkiezen te maken van de algerneene
amnestie (15 Aug. 1859) orn in Frankrijk terug te
keeren. Uit zijne ballingschap zond hij o. a. de volgende werken in het licht: het zooveel opzien in
ganscli Europa gebaard hebbende vinnige werk
Napoleon le Petit (Brussel 1852), gevolgd door eon
bundel gedichten Les Chdtiments (Brussel le en 2e
druk 1853). Minder hartstochtelijk, maar niet minder talentvol het hij no volgen Contemplations (2 dln.
gedichten Parijs 1856), en zijne twee groote romans
Les iniserables (10 dln. Brussel 1862) en Les Travailleurs de la mer (3 dln. Brussel 1866). Van zijne
Oeuvres (waarin veel dat wij niet eons hebben
nen opnoemen) zijn verscheidene edition in het licht
verschenen, o. a. eene Pracht-editie (13 dln. Parijs
1840 41). — H. (Eugene), broeder van den verige, geb. 1801, gest. 1837, heeft zich door eenige
poezien als dichter doen kennen.
H. (Jules
Abel), oudste broeder der beide vorigen, geb. 1799,
gest. Fehr. 1855, heeft een aantal populaire werken
geschreven, zoo van geschiedk. als van geogr. inhood, o. a. Ilisloire de la campagne d'Espagne en
1823 (2 dln. 1824); Histaire de l'empereur Napoleon
(1853); La France piltoresque (3 dln. gr.
1835); La France militaire, loopeude van 1792 tot
1833 (5 din. gr . in-4., 1834); La France hisloriqnn
et monamentale (5
gr. in-4., 1836-43); ens.
II. (Charles Victor), gel ► . 2 Nov. 1826, en H.
-

Hugo Capet
(Francois Victor), geb. 22 Oct. 1828, zonen van
den grooten dichter, hebben zich beiden insgelijks
als verdienstelijke letterkundigen doen kennen, de
jongste o. a. door : Vile de Jersey, ses monuments,
son histoire, ou la Normandie inconnue (1857).
Hugo Capet, het hoofd der 3e koninklijke
dynastie in Frankrijk, was een zoon van Hugo den
Groote, graaf van Parijs en hertog van Frankrijk,
die machtiger was (Ian de koning, ja, die zelfs den
koning beoorloogde, hem gevangen nam en een
jaar gevangen hield (940-1). Bij zijns vaders
dood (956) erfde Hugo Capet de abdijen van St.Denis, St.-Germain-des-Pres en St.-Martin de Tours,
henevens de waardigheden van hertog van Frankrijk en graaf van Parijs. In 987, na den flood van
Lodewijk V, liet Hugo Capet zich te Noyon, in eerie
vergadering zijuer vasallen, als koning uitroepen, en
koos Parijs tot zijne residentie. Hij schonk groote
privilegien aan de geestelijkheid, en maakte zich,
door het verraderlijk gedrag van Adalberon, bisschop van Laon, in 991 meester van Karel van
Lotharingen, die te Laon als koning was uitgeroepen, en die 992 in de gevangenis te Orleans stierf.
Van toen of was 11.-C. koning alleen. Lie CAPET.
Hugovliet, of Hugentliet, ook Hnigerfliet,
voorrnalige stad of dorp in Zeeland, tegenover
LIzendijke, benoordw. Biervliet ; verdronk grootenv
,eels
,e
bij den watervloed van 16 Nov. 1377, de rest
d 19 Nov. 1404 door de golven verslonden.
Hugtenburg (Jan van), ook Huchtenburg
gespeld, beroemd nederl. schilder van veldslagen,
geh. 1646 te Haarlem, gest. 1733 te Amsterdam.
Hui, verkeerdelijk Hoei gespeld (uitgesproken
Wwi"), stud in de belg. prov. 1,lrik aan weerszijden
van de Maas, mini 6 wen gaans bewesten Luik ;
10,000 inw.; Teed veel door overstrooming 1822.
Huibergen, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gams beznidoosten Bergen-op-Zoom; 180 inw.
Huibert (St.-)A-brab.dorp.Zie HUBERT (St.).
Huigersluis, voormalig dorp in Zeeland, lag
tusschen Axel en Neuzen, en verdronk in (len vloed
van 22 Jan. 1440.
Huigervliet. Lie HUGOVLIET.
Ruins, friesch dorp. Lie HUYNS.
Huisduinen, dorp in N.-Holland, een half
nor gaans znidelijk bewesten den Helder ; ruim 300
inw.; was voorheen groot en vermaard. In 1707,
toen er nog negen commandeers van de Groenlandsvaart woonden, stonden er nog 152 huizen (des
ruim het dubbel van thans); door het afnemen van
het zeestrand is H. allengs verminderd. Reeds voor
1191 was H. bekend onder den riaam van Ouddorp
of Ondedorp ; later heette het Husiduna ; het oude
kasteel Husdunia, thans geheel in de golven verdwenen, werd omstr. de helft der 17e eeuw nog
gezien. Op dat kasteel hield in de 12e eeuw gravin
Ada verblijf. Bij de zware overstrooming 1570
werden meer dan 100 huizen weggeslagen ; 5 Dec.
1665 leer! H. veel door eerie doorbraak van den
Landdijk ; de watervloed van 1675 nam wetter een
gedeelte van H. weg; een felle brand in 1614 vernielde er 36 huizen in 2 uren tijd s.
Huisne, of Mine, (le Idonia of Vinca der widen,
rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. Orne,
hesproeit Nogent-le-Rotrou en Montfort, en outlast
zich een half our gaans van Mans, na een loop van
15 mijlen, in de Sarthe.
Huisseling, veelal Huseling genaamd, dorp
in N.-Braband, anderhali nor gaans benoordwesten
Grave; 500 inw.; overstrooming Jan. 1809, dito
net zwaren storm 31 Dec. 1833.
,
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Huissen, plattelandsstadje in Gelderland, 2
uren gaans noordelijk beoosten Nijmegen; 1400
inw.; hij een zwaren hongersnood 1557 had H. zich
intijds zoo ruim van graan voorzien, dat het at de
omliggende dorpen en zelfs Arnhem en Nijmegen
van brood voorzag. Op het voormalige .Kasteel te
H." woonden indertijd markgraven, later drosten.
Huissidina, oude naam van Heusden.
Huisum, friesch dorp. Zie Hutzum.
Huitzilipochtli, verbasterd Vitzlipoetsli,
de groote oorlogsgod der °tide Mexicanen en Azteken, ter verheerlijking van wien de meeste feesten
gevieril en talrijke menschen als offerande geslacht
werden.
Huizen, dorp in N.-Holland, vijfkwartier gaans
oostelijk benoorden Naarden, dicht aan de Luiderzee;
ruim '2400 inw.
Huizinge, dorp in Hunsingo, prov. Groningen, 3 uren gaans noordelijk bewesten Appingedam;
270 inw.; lag vroeger aan de grensrivier van Hunsingo en Fivelgo, het Maarvliet genaamd, zijnde
thans slechts eerie sloot.
Huizum, of Huzum, dorp in Friesland, een
half nor gaans bezuidoosten Leeuwarden; 1000 inw.
Hukelheim, oude naam van Heukelum.
Hukok, of Hukkok, stad binnen de landpalen
van Naphtali ; Jozua 19: 34 ; I Chron. 6 :
Hul,zoon van Aram ; Gen.10 :23 ;1 Chron. : 17.
Hulda, 1) zie HOLDA. - 2) joodsche profetes
ten tijde van koning Josia, aan vvien zij den nabijzijnden ondergang van het Joodsche rijk voorspelde.
(11 lion. '22: 14; II Chron. 34: 22).
Huldange, fransche naarn van Holdingen.
Huleh, El-Hiileh, landmeer in Syri6, benoorden het meer Genesareth, work doorstrootnd door
den Jordaan.
Hulft, oude naam van Ulft.
Hulislaum, voormalig bosch, ter plaatse waar
thans Hulsel itr N.-Braband ligt ; behoorde onder de
goederen, die 710 aan Willebrordus, den eersten
bisschop van Utrecht, geschonken werden.
Hulkestein, of Altena, een door hertog Karel
van Gelder gebouwd kasteel, 1 uur gaans benoordw.
Nijkerk, werd 1517 veroverd door Felix, bastaard
van Oostenrijk, die de gansche bezetting in boeien
liet slaan, en hen toen met bet kasteel in de lucht
liet vliegen. Spoedig door den hertog herbouwd, is
lit nieuwe kasteel later afgebroken, en van die atbraak het Huis H. te Nijkerk gebouwd.
Hull, I) rivier in het engelschegraafschap York,
ontlast zich bij de stad H., na eenen loop van 7 mijlen, in den Humber. — 2) H.,00k genaamd Kingstonupon-Hull, stad in het engelsche graafschap York,
in Oost-Riding, aan de uitwatering van de rivier H.
in den Humber, is een der voornaamste zeehavens
van Engeland ; 99,000 inw.; werd gesticht door
Eduard I (vandaar genaamd Kingston, d. i. koningsstad) ; in 1643 doorstond H., orider het kommandement van lord Fairfax, een langdurig en merkwaardig beleg der koningsgezinde troepen.
stad in den moravischen kreis Hradisch, aan (le Russawa, en aan den spoorweg Weenen-Oderberg ; 2250 inw.
Hullin (Pierre Auguste, graaf), geb. 6 Sept.
1758 to Geneve, kwam 1787 als horlogiernaker naar
Parijs, tract 1793 in krijgsdienst bij de artnee van
Italie, was 1796 reeds adjudant-genl. van Bonaparte,
en werd 1802 met den rang van divisie-generaa I
benoemd tot opperbevelhebber van de consulaire
garde. In deze hoedanigheid bekleedde hij 1804 het
voorzitterschap in den krijgsraad over den hertog
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van Enghien. Bij de oprichting van het keizerrijk
werd H. verheven tot baron, 1809 tot graaf. Gedurende den veldtocht naar Rusland kommandant van
Parijs, werd H., door den tegen Napoleon eene samenzwering gesmeed hebbenden Mallet, des nachts
van 21 Oct. 1812 gevaarlijk in het aangezicht gewond, (loch weder genezen ; 1.814 vergezelde H. de
keizerin naar Blois. Bij de tweede Restauratie gebannen, leefde hij buitenslands in behoeftige omstandigheden, totdat hem 1819 vergund werd naar
Frankrijk terug te keeren, waar hij 24 Aug. 1832
als vergeten burger stierf.
Hullman.n (Karl Dietrich), duitsch geschiedschrijver, geb. 1765 te Erdehorn in het Mansfeldsche, sedert 1818 prof. te Bonn,gest. 12 Maart 1846.
Voornaamste werken: Urgeschichte des Staats (Koningsbergen 1817); Stadtewesen des Mittelalters (4
dln. 1825-29); Urspriinge der Kirchenverfassung
des Mittelalters (Bonn 1831); Jus pontificium de).
Romer (Bonn 1837); Handelsgeschich te der Griechen
(Bonn 1839).

Hills, vlek in het pruis. reg.-district Dusseldorf, kreis Kempen; 3500 inw.
Hulsberg, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans benoordoosten Maastricht ; omstr. 400 inw.
Huisbergen, eerst Hieronymusberg genaamd,
voorenalig klooster, gesticht 1407, in Gelderland onder de getneente Wapenveld, 4 uren gaans noordelijk beoosten Elburg.
Hulsel, dorp in de Ileierij van 's-Hertogenbosch (zie HuusLAum), 3 uren gaans bezuidw. Oi•schot, met de onderhoorige gehuchten 280 inw.;
werd 1702 geplunderd door de Franschen.
Hulst, lat. Hulstin, of Oppidum-Hulstense, stad
in Zeeland, aan eenen arm van de Wester-Schelde,
2 uren gaans beoosten Axel, 4 uren pans bezuidoosten Neuzen; 2500 inw.; een der ou(lste steden
van Vlaanderen, was eertijds eene vesting, doch na
de inlijving van Staats-Vlaanderen hij Frankrijk
(1795) zijn de vestingwerken vervallen. Belegerd door
de Gentenaars 1488, anderntaal 1491 en toen (10 Juli)
stormenderhand door hen bemachtigd en ititgeplundent ;1591 helegerd en veroverd door prins Maurits,
die er tot gouverneur aanstelde Glen zwager van prins
Frederik Hendrik, 111. graaf George Everhard van
Sohns, die er in Jolt 1596 bet merkwaardige beteg
doorstond van een overmachtig spaansch leget, waaraan de stud, na eene heldhaftige verdediging van zes
weken, 18 Aug. genoodzaakt was zich bij capitulatie
over te gevett. Eerie poging van pritts Frederik Hendrik, in 1640 ondernomen out H. te betnachtigen,
mislukte; betel. slaagie hij 1645, toen hij I1. Hoodzaalite zich, na een kortstondig (loch vinnig en merkwaardig heleg, 4 Nov. aan Into over te geven. Na
twee inishikte aanslagett der Fratischen (1702 en
1705) mit H. te bernachtigen, Niel de vesting .1747
in hunne 11511(1(01, doch werd, keaehtens den Vrede
van Aken (18 Oct. 1748), weder door hen ontruintd.
Nogmaals werd H. Sail de Franschen overgegeven
23 Oct. 1794, en maakte een integreeren(1 deel van
Frankrijk nit tot 1814, Rn}
Fehr.) weer (le
Oranje-vlag van den kerktorett wapperdo. In 1850
(21 Oct.) werd 1-1. iii ► ezit genotnen door de Belgeu;
(loch reeds 11 .fan. 1831 was te H. Ilet nederlandselt

gezag hersteld. Van ;In dere dan oorlogsram en teed
[1. o . a . door ,torin en hoogen
'1467, 1408,
1:7,11, 1550, 1552, vooral .1 Oct. `158.1 eh Nov. .1585,
►

erger flog op twet_!ileii
.1606, ell versehrikkelijk 26 ,latt. .1682. Door brand werd II. vreeselijk
geteisterd in de tweede helft der elide eellW; lbw!•
/10 Ge1iteul e werd ii . platgebrand 1155. Onder de

vermaarde personen, die te H. geboren zijn, merkt
men op Cornelius Jansenius, eersten bisschop van
Gent (geb. 1510, gest. 1576), niet te verwarren met
den Jansenins, naar wien de Jansenisten hunnen
naam dra gen.
Huista, lat. naam van Hulst.
Hultschin, stad in het pruis. reg.-district
Oppeln, ruirn 5 uren gaans beoosten Troppau, op den
linkeroever van de Oppa ; 2600 inw.
Hulver, riv. in N.-Braband. Zie
n.-brab. dorp. Zie HULSEL..
Humarda, oude naam van Humsterland.
Humber, ) oudtijds Abus genaamd, voorname
rivier in Engeland, ontstaat nit de vereeniging van
de Trent met de Ouse (nadat laatstgenoemde reeds
de Derwent, de Ayr en de Dun in zich opgenomen
heeft), en outlast zich beneden Hull in eene golf der
Noordzee. Door kanalen staat de H. in gemeenschap
net de voornaarnste rivieren in Engeland. —2) eigenlijk Barton-upon-Humber, stall in 't engelsche graafschap Lincoln, derdhalf our gaans bezuidw. Hull,
aan den Manchester-Lincoln-spoorweg. — 3) rivier
in New-Foundland, valt na eenen loop van 32 mijlen
in de Laurentius-golf.
Humboldt (Alexander von), beroemd natuurkundige, voluit genaamd Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander, vrijheer von Humboldt, geb.14 Sept.
1769 te Berlijn, aanvankelijk ambtenaar bij het mijnwezen, nam 1797 zijn ontslag nit die betrekking,om
zich geheel aan de wetenschap te kunnen wijden.
Sedert lien tij(l meestal op reis, kwam hij te Parijs
in kennis met Bonpland, met wien hij Spanje bezocht, waar hij van het hof de tot dus verve nog
nooit aan iemand toegestane vergunning Nvist te verkrijgen, om ongehinderd geheel Spaansch Arnerika
te mogen bereizen. Met Bonpland verliet hij 5 Juni
1799 Cornlia, bezocht Teneriffe, en kwam 16 Juli
1799 te Cutnana aan. Nadat hij 18 maanden met nasporingen in Venezuela doorgebracht had, en de Apure
opwaarts tot aan den Orinoco gekomen was, ging hij
over Cuba naar Cartagena, van daar over Bogota naar
Quito, onderzocht vervolgens Peru, ging toen van
Acapulco naar Mexico, en keerde van Veracruz over
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 3 Aug.
1804 naar Europa terug. Ona de uitgave van zijue
groote reisbeschrijving mo,gelijk te maken, vestigde
hij zich 1807 metterwoon to Parijs, waarzijn belangrijk werk dan ook in tweederlei Fortnaat het licht
zag (in kwarto en in folio, elke editie 29 deelen met
1125 koperplatu). Tot 1827 Illeef hij te Parijs ge•
vestigd, keerde toen naar Berliju terug, en ondernam
1829, op aanzoek van keizer Nicolaas van Rusland,
in gezelschap van Ehrenberg en Rose, eene reis naar
den Ural en den AIIii, Chineesch Dzongarije en de
Caspisehe Zee; deze reis werd beschreven in Rose's
)Mineralogisch-geognostischer Heise nach dem Ural,
Altai mid haspischen Meere - (2 dln. &chin 1857
en in 11.'s "isle ceiiti'ale (5 din. Parijs 1845).
heeds tom in de nabijheid
koning van PruiSOU 1ee1vt114..; werkzaain als geheitnraad irr werke'dike (hoist., Hain
werkkring als zoodanig vooral
sedert 1850 eene weer staatkundige richting. :' .11getneen hetreurd short' hij to Berlijn Ii lei 1859. —
l)t sor hetgeen 11. op hot gebied ( lee wetensehap
verricht heeft, is yen even groote ir15 weithulige illnitgeoideod op de ontwikkeling Nan kennis
der !Namur ill 'toren goitsetien veelzijdigen oat varq!...
116 werd de .!,rondlegger van eerie geheel nienwe
WeieilSCIIN1), de Idotiten - .;eoraphie; hij herAih -T de
kritidkmide tot een der aaitlokkelijkste vokkeit der
Hatultrklindige wetenschap, zijn streven
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physicale wetenschappen samen te koppelen aan de
geschiedenis des menschdoms. Zoodoende is H. de
stichter geworden van eene nieuwe school, en zijn
geest bezieit in meerdere of mindere mate al het
degelijke, dat door alle europeesche natuurkundige
reizigers na hem gewrocht en geleverd is. Wat H.
zelf bestudeerd, nagespoord en waargenomen heeft
is van zulk eenen omvang, dat men er verbaasd over
staan "'met. De sterrekunde, de leer van de verbreiding der organistnen, de meteorologic, clintatologie,
geognosie, natuurlijke historic, ethnographie, statistiek — jegens al die takken van wetenschap heeft
H. zich in de hoogste mate verdienstelijk gemaakt.
Behalve de van zijne groote reisbeschrijving deal uitmakendesterrekundige, kruidkundige en geologisehe
werken, leverde H. den rijkdom van zijne tennis in
deze werken : Fragments de geologic et climatologie
asiatique (2 dln. Parijs 1831) ; be distributione
geographica plantarum (Parijs 1817; zijnde een zijner voornaamste werken) ; de Vues des Cordilleres
(Parijs 1810, groot folio met 69 tabellen ; 2 din. in
8° met 19 tabellen, Parijs 1816); Essai politique stir
le royaume de la Nouvelle Espagne (2 dim Parijs 1811,
4 met atlas; tekst inz. 5 dln. Parijs 1811; 2e druk
4 din. 1825) ; Essai politique sur l'isle de Cuba (Parijs 1826); Examen critique de la geographic du
Nouveau continent (5 din. Parijs 1835-38). Reeds
vroeger had N. in algernee.n bevattelijken vorm eon
rugblik over zijne rijke nasporingen en bevindingen
trachten te geven in de Ansichten der Natur (Stuttgart 1808; 3e druk 2 din. 1849); en aan den later'
avond zips levees leverde hij eene itatuurkundige
wereidbeschrijving in den uitgebreidsten en verhevensten zin, in zijn: Kosmos. Entwurf einer physischen
Weltbeschreibung (5 tics. Stuttgart 1845-62). Dit
week werd met siechts in alle europ. talon overgezet, maar bet heeft tevens eerie eigene literatuur iii
het been geroepen. Eerie verzatneling van zijne
Kleinere Schriften (dl. I Berlijn 1854) had H. zeif
aangevangen. Belangrijke bijdragen tot de kennis van
zijn karakter en zijne beselionwingen tatigaande
wereld en Et-rens- ellen, staat en kerk, leverden H.'s
Bride an Varnhagen von Ease (Leipzig 1861), die
in een jaar 5 drukken beleefden. — H. (Karl Wilhelm, vrijheer von), broetier van den vorige, geb.
22 Juni 1767 te Potsdam, nauw bevriend met Dalberg, Schiller en GOthe, was 1801 minister-resident,
1806 plenipotentiaris van Pruisen te Rome, 1808
minister van binnenl. zaken te Berlin", 1810 dito to
Weenen, later to Louden, 1818 bij het emigres te
Aken, 1819 gedurende eenigen tijd in werkeiijke
dienst lid van het pruis. staatsministerie, leefde seden arnbteloos op zijn landgoed te Tegel, err stierf
aldaar 8 April 1835. Ms dicker, schrijver en taalgeleerde heeft H. zich verdienstelijk gemaakt. Van
zijne Scimna lichen W er ken (7 din. Berlin' 1841-52)
noernen wij slechts zijne voornaamste studievrucht
Veber die Kawisprache auf der Inset Java (3 din.
Berlin-1 1836-40); vooral de Wielding van dat werk
baardegroot opzien, toen die afzonderlijk in het licht
verseheen under dezen titel : Lobe,' den Organisms
des menschlichen, Sprachbaus (Berlijn 1836).
Humboldt. Verscheidene geographische benainingen ter eene van den grooten Alexander von
H., o.a.: 1) De Humboldt-baai in den Stillen Oceaau,
aim de trust van den n.-amerik. staat California,
mijlen ten N.N.W. van San-Francisco; aan den
ingang der baai ligt Eureka, de hoofdpl. van 2) het
graafschap Humboldt. — In bet n.-amerik. territorium Utah vet-heifer' zich 3) de Humboldt-bergen,
die zich van de noordgrens des lands owstreeks 50

Mine

119

mijlen ver naar het zuidwesten uitstrekken, en op
welke 4) de rivier Humboldt-River ontspringt, die
zich na eenen loop van 70 mijlen ontlast in 5) het
Humboldt-sneer.
Hume (David), schotsch philosoof en geschiedschrijver, geb. 26 April 1711 te Edinburg, gest.
aldaar 25 Aug. 1776. Van zijne philosophische werken (4 dln. Edinburg 1827, 1836; Boston 1854)
verdienen inz. melding: Treatise upon human nature
(3 din. [onder' 1738-40) en Enquiry concerning
human understanding (London 1748). Van zijne
historische werken is het voornaamste : History of
England (6 din. London 1763, dikwijls herdrukt ;
met .Vervolg" van Smollet 13 din. London 1796,
dikw. herds.; laatste editie 18 din. Louden 1856).
Humelle, oude naam (in 828) van Hummel°.
Ilumkers, oude naam van Humsterland.
Humlebeck, visschersdorp op het deensche
eiland Seeland, aan de Sond, met kleine haven ;
bier landde 4 Aug. 1700 Karel XII met eene armee.
Hummel, geldersch dorp. Zie HUMMEL°.
Hummel (Job. Nepomuk), duitsch toonzetter,
geb. 14 Nov. 1778 to Presburg, leerling van Mozart,
eerst kapelmeester van prins Esterhazy, toen te
Stuttgart, eindelijk to Weintar, Nvaar hij 17 October
1837 stierf. Men heeft van hem verscheidene muziekstukken, 4 operaas, en bet verdienstelijke groote
werk Pianolorteschule.
Hummel°, dorp in Gelderland, anderhaif uur
gaans beoosten Doesborgh, 3 uren bezuidoosten
Zutphen; 1350 inw.
Hummers, oude naam van Humsterland.
Humphrey, hertog van Gloucester, tweede
gernaal van Jacoba van Beieren. Zie GLOUCESTER.
Humpoletz, stad in Bohemen, 10 uren gaans
bezuiden Czaslau ; 4500 inw.
Hums, of Horns, zooveel als Hems.

Humsterland. Zie HOMSTERLAND.
Humta, stad in stain Juda ; Jozua 15 : 54.
Hundsriick, of Hunsrfick, d. i. Hondsrug,

bergstreek in Rijnbeieren en Rijnprutsen, is eene
voortzetting van de Vogesen, en strekt zich uit
tusschen de Nahe, den Rijn en de Moezel. De H.
vormt eon 1400 vt. hoog plateau, dat in de richting
van het Z.W. naar het N.O. door verscheidene rijen
hoschrijke bergkarnmen doorloopen wordt, die aan
het Saar-dal begiunen onder den naam van Hochwald, dart als Idarwald, en eindelijk als Soonwald
of eigenlijke H., die zich uitstrekt tot Bacharach
sari den Rijn. Door somm4.7en wordt de benaming
H. ook vvelafgeleid van de woorden tractus Hunnorum,
°India in deze landstreek door keizer Valentinianus III, na de nederlaag van Attila (451),eene yolkplanting van Hunnen aangelegd was. Zie HONDSRUG.
Hilne, of Heune, eon oudgermaansch, en ook
nog tegenwoordig in Neder-Duitschland, inzonderheid in Westfalen, gebruiketijk woord, hetwelk
41.eus - beteekent, en (volgens sommigen) in verband
schijnt to staan met den volksnaarn der Hunnen,
volgens anderen (vier gevoelen beter gegrond
schijnt) wet de Runner' niets hoegenaamd gerneens
heat. Hunengraven of Flunebedden (geen
Hunnebedden) noemt men de groote aardheuvels en
steenkainers, die als overoude heidensche grafsteden
bekend, en o. a. veel in de nederl. prov. Drenthe
gevonden zijn. In sommige streken van NederDuityhiand noenit men een doodhemd Hettnenkleid;
en de schertsende benaming •Vriend Hein - of .Magore Hein'', waarrnede men sedert de heift der 17e
ceow is begonnen den hood to bestempelen, wordt
door sornmigen in verband gebracht met den naam H.
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Hiineburg (gra a ff van). zi
Hunerik, tweede koning der Vandalen in

Afrika, volgde 477 zijnen vader Genserik op. Zijne
regeering was slechts eene aaneenschakeling van
misdaden. Hij deed zijnen broeder Theodorik om
het leven brengen, zoo ook diens weduwe met Naar
kind, en al de vrienden en ministers zijns vaders.
Als aanhanger van de ketterij van Arius, was H. een
vinnig vervolger van de Roomsch-katholieken :
meer dan veertig duizend liet hij er doodmartelen.
Hij stierf 488.
Hunfalvy (Paul), geb. 1810, werd 1842 professor te Kasmark, was lid van den Landdag van
1848 tot aan de catastrophe van Vilagos, en vestigde zich toen te Pesth. Hij is eene eerste autorieit voor de historisch-vergelijkende studie van het
Magyaarsch met de overige ural-altaische talen, en
heeft eene menigte daarop betrekkelijke geschriften
en verhandelingen in het licht gegeven, laatstgenoemde meerendeels bijeengebracht in zijne Magyar
Nyelveszet (6 dln. Pesth 1856-61) en in zijne
Nyelvtudonvinyi Koszlemenyek (1862 en v.). Buitendien moeten wij vermelden zijne groote .Finsche
Chrestomathie" (dl. 1, 1861), en de door hem
begonnene uitgave der nasporingen van Reguly
over de Wogulen (Wogoelen), onder den titel van
A' Vogul nep (dl. 1, Pesth 1863). H. is de stichter
en de ziel geworden van eene nieuwe taalstudie
beoefenende school in Hongarije. — H. (Johan),
broeder van den vorige, geb. 8 Juni 1820 te Grossschlagendorf, sedert 1846 professor aan het lyceum
te Kasmark, nam ijverig deel aan de staatkundige
bewegingen van 1848, bracht deswege een geruimen
tijd in hechtenis door, keerde 1852 tot zijnen leerstoel terug, doch 1852 werd hem de bevoegdheid
tot het geven van onderwijs in Hongarije ontnomen.
Sedert 1853 woont hij te Pesth, en houdt zich
bezig met letterkundigen arbeid. Van zijne werken
verdienen inz. melding : Egyetemes tortenelem (3
dln. Pesth 1850-51; 2e druk 1862); Ungarn and
Siebenbiirgen in Originalansichten (Darmstadt 1856
en v.); de uitgave van eene duitsche vertaling der
Reizen van Ladislas Magyar; eene groote natuurk.
Geographic van Hongarije, waarvan het lc deel in
't begin van 1863 het licht heeft gezien.
Hiinfeld, stad in Keurhessen, aan de Hann,
4 uren gaans benoordoosten Fulda; 2200 inw.
Hungaria, latijnsche (Hungary engelsche)
naam van Hongarije.
Hungen, stad in Hessen-Darmstadt, provincie
Opper-Hessen, 5 uren gaans beznidoosten Giessen ;
1200 inw.
Huni, lat. benaming der Hunnen.
Huniade, fransche naam van Hunyades.
Hunigaren, of Hoenogoeren, oudtijds een
yolk in Europa, aan gene zijde van den Dnieper,
verschijnt in de geschiedenis in de 6e, 7e en 8e
eeuwen. Ze vormden toen twee groote starnmen,
van welke de eene gevestigd was in den orntrek
der groote meren Onega en Ladoga, de andere
beoosten den Dnieper, tussehen die rivier en de
Desna. Beide stammen waren van het finsche of
hunnische ras; het is zelfs waarschijnlijk, dat de
zuidelijke H. een overblijfsel waren van de Hunnen
van Attila, evenals het waarschijnlijk is, dat de
Hongaren hoofdzakelijk H. waren.
Huningue, (kitsch tiothigen en ook wet
Grosshiiningen, grensstadje in het fransche depart.
Bovenrijo, in den Elzas, circa 1 our gaans benoorden
Hazel, op den linker Rijnoever; 1500 inw.; voorheen sterke vesting, doch ontmanteld 1815, nadat

Hunnen
H. zich aan de Oostenrijkers had moeten overgeven
bij de capitulatie, die op het merkwaardige beleg
volgde, waarin 135 Franschen twaalf dagen lang
het hoofd hadden geboden aan eene oostenrijksche
armee van 30,000 man. Bij den tweeden vrede van
Parijs werd bepaald, dat de fortificatie-werken niet
door de Franschen hersteld mochten worden. —
Tegenover H. het zwitsersche dorp Petit-Huningue
met 500 inw.
Hunnen, lat. Huni, of Chuni, fransch Huns,
een befaamd aziatisch nomadenvolk, van den mongoolschen stam, dat, onder den naam van Hiong-noc
nit de landstreken benoorden de woestijn van Kobi
voorwaarts gedrongen, de Mandzjoes onderwierp,
en de noordgrenzen van China derwijze verontrustte,
dat de Chineezen zich gedrongen zagen den wereldvermaarden Grooten muur te bouwen (omstr. 210
v. Chr.) ; in weerwil hiervan veroverden de H. het
Chineesche rijk, en werden eerst omstr. 90 jaren na
Chr. daaruit verdreven. Verzwakt door langdurige
oorlogen en onderlinge twisters, en vreeselijk geteisterd door eenen hongersnood, zagen de H. zich in
het begin der 4e eeuw gedwongen om de steepen
van Tartarije te verlaten ; zij togen westwaarts, en
splitsten zich in twee groote afdeelingen, van welke
de eene zich kwam nederzetten aan den Oxus beoosten de Caspische Zee, waar zij den naam aannamen van Ephtalitische H. of Witte H. (zie verder
hieronder); terwijl de H. der andere afdeeling zich
kwamen vestigen in het bergland van den Oeral
(Ural), van waar ze verder togen tot aan den Caucasus, en zich vervolgens verspreidden over het Westen : de Barbaren, die deze laatste afdeeling vormden,
zijn de eigenlijke H., waarvan men in de geschiedenis zooveel gewag gemaakt vindt. Volgens een stelsel, in het aanzijn geroepen door den franschen geleerde J. A. Saint-Martin, en gegrond op de analogic
der talen, zouden de H. identiek zijn met de Finnen
(Penni), en ineensmelten met de Oost-Finnen (die
beoosten de Wolga), die, na lang overheerscht te
zijn geworden door de Gothen, eindelijk tegen deze
in opstand kwamen ; aangenomen dat deze stelling
volkomen joist is, zoo men dan toch altijd dienen
toe te geven, dat zich bij die Hunni of Fenni van de
Wolga omstreeks de 4e eeuw nomaden-volkeren zijn
komen aansluiten, die nit Hoog-Azie waren gekomen. \Vat daarvan zij, zooveel is zeker, dat de It
eerst in de geschiedenis van Europa beginnen op te
treden in het laatst der 4e eeuw. Omstreeks 375
trokken zij den Pains Mteotis over, onder aanvoering
van hunnen koning Balamir, en onderwierpen eerst
de Marten, toen de Gothen, wier machtig rijk zij ten
ondergang brachten (zie HERMANARIK), en die zich
door de H. gedrongen zagen om eene wijkplaats to
zoeken gedeeltelijk bezuiden den Donau. De H. zelyen kwamen zich nederzetten in de nabijheid van
het Oostersch-rom. rijk, bedreigden Constantinopel,
en noodzaakten den keizer om schatting aan hen op
to brengen. 'Ten Theodosius 11 eene poging bestottd
om dit onteerende juk of to schudden, trokken de
H. zijne grenzen over, verwoestten Thracie on Illyrie,
en dwongen hem afstand aan hen to doe!' van
den ganschett reehteroever van den Donau (446).
flunne mach t werd ten top gevoerd door Attila, wiens
rijk zich uitstrekte van de Caspische Zee tot aan den
Rijn, en die den sehepter voerde over de Alanen,
Gothen, Gepieden, Sueven, Vandalen, Herulen on
Marcornanen. Deze veroveraar wierp zich eerst op
het Oosterseh-rom. rijk, werd echterdoor Mareianus
afgeslagen en teruggedrongen, en toog tom naar het
Wester]. Na alles op zijnen toeht overwonnen en
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verwoest te hebben, vond hij zelf de nederlaag in
Gallie: bij Chalons-sur-Marne (in de Catalaunische
velden) werd hij in 451 verslagen door de Romeinen
onder den patricier Aetius, die hem met de huip der
Franken, West-Gothen en Burgundiers de nederlaag
toebracht. Uit Gallie verdreven, namen de horden
der H. hunnen koers naar Italie, verwoestten Aquilea, plunderden Venetie, bedreigden zelfs Rome : doch
door de beden van paus Leo bewogen, en verleid door
de rijke geschenken van keizer Valentinianus III,
stemden zij er in toe Italie te ontruimen (452).
Kort daarna deed de dood van Attila (453) deze
kolossale mogendheid uiteenspatten. Zijne zonen
betwistten elkander den troon ; de onderworpene volken trokken van die verdeeldheid partij om bet juk
af te schudden, en verscheidene hunner stichtten
nieuwe rijken (zie GEPIEDEN, GOTHEN, AWAREN). Een
van Attila's zonen, Dinghitsik, hield zich echter nog
eenigen tijd staande aan het hoofd van een gedeelte
der H. in Hongarije, welk land hunnen naam heeft
behouden. Een andere zoon van den veroveraar, Irnak, tong met het overige deel der H. naar Azie
terug. Verscheidene hunner stammen vestigden zich
toen aan de boorden der Zwarte Zee, van den Donau tot aan den Don, en bij den Caucasus, waar ze
bekend zijn onder de namen van Hoenogoeren of
Hunigaren, Akatziren of Khazars, Cidarieten, Kontrigoeren, Oetoergoeren (Uturguren), enz. — De H.
leidden een nomaden-leven ; ze waren woest, trouweloos, en aan het afzichtelijke grenzend leelijk: ze
hadden een platgedrukten neus, en kleine, holstaande
oogen, als twee gaten in het hook! ; ze leefden te
paard, en legerden onder tenten. Attila had zijne
voornaamste residentie in het nude land der Iazygen,
tusschen den Donau en de Theiss, omstreeks de Zagiva : hij woonde in eene groote houten hut. Onder
de koningen der H. kent men: Balamir (376-400),
Uldin (400-412), Caraton (412-424), Rollas
(omstr. 425), Roea of Rua en Attila, die eenige jaren gezamenlijk regeerden (427-433), Attila alleen
(433-453). — De Cidaritische H. woonden bewesten de Caspische Zee, tusschen den mond van
den Terek en den pas van Derbent, in de 5e en vermoedelijk reeds in de 4e eeuw; ze waren zeer dikwijls in oorlog met de sassanidische vorsten van
Perzie. Men heeft hen menigmaal verward met de
Ephtalitische H. (verkeerdelijk Nephtalitische genoemd). Deze woonden beoosten de Caspische Zee,
op de oevers van den Oxus, in het zuiden van het
tegenw. Turkestan; hunne hoofdstad was Warakhsjan
(of Baladm?). Men vermoedt dat ze zich in deze
landstreek waren komen nederzetten in de 4e eenw,
tijdens de groote landverhuizing der H. Ze waren
dikwijls in oorlog met de sassanidische vorsten van
Perzie, plaatsten Firoez I (Peroses) op den troon,
en herstelden er Kabad (Cabades) op, die er van
verdreven was. Ze eindigden met zich te vermengen
met de Turken. Men noemt hen ook Witte H.
Huns, het friesche dorp Huyns.
Hunse, rivier in de Nederlanden, reeds ten
tijde der Romeinen onder den naam van Usengis
bekend, ontspringt in Drenthe, stroomt van bet Z.
0. naar het N. W., loopt langs de stad Groningen,
en outlast zich na eenen loop van 12 mijlen (ook
wel onder den naam van Reitdiep) in de Lauwerzee.

tijde van de keizers Otto en Lotharius was H. een
graafschap ; bet bevat thans 52 dorpen, met eene
bevolking van ruim 30,000 zielen ; het draagt zijnen
naam naar de rivier de Hunse.
Huns°, Hanson, of Hunsow, voormalige stad
in Drenthe, moet 808 verwoest zijn door de Denen.
Hunt (Henry), engelsch radicaal en demagoog,
geb. 6 Nov. 1773 te Wittington, graafschap Wilts,
aanvankelijk grondbezitter, daarna brouwer te Bristol, onderscheidde zich bijzonder door zijne vaderlandsliefde bij gelegenheid van den voorgenomen inval
der Franschen ; sedert 1816 trad hij op als volksredenaar voor de radicale hervorming, en kwam door
de hevigheid van zijne taal in de gevangenis. In
1825 stond hij aan het hoofd der vergaderingen, die
de afschaffing van de belasting op de ramen eischte,
werkte voor de afschaffing van de koornwetten,
had 1830 en 1831 zitting in het Lagerhuis ; dit belette hem niet, als uitventer met eigengemaakt
schoensmeer door de straten van Londen rond te
gaan. Op een van die tochten stierf hij plotseling
12 Fehr. 1835 te Alvesford in Hants. — H. (James Henry Leigh), broeder van den vorige, engelsch
dichter en schrijver, geb. 19 Oct. 1784, gest. 28 Aug.
1859 te Putney, was bevriend met de voornaamste
engelsche dichters van zijnen tijd. Met zijn dichtstuk The story of Rimini (1816) vestigde hij zijnen
roem. Works (4 dln. New-York 1857).
Hunte, eene rivier, die ontspringt in de hanov.
landdrostij Osnabruck, benoorden Melle, doorstroomt
het Drimmermeer, vormt vervolgens de grensscheiding tusschen Hanover en Oldenburg, en ontlast zich
na eenen loop van 18 rnijlen bij Elsfleth.
Hunten (Frans), duitsch componist, geb. to
Coblentz 1793, was vele jaren te Parijs gevestigd,
heeft daar zeer veel verdienstelijke werken geleverd ;
na zoodoende een aanzienlijk vermogen bijeengegaard
te hebben, is hij in 't begin van de 2e helft dezer
eeuw naar zijne geboortestad teruggekeerd.
Hunter (William), engelsch ontleedkundige,
geb. 13 Mei 1718 te Long-Calderwood in Schotland,
gest. als professor te Londen 30 Maart 1781.
(John), brooder van den vorige, inspecteur-genl.
—H.
der militaire hospitalen, insgelijks verdienstelijk ontleedkundige, geb. 14 Juli 1728, gest. 16 Oct. 1793
te Louden.
Huntingdon, graafschap in het oostelijk gedeelte van Engeland, tusschen de graafschappen
Northampton en Cambridge, groot 17 vierk. mijlen,
bevolkt met 65,000 zielen ; de hoofdplaats H., aan
de Ouse, 21 uren gains benoorden Londen, heeft 4000
inw., en is de geboortepl. van Cromwell.
Huntsville, 1) stad in den n.-amerik. staat
Alabama, graafschap Madison, 25 mijlen benoordoosten Tuscaloosa; 4000 inw. 2) stad in Texas,
graafschap Walker, midden in een vruchtbaar katoendistrict ; 1000 inw., bloeiend presbyteriaansch
College.
Hunyad, comitaat in Zevenbergen, in het land
der Hongaren, maakte van 1849 tot 1860 deel uit
van de kreise Broos en Karlsburg, is 77 vierk. mijlen groot, bevolkt met 154,000 zielen. Dit comitaat
draagt zijnen naarn naar het in trotschen stijl gebouwde bergslot H., de oude burcht van het geslack Hunyades, bijgenaarnd Corvinus.
Hunyades (Johannes), bijgenaamd Corvinus,
hortgaarsch nationale held, geboren tusschen 1390
en 1400, stamde af van de Paleologen, keizers van
Constantinopel ; volgens anderen was hij een bastaard van keizer Sigismund. Onder dezen keizer, en
under Albertus II, was H. wojwode van Zevenbergen,

Hunsego. Lie HUNSINGO.
Hunsel, dorp in nederl. Limburg, 3 uren pans
westelijk bezuiden Roermonde.
Hunsingo, of Hunsego, een der drie kwartieren, Ivaarin de Groninger-Ornmelanden ingedeeld
waren tijdens de Bataafsche Republiek, reeds ten
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beoorloogde de Turken met evenveel bekwaamheid
als dapperheid ; na den slag bij Varna (10 Nov.1444)
verdedigde hij Hongarije, als rijksbest.uurder voor
den minderjarigen Wladislas II, tegen de herhaalde
invallen der Turken, die hem den bijnaam gaven van
.de Duivel". Gedurende de twaalfjaren, die hij deze
waardigheid bekleedde, bewees hij een even goed
staatsman als voortreffelijk krijgsrnan te zijn. In 1448
hield hij zich in de vlakten van Cassovie Brie dagen
tang staande tegen de turksche armee, die viermaal
zoo sterk was als de zijne ; in 1456 zette hij door
zijne schoone verdediging van Belgrado tegen Mahomed Il de kroon op al zijnen roem. Nog datzelfde
jaar (11 Aug.) stierf hij aan zijne wonden, aan Hongarije een nieuwen verdediger nalatende in zijnen
zoon, Matthias Corvinus. Zie CORVINUS.
Hunze, en Hunzingo. Zie tie arts. HUNSE
en HUNSINGO.
Hupham, of Huppim, zoon van Benjamin, en
stamvader der Huphamieten; Num. 26 : 39.
Huppa, een hoofd des yolks; I Chron. 24: 13.
Hupperdange, fransch voor Hupperdingen.
Hupperdingen, dorp in 't groothert. Luxemburg, 5 kwartier gaans benoordoosten Clerff.
Huppim, of Hupharn, zoon van Benjamin ;
Gen. 46: 21 I Chron. 7: 12, 15. Zie HUPHAM.
Hur, 1) een der voornaamste Israelieten ten
tijde van Mozes; Exod. 17: 10, 12; 24: 14.
2) grootvader van Bezaleel ; Exod. 31 : 2; 35 : 30;
38: 22; 1 Chron. 2: 19, 20, 50; 4: 1, 4; II Chron.
1: 5. — 3) koning der Midianieten; Num. 31: 8;
Jozua 13: 21. — 4) vader van een der bestehneesters van Salomon ; I Kon. 4: '8. — vader van
een der opbouwers van den inuur van Jeruzaleni ;
Neh. 3: 9.
Hurai, een van David's helden; I Chron. 11 : 32.
Huram, I) zoon of kleinzoon van Benjamin;
I Chron. 8 : 5. -- 2) koning van Tyrus; II Chron.
2, 8 en 9; heet in I Chron. 14 Hiram. — 3) kunstwerker nit Tyrus; zie HIRAM. — 4) Huruni-Abi; zie
HIRAM-A RI.

Hurepoix, !dein landschap in het oude Frankrijk, bevatte Rarnbouillet, Dourdan en ornstreken.
Hurl, vader van Abiharl; I Chron. 5 : 14.
Huron, 1) groot meer in Noord-Ameri La, grenst
ten 0. en ten N. aan Beneden-Canada, ten W. en
ten Z. aan het gebied der Vereenigde Staten, is
omstr. 900 vierk. tnijlen groot, en staat met het
Boven-, Michigan-, Erie-, Ontario- en Nipissingweer door rivieren in getneenschap. — 2) rivier in
Opper-Canada en den ii.-atnerik. staat Michigan,
voert het overtollige water van het weer H. door
het tneer St.-Clair of naar het weer Erie, en
heeft eene lengte van 18 tnijlen. — 3) rivier in Ohio,
valt bij de stad H. in het weer Erie, zijnde over de
Iaatste 3 uren gaans lengte bevaarbaar. — 4) noordelijk graafschap in Ohio, aan de rivieren H. en Verwiljoen. — 5) stad in Ohio, aan de uitwatering der
riv. II. in het weer Erie ; 1600 inw. — 6) stad in
New-York, sail het [neer Ontario.
Iluronen, fratisch Hurons, eigenlijk Wyandok,
een Indianen-stain itt N.-Atnerika, zwierf ron ► hangs
de 00StlillSt van het weer Huron tijdens tie otittlekking van Canada door de Franschen, wier tulip zij
tegen de Irokeezen, wet wie zij in vijandschap leefden, en door wie deze II. eindelijk nit die
iandstreek werden verdreven. Andere II. hielden
verblijf tusschen de ['nevelt Huron en Ontario, en op
de oevers der St.-1,aurentins-rivier: ook deze zijit
verdwenen. Al teat van tie H. nog bestaat is een pair
horiderd zielen, 2 um' gaans benoorden Quebec, die

Hass
rechtstreeks afstammen van de H., waarvan overigens alle spoor, tot zelfs hunne taal, verdwenen in
sedert de laatste helft der 17e eeuw.
Hurtado de Mendoza. Zie M_ENDOZA.
Hurwen, gewone benaming voor Hurwenen.
Hurwenen, in de wandeling Hurwen genaamd,
dorp in Gelderland, aan den Waaldijk,anderlialf uur
gaans beoosten Zalt-Bommel; 250 inw.
Hus, in fransche boeken voor Uz, land van Job.
Husah, zoon van Ezer; I Chron. 4: 4.
Husai, vrierid van koning David; II Sam. 15,
16 en 17; I Kon. 4 : 16 ; I Chron. 27: 33.
Husam, een koning in Edom ; Gen.36 : 34, 35 ;
I Chron. 1 : 45, 46.
Husathieten, isr. volksstam ; II Sam. 21 : 18 ;
23 : 27; I Chron. 11 : 29 ; 20 : 4; 27 : 11.
Huseh, stad in Moldavie, aart den Proeth,
mij len bezuidoosten Jassy ; 4000 inw. Peter de Groote
en Baltadzji-Meheined teekenden hier 1711 het verrnaarde verdrag, dat tot stand was gebraeht door de
onderhandelingen van Catharina I.
HuSchke (Georg Phil. Eduard), duitsch oudheidkundige, geb. 26 Juni 1801 te Munchen, eerst
prof. der rechtsgeleerdheid te Rostock, sedert 1827
te Breslau. Van zijne verdienstelijke werken noemen
wij: Die Vet fassung des Konigs Servius Tullius (Heidelberg 1838); Die oskischen and sabellischen
Sprachdenkmaler (Leipzig 1856) en Die iguvischen
Tafeln (Leipzig 1859).
Husdunia, oude naam van Huisduinen.
Husen, 't plattelandsstadje Iluissen.
Husidina, oude naarn van : ) de stad Hensden ; 2) het plattelandsstadje Iluissen.
Husim, 1) een der twee vrouwen van Saharaim ;
I Chron. 8 : 8, 11. — 2) een afstammeling van Benjamin of van Dan ; I Chron. 7: 12.
engelsch staatsman,
Huskisson
geb. 11 Maart 1770 te Birch-Moreton, deed in zijne
lange staatkundige loopbaan, die hij eerst 1828 yenwisselde tegen het arnbtelooze levee, veel voor de
handelsvrijheid en voor de ontwikkeling van Engeland's liberate handekstaatkunde. Naar Liverpool gekomen oin de in wijding van den spoorweg bij te wonen, word hij door eene locornotief verpletterd 15
Sept. 1830.

Huss (J ohan nes, oh J an ),Itervo liner der roontschkath. Kerk iu Bohetnen, geb. 1373 te Hussinetz in
Boheinen,tuagistoreit prediker der 13ethlehemskapel
te Praag, Ivaar hij predicatien deed in de landstaal,
Nverd door de geschriften van den engelschen hervortiter \Vida' opinerkzaa in op de schrornelijke tnisbruiken en verkeerdlieden in de leer der roonisch-kath.
Kerk. is biechtvader van koningin Sophia had hij
veel invloed ten hove, en wig . 1409 te bewerken, dat
koning Wenceslas (NVentzel) IV een edict uitvaardigde, waarbij anti de duitsche corporatien hunne
rechten aan universiteit vverden ontitomen, ten
gevolge ‘vaarvan tidal 5000 studenten de wijk "tauten naar Leipzig. Door aartsbisschop Sbinko weed
H. in 1410 als kViclefliet te Route aangeklaagd, en
bewerkt, dat H. van zijne waardigheid vervallen Vet . klaani ell in den lo!rkelijlien ban gedaan weld ; doch
de stout], (lien II. bij het V011 en bij het hof vo:id, was
zoo groot, dat he aartsbisschop het raw:lzarner vond
zich 111iiar lveder tilet Il. to verzoenen. Toen I.I. zich
eeliter o ► ettlijk verklaarde tegen den 1412 door pans
Johannes XN.111 Nan de geloovigen aangeboden ailaat,
went her ► atiselijk Interdict iiitgesproken over de
► laats, waar 11. verblijf hield. i u schreef I!. zijne
verhandeling =L eber the Kitche", witarin o. a. op den
voorgrond gegen' weed, dat met he pans van Home,
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maar Christus het hoofd der Kerk is, en waarbij hij
zich beriep op de uitspraak der Heilige Schrift, en
op die van een over hem te houden algemeen concilie. Onder eene bedekking van koning Wenceslas
en met een vrijgeleide van keizer Sigismond begaf
H. zich naar Constans, doch werd daar, in weerwil
dat de boheemsche en poolsche adel met kracht
daartegen opkwam, 28 Nov. 1414 in den kerker geworpen. Eerst 6 Juli 1415 begon het verhoor, dat
over 39 uit zijne geschriften getrokkene stellingen
liep, en nog dien eigen dag werd hij veroordeeld en
leveed verbrand, en zijne asch in den Rijn gestrooid.
Hussein, naam van een aantal Musulmannen,
die zich benoemd gemaakt hebben ; de voornaamste
zijn : H. zoon van Ali en Mahomed's dochter Fatime,
xverd na den dood (669 na Chr.) van zijn ouderen
brooder (zie HAssAN) door de Sjyieten beschouwd
als de imam of ivettige hoogepriester der godsdienst.
Hij leefde in vrede te Mekka, toen hij, na den dood
van Moaviah (680) door de inwoners van Koefa ttitgeraoodigd weal om naar die stad te komen, waar
men hem als kalif wenschte te begroeten ; op die
nitnoodiging begaf hij zich derwaarts, vergezeld van
eerie lijfwacht, die slechts uit een honderdtal gewapenden bestond ; doch onderweg werd hij gevangen
genomen en ter dood gebracht door de troepen van
Iesid, den zoon van Moaviah, die zich als kalif had
laten uitroepen. Hij eindigde zijn leven op eenigen
afstand zuidwestelijk van Bagdad, in de vlakten nabij
Kerbelalt, ter plaatse die naderhand Medzjed-Hussein
of Graf van H. genoemd is, en die door de Sjyieten
als cello heilige-plaats beschouwd en veel door butane
vrotne bedevaartgangers bezocht wordt. De dag van
H.'s dood wordt jaarlijks door de Sjyieten kerkelijk gevierd als een ongeluksdag (10 October).
H.-Bchader (Abut-Gazi), laatste sultan van Perzie, afstammende van Tamerlan, geb. 1438 te Herat,
was tativankelijk zonder erfiand, doch wilt zich
eenen machtigen aanhang te verschaffen, maakte
zich vervolgens van Asterabad meester, deed zich
1459 erkennen als koning van Mazanderan, deed
eenen inval in Khorassan, bemachtigde Balkh, toen
Herat (1470), en vormde zoodoende in het oosten
van Perzie een rijk, dat Lang onder zijne regeering
Weide. Hij was 68 jaren oud toen hij 1506 stierf,
na 40 jaren geregeerd te hebben. Deze vorst had tot
vizier AI-Sjir, die veel bijdroeg tot den roem van
zijne regeering. Het rijk van H. kwam aan zijne
twee zonen Ezzaman en Moddaffer-Hussein, doch
deze geraakten reeds spoedig met elkander in onmin. en in oorlog, en werden beiden van den troon
gestooten (1507) door den khan der Usbeken.
— H. (Schach-), een der laatste sophis van Perzie,
beklom 1694 den troon, en was een vroom en zachtzinnig vorst, (loch miste de noodige geestkracht om
de tengels van het bewind te voeren met vaste hand.
Aan alle konten braken opstanden ; een der hoofden van de opstandelingen, Mir-Mahmoed, reeds
meester van Kandahar, kwam aan het hoofd der
Afgbanen het beleg opslaan your Ispahan, he hoofdstad van Perzie, maakte zich na een langdurig beleg
wester daarvan 1722, en noodzaakte den zwakken
Schach-l-l., ten zijnen behoove afstand te doen van
den troon. Schach-H. leefde nog eenige jaren, en
werd 1729, met zijne gansche familie, vermoord
dour Aschraf, den opvolger van Mahmoed. Eon zoon
van hem bleef echter gespaard ; en deze werd later
op den troop geplaatst door den vermaarden Thahtuasp-Koeli-khan. Onder de regeering van Schach-H.
opende Frankrijk onderhandelingen met Perzie,
waarmede het 1708 een vrij voordeelig tractaat van

koophandel sloot.
H.-Pacha, bijgenaamd Koetsjoek, d. i. de Kleine, gunsteling van sultan Selim III, geb. omstr. 1750, gest. 1803, was als page
opgevoed met Selim. Toen deze den troon had beklommen werd H. 1798 benoemd tot capitan-pacha

,

(opper-admiraal). In 1798 ging hij den opstandeling
Passwan-Ogloe bevechten, doch zonder Item tot onderwerping te kunnen brengen; in 1801 kommandeerde hij de turksche vloot, die, vereenigd met de
engelsche, de Franschen noodzaakte tot het ontruimen van Egypte (1801). Hij gaf eene groote ontwikkeling aan de marine, voerde nuttige hervormingen in, en liet, in weerwil van den tegenstand
der Janitsaren en der Oelemaas (Ulernas), een gedeelte van zijne troepen wapenen en behoorlijk in
de krijgskunst oefenen op de europeesche mauler.
—H.-Pacha,laatste dey van Algiers, geb. te Smirna
omstr. 1773, had eerst deel uitgemaakt van de tarksche militie in Algiers. In 1818 werd hij uitgeroepen als dey; nadat hij tien jaren geregeerd had,
haalde hij zich door eerie grove beleediging de verbolgenheid van Frankrijk op den hats: de fransche
consul Deval, namelijk, die het hem waarschijntijk
te lastig mar zijnen zin maakte met vertoogen van
zijne regeering, werd vrij onzacht door hem geslagen; geweigerd hebbende deswege voldoening te
geven, zag hij reeds spoedig eene ontzagwekkende
vloot, onder kommando van maarschalk Bourtnont,
voor Algiers verschijnen. De 14 Juni 1830 in de
baai van Sidi-Feruch gelande troepen rukten dadelijk op in de richtiug van Algiers, en schoten reeds
4 Juli het keizersfort bres. In zijnen dommen trots
had H.-Pacha volstrekt geen maatregelen noodig
geacht om zich te verdedigen, zoodat hij clan ook
reeds den volgenden dag genoodzaakt was te capituleeren. Men stood hem toe, zich met een gedeelte
van zijne schatten te verwijderen (5 Juli). Hij begaf
zich eerst naar Napels, vervolgens naar Livorno,
bracht toen een korten tijd te Parijs door, en stierf
1838 te Alexandria.
Hussein—abad, het oude Mithridatium, stad
in aziat. Turkije (Siwas), 14 mijlen bezuidwesten
Amasieh.
HuSSeinp0Or, stad in britsch 0. I., presidentschap Bengalen, 10 mijlen beoosten Delhi.
Hussele, oude naam van Heusden.
Hussen, oude naam van Huissen.
Hussinetz, rnarktvlek in Bohemen, 9 uren
gaans bezuidw. Piseck ; 1300 inw.; geboorteplaats
van den hervormer Johannes Huss, en van Nicolaas
van H., een aanvoerder der Hussieten.
Hussieten, de aanhangers van den 1415 te
Constans leveed verbranden hervormer Huss, trokken partij van de zwakheid van keizer Wenceslas,
en kwamen in gewapenden opstand onder aanvoering van Johannes Zisca en Nicolaas van Hussinetz,
versterkten zich in bet district Bechin, en stichtten
er de stad Tabor, die hurt tot vesting diende. Bij
Wenceslas' dood 13 Aug. 1419 weigerden zij keizer
Sigismond te erkennen als koning van Bohemett,
en zoodoende ontbrandde met verdubbelde hevigheid de zoogenaamde Oorlog der H. In verscheidene
gevechten brachten de H. aan de Keizerlijken de
nederlaag toe. Doch reeds spoedig geraakten zij onderling verdeeld in twee partijen, gematigde en
st.renge. De gematigde 11., d. i. de Calixtijnen, verlangden vier punter!: vrije prediking van Gods woord,
hey Nachtmaal onder de beide gedaanten (vandaar
()A Utraquisten genaarnd), terugkeer van de geestelijkheid tot de apostolische arnmede, en het recht
der gemeente om straf uit te spreken over alle dood-
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zonden. De strenge H., die Taborieten genoemd werden, verwierpen alle stellingen der Kerk, die niet
letterlijk uit de Heilige Schrift te bewijzen waren.
Door deze verdeeldheid reeds verzwakt, werden de
H. dat nog meer door den dood banner voornaamste
aanvoerders: Nicolaas (1420), Zisca (1424). Geclurende eenen korten tijd echter werd hunne hoop
levendig gehouden door Koribut, neef van Witold,
groothertog van Lithauen, die •422 door een gedeelte der H. tot koning verkoren was. Hij behaalde
eene overwinning op de Keizerlijken 1426 bij Aussig,
doch zag zich het jaar daarna genoodzaakt afstaud
van den Croon te doen. Twee andere aanvoerders der
H., de Groote Procopius en de Kleine Procopius,
hielden den moed der H. nog eenige jaren levendig
door overwinningen op de Keizerlijken, o. a. bij
Mies (1427) en bij Tachau (1431), en door strooptochten, die ze deden in Oostenrijk, Frankenland,
Saksen, het roomsch-kath. gedeelte van Bohemen,
de Lausitz en Silezie. Eindelijk begon het verlangen
naar den vrede algerneen to worden, en er werden
onderhandelingen geopend. De Calixtijnen kwamen
tot eene eerste schikking te Praag (1433), bekend
onder den naam van Conzpactata van Praag; doch
door de Taborieten werden de vijandelijkheden hervat : ze werden echter 30 Mei 1434 in den slag bij
Bohinischbrot tot onderwerping gebracht; 1436
werd keizer Sigisniond te Iglau erkend als koning
van Bohemen, en door hem den cell op de Compactata (zie boven) afgelegd, waarbij de vier hierboven
vermelde punten, behoudens ettelijke beperkingen,
aan de H. werden ingewilligd. Na Sigismond's dood
1437 werd de oorlog nog altijd voortgezet, totdat
koning Wladislas op den lancldag te Kuttenberg
1485 eenen duurzamen vrede herstelde, door de
rechten van beide partijen (Calixtijnen en Roomschkatholieken) gelijkelijk te erkennen. De geest der
H. leefde echter voort, en ontwikkelde zich, gelouterd, in de Boheemsche broeders, die zich hoofdzakelijk vormden nit overblijfselen van de Taborieten.
Husum, 1) wide naam van Huissen. — 2) stad
iu Sleeswijk, aan de uitwatering van de Eider in de
Noordzee, 8 uren bewesten Sleeswijk ; 4800 inw.
Huszth, stad in het hongaarsche comitaat Marmaros, aan de Theiss, 7 uren gaans benoordoosten
Halmi ; 5500 inw.
Hutcheson (Francis), engelsch moralist, geb.
8 Aug. 1694 in bet noorden van lerland, gest. 1747
als professor te Glasgow, is de stichter van de schotsche school der bespiegelende wijsbegeerte. Complete editie zijner werken (5 din. Glasgow 1772).
Hutchinson (John Hely-), beroernd engelsch
generaal, geb. 15 Mei 1757, droeg 1794 veel bij tot
demping van den opstand in Ierland, streed roemrijk in Holland 1799, ging 1801 scheep naar Egypte,
narn na den slag van Alexandria (21 Maart) het
opperkommando over de britsche armee op zich,
noodigde 22 Mei generaal Belliard nit otn te capituleeren, rukte vervolgens op tegen Cairo, waar hij
de Franschen tot capitulatie dwong en hen Egypte
deed ontruimen. Tot lord H. van Knocklofty verheven, ging hij 1806 als buitengewoon gezant naar
Rusland, keerde na den vrede van Tilsit naar Engeland terug, en stied 6 hill 1832.
Hutton (Ulrich van), bevorderaar van de kerkhervorrning,geb. 21 April 1488 op den burg Steckelberg in Keurhessen, behoorde tot eene oudridderiijke fatnilie. Op /Ain 16e jaar ontsnapte hij nit het
klooster Fulda, waar men hem tegen zijnen wit o ►
-geslotnhadu;ij'rmtewknaEfurt, hield zich achtereenvolgend aan verscheidene

universiteiten op. en ging 1511 naar Wittenberg,
vervolgens naar Pavia, waar hij de rechten studeerde,
was toen eenigen tijd in dienst bij de keizerlijke
arniee, en keerde 1515 naar Duitschland terug. In
gedichten en brieven liet hij zich vinnig nit tegen
hertog Ulrik van Wurtemberg, den moordenaar van
een zijner neven, en koos de partij van Reuchlin
tegen den dominicaner Hoogstraten. Na nogmaals
eene reis naar Italic gedaan, en daar de verregaande
onzedelijkheid der monniken en geestelijken van
nabij te hebben leeren kennen, trad hij 1518 in
dienst van den aartsbisschop van Maintz, doch sloot
zich reeds spoedig bij den Zwabischen bond an,
en zond van zijnen burg Steckelberg verscheidene
geschriften tegen de geestelijkheid de wereld in.
Uit lien hoofde door Rome vervolgd, kwam hij in
nauwer betrekking met Luther, vond een machtigen
beschermer in Frans van Sickingen, doch stied eindelijk als vluchteling 31 Aug. 1523 op het eiland
Ufenau aan het meer van Zurich. De beste verzameling van zijne (deels duitscbe, deels latijnsche) werken
is die van Bucking (7 dln. Leipzig 1858-59).
Hutton (James), schotsch genees- en scheikundige, geb. 1726 te Edinburg, gest. 1797, ontving \
1749 den doctoralen graad te Leiden, beoefende
met goed gevolg landbouwkunde, mineralogie, geologic, natuurkunde, philosophic en wiskunde, en
schreef eerie menigte werken. — H. (Charles), engelsch wiskundige, geb. 14 Aug. 1737 te Newcastleupon-Tyne, van 1772 tot 1807 prof. der wiskunde
aan de militaire akademie to Woolwich, gest. te
Louden 27 Jan. 1823, schreef o. a. een Mathematical
and philosophical dictionary (2 dln. Lond. 1795.6 ;
verbeterde druk 1815).
Hutwyl, stad in het zwits. kanton Bern, 10
uren gaans benoordw. Lucern ; 3400 inw.
Huuns, friesch dorp. Zie HUYNS.
Huva, oude naafi' van -Oimen.
Huy . . . . Zie Hui ...
Huy, 1) belgische stad ; zie Hui. — 2) H., of
Huywald, een uitlooper van het Hartsgebergte, iii
den kreis Aschersleben, met het voormalige rijke
bened ictijner klooster,thans kroondomeiniluyseburg.
Huyghens (Constantijn), nederlandsch dickter en staatsrnan, geb. 4 Sept.1596te 's-Gravenhage,
gest. aldaar iii Maart 1687, blonk eveuzeer nit door
zijne talenten als door aanzienlijke geboorte, en
wordt gerangschila onder de beste nederl. en latijnache dichters der 17e eeuw.
H. (Christian),
coon van den vorige, geb. 14 April 1629 te 's-Gravenhage, gest. aldaar 8 Juli 1695, een der grootste
wis-, natuur- en sterrekundigen van zijnen tijd, en
een room van ons land, die door alle vorsten van
Europa geeerd en gevleid werd. Hij bezocht Frankrijk en Engeland, en van '1665 tot aan de herroeping
van het edict van Nantes (1685) hield hij verblijf
te Parijs, waar hij door Lodewijk XIV met de grootste onderscheiding werd behandeld, en waar hij
voornaamste werken heeft geschreven. De volIedigste editie van H.'s werken is bezorgd door
's-Gravesande (4 dln. Leiden 1724 ; 2e dunk 4 din.
Amsterdam 1728). Met Leibnitz en verscheidene
andere beroetnde geleerden stood H. in drukke briefwisseling; al zijne handschriften berusten in de bibliotheek der Leidsche hoogeschool ; door professor
Uylenbroek werd daarvan een gedeelte in 't licht
gegeven, til. de briefwisseling van H. met Leibnitz
en de l'Ihipital (2 dln. 's-Graverthage 1834).
Huyns, of Huuns, rectal Huns, dorp iu Friesland, derdhalf nur gaans zuidelijk bewesten Leeuwarden ; 150 inw.
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Huyse, stad in de beig. prov. Oost-Vlaanderen,
5 uren gaans bezuidw. Gent ; 4000 inw.
Huysman (Roelof). Zie AGRICOLA (Rudolf).
Huzab, eene stad, vermeld Nahum 2: 7.
Huzinga, gron. dorp. Zie HUIZINGE.
Huzulen, eene afdeeling van het slawische
yolk der Ruthenen, een sterk menschenras, dat de
gebergten van Oost-Galicia, de Bukowina en de
grensstreken van Hongarije bewoont en (met de
Bojken) 4 a 5 maal honderdduizend zielen sterk is.
Huzum, friesch dorp. Zie HuizuM.
Hveen, rotseilandje, slechts 3 kwartier gaans
in omtrek groot, ligt in de Sond, 3 mijlen benoordoosten Kopenhagen, behoort tot het zweedsche lan
Malmo, en is bekend als de woonplaats van TychoBra he.
Hvitramannaland, d. i. het land der Witte
mannen, oudnoordsche benaming voor Amerika.
Hwee, friesch dorp. Zie EE 1).
Hw en. Zie HVEEN.
Hwlford, engelsche stad. Zie HAVERFORDWEST.
Hyacinthus, I) volgens de mythe een spartaansche prins an buitengewone schoonheid, zoon
van koning Amyclas, was de lieveling van Apollo
en evenzoo van Zephir (Zephyrus), doch hij gaf de
voorkeur aan eerstgenoemden. Terwijl hij en god
Apollo op zekeren dag bezig waren zich te vermeien
met het discus-spel, dreef Zephir, om zich te wreken, den werpsteen van Apollo naar het hoofd van
H., die daardoor gedood werd. Radeloos van droefheid veranderde Apollo den verslagene in eene bloem,
die H.'s naam ontving (de Hyacinth). Te Sparta, en
voornamelijk te Amyclx, werd H. als godheid vereerd, met jaarlijksche feesten (de Ilyacinthien), die
drie dagen duurden. — 2) zoon van Pieros en de
muze Clio, had met den vorige veel overeenkomst.
Hyacinthus, de heilige, een dominicaner
monnik, geb. uit aanzienlijke poolsche ouders in
Silezie, stichtte 1217 een dominicaner klooster te
Crakau, ging het Evangelie verkondigen in Masau
(Mazovie), Pommeren, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Schotland, deed daarna eene reis naar
Constantinopel, toog rond door Groot-Rusland,
stichtte een klooster te Kiew, en stierf 1257 te
Crakau. Kerkelijke gedenkdag 16 Aug. — H., een
andere heilige, martelaar te Rome in 257; gedenkdag 11 Sept.
Hyaden (van het grieksche hyein, regenen),
dochters van Atlas, koning van Mauritania, en van
JEthra of van Pleone, waren zoo bedroefd over het
verlies van haren broeder Hyas, die op de jacht gedood was, dat zij zich doodweenden, en door de
goden uit medelijden als nimfen in den hemel opgenomen en onder de sterren geplaatst werden. Ze
vormen eene groep aan den kop van het sterrebeeld
de Stier, in den vorm eener V; het opgaan van die
groep met de zon kenmerkte bij de Grieken bet begin van den regentijd ; vandaar de benaming H., d. i.
Regensterren. Als vader der H. wordt ook Camillus
genoemd, ook wel Oceanus; en men plaatst de H.
op het eiland Naxos, te Dodona, of op den berg
Nysa. Bij Hesiodus worden 5 H. genoemd (Phmsyle,
Coronis, Clenia, Phxo en Eudore). Veelal echter
telt men 7 H. Van de overige namen, waaronder H.
vermeld worden, noemen wij nog : Adraste, Althea
(Amalthea), Ambrosia ; ook Dione, die te Dodona
als vrouw van Jupiter vereerd werd, was eene Hyas
(zie HYAS).
Hyampolis, stad in Phocis, beoosten den
Cephissus, aan den zich in die rivier ontlastenden
Assus, moet haren naam ontvangen hebben van de

uit Beotie verdrevene Hyanten. Door Xerxes verwoest (Hdt. 8, 28.), werd H. wel weder opgebouwd,
dock daarna door Philippus van Macedonia geheel
en al verwoest (Liv. 32, 18.).
Hyanten, een yolk in Reotie ; van daar verdreven door Cadmus, namen de H. de wijk naar
Phocis, waar ze de stad Hyampolis stichtten op den
Parnassus.
Hyanum, friesch dorp. Zie JANUM.
Hyas, ) het enkelvoud van Hyaden. — 2) broeder der Hyaden (zie dat art.).
_IAURE.
_
..esc..
r
dorp. Z i e H
Hyaure, fi
Hybla naam van drie siciliaansche steden der
oudheid : 1) Hybla major, tegenw. Paterno, 5 uren
gaans benoordw. Catania, in het Val-di-Demona. -2) Hybla minor, of Hera2a, tegenw. Calatagirone of
Ragusa, 5 uren gaans bezuidoosten Leontini ; op de
omliggende heuvelen werd een kostelijke honig gewonnen, die in kwaliteit gelijk stond met die van
Hymettus in Attica. — 3) Hybla parva, het latere
Megara (zie AGOSTA), op de zuidoostkust van Sicilie,
benoorden Syracuse, benoordoosten H. minor, en
bezuidoosten H. major. De ruinen van dit H. zip
nog in wezen op de oevers der rivier Cantaro.
Hyccara, tegenw. Maro-di-Carini, stad ter
noordkust van Sicilie, bewesten Panormus, werd in
den Peloponn. oorlog geplunderd door de Atheners.
Met den buit werd ook de hetwre Timandra, de
minnares van Alcibiades, benevens hare dochter,
de later zoo vermaard gewordene LaIs, naar Athene
overgebracht.
Hycsos, of Herder-koningen, de hoofden van
nomadiseerende volksstammen, meerendeels Arabieren of Pheniciers, die omstr. 2310 v. Chr. (volgens
Lepsius 2000 v. Chr.) Egypte overweldigden, en
daar de 17e dynastie stichtten. De eerste H.-koning,
met name Salatis, vestigde zijne residentie te Memphis, en regeerde 19 jaren. Zijne opvolgers bielden
zich ruim derdbalve eeuw staande, en werden verdreven door de thebaansche pharaonen Misphragmoetosis en Thoetmosis (2050 v. Chr.). Nog lang
daarna echter handhaafden zij hun gezag in sommige gedeelten van Egypte; geheel en al verdreven
werden ze eerst omstr. 1548 v. Chr. door Thoetmosis III. Door sommige geleerden worden de H.volkeren verward met de Hebreen. Onder de overheersching der H. plaatst men de geboorte van
Mozes.
Hydaard, of Hidaard, dorp in Friesland, anderhalf uur gaans benoordw. Sneek, en even ver
benoordoosten Bolsward ; 150 inw.
Hydaspes, tegenw. de Djelem (Dzjelem, Tsjelem, Jalum), een der 5 rivieren, die den Pendzjab
(noordwestelijk 0. I.) besproeien, kwam van het
lmaus-gebergte, en ontlastte zich in den Acesines.
De overtocht van den H. in 326 v. Chr. en de daarop
gevolgde veldslag tegen Porus, behooren tot de schitterendste krijgsbedrijven van Alexander den Groote.
Op de oevers van den H. stichtte hij de steden Nicea
en Bucephala. Door het gemor zijner troepen genoopt om den terugtocht aan te nemen, scheepte
hij zich met zijn leger in op eene vloot van 200
bodems, om de rivier of te zakken tot aan den Indus,
en dan zijnen tocht te vervolgen tot aan den Oceaan.
Hyde (Thomas), engelsch orientalist, geb. 1636
te Billingsley, gest. 1703 als prof. van 't Hebreenwsch
en Arabisch te Oxford. Van zijne vele werken noemen wij : Veterutn Persarum et Magoruni religionis

125

historia (1700).

Hyde, graven van Clarendon. Zie
Hyde (Anna). Zie CLARENDON.

CLARENDON.

Hyde-Park
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Hyde Park, een fraai en groot openbaar park
in Louden, verhindt Greenpark met KensingtonGardens. — H., twee steden in N.-Amerika :
1) staat Vermont, ruim 10 uren gaans benoorden
Montpellier ; 1400 inw. — 2) staat New-York, op
den west-oever der Hudson-rivier, ruim 10 uren
gaans bezuiden Albany; 2790 inw.
Hyderabad, eigenlijk Haiderabad, d. i. Leeuwenstad, steden in Oost-Indic; de voornaatnste,
tevens een der grootste steden van Indic, is: ) H.,
in het rijk Decan, aan den Mussy, is de hoofdstad
van het rijk van H. (d. i. het gebied van den Nizam),
welk rijk, schatplichtig hondgenoot van GrootBritannie, 4484 vierk. tnijlen groot is en bevolkt
met circa 11 millioen zielen. De stad H., de resi,lentie van do Nizam, heeft 200,000 inw., is eene
hoofdpl. voor den indischen juweelenhandel, en heeft
vele diamantslijperijen. In 1586 werd deze stad gesticht door Mohammed-Koetoeb-Schach, die haar
aanvankelijk Bagnagor noemde, doch dezen naatn
reeds spoedig in H. veranderde ter eere van Ali,
den schoonzoon van Mahoined, die ook wel .HaiderAllah (d. i. de Leeuw Gods) genoemd wordt. Het
rijk van H., eene oude prov. van Indic in het rijk
grenst ten N. en N.W. aan de prov. Beyder, ten
Z.W. aan Bedzjapoor, waarvan het gescheiden is
door de Bitna en de Krisjna, ten Z. aan de prov.
Balaghat en aan het land der noorder Circars, ten
0. aan Gondwana, waarvan het gescheiden is (lour
de Godavery. l3ehalve de hoofdpl. H. liggen in H. de
steden Golconda, Secunderabad, Janina, Jaafarabad,
13eder, Janur of Sjinur (Chinur), Ellichpoor, Doulatahad, Nirmal, Nander, Palensha en Warangol. Het,
jaarlijksch inkomen v. den Nizam bedraagt 1,550,000
ponden sterling (d. i. 18 a 19 millioen guldens).
Het land is zeer bergachtig, doch de Bergen zijn
niet zeer hoog, vooral niet in het zuidoosten ; eene
groote menigte zeer vruchtbare dalen heeft H.; de
hevolking belijdt meerendeels het Brahtnanismus,
en spreekt een tongval der Telinga-taal. Ondtijds
behoorde 11. aan de radjahs van Telingana en van
Hisjnagar; in de 15e eeuw werd deze prov. vermeesterd door de Mahomedanen, die er een afzonderlijk rijk van maakten under den naam van het
Ilijk van Golconda. Door Aureng-Leyb werd H.
()Instr. 1687 bij zijn rijk ingelijfd ; doch omstr. 1719
verklaarde zich Tsjin-Kili-khan, stadhouder van H.
voor de Mongolen, onafhankelijk, en regeerde tot
1748. Zijn zoon Ghazy-ed-Dyn volgde hem op. Deze
werd opgevolgd door Nizam-Ali, die gelijkt.ijdig het
hoofd had te bieden aan Haider-Ali, aan de Mahratten en aan de Engelschen. Van laatstgenoemden
werd hij in 1800 de vasal, en vestigde zijne residentie te H. in 1803. Hij werd opgevolgd door zijnen zoon Mirza-Sekander-Dzjah. — 2) H., of Hydrabad, stad in Hindostan, was voorheen de hoofd'floats van Sindh, ligt op den linkeroever van den
Indus, werd gesticht ornstr. de [wilt der 18e eenw,
en heeft thans 25,000 inw.
Hyder Ali, of Haider-Ali, indisch veroveraar,
geb. 1717 bij Kolar in het rijk Mysore, was de zoon
van een mahomed. gouverneur der mysorische bergvesting Bangalore. Als bevelhebber der armee van
Mysore voerde hij in zijn leger de europeesche krijgstucht in, verdreef 1759 zijnen meester, den then
regeerenden radjah van Mysore, doch stelde zich
eerst na diens dood (1766) geheel en al in het hezit
van het gezag ; door de verovering van Calicut, Bednore, Onor, Cananor bracht hij een grondgebied van
ruim 3360 vierk. rnijlen order zijnen schepter, en
liet zich den titel geven van 'honing der eilanden
—

—

Hyeres
van de Zee der Indien". Hij stierf te Arcot 7 Dec.
782, en liet zijn rijk na aan zijne zonen Tippoe-Saib
en Kerym-Saib.
Hydernuggur, dezelfde stad alBednore.
Hydra, of Hydrea, grieksch eiland aan de oostkust van Morea, en voor de golf van Hermionia, rotsig, naakt, zonder boomgroei, en zonder waterbronnen, is circa 3 vierk. mijlen groot, bevolkt met
25,000 zielen, en heeft tot hoofdstad H., met
12,000 inw., een der schoonste steden van Griekenland, als amphitheater gebouwd ow hare kleine,
doch nitmuntende haven. De bewoners van dit eiland
(Hydrioten genaamd) worden gehouden voor de bekwaamste en moedigste zeelieden van geheel Griekenland. Ten tijde van Polycrates werd dit eiland
bevolkt door vluchtelingen van Samos, doch het
speelt geenerlei rol in de oude geschiedenis van
Griekenland. In 1470 diende het tot eene wijkplaats
voor Albaneezen, die do turksche dwingelandij outvluchtten. Die Albaneezen (waarvan de tegenwoordige Hydrioten afstaminen) stichtten een vlek, dat
mettertijd de tegenw. stad H. werd ; zij begonnen
al spoedig kusthandel te drijven, en verkregen, tegen
betaling van eene kleine schatting, de bescherming
der Porte. Meer dan eens hebben de Turken de kern
hunner zeemacht samengesteld nit Hydrioten; doch
iu den vrijheidsoorlog (1821) waren juist deze de
duchtigste en hardnekkigste tegenstanders der turksche marine, die hoofdzakelijk aan de Hydrioten
hares ondergang te wijten had.
Hydra, de H. van Lerna, monsterachtige slang,
door Typhon verwekt bij Echidna (zie ECHIDNA),
hield zich op in de waterer van het sneer van Lerne of
Lerna in Argolis. De H. had zeven koppen ; wierd er
een afgehouwen, dan groeide die dadelijk weder aan,
indict! men niet oogenblikkelijk de woad dichtbrandde. Door lolas geholpen, werd Hercules de
man, die de aarde van dit monster verloste ; dit was
een der twaalf befaamde taakwerken, die hem werden opgedragen door Eurystheus. Na de H. gedood
te hebben, doopte Hercules zijne pijlen in het
giftige Wed van het monster, ten einde alle kwetsuren, die hij later nog mock toebreagen,ongeneeslijk te maken. Het monster weed als sterrebeeld in
den hemel geplaatst. Naar bet oordeel van vele geleerden was de [1. van Lerna Filets antlers clan een
tnoeras tnet verpestende uitdampingen, dat door
Hercules drooggemaakt is geworden.
Hydrabad. Zie ..YDERABAD 2).
Hydraotes, of Hyraotis, tegenw. de Iroti, of
Rawl, een der 5 rivieren van den indischen Pendzjab,
ontlastte zich in den Acesines, en met dezen vereenigd vervolgens in den Indus.
Hydrea, eiland. Zie HYDRA.
Hydria, de stad op bet eiland Hydra.
Hydrioten, de bevolking van 't eil. Hydr a .
Hydronte,in fransche boeken voor H ydruntum.
Hydruntum, tegenw. Otranto, een der voornaamste steden van Calabrie, aan de oostkust, net
eene nitmtmtende haven, was later romeinsch mu _
nicipium, en diende ook als plants van overvaart
naar Oricus in grieksch Illyrie. Naar men wit had
Pompejus ran het ortititvoerbare plan gedacht, out
H. met Oricus in gemeensc,hap te stellen door middel van eerie brug.
Hyelsheim, friesch flOrp. Zie JELSeM.
"'Yen), friesch dorp. Zie Mum.
Hyen, geldersch dorp. Zie MEN.
Hyeres, lat. A. ► rw, ook wel Hieresgespeld, stall
in het fransche dept. %Tar, 4 uren gaans beoosten
Toulon en vijf kwartier gnat's van de zee en van de
■

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

Hyerische eilanden, fra nsc h Iles Hyeres,
lat. Shechades insulce, onder dezen naam verstaat men
4 eilandjes aan de kust van het fransche dept. Var,
nl. Porquerolles, Port-Croz, Bagneaux en het Levantof Titan-eiland ; de twee eerstgen. zijn bewoond, en
tellen samen eene bevolking van omstr. 1200 zielen.
Door de Engelschen werden de H. verwoest tijdens
het beleg van Toulon (1793).
Hygiea, d. i. gezondheid, godin der gezondheid, was of eene dochter of de vrouw van Esculapins. Zij wordt afgebeeld met een beker, den beker
der gezondheid, en meestal met eene slang, die nit
dien beker zoekt te drinken.
Hyginus, de heilige, volgens de Roonrschkath. parrs (volgens de Onroomschen bisschop van
Rome) van 139 tot 142 ; kerkel. gedenkdag 11 Jan.
Hyginus(Caj us Juli us) ,romei n sch taalgeleerde,
geboortig nit Alexandria of uit Hispania, was eerst
slaaf van Julius Cesar, en werd vrijgelaten door Augustus, die hem aan het hoofd stelde van de palatijnsche bibliotheek. Hij was bevriend met Ovidius,
met wien hij echter later in onmin geraakte. Men
heeft van hem Fabulce mytholog. en Astronomicum
poeticum, het best uitgegeven door Van Staveren in
de .Mythographi latini" (2 din. Leiden 1742).
met den bijnaam Gromaticus, een romeinsch
—H.,
schrijver uit den tijd van Nerva en I)omitianus,
schreef o. a. De munitionibus eastrorum (uitgegeven
door Lange, Gottingen 1848).
Hyksos. Zie HYCSOS.
Hylaard, of Hilaard, vroeger ook wel genaamd
Elaard of Eylaard, dorp in Friesland, anderhalf
our ganns beznidw. Leeuwarden ; 250 inw.
Hylas, een schoon jongeling, zoon van Thiodamas, was de lieveling van Hercules, dien hij vergezelde op den tocht der Argonanten. In de rivier Ascanius in Mysie water scheppende, verdronk hij ;
volgens de legende werd hij in het water getrokken
door de nimfen dier rivier, die verliefd op hem werden om zijne schoonheid. Hercules was ontroostbaar
over zijnen dood.
Hyle, eene stad aan bet noordeinde van een
meer (Hylice), in het zuiden van ReotiC, was de woonplaats van den rijken Oresbius, en van den kunstwerker Tychius, die het schild van Ajax gemaakt had.
Hyllus, zoon van Hercules en Dejanira, word
na zijns vaders dood het hoofd der Heraclieden, en
trouwde met Iola, die het bijwijf geweest was van
Hercules. Door Eurystheus nit den Peloponnesus
verdreven, zocht hij eene wijkplaats bij de Atheners,
en kwam vervolgens aan het hoofd der Heraclieden
oorlog -voeren tegen Eurystheus, die door hem gedood
werd (omstr. 1307 v. Chr.); hij kon echter niet in
zijn rijk terugkeeren. Eenigen tijd daarna verloor hij
zelf het Leven in een tweegevecht tegen Echemus,
den aanvoerder der Tegeaten.
Hymen, of Hymeneirs, zoon van Bacchus en
Venus, en kweekeling der muzen, nerd vereerd als
god des huwelijks. Hij wordt afgebeeld als een blond
jongeling, omkranst met rozen, dragende een fakkel,
en gehuld in een met bloemen getooiden wittensluier.
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HyMenetifi, 1) de huwelijksgod ; zie HYMEN.
— 2l een afvallige onder de eerste Christenen ;
I Tim. 1 : 20; II Tim. 2 : 17.
Hymettus, tegenw. Trelo-Woeno, of DeliDagh, een berg in Attica, even bezuiden Athene, was
beroemd door de puike honig, die er gewonnen werd,
en door zijne rtike tnarmergroeven.
Hypadotorus, een metaalgieter te Thebe. Zie
ARIST0G1T0N 3).
Hypoepa, tegenw. Birghe of Bereki, stad in
Libye, in de cilbiaansche vlakte, benoorden de rivier
Caystrus, met eenen tempel der perzische Vuur-aanbidding ; de schoonheid der vrouwen van H. was
wijd.en zijd beroemd.
Hypanis, twee rivieren van barbaarsch Europa ; zij ontlastten zich beiden in de Zwarte Zee :
1) de tegenwoordige Koeban (Kuban), kwam uit den
Caucasus, liep eerst noordwest-, vervolgens westwaarts, en stortte zich over het grondgebied van
Phanagoria in den Pains Meotis. — 2) tegenw. de
Bog, kwam nit de binnenlanden van europ. Scythia,
en vereenigde zich bij Olbila in den Borysthenes, orn
zich daarmede in de Zwarte Zee te ontlasten. Zie
ook HYPHASIS.
Hypata, in de oudheid eene versterkte stad in
Thessalia, op een vooruitspringend punt van den
(Eta, was zeer berucht als de zetel der tooverij. Het
is de tegenwoordige stad Hypati, of Petradzjik, met
1000 inw.
Hypatia uit Alexandria, dochter van den wiskunstenaar Theon, was gab. ornstr. 370 na Chr., en
werd de vrouw van den wijsgeer Isidorus. Zeer ervaren zijnde in de wiskunde en philosophic, word
zij door het bestuur barer geboorteplaats uitgenoodigd openbare lessen to geven in de wijsbegeerte,
waaraan zij voldeed. Zij erlangde zeer veal invloed
bij Orestes, den stadhouder van Alexandrie; (loch zij
kleefde het Heidendom aan, en was tegen het Christendom. Vandaar dat eenige doldriftige dweepers, hij
gelegenheid van de verdrijving der Joden (in 415),
zich van daze talentvolle vrouw meester maakten,
haar langs straat sleepten, en haar lichaam letterlijk
aan stukken scheurden. De geschriften van H. zijn
verloren geraakt bij den brand der Alexandrijnsche
bibliotheek.
Hypelshoef, n.-boll. dorp. ZieHYPOLYTUSHOEF.
Hyperbolus, een veracht Athener. Zie het
art. OSTRACISMUS.
Hyperboreers, en Hyperboreen, d. i. die aan
gene zijde van den Boreas wonen of liggen ; zoo noemden de ouden alle volkeren en landen in het onbekende westen en noorden, inzonderheid die aan gene
zijde van de bergketen, welke Griekenland begrenst
can de noordzijde: zoo bijv. de Thraciers. Men zeide
van hen, dat ze eon aardsch paradijs bewoonden, dat
ze levenslang jeugd en gezondheid genoten, en dat
ze in de dienst van Apollo duizend jaren bleven leven.
Hyperia, eerste naam van Camarina op Sicilia.
Zie TORRE-DI-CAMARINA.
Hyperides, atheensch redenaar, leerling van
Isocrates en Plato, mededinger van Demosthenes, en
even als daze een der vinnigste bestrijders van de
rnacedonische overheersching ; voornamelijk op H.'s
aansporing werd tot den Lamischen oorlog besloten. Na den slag bij Cranon (322 v. Chr.) nam hij
de vlucht, doch werd aan Antipater overgeleverd,
(lie hem op A.Egina deed doodmartelen (o. a. liet hij
hem de tong uit den mond snijden). Men houdt hem
voor den schrijver van eene redevoering tegen
Alexander (in de redevoeringen van Demosthenes
voorkomende; is daar de 17e). Andere fragmenten
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van H. werden 1847 in eenen papyrus te Thebe in
Egypte gevonden, en in het licht gegeven door Babington (Londen 1853), door Schneidewin (Gottingen 1853), door Tell (Nordhausen 1859), alsook
in de nieuwe edifier' der verzamelingen van de attische redenaars.
Hyperion, zoon van Uranus en broeder van
Neptunus, nam Thya tot vrouw, en verwekte bij
haar de Zon, de Maan en Aurora. Men verwart hem
dikwijls met Helios of de Zon. Zie TITANEN.
Hypermnestra, een der Danaieden, spaarde
Lynceus, haren echtgenoot, terwijl zijne 49 broeders
door hare 49 zusters vermoord werden in den bruiloftsnacht. Deswege door haren vader Danaiis voor
de vierschaar des yolks gebracht, werd zij echter
door het yolk vrijgesproken.
Hyphasis, ook wel Hypanis genoemd, bij de
ouden eene rivier, die zich in den Indus ontlastte.
Op den rechter- (d. i. west-) oever van deze rivier
liet Alexander de Groote twaalf altaren oprichten;
het was de eindgrens van zijne veroveringen in het
Oosten, en beet tegenwoordig Beyah (zie dat art.),
welke rivier zich ontlast in den Sutledzj, in den
Pendzjab (Oost-Indie).
Hypnos, lat. Sontnus, bij de oude Grieken de
god van den slaap, zoon van den Nacht, en tweelinghroeder van den Dood.
Hypolytushoef, in de wandeling Hypelshoef
genaamd, het voornaamste dorp op het noord-holl.
eil. Wieringen in de Zuiderzee, heeft ruim 400 inw.
Hypparis, rivier. Zie CAMERINA.
Hyppolitusga, friesch dorp. Zie YPEKOLSGA.
Hypselis, stad in het oude Egypte, in het
zuiden van Thebais, zeer dicbt bij Lycopolis, op den
linker-oever van den Nijl, was de hoofdplaats van
een nomos H.
Hypsilantis (geslacht der). Zie YPSILANTI.
Hypsipyle, dochter van Thoas, den koning
van bet eiland Lemnos. Door de vrouwern van dit
eiland werd de godin Venus beleedigd ; om zich
daarover te wreken, bezielde de godin al de manner'
van Lemnos met eenen onwederstaanbaren trek om
ontrouw te worden aan hunne vrouwen, die op hare
heurt niet nalieten zich daarover wraak te verschaffen : in Mien nacht werden al de mannen, die
zich op het eiland bevonden, vermoord ; de eenige,
die aan dit bloedbad ontkwam, was Thoas : zijne
dochter liet hem heimelijk ontvluchten naar bet eil.
Chio, en werd van dat oogenblik of als koningin van
Lemnos erkend. Kort daarna deden de Argonauten
het eiland aan, en hadden omgang met de lemnische
vrouwen. Jason verwekte bij koningin H. twee zonen,
die de namen ontvingen van Thoas en Euneiis. Toen
echter, na de afreis der Argonauten, de vrouwen van
Lemnos te weten kwamen, dat koning Thoas nog
leefde, joegen ze zijne dochter weg ; zij vie' op hare
vlucht in handen van zeeroovers, die haar verkochten aan Lycurgus, koning van Nemea, en deze stelde
haar aan als voedstermoeder over zijn zoontje Opheltes (zie dat art.); buiten hare schuld werd zij de
oorzaak van den dood van dit jonge prinsje.
Hypsistariers, of Hipsistaniers, in de 4e
eeuw eene christen-secte in Cappadocie ; ze vereerden een eenigen God onder den naam van Allerhoogste" (Hypsistus), en onderhielden de joodsche
spijswetten en den sabbath.
Hyraotis. Zie HYDRAOTES.
Hyrcania, oudtijds een landschap in Iran,
tusschen het Elbroes-gebergte en de Caspische Zee,
waarvan het zuidoostelijk gedeelte ook wel Hyrcanische Zee genoemd werd. Het landschap H. behoorde

Hynin
tot de 11e satrapie van het Perziscbe rijk ; het was
een landschap met weinig steden, doch veel boschrijke bergen, die wemelden van tijgers. Het oude H.
is tegenwoordig het oostelijk gedeelte van Mazanderan en het zuidelijk gedeelte van Daghestan.
Hyrcanum mare, d. i. Hyrcanische Zee.
Zie in het art. HYRCANIA.
Hyrcanus, twee joodsche hoogepriesters, nl.:
Johannes H. I, zoon en opvolger van Simon Mac.7
chabels,wogpritmeknljacht
bekleed, van 136 tot 106 v. Chr.; hij handhaafde
de Sadduceen tegenover de Pharizeen, bestreed Antiochus Sidetes, vervolgens de Idumeers, die hij onderwierp, en maakte zich meester van Samaria. Van
zijne vijf zonen hebben er twee (Aristobulus en
Alexander) met den titel van koning geregeerd.
H. II, hoogepriester en koning der Joden, kleinzoon van den vorige, en zoon van Alexander Janneiis
werd 79 v. Chr. te Jeruzalem als koning uitgeroepen, doch door zijnen broeder Aristobulus verdrongen ; later (63 v. Chr.) werd deze door de Romeinen
gevangen genomen en H. II in zijne plaats op den
troon gezet. Doch omstreeks 40 v. Chr. werd hij
andermaal onttroond door Antigonus, den zoon van
Aristobulus, die zich, geholpen door de Parthen,
meester maakte van het bewind, en H. II gevankelijk
naar Seleucia zond. Omstreeks 10 jaren later werd
H. H op last van Herodes ter dood gebracht.
Elyria, I) meer in Etolie ; tegenw. bet meer
van Angelocastro. — 2) stadje aan den Euripus in
Notie, in de nabijheid van Aulis. — 3) stad in
Japygia (Italie), tusschen Brundusium en Tarentum.
Hyrmine, stad in Elis, bestond reeds ten tijde
van Strabo niet meer. In de nabijheid het voorgebergte H., tegenw. kaap Chiarenza.
Hyrnetho, dochter van Temenus, was de
vrouw van Deiphon, die, ziende dat hij achterge i§teld
werd voor hare broeders, met haar naar Epidaurus
ging. Zijne zwagers kwamen echter hunne zuster
van daar ontvoeren ; zij werden achtervolgd door
Deiphon, die hen inhaalde, en bij die ontmoeting
verloor H. het Leven. Het olijfplantsoen, waar zij begraven werd, droeg later naar haar den naam van
—

Hyrnethiunt.

Hyrtacus, een Trojaan, aan wien Priamus,
toen deze Hecuba tot vrouw nam, zijne eerste vrouw
Arisbe afstond.
Hyske, I) stad in het oude Beotie, met eenen
tempel en eene heilige bron van Apollo (vandaar
zijn bijnaam Hysius); wie nit die bron dronk ontving de gaaf der profetie. — 2) stad in Argolis, aan
de grens van het landschap Cynuria, waar de Argiers
door de Laconiers verslagen werden ; in den Peloponneezischen oorlog werd dit H. door de Spartanen
verwoest.
Hystaspes, de vader van Darius 1, die daarom
bijgenaamd worth Hystaspis.
Hijsterbach, voormalige abdij benoorden
Harderwert in den Grooten Zuidhollandschen Waard ;
verdronk in den vloed van 18 Nov. 1421 , en kwam
nooit weer te voorschijn.
Hysudrtis, of Hesydrius, een arm van de riv.
Hyphasis in Indie; vermoedelijk was dezerivier-aria
de tegenwoordige Sutledzj.
Hythe, stad ter zuidoostkust van bet engelsche
graafschap Kent, ruim 4 wren gaans bezuidw. Dover,
aan het Kanaal ; 3000 inw.; is een der zoogenaamde
Cinque ports, doch de haven van H. is bijna geheel
verzand.
Hyum, of Hium, ook Hiern, dorp in Friesland,
2 wren gaans benoorden Leeuwarden; rum 300 inw.

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

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

aanvankelijk dat gedeelte van Hispania, dat besproeid
wordt door den Ebro (Iberus), later bet geheele
schiereiland. Uit dien hoofde werden de bewoners
van Hispania genoemd Iberiers of Iberen, welken
naam men terugvindt in dien der Celtiberen, der
Cantabren, enz. Men onderstelt, dat de Iberen van
Hispania de overblijfselen zijn van een groot yolk,
dat oudtijds verspreid was in Gallia (van waar het
verdreven werd door de Celten of Galls), doch dat
oorspronkelijk herkomstig was nit de Caucasische
landen, en wel uit het aziatische I. Naar deze onderstelling zouden de Iberen hunnen naam aan den
Iberus gegeven, en dien niet aan die rivier ontleend
hebben.
Iberisch Gebergte, bij sommige geografen
voor Cantabrisch gebergte.
Iberische Taal, somwijlen beduidt dit de
Georgische taal.
Iberische Zee, in de oudheid het gedeelte
der Middellandsche Zee aan de zuidkust van Spanje
en om de Balearische eilanden.
Iberus, tegenw. Ebro, rivier in Hispania, de
grootste der rivieren, die zich nit dat land in de
Middellandsche Zee ontlasten, ontsprong op de
noordhelling der Idubeda-bergen, stroomde zuidwestwaarts, en besproeide Juliobriga, Calagurris,
Tulonium, Celsa, Octogesa en Dertosa.
Iberville, of Yberville, zijtak van den Mississippi, scheidt zich links van die rivier af, in Louisiana,
bezuidoosten de plaats genaamd Baton-Rouge, en
ontlast zich in den Amite. De A. werd in 1698 opgenomen door Lemoyne d'Yberville.
Ibi, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordw.
Alicante ; 3000 inw.
Ibicuy, rivier in Z.-Amerika, in Buenos-Ayres,
ontstaat bij San-Luis nit de vereeniging van den
Rio Boropi met den Rio Santa-Maria, loopt westnoordwestwaarts, en ontlast zich tegenover Yapegu
in den Uruguay, na eenen loop van 50 mijlen.
Ibis, een watervogel, komt tegen den tijd, wanneer de Nip buiten hare oevers treedt, als trekvogel
nit Abyssinia, en leeft van slangen. De Egyptenaars,
die dus den I. als een bode der goden beschouwden
vereerden den heiligen I. (zijnde I vt. hoog, spierwit, terwijl pooten, kop, nek en bek zwart zijn). De
I. was bet zinnebeeld van Thot, den egypt. god der
wijsheid, dikwijls afgebeeld met eenen Ibiskop.
Ibn, hetzelfde woord als aben, ebn of ben, dat
.zoon" beteekent, is bet aanvangswoord in den naam
van een aantal arabische personen. De meest bekenden volgen hieronder.
Ibn Abi OsaIbah (Mowafrik-eddin), een
der beroemdste geneeskundigen van zijnen tijd, geb.
te Damascus 1203 na Chr., gest. 1270, is o. a. schrijver van eene zeer geachte biographic der beoefenaars
van het geneeskundige vak.
Zie IBN-ELIbn al
Ibn-Arabschach (Achmed),arab. schrijver,
gest. 1450 te Damascus; men heeft o. a. van hem
eene .Geschiedenis van Timoer", d. i. Tamerlan (lat.
van Manger, Leeuwarden 1767-72; arab. tekst Calcutta 1812, 1818) en eene verzameling Fabelen
(uitgeg. door Freitag, Bonn 1832).
–

–

–

–

Ibn-Batitta

Ibrahim•Pacha

Ibn Battlta, arab. reiziger, geb. 1302 te Tanger in Marokko, opperrechter te Delhi, ging als gezant van den Groot-Mogol naar China, bereisde Rusland, Byzantium, Perzie, den Indischen archipel en
het binnenland van Noord-Afrika (Timboektoe), en
keerde na 30 jaren afwezigheid in zijn vaderland
terug, waar hij 't verhaal van zijne reis te boek stelde
(uitgeg. door Defrdmery en Sanguinetti, 5 dln. Parijs 1855-59).
Ibn Bditar, of Aben-Beithar, arab. geneesen natuurkundige, geb. bij Malaga, intendant-generaal der lusthoven te Damascus, gest. aldaar 1248 ;
zijn werk over de eenvoudige geneesmiddelen bevat
zeer veel wetenswaardigs.
Ibn Coteibah, arab. philoloog en geschiedschrijver, geb. omstr. 829 te Merw of te Bagdad,
gest. 883 of 905 te Bagdad ; van de 40 door hem
geschrevene werken verdient vooral melding zijn
.Handboek der Geschiedenis" (uitgeg. door Wiistenfeld , GOtting. 1850; door Sprenger, Calcutta1851).
Ibn Doreid, arab. dichter, geb. 838 te Bassora, gest. 933 te Bagdad. Van de vele commentarien
op zijne-Al-kassideh al-Maisureh, is die van Scheid
(Harderwijk 1786) de-voornaamste. Men heeft ook
nog van I. een .Genealogisch-etymologisch handboek"
(uitgegeven door Wiistenfeld, 2 dln. Gottingen
1853-54).
Ibnega, of Jibnega, afstammeling van Benjamin ; I Chron. 9: 8.
Ibn el Athir, arab. geschiedschrijver, geb.
1160 te Djezireh-beni-Omar, gest. te Mossoel omstr.
1233, schreef o. a. eene .Kronijk" in 12 dln., waarvan de twee laatste deelen zijn uitgeg. door Tornberg (Upsal 1851-53), en in het Zweedsch vertaald
(2 dln. Lund 1851-58).
Ibn el Faridh. Zie IBN-FARIDII.
Ibn el Khatib, arab. schrijver in Spanje,
geb. te Granada 1313, gest. 1374, is de schrijver
van eene ),Geschiedenis van Granada", en van eene
»Chronologie der kalifen en der koningen van Afrika
en van Spanje".
Ibn el Mokaffa, arab. schrijver uit de 8e
eeuw, geboortig uit Perzio. Door zijne bijtende spotternijen haalde hij zich den haat op den hats van
Mansor, neef van Abdallah, die hem levend liet verbranden door hem in eenen gloeienden oven te laten
werpen (757).
Ibn Faridh, of Ibn-al-Faridh, arab. dichter,
geb. 1181 te Cairo, gest. 1234. Van zijne dichtstukken werd zijn groot Taiyet uitgeg. door HammerPurgstall (Das arabische Hohe Lied der Liebe, Weenen 1854), zijn klein Taiyet door Wallin (Helsingfors 1850), zijn Divan (1841 te Damascus gelithographieerd) door Scheik Rozjaid-ed-Dedah (Parijs
1855).
Ibn Haukal, arab. reiziger, die sedert 942
gedurende 28 jaren lang alle destijds aan den Islam
onderworpene landen bezocht, en daarvan omstr. 976
eene uitvoerige beschrijving in het licht gaf, die den
eersten keer in afzonderlijke stukken gedrukt is.
Ibnija, of Jibnija, afstammeling van Benjamin ;
1 Chron. 9: 8.
Ibn Khaldoen, de begaafdste van alle arab.
geschiedschrijvers, geb. 1332 te Tunis, bekleedde
hooge ambten te Tunis, te Fez en in Egypte, gest.
1406 als groot-kadi der Malekieten te Cairo, schreef
een groot historisch werk over de geschiedenis der
Arabieren, Perzen en Berberen. Van het gedeelte, dat
over de Berberen handelt, is de arab. tekst uitgeg.
door De Slane (2 dln. Algiers 1847--51), en eene
fransche vertaling daarvan (4 dln. Parijs 1852-56).

Ibn Khallikan, of Ibn-Khilkan, arab. geschiedschrijver en biograaf, geb. 1211 te Arbela,
bekleedde hooge rechterlijke ambten te Cairo en te
Damascus, en stierf aldaar als groot-kadi 1281. Van
zijne werken is voor ons wel het belangrijkst de
Vitw illustrium virorum (uitgeg. door Wiistenfeld,
11 stukken, Gottingen 1835-50 ; door De Slane
dl. I Parijs 1842; fransche vertaling van De Slane,
Dl. 1 en 2 Parijs 1842-43).
Ibn Thofail, arab. dichter en philosoof, geb.
in het zuiden van Spanje, gest. 1188 te Marokko.
Zijn philosophischen roman Hai Ibn Yokdhan (arab.
en lat. van Pococke, Oxford 1671, 1700), werd reeds
bij bet leven des schrijvers hoog geroemd.
Ibo, of Iwo, stad in het land Yoroeba in Guinea ;
75,000 inw.
Ibrahim, d. i. Abraham, als voornaam (en
zelfs als geslachtsnaam) zeer algemeen bij de Arabieren en de Turken. De meest bekende personen
van dien naam volgen hieronder.
Ibrahim (Nahr), de Adonis der ouden, riviertje
in Syrie, in het zuidwestelijk gedeelte van het pachalik Tripoli, outlast zich na eenen loop van 3 mijlen in de Middellandsche Zee bezuiden Dzjebail.
Zie ADONIS.
Ibrahim (Aboe-Abdallab), stichter van de dynastic der Aglabieten. Zie AGLABIETEN.
Ibrahim, turksch sultan, broeder van Amurat IV, beklom den troon in 1640. Bevreesd voor
de wangunst van zijnen broeder, had hij zich sedert
lang laten doorgaan als Teed hij aan onnoozelheid of
idiotisme ; nauwlijks echter was het tijdstip daar,
om den troon te beklimmen, of hij wierp het masker
af. Hij gaf zich over aan allerlei liederlijkheden en
wreedheden, zoodat er een algemeene opstand tegen
hem uitbrak, en hij zich genoodzaakt zag afstand
van den troon te doen (1649). Hij werd in het serail opgesloten, en daar eenige dagen later gewurgd.
Onder I.'s regeering valt bet beleg van Azof (1641)
en de oorlog van Candia, ondernomen tegen de Venetianen.
Ibrahim Bey, geb. 1735 in Circassie, werd
1776 stadhouder van Cairo. Reeds spoedig zag hij
zich genoodzaakt het gezag te deelen met MoeradBey ; doch eindelijk bleef hij alleen meester van het
bewind, en oefende lang eenen alvermogenden invloed uit op de Mamelukken. Tijdens den egyptischen
veldtocht der Franschen hood hij slechts zwakken
tegenstand, en werd 1799 bij Al-Arisj overwonnen
door Kleber en Reynier. Hij werd 1805 afgezet door
Mehemed-Ali, pacha van Egypte, en had het behoud
van zijn leven slechts hieraan te danken, dat hij zich
niet door des pacha's dringende uitnoodigingen liet
belezen om naar Cairo te komen. Hij nam de wijk
naar Dongola, in Nubie, waar hij 1816 stierf.
Ibrahim Pacha, aangenomen zoon van Mehemed-Ali, geb. 1789 te Kavala in Roemelie, stond
aan het hoofd van den veldtocht tegen de Wahabieten (1816-1818), die hij, na menig schitterend
bewijs van moed en krijgsbeleid gegeven te hebben,
geheel en al overwon ; vervolgens onderwierp hij
Sennaar en Darfoer; 1825-1828 voerde hij het
opperbevel over de egypt. expeditie in Morea, waar
hij eenen verdelgingsoorlog voerde, totdat hij door
de Franschen genoodzaakt werd dat land te ontruimen ; 1831 veroverde hij Palestina, na bet stormenderhand hemachtigen van St.-Jean-d'Acre (25 Mei
1832) gelled Syrie, versloeg de Turken bij Horns
(19 mull 1832), vervolgens bij Beilan, en eindelijk
(20 Dec. 1832) hij Konieh in Klein-Azie. Alsnu oprukkende tegen Constant inopel, beyond hij zich reeds
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Ibrahim•Roed

1•Calm•Kill

te Kutayeh, toen hij in zijnen zegevierenden tocht
gestuit werd door de landing der Russen in den
Bosporus; desniettemin moest de Porte (4 Mei 1833)
Syrie afstaan aan den onderkoning van Egypte, en
aan I. het district van Adana in pacht geven. De
nieuw verworvene provincien werden door I. georganiseerd. Toen 1839 de oorlog tusschen Egypte en
Turkije op nieuw uitgebroken was, lokte I., door
aanhoudend te retireeren, de Turken tot Nisib(Nezib),
waar hij hen (24 Juni) geheel versloeg en op de
vlucht dreef. Andermaal echter werden de vruchten
van zijne overwinningen hem ontrukt door de europeesche interventie, daar eene engelsche vloot de
syrische havens kwam bombardeeren, en I. genoodzaakt was het veroverde grondgebied op te geven.
Door de tering aangetast, kwam hij 1846 naar
Frankrijk, waar hij een schitterend onthaal aan het
hof genoot, doch slechts een kortstondig herstel van
zijne gezondheid. In Juli 1848 als onderkoning van
Egypte bevestigd, stierf hij reeds 9 Nov. 1848. Zijn
opvolger was Abbas-Pacha (zie dat art.), en toen
deze 14 Juli 1854 stierf, kwam Said-Pacha (zie dat
art.) aan bet bewind, die 17 a 18 Jan. 1863 stierf,
en als onderkoning opgevolgd werd door Ibrahim's
tweeden zoon Ismael-Pacha (zie dat art.).
Ibrahim Roed, ook Kerman genaamd, of
Sirdzjan, rivier in Iran (Kerman), ontspringt nabij
Kars, op de grenzen van Beloedzjistan, en valt na
eenen loop van 57 mijlen in de Perzische golf, 7 mijlen bezuidoosten het eiland Ormus.
Ibrail of Ibraila, zooveel als Brailow of Braila.
Ibros del Rey, bet nude Iberi, stad in Spanje,
9 uren gaans benoordoosten Jaen ; 4000 inw.
Ibsam, of Jibsam, afstammeling van Issaschar;
I Chron. 7: 2.
Ibsamboel, dorp in Neder-Nubie, op den linkeroever van den Nijl, met merkwaardige oud-egyptische gedenkstukken.
Iburg, marktvlek in Hanover, 3 a 4 uren gaans
bezuiden Osnabruck ; 1000 inw.
Ibycus, grieksch lierdichter uit Rhegium in
Neder-Italic, leefde in het midden der 6e eeuw v.
Chr. aan het hof van Polycrates in Samos, en stierf
later in zijne geboorteplaats. Volgens de legende echter werd hij op den openbaren weg door roovers
overvallen en vermoord ; op het oogenblik, waarop
hij ter dood gebracht werd, zag hij een troep kraanvogels voorbijvliegen, en die riep hij tot getuigen
aan. Eenigen tijd later bevonden zich een paar zijner
moordenaars op de markt te Corinthe, toen een hunner, kraanvogels voorbij ziende vliegen, tot den anderen zeide: »Daar zijn de getuigen van Ibycus!"
Deze woorden werden ter kennis gebracht van den
magistraat, die dadelijk de roovers deed vatten en
in het verhoor nemen. Zij bekenden hunne misdaad,
en ontvingen hunne straf. Wij bezitten fragmenten
van een dichtstuk van I., getiteld .De ontvoering
van Ganymedes", gedrukt achter de Xarmina illustrium fceminarum" van Fulvius Ursinus (Antwerpen
1568).
Ibzan, of Abezan, achtste rechter in Israel.
Icarie, tegenw. Nikaria, eilandje tusschen Samos en Pathmos, werd I. genoemd naar Icarus, die
dicht bij dit eilandje zijnen dood vond in de golven
der Egeische Zee, welke dan ook van I. of den naam
droeg van Icarische Zee.
Icariers, fr. Icariens, zoo noemden zich (doelende op de hooge vlucht, dien ze dachten te nemen)
de aanhangers der communistische secte van Cabet
in Frankrijk.
Icarische Zee, lat. Icarium mare. Zie IcAme.

Icarius, 1) een Athener, wiens legende vrij veel
overeenkomst heeft met het bijbelverhaal aangaande
Noach, waarvan het slechts eene gewijzigde lezing
schijnt: het heet namelijk, dat I. aan Bacchus gastvrijheid bewees, waarvoor deze hem beloonde door
hem te onderrichten in het aankweeken van den
wijnstok. Toen later eenige personen van L's wijn
dronken werden, hielden ze hem voor een gifmenger,
en doodden hem. Zijne dochter Erigone verhing zich
nit droef heid , toen zij het lijk haars vaders vond.
Door de goden werd I. als BoOtes aan den sterrenhemel geplaatst, zijn bond Ma3ra als Sirius, en Erigone
als de Maagd. — 2) I., Ikarion, zoon van Perieres
en Gorgophone, werd de vader van Penelope.
Icarus, zoon van Dedalus (zie dat art.) verongelukte, doordien het was zijner vleugelen in de zon
smolt nabij het eilandje, dat sedert naar hem genoemd
is (zie IcARte).
Icauna, rivier in Transalpijnsch Gallie (Lugdunensis la) ; tegenw. de Yonne.
Iccius, 1) een vriend van den dichter Horatius.
— 2) romeinsch pretor in Sicilie (44 v. Chr.).
Iccius portus, haven in Gallie. Zie ITIUS.
Iceland, engelsche naam van IJsland.
Icenen, lat. Iceni, yolk in romeinsch Britannia
(Flavia Cesariensis), in het noorden, had tot voornaamste steden : Venta-Icenorum (tegen•. Caster bij
Norwich), en Icenorum oppidum (tegenw. Ixworth).
Dit yolk stelde zich onder het protectoraat van Rome
ten tijde van Claudius, en kwam in opstand ten tijde
van Nero. Zie BOADICEA.
Ichenhausen, marktvlek in Beieren, kreis
Zwaben, aan de Gfintz, circa 3 uren gaans bezuidoosten Guntzburg ; 3000 inw.
Ichneumon, de Pharao's muis of rat, een
roofdier op de noordkust van Afrika, voornamelijk
in Egypte, leeft van ongedierte (muizen, kleine
slangen, enz.), vangt ook vogels om die te verslinden,
en eet ook krokodil-eieren. De Egyptenaren oudtijds
vereerden den I. als eene godheid ; tegenwoordig bedienen ze zich van den tamgemaakten I. om muizen
te vangen.
Ichnusa,oudgrieksche naam van 't eil.Sardinie.
Ichthyocentauren, in de griekschemythologie zeegoden met den staart van een visch en twee
voorbeenen van een paard.
Ichthyophagen, d. i. Visch-eters, onder
deze henaming verstonden de ouden twee volken :
1) in Gedrosie, in het tegenw. Beloedzjistan, aan de
Arab.-perz. Zee ; 2)in Ethiopie, aan de Arabisclie golf.
Icidmagus, stad in Gallie; tegenw. Issengeaux.
plebeisch romeinsch geslacht, waartoe
behoorden : I. (Spurius), een der vijf eerste tribunen van Rome, deed 493 v. Chr. de wet Icilia aannemen, waarbij verboden werd eenen tribuun in de
uitoefening zijner functien te storen. — I. (Lucius),
tribuun in 456 v. Chr., verschafte aan het collegie
der tribunen bet recht om den senaat bijeen te roepen. Hij was de verloofde van Virginia ; toen deze
door Appius Claudius geschaakt was, bracht hij de
armee in opstand tegen de Tienmannen ; en na de
omverwerping van hun gezag werd I. door het yolk
ten tweeden male tot tribuun gekozen (449 v. Chr.).
Iciodurum, stad in Gallie ; tegenw. Issoire.
Ico, stad in Brazilie, prov. Ceara, aan den Salgado, 13 uren gaans benoordoosten Crato ; met het
district I. 8000 inw.
Icod, voluit : Icod de los vinos, stad op de westkust van het eiland Teneriffe, 7 mijlen bezuidw.
Santa-Cruz ; 5500 inw.
I—Colm--Kill, een der Hebrieden. Zie IONA.
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Iconium

Idistavisus campus

ICOniUM, tegenw. Konieh, stad in Klein-Azie
(in het N. T. vermeld: Hand. 13 : 51 ; 14 : 1, 19,
21 ; 16: 2 ; II Tim. 3: 11), lag in Phrygie, op de
greuzen van Cilicie, was in de 4e eeuw de hoofdpl.
der prov. Lycaonie, en in de middeleeuwen (van de
tie tot de 13e eeuw) het middelpunt van het seldzjoeksche sultanaat I.; zie KON1EH. In 1190 in de
vlakte van I. schitterende overwinning op de Turken,
bevochten door Frederik Barbarossa, die eenige dagen later ook de stad I. innam. Zie ook KocNt.
Iconoclasten, d. i. Beeldstortners of Vernielers van beelden. Zie BEELDSTORMER1J.
ICOSiUD1, stad in Mauritania Cesariensis, schijut
gelegen te hebben ter plaatse van het tegenw. Algiers, en niet (zooals men vroeger gemeend heeft)
te Sjersjell of Cherchell (Julia Ccesarcea) of te Oran

broeder deelaan den tocht der Argonauten; I. doodde
Castor, en werd toen door Jupiter doodgeslagen.
Idbas, zoon van Etam ; I Chron. 4 : 3.
Iddo, 1) een vorst over den halven stam Manasse ; I Chron. 27 : 21. 2) een profeet in Israel ;
H Chron. 12 : 15; 13 : 22. — 3) de vader van den
profeet Zacharias ; Ezra 5: 1 ; 6: 14. — 4) de grootvader van den profeet Zacharias ; Zacli. 1 : 1, 7.
5) nog vier andere personen van dien naam ; I Kou.
4; 1 Chron. 6 ; Ezra 8; Neh. 12.
Idasche bergen. Zie InEiis.
Idel, de rivier de Wolga. Zie ATYL.
Ideler Christian Ludwig), duitsch astronoom
en tijdrekenkundige, geb. 21 Sept. 1766 te GrossBrese bij Perleberg, sedert 1821 prof. aan de universiteit van Berlijn, gest. 20 Aug. 1846. Zijn nitmuntend Handbuch der mathematischen and technischen Chronologie (2 dln. Berlijn 1825-26) werd
ook door hem bewerkt tot eenLehrbuch derChronologie
(Berlijn 1831), en aangevuld met Die Zeitrechnung
der Chinesen (Berlijn 1839). Met Nolte bewerkte H.
twee uitmuntende handboeken der fransche en der
engelsche taal- en letterkunde. —I. (Jul. Ludw. J.),
oudste zoon van den vorige, geb. 3 Sept. 1809 te
Berlijn, gest. 17 Juli 1842, studeerde eerst geneesen natuurkunde, legde zich daarna ijverig toe op
oud-egyptische studien, en gaf een aantal wetenschappelijke werken in bet licht. — I. (Karl Wilh.)
bloedverwant der beide vorigen, geb. 25 Oct. 1795
te Bentitsch in de Mark, professor der geneeskunde
te Berlijn en directeur der krankzinnigen-afdeeling
bij de Charite, gest. 29 Juli 1860 te Kamlosen, heeft
zich jegens de psychiatric verdienstelijk gemaakt.
Voornaamste werken van I.: Grundriss der Seelenheilkunde (2 dln. Berlijn 1835-38); Biographien
Geisteskranker (Berlijn 1841); Versuch einer Theorie
des religiosen Wahnsinns (2 dln. Halle 1848-50);
Lehrbuch der gerichtlichen Psychologie (Berlijn1857).
Ides (Evert Usbrandszoon), reiziger, geb. te
Gliickstadt uit hollandsche ouders omstr. het midden der 17e eeuw, genoot bij zijn verblijf hier te
laude de bescherming en vriendschap van den amsterdamschen burgemeester H. Witsen, was 1691
staatsraad in russische dienst, en stond aan het
hoofd van het groote gezantschap (12 Duitschers en
9 Russen), dat door tsaar Peter I naar Peking werd
gezonden. Op de door Nicolaas Witsen van NoordRusland vervaardigde kaart afgaande (die als zeer
nauwkeurig door hem geroemd wordt) toog hij door
Siberio en Mongolic naar China, en werd na zijnen
terugkeer in Rusland directeur-generaal van den
scheepsbouw aldaar. Reeds in 1699 verscheen te
Amsterdam in het licht een Dagregister van zijne
gezantschapsreis, hetwelk een geheel vomit met de
1710 op kosten van zijnen vriend H. Witsen te Amsterdam in 't licht gegevene beschrijNing in kwarto,
getiteld : Driejarige Reize naar China, door den
Moskovischen afgezant E. LIsbrandz. Ides, welk belangrijk werk ook in 't Engelsch vertaald is.
Idebs, 1) zoon van Dardanus en Chryse, kwam
zich uit Arcadie nedcrzetten aan de naar hem genoemde Ideische bergen aan den Hellespont, waar
hij ter eere van Cybele eenen tempel bouwde. —
2) de heraut der Trojanen, die de ter bevrijding van
Hector strekkende geschenken in het grieksche
kawp bracht.
Idisioviso, bij Grimm voor Idistavisus.
Idistavisus campus, groote vlakte in Gerbij de Cherusken, aan de oevers van den Visurgis (de Weser); schitterende overwinning (anno 1 6) van Germaniens op AfIlliflillS.Zie HASTENBECk.
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Iculisma, ook Ecolisma, of Inculisma, stad in
Gallie, in Aquitauia 2a ; tegenw. Angouleme.
Ida, 1) tegenw. Kas-dagh, kleine keten bergen
in aziat. Turkije, prov. Anadoli, dus in het oude
Mysie en het landschap Troas. Aan den voet van den
I. lag de stad Troje. Op den I. werd de straf aan
Paris voltrokken (zie Pats); op den I. ontsprongen
de Scamandrus, de Rhesus, de Granicus.— 2) tegenw.
Ypsiloriti of Monte-Giovio, bergketen (7100 vt. hoog)
midden op het eiland Creta, van het W. naar bet
0.; op de I. woonden de Dactylen, door wie Jupiter
opgevoed werd. Zie DACTYL!.
Ida, twee roornsch-kath. heiligen: 1) de moeder van Godfried van Bouillon, gest. 1113 ; gedenkdag 13 April. — 2) eene weduwe aan het hof van
Karel den Groote ; gedenkdag 4 Sept.
een volksstant in het binnenland van
bet eiland Borneo.
Idaard, of Ydaard, oudfriesch Eedawere, dorpje
in Friesland , '2 urea gaans bezuiden Leeuwarden ;
omstr. 100 inw.
Idaarderadeel, of Ydaarderadeel, oudfriesch
Eedawerderadeel, grietenij in Friesland, bevat de 8
dorpen: Idaard, Aegum, Roordahuizum, Friens,
Grouw, Warrega, Warstiens en Wartena.
Idaers, een yolk in de Batta-landen, op Borneo.
Zie InEils.
Idala, of Jidala, stad in den scam &baton ;
Jozua 19: 15.
Idalia, of Idalium, (voorgebergte en) stad op
het eiland Cyprus, benoorden Citium, met een ternpel van Venus, die daarnaar den bijnaam Idalia
voerde. Reeds ten tijde van Plinius bestond deze
stad niet meer.
Idanha,twee plaatsen in Portugal,n1.: 1)Idanhaa-Nova, d. i. Nieuw-I., prov. Beira, aan den Ponsul,
15 uren gaan bezuiden Guarda ; 2500 inw. —
2) Idanha-a-Velha, d. i. Oud-I., het oude Egiditania
of Igadita, vierdhalf uur gaans van het vorige, aan
den Ponsul ; het is de geboorteplaats van Wamba ;
wegens de ongezondheid der plaats is dit I. niet
zeer volkrijk; het werd 1704 bemachtigd door den
hertog van Anjou.
Idanus, of Danus, riv. in Gallie; tegenw. de Ain.
Idar, dorp met 1700 inw. in Oldenburg, district
Birkenfeld, aan het daarnaar genoemde Idarwald,
zijnde het tniddelste gedeelte van den Hundsriick.
Idas, zoon van Aphareus en Arctic, schaakte
de rnaagd Marpessa ; doch Apollo, die ook op Naar
verliefd was, haalde hem in, en nu ontstond er eene
worsteling;Jupiter kwam tusschen beiden en scheidde
de vechtenden, waarop Marpessa de voorkeur gaf
aan I. (vergelijk EUENUS, waar eene andere lezing
up deze legende vuorkomt). Later narnen 1. en zijii
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Idjing, of Tassem, gebergte op Java, resid e ntie
Bezoeki, ads.-res. Banjoewangi. De boogste piek van
bet Idjingsche gebergte is de Merapi (omstr. 9000
vt.). Een andere piek (de Widodarin) heeft een
krater van 800 vt. middellijn en 350 vt. diepte, den
grootsten en diepsten krater, dien men op geheel
Java aantreft. Uitbarstingen 1796 en 23 en 24 Jan.
1817; vooral laatstgenoemden richtten vreeselijke
verwoestingen aan, vernielden geheele bosschen,
maakten rivieren droog, en verdelgden honderdert
menschenlevens.
Idmon, zoon van Apollo en Cyrene, een waarzegger, stierf op den Argonauten-tocht in Bithynie,
en werd daar als halfgod vereerd.
Idomeneus, de schoone koning van Creta,
een der aanbidders van de schoone Helena, was een
kleinzoon van Minos II en een zoon van Deucalion.
Met 80 schepen toog hij aan het hoofd der Cretenzen
naar Troje, en was een der helden, die zich bij het
beleg van die stad het meest onderscheidden. Op den
terugtocht door een geweldigen storm beloopen, deed
hij aan Neptunus de gelofte, hem, indien hij gespaard
bleef, het eerste levende wezen te zullen offeren, dat
hij zien zou na zijne behoudene aankomst. Nauwlijks had hij voet aan wal gezet, of hij werd verwelkomd door zijnen zoon, die dan ook aan Neptunus
werd geofferd. Deze moord had eene pest op bet
eiland ten gevolge, en I. werd door zijne onderdanen
weggejaagd. Hij nam de wijk naar de Salentijnen in
Calabrie, waar hij hoogbekaard stierf. Te Cnossus,
waar men zijn graf had, werd I. als halfgod vereerd.
Idria, stad in het oostenrijksche hertogdom
Krain, 6 mijlen bewesten Laybach ; 4700 inw.; beroemd door zijne 1497 ontdekte kwikzilvermijnen.
— I., rivier in de Krain, ontspringt in 't Tarnovaner Woud, doorstroomt een gedeelte van het graafschap GOrtz, en valt boven Tolmein in den Isonzo.
Idris. Zie EDRIS.
Idro (het meer van), it. Lago d'Idro, lat. Edrinus
lacus, een 3 uren gaans lang, 1 uur gaans breed meer
in de lombardische prov. Brescia, wordt doorstroomd
door de Chiese. Op den zuid-oever van dit meer liggen de twee dorpjes Idro-Alto en Idro-Basso, samen
bevolkt met omstr. 2000 inw.
Idsard (Ter-), friesch dorp. Zie TER-1DSERD.
Idsega, of Idzega, ook wel Idzinga en Idsinga.
dorpje in Friesland, 2 uren gaans bezuidw. Sneek
met bijbehooren 200 inw.
Idsegahuizen, of Idsegahuisum, oudfriesch
Idschusen, dorpje in Friesland, circa 2 uren gaans
bezuidw. Bolsward ; met bijbehooren 170 inw.
Idserd (Ter-), friesch dorp. Zie TER4DSERD.
Idsinga. Zie IDSEGA.
Idsinghuisum. Zie IDSEGAHUIZEN.
Idskenhuizen, dorp in Friesland, derdhalf
our gaans bezuiden Sneek, en bijna even ver benoorden de Lemmer ; 350 inw.
Idstedt, dorp in 't hertogdom Sleeswijk, 2 uren
gaans benoorden de stad Sleeswijk ; veldslag 24 en
25 Juni 1850 der Sleeswijk-Holsteiners (onder Willisen) tegen de Denen (onder Krogh).
Idstein, stad in het Nassausche, ruim 2 uren
gaans benoorden Maintz ; 2000 inw.; kwarn 1721
aan Nassau.
Idubeba, tegenw. Sierra d'Oca, bergketen in
Hispania, scheidde zich van de Cantabrische Pyrenean beznidoosten de bron van den Ebro, en benoordoosten die van den Duero, liep van het N. W.
naar het Z. 0., van Segisamon tot Bilbilis, en vereenigde zich nabij de bronnen van den Taag met
eene tweede keten (nl. de Ortospeda).

Idumea, of Edom, bergacbtig landschap aan
de zuidoostgrens van Palestina. Oost-ldumea werd
de landstreek genaamd beoosten den stam Gad en
den oostelijken halven stam Manasse; in Oost-I. lag
de stad Bosra of Rostra. In het N. T. wordt 1.
vermeld : Marc. 3 : 8. De Roode Zee werd ook wel
Zee van Idumea of Idumeesche Zee genoerod. Zie
ook het art. IDUMEeRS.
Idumeors, of Edomieten, een oud yolk in Palestina ; ze beweerden of te stammen van Ezau, die
bijgenaamd werd Edom, d. i. de Roode. Ze vestigden zich eerst benoorden de Roode Zee, bezuiden de
Zwarte Zee en 't gebergte Seir, door welke bergen
ze gescheiden waren van de landstreek, die sedert
toegedeeld werd aan den stam Juda ; vervolgens
breidden zij zich uit in Steenachtig Arabia en in de
naburige landen ; aan de Roode Zee hadden zij de havens Elath en Asiongaber, welke steden hun ontnomen werden door David, die de bezuiden Palestina
wonende I. onderwierp. Later werd Idumea door
Hyrea-mis I veroverd en bij Judea ingelijfd. Herodes,
die over Judea regeerde ten tijde van Augustus, was
een Idumeer; en keizer Philippus, bijgenaamd de
Arabier, was geboortig uit Bosra.
Idun, verkeerdelijk ook wel Iduna, in de noordsche mythologie eene godin, die de toekomst kende.
Zij was de dochter van den dwerg Svald, de vrouw
van Braga ; zij was in het bezit der wonder-appelen,
die men slechts behoefde te proeven om eene eeuwigdurende jeugd deelachtig te worden. Uit de gevangenschap bij den revs Thiassi werd zij verlost door
Loki.
Idus, bij de Romeinen de 15e dag der maanden
Maart, Mei, Juli en October, en de 13e van de overige
maanden. Die dagen waren aan Jupiter gewijd, aan
wien dan door den Flamen-dialis een schaap (idulis)
geofferd werd.
Idzega. Zie IDSEGA.
Idzegahuizum. Zie IDSEGAHUIZEN.
IdZehUiZen., het dorp Idsegahuizen.

Idzinga. Zie IDSEGA.
Idzinghuizen, het dorp Idsegabuizen.
Ieren, de bevolking van Ierland.
Ierland, engelsch Ireland, iersch Erin, bij de

ouden bekend onder de namen Hibernia, Iernis,
Juvernia, Scotia major, een der Britannische eilanden,

en een der drie rijken, die gezamenlijk bet koningrijk
Groot-Britannia nitmaken,ligt ten W. van bet eigenlijke Groot-Britannia, waarvan bet gescheiden is
door het kanaal St.-George of de Iersche Zee ; I. is
bijna 1530 vierk. mijlen groot ; de bevolking (bestaande uit dertien Roomsch-katholieken tegen drie
Niet-roomschen) werd in 1754 geschat op hoogstens 2,400,000 zielen ; dat getal was in 1820 geklommen tot 6,801.827 en in 1841 tot 8,175,124,
loch in 1851 weder gedaald tot 6,553,290 en in
1861 tot 5,764,543; die vermindering van het zielental is deels het gevolg van armoede en nood
(waardoor de sterfte natuurlijk grooter is, dan bij
algemeene welvaart), maar moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de op groote schaal uit I.
ptaats hebbende landverhuizing (van 1851 tot 1861
zijn alleen uit de iersche havens naar Engeland en
Noord-Amerika vertrokken 1,230,986 menschen
waaronder verreweg het grootste gedeelte landverhuizers). De hoofdstad van 1. is Dublin, zijnde I. ingedeeld in vier groote provincien (nl.: 1. Leinster,
2. Ulster, 3. Connaught, 4. Munster), die op hare
beurt weder ingedeeld zijn in gezamenlijk 32 graafscbappen, waarvan hier de namen alphabetiscb volgen, met die der hoofdplaatsen er naast.
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Hoofdplaatsen.
Graafschappen.
I. Leinster of Lagenia
(de oostelijke prov.).
Carlow.
Carlow
Dublin. '
Dublin
Athy.
Kildare
Kilkenny.
Kilkenny
Tullamore.
King's County
Longford.
Longford
Dundalk.
Louth
Navan.
Meath
Maryborough.
Queen's County
Mullingar.
Westmeath
Wexford.
Wexford
Wicklow.
Wicklow
II. Ulster of Ultonia
(de noordelijke prov.).
Belfast.
Antrim
Armagh.
Armagh
Cavan.
Cavan
Lifford.
Donegal
Downpatrick.
Down
Enniskillen.
Fermanagh
Londonderry.
Londonderry
Monaghan.
Monaghan
Omagh.
Tyrone
III. Connaught of Connacia
(de westelijke prov.).
Galway.
Galway
Carrick.
Leitrim
Castlebar.
Mayo
Roscommon.
Roscommon
Sligo.
Sligo
IV. Munster of Momonia
(de zuidelijke prov.).
Ennis.
Clare
Cork.
Cork
Tralee.
Kerry
Limerick.
Limerick
Clonmel.
Tipperary
Waterford.
Waterford
Over het geheel genomen is I. een vlak land, goed
bewaterd door een aantal rivieren (o. a. Shannon,
Bandon, Lee, Blackwater, Boyne, Liffey, Barrow,
Slane, enz.), drie groote kanalen (genaamd het
Groote kanaal, het Koningskanaal en bet kanaal van
Newry), en eene menigte meren (o. a. die van Swilly,
Foyle, Neagh, Erne, Corrib, Lane, Killarney, enz.).
De kusten van I., inzonderheid die aan de zuidwestzijde, vertoonen als het ware slechts eene aaneenschakeling van inhammen of baaien, zeer dienstig
voor de vaart, en vele gemakkelijke havens (o. a.
Bantry, Cork, Belfast, Dlingle, Sligo, enz.). De vroegste gescbiedenis van I. is in fabelen gehuld ; de eerste
bekende bewoners van I. waren van den celtischen
starn, noemden zich Iren, spraken een bijzonderen
celtischen tongval (het Ersisch, dat tegenw. nog de
volkstaal is in het westen van I.), en leefden in stammen of famine') onder hoofden, wier waardigheid
erfelijk was. Omstreeks 430 kwarn een prediker uit
Schotland, met name Patricius (Patrick, de heilige)
het Christendom in I. verkondigen; en het van het
oorlogsgewoel in het overige Europa bevrijd blijvende I. werd reeds spoedig een hoofdzetel van
monniken-geleerdheid. Tijdens de invoering van
het Christendom (5e eeuw) was I. gesplitst in een
aantal onalhankelijke rijkjes, die ieder °rider een
°igen hoofd stonden ; de voornaarnste dier hoofden
waren O'Neil in Zuid-Munster, O'Brien in Thomond
of Noord-Munster, O'Connor in Connaught, enz.
de 6e eeuw begonnen de Denen zich meester te ma-
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ken van nagenoeg al de kusten ; 849 vestigden zij
zich op de oostkust, en begonnen 851 de stad te
bouwen, waaruit later Dublin ontstond. In 853 kwam
Olav, werd opperkoning der Noormannen in I., en
maakte ook de inboorlingen, die bet Christendom
beleden, cijnsplichtig. Eerst omstreeks de helft der
10e eeuw namen ook de .Denen in I. bet Christendom aan. In het begin der lie eeuw werd BrienBorom, de koning van Munster, meester van het
grootste gedeelte des eilands; doch hij werd overwonnen en gedood (1027) door den koning van
Leinster, die tot dat einde bijgestaan werd door de
Denen, met wie hij een verbond aangegaan had. In
het begin der 12e eeuw wierpen de iersche Denen
bet noorweegsche juk af, en stelden bij de synode
van Drogheda (1152) de geheele iersche christenkerk onder het gezag van den pauselijken Stoel. Het
eiland was destijds ingedeeld in de vier iersche koningrijken Leinster, Munster, Ulster en Connaught,
en in de door de Noormannen bewoonde oostelijke
districten. Al die gedeelten waren schier onafgebroken met elkander in oorlog, een toestand, wel geschikt om de begeerige blikken van Engeland's koning op zich te vestigen. Hendrik II van Engelandhad dan ook reeds in 1155 eene bul van pans Adriaan IV weten te verkrijgen, waarbij geheel I. formeel
met Engeland werd vereenigd ; en toen de uit Leinster verdrevene koning Dermod bescherming en bijstand kwam zoeken bij Engeland, maakte Hendrik II
van die gelegenbeid gretig gebruik om zich op I. te
werpen : hij zond een leger van 4000 man derwaarts,
en kwam zelf (Dec. 1171) vergezeld van 400 ridders. De koningen van Leinster en Munster erkenden zijn oppergezag ; hij bemachtigde Dublin en de
oostelijke kuststreek, beleende daarmede zijne baronnen, en voerde de engelsche wetgeving in. In
1175 gaf ook Roderik van Connaught zijnen tegenstand op in zooverre, dat hij wel is waar het noordelijk gedeelte van I. behield, doch cijnsplichtige
vasal van Engeland's koning werd. De Engelschen
gingen voort met veroveren en tot onderwerping
brengen, en I. bleef lang het tooneel van onrust en
geweld. De lren, die nog hunne onaf hankelijkheid
hadden weten te handhaven, riepen de hulp in van
den koning van Schotland; en deze zond hun 1315
zijnen broeder Eduard Bruce, die te Dundalk door
hen tot koning verheven werd, doch in den slag bij
Dundalk (1318) sneuvelde in tweegevecht tegen een
Engelschman. Door het huwelijk van den hertog van
Clarence, zoos van Eduard III, met de erfdochter
der koningen van Ulster (1364) kwam geheel I. onder Engeland's gezag ; doch de vijandschap tusschen
de beide nationaliteiten bleef voortduren, en bij eene
wet van 1367 werden de leren voor vijanden verklaard en alle vermaagschapping met hen verboden.
De constitutie, waaraan nu de Engelschen deelnarnen,
werd door de Poynings-acte van 1495 in meer monarchalen geest vastgesteld, ‘yaarbij I. echter een
eigen parlernent behield. Herhaalde malen beproefden de fern te vergeefs om het engelsche juk af te
schudden; en door hunne weigerachtigheid om de
door Hendrik VIII in Engeland ingevoerde kerkhervorrning aan te namen haalden zij zich nieuwe vervolgingen op den lials. Toen Elisabeth 1558 begon
ow de hervorming net geweld in I. door to drijven,
kwamen de Ieren herhaaldelijk in opstand; vooral
verdient bier melding de opstand van 1595 odder
aanvoering van Hugh O'Neill, graaf van Tyrone, (lien
het lord Montjoy eerst 1599 geltikte te dempen, even
als hij ook twee jaren later eenen door Spanje
derste ► nden opstand onderdrukte. De eerste vorst,

Ierland
die I. door hervormingen zocht te winnen en tot
beschaving te brengen, was Jacobus I, die verklaarde
dat alle bewoners van I. vrije burgers waren, en die
in bet 1615 geopende parlement ook Ieren (mits
niet Roomsch-katholiek) zitting liet nemen; reeds
door Elizabeth waren alle Roornsch-katholieken
uitgesloten van de bevoegdheid om openbare ambten
te bekleeden. Onder Karel I kwam I. alweder in opstand ; maar Loch koos het 1641 partij voor hem,
tegen het engelsche parlement. Dit had eindelijk ten
gevolge, dat Cromwell 1649 in I. landde met eene
armee, en de in opstand zijnde Ieren als met eerie
ijzeren tuchtroede tot onderwerping bracht. Onder
Karel II hielden althans de religie-vervolgingen op.
In de tweede engelsche omwenteling (van 1688)
verklaarden de leren (altijd getrouw aan de Stuarts,
orndat die roomsch-katholiek waren) zich voor Jacobus II ; doch door de overwinning aan de Boyne,
in Ierland zelf behaald door Willem van Oranje
(1690), werd al hunne hoop voor goed vernietigd ;
en 1727 verloren de leren tot zelfs het stemrecht
bij de verkiezingen voor het parlement. De druk der
groote grondeigenaars noopte de bevolking van I. tot
allerlei middelen, ow zich zelve te helpers tegen de
overheersching: zoo ontstonden omstr. 1760 de
White boys (d. i. Witte snaken, orndat ze op hunne
nachtelijke tochten een wit hemd over hunne kleederen aanhadden), die des nachts landlieeren, pachters, geestelijken, agenten en ambtenaren overvielen,
plunderden en Inishandelden of vermoordden. Sedert 1778 ging het engelsche gouvernement jegens
I. met eenigszins mindere strengheid te werk, vooral
sedert in het volgende jaar de oorlog aanleiding gal
tot de oprichting van iersche vrijwilligers-korpsen ;
1782 werd aan het iersche parlement algeheele onaf hankelijkheid toegestaan, de Poynings-acte werd
afgeschaft, en de iersche Roomsch-katholieken erlangden het recht om grondbezit te verwerven, scholen op to richten en hunne godsdienst oribelemmerd
nit te oefenen. Door de fransche omwenteling aangemoedigd om zich van Engeland los te scheuren
(tot op den huidigen dag het geliefkoosde droombeeld der iersche heethoofden) meende I. 1796 in
opstand te komen ; doch daar de fransche vloot,
waarmede Hoche met 25,000 man hulptroepen in I.
dacht te landen, door tegenwind genoodzaakt weal
onverrichter zake naar Frankrijk terug te keeren,
werd doze poging geheel verijdeld. Eene in Jan.
1798 ontdekte samenzwering had eene voor I. zeer
bloedige reactie ten gevolge ; nieuwe pogingen van
fransche landingstroepen werden verijdeld ; en 26 Mei
1800 werd aan de zelfstandigheid van I. den genadeslag toegebracht, doordien het parlement een besluit narn, waarbij I., als een en ondeelbaar met GrootBritannie, daarbij ingelijfd werd : daarbij werd wel
is waar aan de leren bet recht toegekend om zich in
bet parlement te doen vertegenwoordigen, doch van
dat recht en van het stemrecht werden alle Roomscbkatholieken uitgesloten. Toen het Pitt niet gelukken
mocht de emancipatie der R.-Katholieken te verkrijgen, vormden de iersche R.-katholieken 1802 de
groote vereeniging (Catholic Association), die eerst
in 1829 het doel van haar streven bereiken mocht,
en aan welker hoofd O'Connell zich beroemd maakte.
Na de emancipatie werd de Repeal-Association gevormd, die zich ten doel stelde de intrekking te bewerken van I.'s inlijving bij Groot-Britannia: onder
de bekwame leiding van O'Connell nam die beweging
een voor het gouvernement inderdaad onheilspellend
karakter aan ; doch met zijnen dood verloor de gansche beweging ziel en levee. Middelerwijl was de
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nood in I., vooral door bet mislukken van den oogst
in 1846, ten top gestegen; eene poging om onder
de leiding van Smith O'Brien eene omwenteling te
doen plaats grijpen (1848) werd als in de geboorte
gesmoord ; en nu zochten de Ieren hun hell in de
landverhuizing op groote schaal: van 1841 tot 1861,
gelijk uit den aanvang van dit artikel blijkt, is de
bevolking van I. ruim derdhalf millioen zielen verminderd. In de laatste jaren begon het woelen om
de afscheiding van Ierland door geweld van wapenen
to verkrijgen (zie FENIANS), en tot op dit oogenblik
(Jan. 1867) boezemt dat woelen nog voortdurend
levendige bezorgdheid in aan het britscbe gouvernement, dat intusschen doortastende maatregelen
neemt om het uitbarsten van eene omwenteling in
I. to beletten. — De oude iersche kronijken heeft
O'Connor met lat. vertaling uitgegeven onder dozen
titel : Rerum hibernicarum scriptores veteres (4 din.
London 1814-26).
Ierland (Zee van). Zie IERSCHE ZEE.
Ierland (Nieuw-), of Tombara, een lang en
smal eiland (40 mijlen lengte) in den Stillen Oceaan,
omstr. 80 mijlen benoordoosten Papoea, ligt tusschen
N ieuw-Britannia en Nieuw-Hanover. De inboorlingen
zijn afzichtelijk leelijk, minder zwart dan de negers
van Afrika, en hebben lang, wolachtig haar.
Iernis, oude naam van Ierland.
Iersche Zee, dat gedeelte van den Atlantischen Oceaan, dat tusschen Engeland en Ierland
stroornt, staat met den Atlant. Oceaan in gemeenschap door het Noord-kanaal aan de noordzijde, en
door het kanaal St.-George aan de zuidzijde. In de
I. de eilanden Anglesey en Man.
Iestrum, friesch dorp. Zie EESTRUM.
If, het oude Hypra of Sphia, fransch rots-eilandje
in de Middell. Zee, tegenover de haven van Marseille,
met een stark kasteel (Chateau-dill), dat, 1529
aangelegd door Frans I, tegenw. tot gevangenis
dient. Het eilandje draagt zijnen naam naar de
taxisboomen (ifs), waarmede het eertijds bedekt was.
Ifat, of Efat. Zie ANKOBER 1).
Iffendic, fransche stad, dept. Ille-Vilaine,
7 uren pans bewesten Rennes ; 4500 inw.
Ifferten, duitsche naam van Yverdun.
Ifiland (Aug. Wilh.), duitsch dichter, dramaturg en tooneelspeler, gab. to Hanover 19 April
1759, als directeur-generaal van alle koninklijk
pruisische schouwburgen gest. to Berlijn 22 Sept.
1814. Dramatische Werke mit Selbstbiographie (16
din. Leipzig 1798-1802); Neue dramatische Werke
(2 din. Berlijn 1807-9).
Igbo, landschap aan weerszijden van den benedenloop der rivier Niger in Afrika, rijk aan olijfpalmen, splitst zich in verscheidene (gezamenlijk
eenen bond vormende) negerrijkjes.
Igea, vlek in Spanje, aan de Alhama, 2 uren
gaans van Cervera en 14 uren gaans bezuidoosten
Logrolio ; 2200 inw.
Igel, dorp in het pruis. reg.-district Trier, 2
uren gaans boven de stad Trier ; in de nabijheid de
ruim 71 'a. hooge Igelzuil, een der schoonste monumenten van romeinsche bouwkunst aan daze zijde
der Alpen.
Igewolden (de), daze benaming is (naar IgeGalama) gegeven aan de 4 friesche dorpen Oudega,
Nyega, Elahuizen en Kolderwolde.
Igilgilis, tegenw. Dzjidzjelli (zie DJIDJEL1),
stad in Mauritania Sitifensis, in het zuidwesten, nahij
de uitwatering van de Anapsagas.
Igiliuni, lat. naam van Giglio.
Igla, rivier. Zie 1_GLAWA.
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Iglau, bob. Gihlawa, lat. Iglovia of Giglovia,
stad in Moravie, aan de Iglawa, bij de grensscbeicling van Bobemen, 10 mijlen benoordw. Brunn ;
17,500 inw.; werd ingenomen 1742 door de Pruisen,
1805 door de Franscben. In 1434 (5 Juli) werd
bier met de Hussieten bet Iglauer Vergelijk gesloten,
krachtens welk verdrag keizer Sigismond koning
van Bohemen werd. De kreis I., waarvan I. de
boofdplaats is, heeft eene bevolking van circa 220,000
zielen, is circa 57 vierk mijlen groot, en ligt tusschen de kreise Brunn en Znaym, en Oostenrijk en
Bobemen.
Iglawa, of Igla, rivier in Moravie, ontspringt
in Bobemen, aan de moravische grenzen, besproeit
Iglau, en outlast zich na eenen loop van 19 mijlen
in de Thaya.
Iglesias, I) lat. Ecclesice, stad op het eiland
-Sardinie, dicht bij de westkust, ruim 6 mijlen bewesten Cagliari ; 4800 inw. — 2) vlek in Spanje,
3 mijlen bezuidw. Burgos.
Iglesias de la Casa (Jose), spaansch dichter, geb. 1753 te Salamanca, gest. als pastoor in het
bisdom Salamanca 26 Aug. 1791, oprichter van den
dichterbond, die bekend is onder den naam van
Salamantijnsche School. Zijne gedichten verschenen
na zijnen dood in bet licht (2 dln. Salamanca 1798).
Iglu, duitsch Neudorf, een der 16 Zipser kroonsteden in Honga•ije, aan den Hernad, 3 uren gaans
bezuiden Leutscbau ; ruim 4000 duitsche inw.
Ignatius, de heilige, een der eerste Kerkvaders, wordt gehouden voor het kind, dat Jezus aan
zijne jongeren voorstelde als een toonheeld van
nederigheid, en dat later onderricht in de leer ontving van den h. Petrus, die hem in 68 (of 69) aanstelde als bisschop van Antiochie. Op bevel van
Trajanus werd I. (anno 107) in den circus te Rome
door wilde dieren verscheurd. Gedenkdag in de
Grieksche Kerk 20 Dec., in de Roomsche Kerk 1 Fehr.
Ignatius, de heilige, patriarch van Constantinopel sedert 846, was een zoon van keizer Michael I,
werd 857 door Michael III afgezet, omdat hij zich
te vrijmoedig had uitgelaten over de ondeugden van
Bardas, den broeder van keizerin Theodora, en werd
vervangen door den beruchten Photius, die vruchteloos alle mogelijke moeite aanwendde, om 1. te hewegen van zijne waardigheid afstand te doers. Onder
keizer Basilius werd 1. in zijn patriarchaat hersteld
(867); hij stierf 877. Kerkelijke gedenkdag 23 Oct.
Ignatius van Loyola. Zie LOYOLA.
Ignorantijnen, Freres ignorantins, broeders
der christelijke leer, een zich aan het volksonderwijs
toewijdende tak van de orde der Jezuieten, 1724
in Frankrijk gesticht door den abbe Baptiste de la
Salle. •
Iguala, vlek in Mexico, prov. Puebla, 19 a 20
mijlen bezuidoosten Mexico ; Iturbide liet hier 21
Mei 1821 het vermaarde Plan van I. onderteekenen.
Bij dit verdrag, dat ook bekend is onder de benaming van , Tractaat der Drie \Vaarborgen", werd
bepaald : 1) dat Mexico onafhankelijk zoude ziju van
Spanje, ofschoon het zelfstandig geregeerd zoude
worden door eenen vorst uit de spaansche koninklijke
dynastic ; 2) dat de roomsch-katholieke eeredienst
de godsdienst zou zijn van den staat; 3) dat dc
Europeanen en de Mexicanen gelijk zouden staan in
alle rechten en privilegien. Iturbide was zelf degene,
die reeds spoedig dit tractaat schond, doordien hij
zich liet uitroepen als keizer.
Igualada, het oude Aqua! Lake, stad in Spanje,
prov. Barcelona, aan de Hoya, 7 uren gams bezaidoosten Cervera ; 14,000 inw.

Ilbesan
Iguape, rivier in Brazilie, ontspringt . op de
zuidoostbelling van bet Cubatao-gebergte, en outlast zich na eenen kronkelenden loop van ruim 30
mijlen in den Atl. Oceaan, omstr. 17 mijlen bezuidw.
Santos.
Iguarazu, stad in B•azilie, prov. Pernambuco,
8 uren gaans benoordw. de stad Pernambuco, beeft
5000 inw., en ligt dicht bij de uitwatering der riv.
I. in den Atl. Oceaan.
Iguazu, stad en rivier. Zie CURITIBA.
Igumen, stad in Rusland, 8 mijlen zuidij k
beoosten Minsk; 2800 inw.
Iguvium, tegenw. Gubbio, oud-etrurische
stad, in welker nabijheid Juni 552 de bloedige slag
werd geleverd, waarin de Grieken (onder Narses)
eene volkomene overwinning bevochten op de Gothen (onder Totilas, die zelf doodelij k gekwetst wend).
Zie overigens voor I. en Iguvinische Tafelen het art.
EUGUBIUM.

Ihamahoe, voormalig dorp en sterkte op eenen
berg op het ambonsche eiland Honimoa (nederl. 0 I.);
in 1572 onderworpen door de Portugeezen, kwamen
de bewoners van I. weder in opstand, en boden 1602
den Portugeezen zoo wakker bet hoofd, dat die genoodzaakt waren hunne poging, om I. tot onderwerping te brengen, op te geven. Nadat Honitnoa
onder nederlandsch gezag was gekomen, hebben dic
van I. zich altijd trouweloos en verraderlijk gedragen (o. a. Dec. 1631, 1653). In 1654 werd de gansche bevolking naar Loehoe verplaatst.
Ihelum, onjuist voor Jhelum (dezelfde rivier
als Behat of Behoet), is de oude Hydaspes. Zie de
artt. DJELEM en HYDASPES.
Ijon, stad in Israel ; I lion. 15: 20 ; Il Kon.
15 : 29; II Chron. 16: 4.
Ik, twee rivieren in Rusland, gouvt. Orenburg:
1) vormt over eene groote uitgestrektheid de grensscheiding tusschen de gouvernementen Orenburg en
Samara, en outlast zich na eenen loop van 40 mijlen
in de Kama. — 2) outlast zich in de Samara.
Ikabod, zoon van Pinehas, geboren na zips
waders dood; I Sam. 4: 21 ; 14: 3.
Ikkes, vale- van een der helden van David ;
II Sam. 23: 26; I Chron. 11 : 28; 27: 9.
Ikzjieden, of Ikzjidieten, eene arabische dynastie in Egypte en Syrie, gesticht door AboebekrMohammed-Ilizjid, die 933 Egypte ontvveldigde aan
de kalifen ; hij stierf 946 ; reeds in 968 eindigde
zijne dynastie, en werd vervangen door die der Fatimieten.
Ila, of Wai-lla, verscheidene rivieren in nederl.
0. I.: 1) op 't ell. Amboina, zuidwest-einde der kust
van Hitoe. — 2) op 't ell. Boero, aan de noordkust.
— 3) op 't eiland Ceram-Last.
Ilahabad. Zie ALLAHABAD.
Ilai, een van David's helden ; I Chron. 11: 29.
Ilantz, Ilan, roman. Glion, stad in het twits.
kanton Grauhunderland, 10 uren gaans bezuidw.
Chur (Coire) ; 640 inw.; is de hoofdplaats van den
Grauwen Bond ; leed veel 1795 bij den terugtocht
van Suwarow voor Massena.
Ilargus, riv. in Vindelicie ; tegenw. de Iller.
Ilawla, riv. in 't mss. gouvt. Saratow, ontspringt
op 2 mijlen afstands van den never van de Wolga,
en outlast zich, nil eenen loop van 35 mijlen, boven
hatsjalinskaja in den lion.
Ilberi (Adelgonde), nederlandsche dichteres,
was de vrouw van den groninger predikant Albertus
Alberthoma, Zij heeft drie bundels (rinds tang vergetene) stichtelijke poezie geleverd.
Ilbesan, stad in Albanie. Zie ELBASSAN.
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Ilehester, of Ivelchester, het oude Ischalis of opgebouwd door Cesar, en later nogmaals verwoest;
ruinen daarvan zijn nog te zien bij het tegenwoor!scans, marktvlek met 1000 inw. in het engelsche
graafschap Somerset, 2 uren gaans bezuidoosten
Somerton, aan den ouden Foss-way en den Ivel;
was een der voornaamste romeinsche stations in
Britannia, en is de geboorteplaats van Roger Bacon.
Ildefons, of Alphonsus, de heilige, aartsbisschop van Toledo, geb. aldaar 607, gest. 667 (of
669); gedenkdag 23 Jan.
Ile Adam, kantonshoofdplaats in 't fransche
dept. Seine-Oise, 8 uren gaans benoordw. Parijs;
1500 inw.
Ile Adam (Villiers de 1'). Zie VILLIERS.
Ile de France, 1) eiland ; zie MAURITIUS. -2) oude prov. van Frankrijk, dusgenaamd omdat zij
aanvankelijk tusschen Seine, Marne, Ourcq, Aisne
en Oise bijna een eiland vorinde; de prov. I. grensde
ten N. aan Picardie, ten W. aan Normandie, ten Z.
aan Orleanais en Nivernais, ten 0. aan Champagne.
Ilek, riv. in Rusland, komt van het Madalgirgebergte (in het land der Khirgizen), en ontlast zich
na eenen loop van 60 mijlen in den Oeral.
Ilek khan, of Ilkhani. Zie ILKHANleRS.
Ilercao, eene sterkte der Ilercaonen. Zie het
–

–

–

–

-

art.

ALARCON.

Ilercaonen, yolk in Hispania, op de beide
oevers van den benedenloop van den Iber, tusschen
de Laletanen en Valentia ; bonne hoofdplaats was
Dertosa (Tortosa).
Ilerda, tegenw. Lerida, hoofdpl. der Ilergeten.
Ilergeten, iberische volksstam in Hispania
Tarraconensis, benoorden den Ebro tot aan den
Sicoris; hunne hoofdpl. was llerda.
Ilfow, of Ilfoval, kreis in Walachije, met de
hoofdstad Bucharest.
Ilfracombe, stad in het engelsche graafsch.
Devon, aan het kanaal van Bristol, 3 uren gaans benoorden Barnstable ; 3000 inw.; zeebaden.
stad in Portugal, prov. Beira, 6 mijlen
benoordw. Coimbra, derdhalf oar gaans van de zee ;
6300 inw.
Ili, 1) rivier in Dzoengarije, ontstaat uit de
vereeniging van den Tekes met den Khoenghes en
den Kasj, loopt noordoostwaarts, en valt na een
loop van ruin' 80 mijlen in het meet Baikal.
2) district in Dzoengarije, doorstroomd door de riv.
I., met 3) de hoofdplaats 1., die ook Goeldzja of
Koeldzja heet, en in 't Chineesch genoemd wordt
Hoei-yuan-tsjing.
Ilia, dochter van Numitor, is dezelfde persoon
als Rhea Sylvia.
nico, eene schoone maagd in Pannonie, werd
453 de vrouw van Attila, die in den huwelijksnacht
stied.
Ilion. Zie Kum
Ilissus, eene beek, die uit het Hymettus-gebergte komt, bezuidoosten Athene, loopt westelijk,
en valt beneden Athene in de golf van Egina.
Ilithyia, of Eileithyia. Zie ELEITHYIA 2).
Ilium, griekseh Ilion, 1) eene stad in Troas,
gesticht door (en genoemd naar) Ilus, een der
vroegste koningen, zoon van Tros. Deze stad verwoest zijnde, werd op dezelfde plaats door Phrygiers
en Mysiers eene nieuwe stad gebouwd, die aanvankelijk insgelijks I. genoemd werd, doch later in de
geschiedenis zoo vermaard is geworden onder den
naam van Troje. — 2) een stadje niet ver van Troje,
maar dichter hij de kust, nabij de vereeniging van
den Hellespont en de Egeische Zee, ontstond ten
tijde van Alexander den Groote, die bet met privileglen begiftigde: bet werd verwoest door Sylla, weder

dige dorp Tsjiblak. Men noemde dit I. Nieuw-1.
(I. Recens), om het te onderscheiden van Troje, dat
dan Oud-I. (I. Vetus) genoemd werd.
Il khaniers, mongoolsche dynastie in Perzie,
gesticht door Hassan-Boezroek-Ilkani of Ilek-khan,
die afstamde van Arghoen-Il-khan, en die zich (bij
den Mood van Aboe-Said, den laatsten vorst nit den
tak der Gengiskhanieden in Perzie) anno 1336 meester maakte van de gansche landstreek tusschen de
Perzische golf en den Caucasus, de Caspische Zee en
den Taurus, terwijl hij zijne residentie vestigde te
Bagdad. Zijne opvolgers Aveis I en Achmed Gesair
of Aveis II hadden te worstelen met de dynastien
der Dzjoebaniers en der Modhatieriers, die hun het
overschot van het groote rijk van Gengiskhan betwistten ; en eindelijk (1390) werden de I. van den
troon gestooten door Timoer-Leng (Tamerlan). Een
oogenblik werd Aveis II te Bagdad op den troon
hersteld (1402), doch bezweek reeds zeer spoedig.
Ill, 1) rivier in Vorarlberg, ontspringt op den
Selvretta, en valt na eenen loop van 8 mijlen beneden Feldkirch in den Rijn. — 2) I., of Ell, lat. Elsus,
de voornaamste rivier in den Elzas (die er naar genoemd is), ontspringt ruim 4 uren gaans bezuiden
Altkirch, in het fransche dept. van den Boven-Rijn,
besproeit dit dept. en dat van den Beneden-Rijn,
stroomt langs Altkirch, Muhlhausen, Ensisheim,
Andolsheim, Schelestadt, Benfelden, Erstein en
Straatsburg, en valt 2 uren gaans benoordoosten
laatstgen. stad in den Rijn. De geheele lengte der I.
is 25 mijlen, in haren loop neemt zij de Lauch,
Faecht, Giesen en Andlau in zich op, en wordt bij
Colmar bevaarbaar.
Ille 1) stad in het fransche dept. der OostPyreneen, aan de Tet, 4 uren gaans benoordoosten
Prades ; 3400 inw.
2) rivier in Frankrijk, ontspringt bij Montreuil, en ontlast zich, na eenen loop
van 6 mijlen, te Rennes in de Vilaine, met welke
rivier zij haren naam geeft aan 3) het fransche
departement Ille-et-Vilaine, dat 1221 vierk. mijl
groot, en met 585,000 zielen bevolkt is, Rennes tot
hoofdplaats lieeft, en ingedeeld is in zes arrondissementen (Rennes, St.-Maio, Montfort, Redon, Vitre,
Fougeres).
Illebert,ondfriesche naam v. 't dorp Tjalleberd.
Hier, lat. Ilargus, rivier in het zuidwestelijk
gedeelte van Beieren, ontstaat uit de Breitach (van
bet Bregentzerwald) en de Stillach en Trettach (van
de beiersch-oostenrijksche grenzen), neemt deAurach
en de Ach in zich op, vormt over eene lengte van
8 mijlen de grensscheiding tusschen Beieren en
Wurtemberg, en valt, na eenen loop van 23 mijlen,
een klein uur gaans boven Ulm, in den Donau.
llli , of Illy, ook Eli, mal. Poeloe Ilir, eilandje
in nederl. 0. I., in de Indische Zee, bij Sumatra's
westkust, tegenover de uitwatering der riv. Sikoenar.
Illiberris, 1) later Helena, tegenw. Elne, gallische stad in Narbonnensis 1 a., bij de Sardonen,
niet ver van de zee, ontving den tweeden naam ter
cere van de moeder van Constantijn ; dit I. lag aan
een 2) riviertje I., vroeger Tichis genaamd, tegenw.
Tac. — 3) stad der Turdulen in Hispania Bmtica;
tegenw. Granada.
Illiers, stad in het fransche dept. Eure-Loir,
6 uren gaans bezuidw. Chartres, aan de Loir; 3000
inwoners.
Illimani , een der hoogste pieken van bet Andes-gebergte, in de Cordilleras van Bolivia, is
22,845 vt. hoog.
–

,
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Illinois

111yriii

Illinois, 1) rivier in bet noordwesten der n.amerik. Unie, ontspringt in Indiana, ontstaat uit de
rivieren Des-Plaines en Kankakee, die zich bij Dresden vereenigen, worth bij Ottawa voor stoombooten
bevaarbaar, en valt na eenen loop van 110 mijlen
in den Mississippi. De I. doorstroomt van het N.O.
naar bet Z.W. den staat Illinois, die naar haar genoemd is. — 2) een der Unie-staten van N.-Amerika,
bezuiden het Michigan-meer, is van Kentucky gescheiden door den Ohio, van Missouri door den
Mississippi ; in het noorden bestaat I. uit prairien
en vettig moerasland, in het zuiden is het land weer
boschrijk. De uitgestrektheid, die I. bestaat, is 2606
vierk. rnijlen ; in 1860 telde het eene bevolking van
1,711,753 zielen (1850 slechts 851,470, en in 1810
slechts even 12 duizend, nadat I. in 1809 tot Territorium verheven was). In 1818 werd 1. als afzonderlijke staat in de Unie opgenomen. De hoofdstad
is Springfield; de voornaamste koopstad, inz. voor
den uitvoerhandel op Canada, is Chicago. De eerste
mop. nederzettingen werden 1693 in I. gevestigd
door Franschen bij het traktaat van 1763 wend I.
door Frankrijk afgestaan aan Engeland, dat echter
1.783 al zijne aanspraken op I. moest opgeven.
Illiturgis, stad in Hispania, in Betica, in het
noorden, bij de Turdulen, aan den Bettis, werd verwoest door Scipio Africanus; lag volgens sommigen
in de nabijheid van het tegenwoordige Andujar del
Vejo, volgens anderen ter plaatse waar tegenw. Arjona ligt of BaCza.
Illkirch, fabriekdorp met 3000 inw. aan de
in het fransche dept. van den Beneden-Rijn.
of Ilok, het oude Bononia, stad in Slavonie, aan den Donau, 10 uren gaans bewesten Peterwardein ; 3200 inw.; vroeger vesting; graftombe
van den laatsten hertog van Syrmium, gest. 1525.
Illora, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordw.
Granada ; 4000 inw.; werd 1242 aan de 'Goren ontweldigd door Ferdinand, koning van Leon.
Illorin, stad met 120,000 inw. in het land
Yoruba in Guinea.
Illueca, stad in de spaansclie prov. Saragossa,
5 uren gaans benoorden Calatayud ; 2600 inw.; geboortepl. van don Alvaro de Luna.
Illuminaten, fransch Illumines, d. i. Verlichten. In de 17e en 18e eeuw werden de leden van
eenige orden in Spanje en Belgie aldus genoernd ;
dock inzonderheid verstaat men onder deze benaming de leden van een geheim genootschap, den
1 Mei 1776 opgericht door Adam Weisshaupt, professor van het kanonieke recht te Ingolstadt, onr
den voor de algemeene welvaart zoo verderfelijken
invloed der Jezuieten tegen te werden, en door de
uitbreiding van de natuurlijke godsdienst verlichting
op het gebied van godsdienst en staatkunde te bevorderen. Dit genootschap (Orde der I. genaamd)
wend bij besluit van 22 Juli 1784, vernieuwd bij dat
van 2 Maart 1785, door den keurvorst van Beieren
opgeheven.
Illuxt, inarktviek in Rusland, gouvt. hoerland,
21 mijlen bezuidoosten Titan; 1000 inw.
Illyricuni, oude naam van Illyrie; worth in
het N. T. vermeld Rom. 15 : 19.
Illyricus Fl acius. Li.0 I:LACIUS.
Illyrie, lat. Illyria, landschap in het wide Europa, waarvan de grenzen eenigszins onbestemd waren : volgens de Grieken verstond men onder den
wain I. at het bergland, dat benoordwesten Hellas
lag; volgens de Romeinen beteekende de hamming
I. al de landen, die beoosten Italie en Rhetie en bezuiden den Donau lagen. Ingedeeld wend I.: in

Grieksch I. (in het zuiden, zich uitstrekkende van
Epirus tot den berg Scodras) en Barbaarsch I. (in
het noordwesten, bewoond door de Dalmaten, de
Japoden, de Liburnen). Grieksch I. vormde een koningrijk, dat dikwijls in oorlog was met Macedonie.
De Romeinen brachten het tot onderwerping in twee
gelukkig door hen gevoerde oorlogen (229 en 219
v. Chr.), onder de regeering van koningin Teuta,
weduwe van Agron. Barbaarsch I. werd eerst later
onderworpen (zie I)ALMATEN en JAPODEN), eigenlijk
onder Augustus eerst volkomen. Gentius, koning van
I. in 168, en bondgenoot van Perseus, koning van
Macedonie, had lang oorlog gevoerd tegen de Romeinen. In de 2e en vooral in de 3e en 4e eeuw onzer jaartelling strekten de Romeinen den naam van
I. uit tot de gansche landstreek bezuiden den Donau,
van den GEnus (de Inn) af tot aan den Drilo ; men
verstond onder dien naam zelfs Macedonie, Thessalia
en het eigenlijke Griekenland. Vandaar ook, bij de
indeeling van het rijk in diocesen en proVincien,'eene
diocese I., of West-I.; in het Oostersche rijk eene
prefectuur I., of Oost-I. De diocese I. bestond nit 6
provincien: het kustland van Noricum, het binnenland van Noricum, Pannonia la, Pannonia 2a, Savia
en Dalmatie, met de hoofdplaatsen Lauriacum, Virunum, Sabaria, Bregetio, Siscia, Salona (welke
laatste tevens de hoofdstad was van de geheele diocese). Oost-I. bestond uit twee diocesen: Dacia en
Achaia (zie die artt.). In de 6e eeuw kwamen zich
slawische volkplantingen nederzetten in het grootste gedeelte van I., en het duurde niet lang of zij
begonnen het byzantijnsche juk af te schudden. De
naam van I. begon toen te verdwijnen, en men zag
de koningrijken Dalmatie en Croatie verrijzen. In
1090 vestigden zich de Venetianen en de Hongaren
in verschillende gedeelten van deze landstreek, en
eene eeuw later (1170) vormde zich het koningrijk
van Rascian (dat later Bosnia genoemd is). In de
15e eeuw overweldigden de Turken een gedeelte van
dit land (Bosnia, Servie en Albanie); de Venetianen
'behielden toen van het illyrische grondgebied niets
anders dan Dalmatie, en de Hongaren slechts Slavonie en Croatie. De beide laatstgenoemde provincial
kwamen 1558 met Hongarije onder Oostenrijk's gezag. Die staat van zaken duurde voort tot omstreeks
het begin der 19e eeuw. Wel was de naam I. reeds
weder opgekornen bij den vrede van Passarowitz
1718, loch Napoleon, overwinnaar van Oostenrijk
en van Venetie, deed dien eerst in 1809 herleven,
door de stichting van een Gouvernement der Illyrische Provincien (zie 32 regels hieronder). In 1815
gaf het congres van Weenen aan Oostenrijk dit gouvernement terug, waarvan het noordwestelijk gedeelte toen het Koningrijk I. vormde (zie het volgende art.).
Illyrie (koningrijk), duitsch Illyrien, sedert
1815 de benarning voor het noordwestelijk gedeelte
der voormalige Illyrische provincial, dat met den
titel van koningrijk onder het gezag van Oostenrijk
terugkeerde, en bestond uit Carinthia (Karnthen),
Carniola (Krain), Gertz en Gradisca, Istria, enz. Bit
koningrijk I., ten N. begrensd door het aartshertogdom Oostenrijk en door Stiermarken, ten door
Stierrnarken, burgerlijk Croatie en het hongaarsche
oeverland, ten Z. door de Adriatische Zee, en ten W.
door het Lombardisch-venetiaansch ijk en
door Tirol, had eene uitgestrektheid van 270 kilotniAres lengte bij 220 kit. breedte, en eene bevolking
(1850) van ruin, 1,291,296 zielen (Slawen,\V , nden,
Itaharten, Croaten en Grieken); de hoofdstad was
Laybach. Tot dit koningrijk I. behoorden ook de
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Illyrische Eilanden
eilanden in de golf van Quarnero, waarvan de voornaamste: Veglia, Cherso en Osero. Bij de nieuwe indeeling der oostenrijksche monarchie (1850) ging
de naarn van het koningrijk I. weder te niet, en werd
het gesplitst in vier deelen, nl. de drie kroonlanden
Karnthen (Carinthia), Krain (Carniola), Gortz met
Istrie, en het rijksgebied Triest.
Illyrische Eilanden, de eilanden in de
Adriatische Zee, fangs de kusten van Illyrie en Dal=tie. De voornaarnste zijn : Veglia, Cherso, Osero,
Brazza, Lesina, Sabioncello, Meleda, Curzola.
Illyrisehe Provincien, voormalig gouvernement van het eerste fransche keizerrijk, op de
oostkust der Adriatische Zee, ten Z. W. van het keizerrijk Oostenrijk, waarvan het gesclieiden was door
de Save (Sau), en ten W. van de turksche provincie
Bosnia. Dit gouvernement, in 1809 gesticht door
Napoleon I, bestond aanvankelijk slechts nit OpperCarinthie (K5rnthen), Carniola (Krain), Istrie en
oostenrijksch Friuli, bet hongaarsche oeverland en
Zuid-Croatie ; doch in 1810 werden nog daaraan toe-.
gevoegd : venetiaansch Istrie en venet. Dalmatie, Ragusa en Cattaro. hit gouvt. der I. werd toen ingedeeld in 7 provincien, nl.: Carinthia, Carniola, Istrie,
Burgerlijk Croatie, Militair Croatie, Dalmatie, Ragusa-en-Cattaro. In 1815 werden die provincien aan
Oostenrijk teruggegeven. Zie 'male (koningrijk).
Ilin, 1) I., of Stadt-Ilni, stad met 2400 inw. in
het prinsdom Schwartzburg-Rudolstadt, 5 uren gaans
benoordw. Rudolstadt, aan 2) de rivier I., die op de
noordhelling van bet Thuringerwald ontspringt, en
zich, na eenen loop van 14 mijlen, bij Grossheringen
beneden Sulza in de Saale ontlast.
Ilme, rivier in Hanover, ontspringt op het Sollingerwald, en valt bij Eimbeck in de Leine.
Ilmen. Zie ILMEN-GEBERGTE en ILMEN-MEER.
Ilmenau, 1) stad in 't groothert. Saksen-Weimar, aan de Ilrn, 2 uren gaans beoosten Schmalkalden ; 2900 inw. — 2) I., of Elmenau, rivier in 't
hanov. prinsdom Luneburg, ontspringt bij Rodenteich, wordt bij Luneburg bevaarbaar, en valt na
eenen loop van 15 mijlen in de Elve.
Ilmen gebergte, de oostelijkste keten van
den zuidelijken Oeral (Ural) in het russ. gouvernement Orenburg.
Ilmen-meer, eertijds Moisk genaarnd, een
meer in europ. Rusland, gouvernement Nowgorod,
staat door de Wolkhow in bevaarbare genaeenschap
met het Ladoga-meer, is 6 mijlen lang en 5 mijlen
breed, en werd bij de oude Slawen vereerd als een
heilig meer.
stad in het engelsche graafschap
Somerset, ruirn 4 uren gaans bezuidw. Ilchester;
3500 inwoners.
Iloca taal, eene taal van den maleisch-polyneezischen stain, verwant met de Tagala-taal, wordt
op het eiland Manila gesproken. Eene spraakkunst
schreef Lopez (Manila 1617, 1792).
norCis, lat. Lorca, stad in Hispania Carthaginensis, bewesten Carthago nova.
Iloten. Zie HELOTEN.
Ilp (den), eigenlijk den Ruigen Ilp, gehucht in
Waterland, prov. N.-Holland, 5 kwartier gaans zuidelijk bewesten Purmerende, was een der vroegst
bewoonde plaatsen in Waterland, en in de eerste
helft der 17e eeuw een welvarend dorp. De eerste
gereformeerde predicatie in Waterland werd in Juli
1566 aan den Ilp gehouden door Jan Arends, bijgenaamd de Mandenmaker, voor eene schaar van ruim
3000 menschen. In de nabijheid van den Ilp de zoogenaamde Patersloot, dus genoemd naar een inwoner
–
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van I., die den bijnaarn droeg van Klein Patertje, en
die 25 Aug. 1573 een aantal Spanjaarden in dit watertje den dood deed vinden. Door den storm van
1 Aug. 1674 werd den Ilp zwaar geteisterd.
Ilpendam, dorp in Waterland. prov. N.-Holland, 1 uur gaans bezuiden Purmerende ; 800 inw.;
bij I. duchtige nederlaag der Spanjaarden 1574 ;
overstroomd door dijkbreuk werd I. 5 Febr. 1825.
Het Huis-te-I., of slot Hpenstein,ligt 5 minuten gaans
beoosten I.
Est, friesche stad. Zie YLST.
Ilunum, stad in Hispania; tegenw. Hellin.
Iluro, stad in Gallia, in Novernpopulanie, bij de
Osquidaten ; tegenw. Oleron.
zoon van Tros en Callirrhoe, stichtte Ilium,
en verdreef Tantalus uit zijn rijk. De tempel van
Minerva in brand geraakt zijnde, snelde I. toe, en
redde het Palladium uit de vlarnmen, doch ten gevolge van zijn (dock bedrijf werd hij blind ; de goden gaven hem echter zijn gezicht terug. Zijne regeering wordt gesteld van 1402 tot 1347 v. Chr.
Ilya, of Ethalia, oude naam van 't eil. Elba.
Ilvaten, lat. Ilvates, een ligurisch yolk in het
tegenwoordige Montferrat. Gemeenschappelijk met
andere gallische volkeren in Cisalpijnsch Gallia kwamen zij in opstand toen de Rorneinen, na afloop van
den tweeden Punischen oorlog, te veld togen tegen
Macedonia; de I. bernachtigden Placentia, plunderden bet, en staken het in brand ; Cremona in te nemen mocht hun uiet gelukken. Toen de overige
Galliers tot onderwerping kwamen, wareu de I. de
laatste, die daartoe overgingen.
Imam, oorspronkelijk de titel, lien de Musulmannen gaven aan het opperhoofd van hunne godsdienst. Voor de Sunnieten of Ortbodoxen is de titel
van I. identiek met dien van kalif, en is de geestelijke macht niet van het wereldlijk gezag afgescheiden. Doch de secte der Sjyieten erkent na Mahomed
geen anderen I. dan diens behuwdzoon Ali, en de
afstammelingen van dezen (de Alieden); ook zijn de
Sjyieten het onderling oneens over het getal en de
opvolging der Imams. Sommigen erkennen slechts
twaalf Imams, waarvan de laatste, op twaalfjarigen
leeftijd ten hemel opgenomen, eenmaal wederkomen
zal om de ware godsdienst op aarde te doen heerschen : zij noemen hem Mandi, en beschouwen hem
als eene soort van Messias, wiens terugkom.t zij altijd wachtende zijn. De overigen erkennen van die
12 slechts zeven Imams, nl.: Ali, den schoonzoon
van Mahomed ; Hassan en Hussein, twee zonen van
Ali, en beiden martelaars; Ali-Seinolabiddin; Mohammed-Bakir ; G iafar-el-Sadik ; Ismael ; diens
broeder Moessa, die door de eerstbedoelde Sjyieten
als Ismael's opvolger in het Imamaat erkend wordt,
veil deze partij niet erkennen, daar zij de waardigheid van I. laten overgaan op de afstarnmelingen van
Ismael, uit welken hoofde men hen Ismaelieten genoemd heeft. In lateren tijd is men begonnen den
titel van I. ook te geven aan de beroemdste mahomedaansche kerkleeraars ; en ten laatste werd de
titel van I. uitgestrekt tot die inahom. geestelijken,
die in de moskee de tempeldienst doen. In Arable
geeft men den titel van I. aan ettelijke opperhoofden, die met eene soort van panselijk gezag bekleed
zijn, d. i. die zoowel in het staatkundige als in het
kerkelijke de hoogste macht hezitten, zooals de
Imams van Yemen of van Saana, en de I. van Maskat. Een rijk, dat door zulk een I. geregeerd wordt,
draagt den naain van Inzamaat.
Imam-Ali, stad. Zie MEDZJED-ALI.
Imam-Hosain, stad. Zie M EDZJED-HOSAIN.

140

Imam•lioessa

Imam Moessa, stad in aziat. Turkije, 6 uren
gaans benoordw. Bagdad, bewoond door de Tadzjiks;
graf van den Imam Moessa, die ter dood gebracht is
in 799. Sedert de verovering van Medzjed-Ali door
de Wahabieten (1806), ,,hebbei! de Sjyieten hunne
schatten en het gebeente van Imam Ali naar 1.-M.
o verge brach t.
Iman, d. i. bet Geloof, work (ofschoon onjuist)
veelal gebezigd in de beteekenis van Imam. Zie IMAM.
Imaus, lat. Emodi montes, bij de oude Grieken
een met eeuwigdurende sneeuw bedekt gebergte in
Azle; de I. is tegenw. het westelijk gedeelte van het
Himalaya-gebergte.
Imbabura, een vulkaan in Ecuador (14,524
vt. hoog) op het plateau van Quito. De provincie I.
van het district Quito in Ecuador had 130,500 inw.
in 1856.
Imberdis (Andre), fransch magistraat, van
1835 tot 1848 advocaat, heeft zich ook als verdienstelijk letterkundige doen kennen door romans en
poezien, maar vooral door zijne Histoire des guerres
religienses en Auvergne pendant les 16e et 17e siecles
(2 dln. 1840-1 ; 2e druk 1846) en L'Auvergne
historique depuis l'ere gallique jusqu'au 18e siecle
(1851).
Imbert(Barthelemy), fransch dich ter, geb. 1747
te Nismes, gest. '23 Aug. 1790 te Parijs. Eene bloernlezing uit zijne werken verscheen in Ouvrages podtiques
(2 dln. 's-Gravenhage 1777).
Imbros, lat. Imbrus, tegenw. Imbro of Imroz,
turksch eiland in de EgeIsche Zee, noordwestelijk
van de invaart in de Dardanellen, is 51 vierk. mijl
groot, bevolkt met 4000 zielen, en heeft Castro tot
hoofdplaats; was in de oudheid een der hoofdzetels
(maar niet het heilige der heiligen) van de eeredienst der Cabiren.
Imerethi, of Imerethie, het Colchis der ouden,
voormalige russische provincie in Transcaucasia, bevatte de georgische landschappen I., Mingrelie en
Goerie, en vormt tegenwoordig het gouvernement
Kutais.
Imhof (Jac. Willi.), genealoog, geb. 8 Maart
1651 te Neurenberg, gest. als raadsheer aldaar 20 Dec.
1728, heeft de genealogic te boek gesteld van de
voornaamste geslachten van Duitschland, Frankrijk,
Engeland, Italie, ens.
Immw, stad in Syria, tusschen Emesa en Antiochie ; overwinning der aanhangers van HeliogabaIns op Macrinus in 218.
Immanuel, dezelfde naam als Emmanuel. Zie
de 6 artt. EMMANUeL op blz. 960 en 961.
Immer, zes verschillende personen in het. O. T. :
I Citron. 9: 12; 24: 14; Ezra 2 : 37, 59; 10: 20;
Neh. 3 : 29; 7: 40, 61 ; 11: 13; Jerem. 20: 1.
Immermann (Karl Leberecht), duitsch dichter, geb. 24 April 1796 te Maagdenburg, gest. 25 Aug.
1840 te Dusseldorf. Gesammelte Schriften (14 dln.
Dusseldorf 1834-43).
Immerzeel (Johannes), nederlandsch dichter,
geh. 1776 te Dordrecht, was boekverkooper achtercenvolgend te Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam ; gest. 1841. Behalve zijne vele verdienstelijke
dichtwerken, noemen wij van hem in proza Het
Leven en de Werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders (3 dln. 1843), voltooid door I.'s zonen.
Imna, 1) soon van Azer, en stamvader der
Imnaieten ; Gen. 46 : 17; Num. 26 : 44 ; I Chron.
7: 30. — '2) een afstammeling van Azer ; I Citron.
7: 35.
Imola, het oude Forum Cornelii, stad in de ilaliaansche prov. Ravenna, 10 uren gaans beznidw.
—

Incas
Ravenna ; 18,000 inw.; overwinning der Franschen
op de Oostenrijkers 1797.
Impel, n.-brab. dorp. Zie EMPEL.
Imperator. Dezen titel gaven de romeinsche
soldaten op het slagveld aan hunnen zegevierenden
opperbevelhebber, die hem bleef voeren tot aan zijnen triomfantelijken intocht binnen Rome. Julius
Cesar had den titel van I. voor zijn geheele leven
ontvangen (45 v. Chr.) bij zijnen terugkeer uit den
Spaanschen oorlog. Aan Octavianus was de titel van
1. toegewezen (29 v. Chr.) na den slag bij Actium.
Daar na hem al de romeinsche keizers zich I. noemden, werd deze titel synoniem met dien van Keizer.
Imperiale Steden. Zie RIJRSSTEDEN.
Imra, afstammeling van Azer; I Chron. 7: 36.
Lure, oude naam van het eiland Femern.
Imri, I) vader van een der opbouwers van den
muur van Jeruzalem ; I Chron. 7: 2. — 2) een man
uit den stam Juda ; I Chron. 9: 4.
Imroz, turksch eiland. Zie IMBROS.
Imst, marktvlek in Tirol, aan de Inn, 13 uren
gaans bewesten Innsbruck ; 2800 inw.; voorheen
werd uit I. druk handel gedreven met kanarie-vogels.
ImusPyreneeus, tegenw. St.-Jean-Pied-dePaul, stad in Transalpijnsch Gallia, in Novempopulanie, bij de Tarbellen, aan den voet der Pyreneen.
Ina, koning van Wessex (een der rijken van
de saksische Heptarchie), regeerde van 689 tot 729;
hij deed eene bedevaart naar Rome, en voerde bij
zijnen terugkeer in zijn rijk de belasting in, die bekend is onder den naam van St.-Pieterspenning.
Inachus, stichter van het rijk Argos, geboortig uit Phenicie, hield eenigen tijd in Egypte verblijf, en kwam toen aan het hoofd van eene schaar
phenicische, egyptische en arabische herders naar
dat gedeelte van den Peloponnesus, dat sedert den
naam ontving van Argolis. Hij regeerde 60 jaren,
en de door hem gestichte koninklijke dynastie
duurde bijna 4 eeuwen. Hij werd opgevolgd door
zijn oudsten soon Phoroneus; hij was ook de vader
van lEgialeus en van lo.
Inachus, I) tegenw. Panitza, rivier in den
Peloporinesus, liep van het N. naar het Z. door de
vlakte van Argos, en ontlastte zich in de Argolische
golf (titans golf van Nauplia). 2) rivier in Acarnanie, viel beneden Argos-Amphilochium in de Ambracische golf.
Inagua, twee der Lucayen, genaamd I.-Grande
(Groot-1.) en het onbewoonde I.-Chita (Klein-1.),
dat benoordw. Groot-I. ligt.
Inarime, eil. in de Midden. Zee. Zie LFNAntA.
Inarus, soon van Psammetichus, regeerde aanvankelijk over Libya. Tot koning van Egypte verkoren (463 v. Chr.), sloot hij een verbond met de
Atheners, en versloeg Achemenes, veldheer der Perzen; dock eenigen tijd daarna werd hij overwonnen
door Nlegabysits, en viel in handen van Artaxerxes,
die hem ter flood liet kruisigen (456 v. Chr.).
Inca, spaansche stad, op het eiland Majorca,
6 uren gaans benoordoosten Palma ; 4500 inw.
Incas, de dynastie, die over Peru regeerde vOOr
de verovering van dat land door de Spanjaarden
onder Pizarro (1533). De 1. beiveerden of te ,tammen van de Zon, en na hunnen dood werden zij
als goden vereerd. De le van de dynastic is MancoCapac, in de 11e eenw onzer jaartelling; z:he afstaminelingen zaten gedurende bijna vijf eeuwen op
den troon ; Atabaliba, die als inca regeerde tijdens
de spaansche overweldiging, word om het le) , n gebracht door middel van verraad. Eon 1aaNe telg
der T., Tupac-Arnaru, werd 1571 onthoofd.
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Inchbald (Elizabeth Simpson, bekend als mevrouw), engelsch tooneelspeelster en schrijfster, geb.
1756 te Standingfield in het graafschap Suffolk, betrad reeds jong het tooneel, en trouwde 1772 met
den acteur I., die haar 1777 weduwe liet. Zij stierf
1 Ang. 1821 te Kensington bij Londen. Behalve
hare eigene stukken (en eenige romans) leverde zij
eene geachte Verzameling tooneelstukken, met biographische en beoordeelende bijvoegselen, getiteld :
The British theatre (35 dln. Londen 1806-9) en
eene Collection of farces (7 dln. Londen 1809).
Inchofer (Melchior), hongaarsch Jezuiet, geb.
1584, gest. 1648, wordt Kier alleenlijk vermeld orn
zijn Tractatus syllepticus (Rome 1633), waarin hij
bet stelsel van Copernicus en Galilei bestrijdt. Men
houdt hem ook (doch waarschijnlijk ten onrechte)
voor den schrijver van de .Monarchie der Solipsen",
zijnde eene satire op de Jezuieten.
Incitatus, dezen naam gaf keizer Caligula aan
zijn paard, omdat het dier zoo vurig en vlug was.
Hij wilde hem tevens tot consul benoemen
Incolisma, of Inculisma, lat. naam der stad
Angouleme.
volgens sommigen de oude benaming
van het Soenda-eiland Sumatra.
Ind°, 1) fransche naam voor Indie. — 2) riv.
in 't pruis. reg.-district Aken, ontspringt op het
Hooge Veen, en ontlast zich bij Gulik in de Roer.
Independenten, d. i. Onafhankelijken, eene
kerkelijke partij, die omstr. 1610 door John Robinson uit de Brownisten (zie BROWN) in Holland gevormd werd, zich spoedig naar Engeland en later
naar Amerika verplantte, en bier 1805 met de Presbyterianen en Baptisten een nauwer kerkelijk verbond sloot. Zij verklaren iedere afzonderlijke gemeente of congregatie voor zelfstandig en onafhankelijk van andere kerken en kerkelijke overheden
(independens quoad alias ecclesias), vandaar dat ze
ook Congregationalisten genoemd werden. Als grondslag des geloofs erkennen zij de Heilige Schrift, en
verwerpen een symboliek vaststaand kerkgeloof ;
doop en avondmaal vieren zij als kerkelijke plechtigheden. Zij hebben zielverzorgers, leeraars, onderlingen en diakenen, die ook het kerkelijk gezag
uitoefenen. Hunne grondstellingen zijn uitgedrukt in
Apologia justa et necessaria (Leiden 1619), en in
de .Savooische Geloofsbelijdenis" (Leiden 1658).
Tijdens de engelsche omwenteling weed hun invloed
zeer groot ; Olivier Cromwell was het hoofd der 1.
InderOen, groot schiereiland in Noorwegen,
vormt eene voogdij van het amt Noord-Drontheim,
groot 54 vierk. mijlen, bevolkt met 23,200 zielen.
India, lat. (en engelsche) naam van Indie.
Indiana, de noordwestelijkste staat der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, begrensd ten
N. door den staat Michigan, ten Z. door den staat
Kentucky, ten 0. door den staat Ohio, ten W. door
den staat Illinois, groot 1500 vierk. mijlen, in 1860
bevolkt met 1, 351,000 zielen, is grootendeels prairie-land, over het geheel zeer vruchtbaar, en rijk
aan steenkolen en zoutbronnen ; de voornaamste bevaarl.k.re rivieren zijn de Ohio, Wabash, White-River,
enz. De hoofdstad is Indianapolis. De eerste Europeanen, die zich in I. kwamen nederzetten, waren
Franschen, omstr. de helft der 18e eeuw. In 1788
stelden de kolonisten zich onder de bescherming
der Vereenigde Staten ; desniettegenstaande hadden
ze veel te lijden van den oorlog tegen de Indianen.
In 1801 nam het land den naam aan van Territorium
van I.; in 1816 werd I. als zelfstandige staat in de
Unie .,)genomen.

Indianapolis, stad in N.-Amerika, hoofdstad
van den staat Indiana, aan den White-River, 23
mijlen benoordoosten Vincennes, 32 mijlen bezuidw.
Columbus, is pas in 1829 gesticht, en telde in 1860
reeds over de 30,000 inw., I. ligt midden in eene
vruchtbare vlakte aan 't uiteinde van 8 spoorwegen.
Indianen, eigenlijk de bewoners van Indie;
beter echter worden die met de benaming van
Indiers aangeduid, sinds men begonnen is onder den
naam van I. meer uitsluitend de oorspronkelijke bewoners van Amerika te verstaan, die een bijzonder
menschenras vormen, bekend onder den naam van
het Roode Ras of het Amerikaansche Ras. De natuurkundige onderscheiding van dit rnenschenras last
zich in weinig woorden aldus samenvatten ze hebben over het algemeen eene koperroode kleur, recht
en glad zwart haar, een breed aangezicht met sterk
geteekende trekken, een achterwaarts ingedrukt,
oogenschijnlijk laag of kort voorhoofd, dat verder
dan bij andere rnenschenrassen met haar is begroeid.
Al de bewoners van Amerika, van de IJszee of tot
aan het Vuurland, hebben een en denzelfden typus.
Zoover de nasporingen gaan, laten al de volksstammen en talen van Amerika zich ongeveer in de volgende klassen en groepen indeelen : 1) De Eskimos
aan de boorden van de noordelijke IJszee ; 2) de
Koloschen, ook Nootka-Colurnbische familie, ter
westkust van Amerika, tot bezuiden de russische
bezittingen, bestaande hoofdzakelijk uit volkeren
die van visch Leven ; 3) de familie der Athapascas ;
4) de Algonkin-Lenape-familie in vier groepen, nl.:
een noordelijke groep (Knistinaux of Crees, Ojibways,
Ottowas, enz.), eene noordoostelijke (Sheshatapoosh,
Scoffies, Micmacs, Etchemins, Abenakis), eene oostelijke of atlantische groep (de nagenoeg geheel
teniet gegane oorspronkelijke bewoners van NieuwEngeland), en eene westelijke groep (Miamis, Illinois, Sankies, Foxes, Shawnoes, Blackfeet, enz.);
5) de Irokeezen-stammen ; 6) de Florida-volkeren,
die drie hoofdtalen spreken (ni. het Catawba, het
Cherokee of Tsjirokeezisch, en het Choktaw), en
die in den jongsten tijd meerendeels naar het westen van den Mississippi verplaatst zijn ; 7) de Siouxstammen, even als 8) de Caddos, bewesten den
Mississippi; 9) de Pawnees ; 10) de Fall-Indianen ;
11) de familie der Comanches; 12) de Moguls in
het zuidoostelijkst gedeelte der Unie en in 't noordelijkste deal van Mexico ; 13) de Indianen van
California; 14) de Sonorische volkeren (Pima, enz.).
In Mexico alien laten zich 36 geheel verschillende
talen onderscheiden, waaronder het Aztekisch, even
als het yolk dat daze taal spreekt, de eerste plaats
inneemt. Indertijd aanzienlijk waren de Zapoteken,
Misteken, Taraskos ; het heerschende yolk in Yucatan zijn de Mayas; in Middel-Amerika wordt, behalve eene menigte andere talen, voornamelijk het
Quiche gesproken. De I. van Zuid-Amerika laten
zich in drie groote klassen rangschikken (AndoPeruanen, Pampa-volkeren, en braziliaansche volkeren), die weder in verschillende takken te splitsen zijn, ongeveer als volgt : 1) de Cundinamarcanen,
met de in taal geheel van hen verschillende Muiscas
of Moscas, indertijd een cultuurvolk ; 2) de Pernanen, bij wie inzonderheid het Quichua of de Incataal, zoomede het Aymara van gewicht is; 3) de
Antizanen, zijnde ongeveer een 60-tal verschillende
volkeren, waarvan tot dusverre zeer weinig bekend
is; 4) de Araucanen, waartoe ook de Pehuenches
en de Vuurlanders behooren ; 5) de Pampa-volkeren,
waarvan inzonderheid de Puelches, Abiponeu en
Guaycurus bekend zijn ; 6) de Chiquitos-volkeren,
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waaraan na verwant zijn 7) de Moxos-volkeren;
8) de scam der Guaranis of Caraleben, in talrijke
volkeren van de La-Plata of door gebeel Brazilie
verspreid tot aan de Zee der Antillen, in het zuiden
meest Guarani, in Middel-Brazilie Tupi, in de Guianalanden Caribi genaamd; 9) de Botocuden in Brazilie ;.10) de talrijke braziliaansche volkeren, waarvan wij slechts de Puris en Kiriris vermelden ; 11) de
in minstens 150 stammen gesplitste Orinoco-volkeren, waaronder de Guamos, Macusis, Otomaken
en Salivas. Bij eene gezarnenlijke bevolking van
12 a 14 millioen I. worden in Amerika tot omstreeks 600 (voor het derde gedeelte radicaal verschillende) talen gesproken ; slechts weinige dier
talen, o. a. het Aztekisch en het Qnichua (Ketsjoea),
kwamen tot eenen tamelijken graad van uitgebreidheid. Net grootste gedeelte der I. is tot het Christendom bekeerd ; het zielental der nog heidensche
I. schat men op vierdhalf millioen. Uit bet oogpunt
der beschaving laten de I. zich indeelen in 3 klassen.
De eerste klasse wordt gevormd door de inheemsche
bevolking van die landen, waar ten tijde van de
verovering reeds gevestigde, geregelde rijken bestonden (Mexico, Peru); tot de tweede klasse behooren al de nation, wier toestanden door de Blauken in meerderen of minderen graad gewijzigd zijn ;
de derde klasse bevat de zoogenaamde wilde stammen (Indios bravos), die nog heden ten dage dezelfde manier van leven leiden als vOOr de verovering. Gelijk eenerzijds de I., inzonderheid de jagervolkeren van Noord-Amerika, aan de dichters en
romanschrijvers daar te lande eene eigenaardige
en welkome stof aanboden, heeft andererzijds ook
de wetenschap, vooral sedert het eerste kwartaal
der 19e eeuw, de weer en meer voor de beschaving
verdwijnende »Roodhuiden" (Redskins) in het bereik barer nasporingen getrokken. De voornaamste
werken over de I. van Noord-Amerika zijn geleverd
door Catlin en Schoolcraft ; over de I. van MiddelAmerika door Squier en Brasseur de Bourbourg,
over de I. van Zuid-Amerika door d'Orbigny, Martins, Tschudi, Schomburgk, enz.
Indianen gebied, Indian-Territory, staatsgebied der noord-amerikaansche Unie bewesten den
Mississippi, een door den Arcansas en den RedRiver doorstroomd wordend groot prairie-land, dat
zich uitstrekt tot het Rotsgebergte; het beslaat
3487 vierk. mijlen, en behalve dat het door eenige
inheemsche Indianen-stammen bewoond wordt, is
het als woonplaats aangewezen aan die Indianen,
die in de oostelijke staten voor de meer en meer
voorwaarts dringende colonisatie hebben moeten
wijken, en die thans in het I. tamelijk welgeordende
staatsgemeenten vormen (o. a. Creeks, Tsjirokeezen,
Seminolen, Choctaws, Chickasaws, enz.).
Indian River, rivier in den n.-amerik. staat
New-York, ontspringt in het graafschap Lewis, en
ontlast zich in den Oswegatchie.
Indibilis, nu Xert, of San-Mateo, stad der Ilercaonen in Hispania Tarraconensis, tuss. lber en Turia.
Indibilis, worst der Ilergeten in Spanje, sloot
een verbond met de Carthagers, en behaalde met
hunne hulp op P. Scipio, den vader van den grooten
Scipio, eene volkomene overwinning, waarbij de
romeinsche veldheer het leven verloor (212 v. Chr.).
Later gal hij zich aan den jongen Scipio over, en
streed met dozen tegen de Carthagers, hopende dat
de Romeinen hem zijn koningrijk zouden laten behouden ; (loch zich in die verwachting bedrogeri
ziende, kwam hij in opstand. Na afwisselend krijgsgeluk sneuvelde hij in een veldslag (205 v. Chr.).

een tijdkring van 15 jaren, die, volgens bet meest algemeene gevoelen aanving met het
jaar 312 na Cbr., en ingesteld word door Constantijn
den Groote, na de overwinning door hem behaald op
Maxentius. Sommige kerkelijke schrijvers hebben
zich van de tijdrekening naar Indictien bediend, en
nog ten huidigen dage is die in gebruik bij het dagteekenen van de pauselijke bullen. Om het 1.-jaar te
vinden, trekt men van het christelijke jaartal 311 al;
de rest wordt door 15 gedeeld : de uitkomst wijst
de Indictien aan, die reeds voltallig zijn, on het
overschot duidt het jaar aan van de volgende I. ; zoo
is 1867 het e!fde jaar van de 104e I. Het woord I.
beteekent Edict, en wordt inzonderheid gebezigd
voor het edict, waarbij de keizer alle 15 jaren den
omslag der belasting vaststelde.
Indio, onder dozen naam verstonden de oude
Grieken en Romeinen het slechts nit legenden bekende land aan gene zijde van den Indus, waarover
eerst sedert de veroveringen der perzische koningen,
loch voornamelijk sedert den veroveringstocht van
Alexander den Groote, eenig Licht opging. Nog in de
middeleeuwen, toen de indische handel deels door
tusschenkomst van Egypte, deels Tangs den langen
karavanenweg door de binnenlanden van Azle gedreven word, plaatste men het rijke wonderland I.
aan het uiteinde der aarde. Toen in de 2e helft der
15e eeuw Columbus naar het Weston stevende,
meende hij aanvankelijk in den middel-amerikaanschen archipel I. gevonden to hebben. Vasco de Gama
zeilde Afrika om naar het Oosten, en vond den reclatstreekschen zeeweg naar het werkelijke I., waaraan
men sedert den naam heeft gegeven van Oost-Indio
(zie dat art.), wordende de middel-amerikaansche
archipel bestempeld met den naam van West-Indio
(zie dat art.), ierwijl al de bewoners der Nieuwe
Wereld onder de gemeenschappelijke benaming van
Indianen verstaan werden, ter onderscheiding waarvan men tegenwoordig aan de bewoners van OostIndie den naam geeft van Indiers.
Indict (Britscb-). Zie onder OosT-INme.
Indic (Engelsch-). Zie onder OosT-INDIe.
Indict (Nederlandsch-). Zie onder OOST-INDIe.
Indio (Oost-). Zie OosT-INnte.
Indio (West-). Zie WEST-INDIe.
Indiehiang, of Indihiang, voormalig dorp en
district op Java, in de Preanger-regentschappen,
werd bij de uitbarsting van den Galoengoeng 8 Oct.
1822 geheel verwoest, tersvijl daarbij gcen levend
schepsel aan de verdelging ontkwam.
Indiers, de bewoners van Indio. Vergelijk de
3 eerste regels van het art. INDIANEN on de 5 laatste
regels van het art. kme.
Indigeten, in de romeinsche fabelleer inheemsche beschermgoden, zijnde na hunnen flood vergode
holden.
Indigirka,rivier in oostelijk Siberie, ontspringt
op het Daurisch gebergte, neemt de Arga in zich op,
on ontlast zich, na eenen loop van 200 mijlen, met
verscheidene armen in de IJszee.
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Indihiang. Zie INDIEHIANG.
Indios bravos. Zie INDIANEN.
Indische Archipel, ook Austraal-Azie genaarnd, is de groote eilandzee, die het noordoostelijk
gedeelte van den Indischen Oceaan (de Achter-indische Zee) begrenst en vervult, en met eene gezamenlijhe gronds-oppervlakte van 33,500 vierk. mijlen
als bet ware de lung van Azie naar Australie vormt
Naar hare ligging is doze eilanden-wereld gevoegelijkst in to deelen in drie afdeelingen 1) de buitenste rij, aan de oost- en noordoost-grens, gevornld

.

Indus

Indische Caucasus
door de Molukken (met de Banda-, Amboina- en
Ternate-groep) en de Philippijnsche eilanden ; 2) de
binnenste rij, aan de zuid- en zuidwestgrens, bestaande nit de Andamanen en Nicobaren, de groote
Soenda-eilanden Sumatra en Java, en de kleine
Soenda-eilanden beoosten Java ; 3) de middelgroep
namelijk de groote Soenda-eilanden Borneo en Celebes, benevens vele kleine eilanden. De bewoners
van den I.-A. behooren tot den maleischen yolksstam. Nadat reeds de zeden en de godsdienst van
Indie tot hen overgebracht waren, heeft later, als
een uitvloeisel van arabische nederzettingen, de Islam
wortel onder hen geschoten. In staatkundigen zin
staat de I.-A. tegenwoordig onder nederlandsch gezag (zie onder OosT-INure); het noordelijk gedeelte
echter (de Philippijnsche eilanden, enz.) staat onder
spaanschen invloed. De gezamenlijke bevolking van
den I.-A. wordt geschat op 14 millioen zielen, waaronder 2 millioen Chineezen, 3 millioen kleurlingen,
en eenige Europeanen.
Indische Caucasus. Zie H1NDOEKOE.
Indische Oceaan, of Indische Zee, eene afdeeling van den Grooten Oceaan, strekt zich uit tusschen India's twee schiereilanden, Perzie, Arabia, Af•ika's oostkust en Australia's noordwestkust.
Duidelijker omschreven, zijn de grenzen van den
I.-0. als volgt : ten N. de zuidkusten van Azie, ten
0. eene linie die van de Foekien-straat aan de oostkust van China tot aan de Torres-straat aan de
noordpunt van Nieuw-Holland loopt, ten Z. de zuidelijke IJszee in de richting van de zuidpunt van
Afrika tot de zuidwestpunt van Nieuw-Holland, ten
W. de oostkust van Afrika. De I.-0. beslaat dus eene
uitgestrektheid van omstr. 1,380,000 vierk. mijlen.
Indo China, onder dezen naam verstaat men
het Indie aan gene zijde van den Ganges, door fransche geografen Transgangetisch Indie, door duitsche
Achter-Indie genoemd. Zie onder OosT-INme.
Indore, stad met 15,000 inw. in Hindostan,
circa 40 mijlen benoordoosten Surate, is de hoofdstad van het rijk I. (zie HOLKAR), en de residentie
van den vorst, die sedert I 852 onder britsch protectoraat staat, en zich in den opstand van 1857 als een
trouw bondgenoot der Engelschen gedragen heeft.
Indo Scythen, met dezen naam bedoelden
de ouden een yolk van Indie, dezerzijds den Ganges;
de I.-S. woonden op den linkeroever van den Indus,
nabij de samenvloeiing van die rivier met den Cophes.
Indostan. Zie HINDOSTAN.
Indra, een der voornaamst.e godheden der indische mythologic, is de god van het licht en van
den (lag, de koning der goede geesten, de gebieder
over het zichtbare firmament, over bliksem, donder
en regen. Men vergelijkt hem bij den Diespiter der
Latijnen. Hij wordt dikwijls afgebeeld met vier arnren en met eene lotus-bloem in de hand, en gezeten op den olifant Irawat.
Indragiri, stad met 10 a 12,000 inw. en haven op de oostkust van het eiland Sumatra, is de
hoofdplaats van bet sultanaat of koningrijk I., dat
ten N. aan Siak, ten Z. aan Djambi grenst. Ten tijde
toen de 0. I. Compagnie zich op de westkust van
Sumatra vestigde, behoorde I. onder Atjin ; later
kwam het onder bet gezag van Djohor; de maleische
sultans van Djohor hadden echter aanhoudend te
worstelen tegen de hen beoorlogende Atjineezen en
Siakkers, totdat het sultanaat Djohor, krachtens het
verdrag van 1824, onder den sultan van Lingga, en
zoodoende middellijk onder Nederland's gezag kwam.
Reeds spoedig begonnen zich nu Nederlanders in I.
te vestigen, doch ze werden even spoedig door de
-
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inlanders verdreven. In het begin van 1838 echter,
toen de sultan van Lingga beducht was voor eenen
algemeenen opstand zijner onderdanen tegen zijn
gezag, stelde hij zich onder het protectoraat der nederlandsche vlag, en bij het tractaat van 27 Sept.
1838 werden al zijne landen, en dus ook I., bij Nederlandsch Indie ingelijfd. Het rijk I. wordt doorstroomd door de rivier I., die onder den naam van
Ambilan (Ajer-Ambulan) of Ombilin ontspringt uit
bet meer Singkara in de Padangscbe Bovenlanden,
en reeds spoedig voor kleine schepen bevaarbaar
wordt; zij neemt verscheidene rivieren in zich op,
draagt den naam van Kwantan terwijl zij het rijk
Kwantan doorstroomt, komt (na weder met de wateren van een paar rivieren versterkt te zijn) in bet
rijk I., waar zij omstreeks 40 mijlen van hare uitwatering den naam I. aanneemt; zij is over eene
lengte van 40 uren gaans bevaarbaar voor de groutste zeeschepen, en outlast zich met vier armen in
de Indiscbe Zee.
Indramajo, stad of vlek op Java, 7 mijlen
benoordw. Cheribon, 19 mijlen bezuiden Batavia,
hoofdplaats van de adsistent-residentie I., ligt aan
de uitwatering der rivier I., die meer bekend is
onder den naam van Tjimanok (zie dat art.).
Indrapoera, voormalig rijk op Sumatra's westkust, behoort thans tot de residentie Padang; reeds
in 1680 hebben de inboorlingen hun land opgedragen aan de 0. I. Compagnie, en 1755 sloot hun sultan zich ten nauwste aan het nederlandsch gezag
aan. De hoofdplaats I. ligt aan den mond van de
rivier I., en 34 mijlen benoordw. Benkoelen ; 10
uren gaans noordoostelijk van het vlek 1. de vuurspuwende berg I.
lndraprasta, het oude Delhi. Zie DELHI 1).
Indre, de oude Inger, rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. Creuse, bij Boussac, en ontlast
zich beneden Tours, tusschen de monden van de
Vienne en de Cher, in de Loire. In haren ruim 30
mijlen langen loop, neemt de I. den Igneray, den
Idroye en de Vanvre in zich op, en stroomt. langs La
Chatre, Chateauroux, Buzancais,Chatillon-sur-Indre,
Loches, Beaulieu, Montbazon en Azay-le-Rideau. De
1. geeft haren naam aan twee departementen, die zij
besproeit, namelijk : I) het department Indre,
groot 127 a 128 vierk. mijlen bevolkt met ruim
270,000 zielen, is ingedeeld in 4 arrondissementen
(Chateauroux, la Chatre, le Blanc, Issoudun), en
heeft tot hoofdplaats Chateauroux. — 2) het dept.
Indre et Loire, de .Lusthof van Frankrijk bijgenaamd, is een bij uitstek vruchtbaar landschap,
groot ruim 111 vierk. mijlen, met 324,000 bewoners,
ingedeeld in drie arrondissementen (Tours, Chinon,
Loches) en heeft tot hoofdplaats Tours.
Indret, eilandje in de Loire, 3 uren gaans bewesten Nantes ; eertijds kanongieterij, die naar Brest
verplaatst is; thans rijks-inrichting ter vervaardiging van stoomwerktuigen en stoomfregatten.
Indrikilo, of Indrokilo, berg en heuvel op Java.
Zie ENDROKILO.
Indus, of Sindus, tegenw. de Sind of Sindhu,
groote rivier in het nude Azie, kwam uit (aan de
ouden onbekende) streken benoorden de Emodische
bergen, doorstroomde het koningrijk van Abisares
(het tegenw. Cashmere), liep tusschen het koningrijk
van Taxiles ten 0., de Assaceniers en de Nyseers ten
W.. nam den Acesines (waarin zich eerst de Hydaspes,
de Hydraotes en de Hyphasis outlast hadden zie
PANDZJNAD) in zich op, besproeide dan het land der
Sogden, Prasiana, Pattalene, en stortte zich dan in
de Erythreesche Zee met verscheidene armen, die de
,
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15 mitten lengte hebbende Indus-delta vormden. Men
is het uiet eens of de 1. haren naam aan Indie ontleend, dan wel then daaraan gegeven heeft. Na zich
op den Hydaspes te hebben ingescheept, liet Alexander zich naar den Indus afzakken, en zakte toen
dezen stroom verder of tot aan de zee. Zie SIND.
Industria, ook Bodincomagus genaamd, tegenw. Casal, stad in Noord-Italie, in Ligurie, aan
de Po (lat. Bodincus).
Indzje Karasoe, turkscbe naam van de rivier
Wistritza, de oude Haliacmon, in europ. Turkije
(in Boernelie), ontspringt bij Kastoria in het sandzjak
Monastir, loopt eerst zuidoost-, vervolgens noordoostwaarts, en valt, na eenen loop van ruim 30 mijlen, bewesten Wardari in de golf van Saloniki.
Indzje Limen, rivier op at schiereiland van
Gallipoli; 't is de oude iEgos-Potamos (zie dat art.).
Indzje Soe, rivier in aziat. Turkije (in Caramanie), ontlast zich in den Kizil-Irmak, en heeft op
haren oever eene stad 1.—S., ter plaatse (meent
men) van het oude Castabala in Cataonie.
Ineboli, stad in aziat. Turkije (in Anatolie),
aan de Zwarte Zee, 17 mijlen bewesten Sinope ;
3200 inw.
Ines de Castro. Zie r-ASTRO.
_
__na
Zie ETNA.
Inessa, o f 'Et
E
Infant, en Infante, de sedert de 10e eeuw in
Spanje en Portugal gebruikelijke titel voor de kinderen des konings.
Ingwvonen, een der drie groote afdeelingeri
der Germanen ; ze noemden zich I. naar Ing of Ingo,
een der zonen van Mannus.
Ingaunen, lat. Ingauni, een ligurisch yolk
tusschen de Middellandsche Zee en het begin der
Apennijnen, van Genua tot den inond van de Merula ;
ze hadden tot hoofdpl. Albium-Ingaunum (tegenw.
Albenga). Overwonnen door Appius Claudius Pulcher (185 v. Chr.), vatteden zij eenparig de wapenen
op tegen Emillus Paulus (181 v. Chr.), doch werden
reeds in het volgende jaar tot onderwerping gebracht
door Postuntius.
Ingelburge, of Isemburge, koningin van
Frankrijk, was eene dochter van Waldemar I, koning van Denemarken. Zij trad in den echt 1193
met Filips-August, die Naar echter dadelijk na de
voltrekking van het huwelijk verstiet, en reeds kort
daarna trouwde met Agnes, dochter van den hertog
van Meranie. Door pans Innocentius 1II werd deze
echtscheiding veroordeeld, en Frankrijk buiten de
gemeenschap der kerk gesloten, totdat Filips zijne
eerste vrouw terugnam, hetgeen hij genoodzaakt was
te doen in 1201. Zij baarde hem geen kinderen, en
na zijuen dood zocht I. de afzondering te Corbeil,
waar zij 1237 stierf.
IngelfIngen, stadje in Wurtemberg, op eene
rots, 4 uren gaans benoordoosten CEhringen ; 1600
inwoners.
Ingelger, kampioen der onschuld, graaf van
Anjou. Zie ANJOU.
Ingelheim, twee dicht bij elkander liggende
marktvlekken in 't groothertogdom Hessen-Darmstadt, prov. Rijnhessen : 1) Nieder-I., ruim 3 uren
gaans bewesten Maintz en een half uur gaans van
den linker Rijnoever; 2100 inw.; is beroemd door
het paleis van Karel den Groote, waarvan de bouw
aanving in 768, en voltooid werd in 774, en waarvan
de ruine ineengestort is in Febr. 1831. Dit I. is de
geboorteplaats van den cosmograaf Munster.
2) Ober-I., ruim 3 uren gaans bezuidw. Maintz,
tusschen deze stad en Worms ; 2550 inw.; veel
wijnbouw (Ingelheimer).
-
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litres
Ingelmunster, marktvlek in Belgie, prov.
West-Vlaanderen, ruim 3 uren gaans benoorden
Kortrijk; 5000 inw.; overwinning der Franschen op
de anglo-hanoveraansche troepen (Mei 1794).
Ingelsdorfe, ook wel Angelsdorff, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, een half uur gaans bezuidw. Diekircb.
Ingemann (Bernhard Severijn), deensch dichter, geb. 28 Mei 1789 op het eiland Falster, sedert
1820 van eene groote reis door Europa in zijn vaderland teruggekeerd, werd 1822 professor aan de
akademie van Sorto bij Kopenhagen, schreef treurspeleu, romans on gedichten, vooral betreflende nationale overleveringen uit Duitschland, Frankrijk,
Zwitserland en Italie. Eene verzameling van al zijne
werken verscheen in 34 din. (Kopenhagen1843-51).
Ingen, dorp in Gelderland, derdhalf uur gaans
benoorden Tiel; 1000 inw.; teed veel van den watervloed Jan. 1809, door het onweder 14 Juli 1832, en
door den storm 29 Nov. 1836.
Ingena, of Abrincatui, stad in Tram-alpijnsch
Gallic ; tegenw. Avranches.
Ingenutis (Decimus Lrelius), een der veld.heeren, die zich als keizer opvvierpen onder
nus ; hij werd uitgeroepen in 260 door het legioen
van Mesie ; doch eenige maanden later overwonnen,
verdween hij, zonder dat men weet of hij ter dood
is gebracht.
Ingermanland, duitsche naam van Ingrie.
Ingersheim, 1) 1., of Gross-I., %lek in den
wurtembergschen Neckarkreis, aan den Neckar;
1400 inw.; in de nabijheid het dorp Klein-I. met
600 inw. — 2) stad in Frankrijk, dept. Boven-Rijn,
5 kwartier gaans benoordw. Colmar ; 2600 inw.
Inglis (Henry David), engelsch reisbeschrijver,
geb. 1795 te Edinburg, gest. 20 Maart 1835 te
Londen. Van zijne vele werken noemen wij vooral:
Spain in 1830 (Londen 1831) en Ireland in 1834
(Londen 1835).
Inglis (sir John Eardley Wilmot), engelsch
generaal, geb. omstr. 1815, vocht als officier 1837
in Canada, later in Indio, inzonderheid tegen de
Sikhs, onderscheidde zich in den indischen opstand
1857 door zijne dappere verdediging van Lucknau,
dat van I Juli tot 17 Nov. stand hield tegen eenen
verre overmachtigen vijand. Tot generaal-majoor
benoemd, stierf hij Sept. 1862 te Homburg.
Ingoda, rivier in aziat. Rusland (Irkoetsk),
ontspringt bij Doroninsk, besproeit het district
Nertsjinsk, en valt, na bij Tsjita voor stoombooten
bevaarbaar te zijn geworden, in den Onon ; daarmede
vereenigd vormt de I. de Sjilka.
Ingoel. Zie INGUL.
Ingolstadt, stad en vesting in Beieren, aan
den Donau, ruim 8 mijlen benoorden Munchen ;
circa 20,000 inw. De universiteit van I., gesticht
1472, werd 1800 naar Landshut, en 1826 naar
Munchen verplaatst. Door Gustaaf-Adolf werd I. te
vergeefs belegerd in 1632 ; Lodewijk van Baden,
generaal in oostenrijksche dienst, veroverde I. in
1704. Krachtens den wapenstilstand van Parsdorf
1800 werd I. aan de Franschen overgegeven, die de
vestingwerken slechtten ; ze zijn echter 18'27 hersteld.
Ingouville, marktvlek in Frankrijk, dept.
Beneden-Seine, benoorden Havre, waarvan het eene
voorstad is.
Ingre, fransch vlek, dept. Loiret, anderhalf
uur gaans benoordw. Orleans ; 3000 inw.
Ingres (Jean Aug. Dominique), fransch historicschilder, geb. 1780 of 1781, heeft zich door een

Ingrie
aantal voortbrengselen ven zijnonseel beroemd
gemaakt. Zijn overlijden, Jan. t867, was voor de
kunstwereld een gevoelige slag; M7 Jan. werd hij met
groote plechtigheid op het kerkhof Pere-Lachaise
te Parijs begraven ; op de lijkkist lag een gouden
lauwerkrans, door zijne geboortestad (Montauban)
tot dat elude gezonden, benevens een gouden eikenkrans, zijnde een huldeblijk van zijne leerlingen.
Ingrid, zweedsch Ingermanland, crude prov. van
europ. Rusland (ongeveer het tegenwoordige gouvernement Petersburg). De eerste bewoners van I.
waren een volksstam der carelische Finnen, die in
1594 verscheidene hunner dorpen afstonden aan de
Zweden ; deze maakten zich in 1609 meester van
het overige gedeelte van I. Eerst sedert dien tijd
werd dit land I. genaamd (Ingermanland). In 1703
maakte tsaar Peter zich van I. meester, en lijfde het
in bij Rusland.
Inguiotner, een vorst der Cherusken, 00111
van Herman (Arminius), verbond zich met hem
anno 15 na Chr. tegen de Romeinen. In den slag
van Idisioviso tegen Germanicus sloeg I. zich door
de Romeinen heen, was toen (daar Herman gekwetst was) alleen opperbevelhebber der Cherusken,
en ging in den oorlog van Herman tegen Marbod
(anno 17) tot de zijde over van laatstgenoemden.
Ingul, rivier in europ. Rusland, ontspringt in
het gouvernement Kherson, en valt bij Nikolajew
in den Bog, na eenen loop van 35 mijlen.
Inguletz, rivier in europ. Rusland, ontspringt
in 't noordelijk gedeelte van 't gouvernement Kherson, en valt boven Kherson in den Dnieper, na
eenen loop van 64 mijlen.
engelsch kronijkschrijver, geb. 1030
te Londen, gest. 1109, kwam in Nortnandie, waar
hij geheimschrijver was van,bertog Willem, deed
vervolgens eene reis naar bet Heilige Land, en werd
bij zijn terugkeer prior van bet benedictijner klooster van Fontenelle. Toen Willem koning van Engeland was geworden, gaf hij aanI. de abdij van
Croyland in 't graafschap Lincoln. Men heeft van I.:
Historia monasterii Croylandensis ab anno 664 ad
annum 1001 (gedrukt te Frankfort 1601, en te
Oxford 1684).
Ingur, kustrivier in Transcaucasia, outlast zich
bij Anaclea in de Zwarte Zee ; 7 Nov. 1855 forceerde Omer-Pasha den overtocht over den I.
Ingweiler, stad in bet fransche dept. van den
Beneden-Rijn, ruim 4 uren gaans benoordoosten
Saverne ; 2300 inw.
Inhamban, of Inhambane, rivier in Afrika,
in bet capitanaat-generaal Mozambique, loopt van
het N. W. naar het Z. 0., en outlast zich na eenen
loop van ruim 30 mijlen in het kanaal van Mozambique, benoorden kaap Corrientes. Aan de uitwatering van den I. ligt de stad I., zijnde eene portugeesche bezitting met 2250 inw.
Illigieten, zooveel als Jezuieten, van het spaansche Ifiigo, d. i. Ignatius (Loyola's naam).
Injeng, verbasterd van Idjing.
Inkelenoord, of Inkenoort, voorm. zeeuwsch
dorp. Zie HINRELENOORD.
Inkerman, of Inkjerman, dorp in het westelijk gedeelte van de Krim, dicht bij de uitwatering
van de Tsjernaja, is slechts het overschot van eene
eertijds aanzienlijke stad, waarvan nog overblijfselen te zien zijn in den omtrek. Bij I. behaalde de
anglo-fransche armee (gekommandeerd door de generaals Canrobert en Raglan) 5 Nov. 1854 eene
schitterende overwinning op de Russen.
Inkoping, het zweedsche Fan Jonkoping.
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Inkram, of Inkran, of Acra, afrikaansch stranddistrict aan de Goudkust, met de hoofdpl. I., of
Acra, 30 uren gaans bewesten den mond der Volta.
Vergelijk ACRA. De Inkrans, of Acras, een yolk in
bet rijk Acra, zijn schatplichtig aan de Ashantijnen
ze wonen tusschen de koningrijken Aguapim ten N.,
Ningo ten 0., Fanti ten W., en de golf van Guinea
ten Z. De eerste Europeers, die zich bij dit yolk
kwamen nederzetten, waren Portugeezen in 1452
later kwamen ook Engelschen, Hollanders en Dentin,
die er de forten St.-James, Crevecoeur en Christiansborg stichtten.
Inn, de menus der ouden, rivier in MiddelEuropa, een der voornaamste rivieren, die zich in
den Donau ontlasten, ontspringt op den Munterasch
in het zwits. kanton Grauwbunderland, komt uit
bet 4170 vt. hoog gelegene Lungin-meer in OpperEngadin, bij Pontalt in Neder-Engadin, bij Landeck
in het naar het oosten gericbte Boven- en BenedenInn-dal, is als de pols-ader van Tirol, baant zich bij
Kufstein eenen weg door de Kalk-Alpen, vormt over
eene vrij lange uitgestrektheid de grensscheiding
tusschen Beieren en Oostenrijk, en valt na eenen
loop van 98 mijlen in den Donau. De voornaamste
rivier, die zich in de I. ontlast, is de bevaarbare
Saltzach; de I. zelve wordt reeds bij Hall in Tirol
bevaarbaar. Naar de I. draagt een district in OpperOostenrijk zijnen naam, de Innkreis of het Innviertel,
groot circa 41 vierk. mijlen, bevolkt met 140,000
zielen, met de stad Ried tot hoofdplaats.
Inn-dal. Zi.e INNTHAL.
I
Innerberg,vlek in Sti.ermarken. Zie EiSENERTZ.
Innerness, lat. Innernium, oude namen van
Inverness.
Innocentius, naam van 13 pausen, t. w.:
I. I, geboortig uit Albano, tot bisschop van Rome
verkoren 402, beweerde als opvolger van Petrus den
voornaamsten rang onder at de bisschoppen te bekleeden, en zocht zich te doen gelden als bet hoofd
der gansche Christenheid. Hij hechtte zijn zegel aan
de uitspraak der synoden van Milevis en Carthago,
waarbij de leerstellingen van Pelagius veroordeeld
werden. Hij stierf 417, en werd later beilig verklaard,
zijn kerkelijke gedenkdag wordt gevierd 28 Juli.
- I. II, een Romein, heette Gregorius Papareschi
eer hij 1130 tot pans werd verkoren. Hij zag zich
genoodzaakt voor den tegenpaus Anacletus H (zie
dat art.) de vlucht te nemen naar Frankrijk, bij
Lodewijk den Dikke, die te vergeefs pogingen deed
om 1. op den pauselijken stoel te herstellen. Eerst
na den dood van Anacletus (1138) kon I. naar Rome
terugkeeren. In 1139 hield hij een concilie in Latranen; hij sprak over Lodewijk VII den banvloek
en over Frankrijk het interdict uit, omdat de fransche koning den aartsbisschop van Bourges niet wilde
erkennen ; hij veroordeelde de leerstellingen van
Abelard en van Arnold van Brescia ; I. 11 stierf 1143.
— I. III, vierde tegenpaus van ALEXANDER 111.
— I. III, gab. 1161 te Anagni, heette Lotharius
Conti eer hij 1198 tot paus verkoren werd. Reeds
dadelijk deed hij de almacht van het pauselijk gezag
voelen, doordien hij het interdict over Frankrijk
uitsprak, naar aanleiding van de echtscheiding tusschen Filips-August en Ingelburge. Na den d'ood van
den duitschen keizer Hendrik VI nam I. lit een werkdadig aandeel aan de zaken van Duitschland ; hij
kroonde 1209 Otto van Brunswijk tot keizer, maar
zette hem zeer spoedig weder af, om den jongen
Frederik II in lijne plaats te stellen. Ook Engeland's
koning Jan zonder Land, die den door den pans benoemden aartsbisschop van Canterbury niet Nvilde
10
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erkennen, werd deswege door I. III van den troon
vervallen verklaard ; doch toen koning Jan zich spoedig aan 's pausen gezag onderwierp, werd dit weder
ingetrokken. Het toppunt van zijne macht bereikte
I. III bij het 4e concilie van Latranen (1215), waarbij
de leer der transubstantiatie, de ontzegging van de
nachtmaalskelk aan de leeken, en het verbod den
Bijbel te lezen, kerkelijk werd vastgesteld. Tegen
Albigenzen, Catharen en Waldenzen riep hij eenen
verdelgenden kruistocht in het leven. Hij stierf 1216.
De door I. 11I geschrevene Werken zagen 't licht
1552 en 1572 te Keulen; zijne Brieven (19 boeken)
werden in 't licht gegeven door Baluze (Parijsl 682).
— I. IV, nit Genua, heette Sinibald Fieschi vOOr
zijne verheffing tot pans 1243. Duitschland en Italie
werden toen beroerd door de twisten van keizer
Frederik II met den Roomschen Stoel; de nieuwe
paus zag zich reeds spoedig in de noodzakelijkheid
zijne persoonlijke veiligheid te zoeken in de vlucht
(1244), en hield 1245 te Lyon een concilie, waarbij
Frederik II in den ban gedaan en van den troon
vervallen verklaard werd. Eerst werd Hendrik Raspe,
landgraaf van Thuringen, tot keizer verheven ; daarna
Willem, graaf van Holland. Tegen Frederik II liet
I. IV eenen kruistocht prediken, en verklaarde zich
na den dood van dien keizer (1250) eveneens tegen
diens zoon en opvolger Koenraad. In 1251 keerde I.
naar Rome terug; en na den dood van keizer Koenraad (1254) trad hij op als beschermer van diens zoon,
den jongen Conradin, tegenover den eerzuchtigen
Manfred• doch in hetzelfde jaar (1254) stierf I. IV.
— I. V, eerst dominicaner monnik, opvolger van
Thomas Aquinas op den theol. leerstoel aan de universiteit van Parijs, werd 1272 aartsbisschop van
Lyon, vervolgens kardinaal en bisschop van Ostia.
Hij heette eerst Pierre de Tarentaise, werd 21 Jan.
1276 tot paus verkoren, doch stierf reeds 22 Juni
I. VI, een Franschman,
van datzelfde jaar.
heette eerst Etienne d'Albert, werd 1.552 verkoren,
zetelde als pans te Avignon, en stierf anno 1362.
— I. VII, genaatnd Cosmo de Megliorati, geb. te
Sulmone in de Abruzzen, werd 1404 tot opvolger
van Bonifacius IX verkoren, doch had als tegenpaus
tegenover zich staan Benedictus XIII, en stierf 1406.
— I. VIII, een Genuees met name Giambattista
Cibo, wegens de groote menigte kinderen, die hij
had, bijgenaamd »Vader des Vaderlands", werd door
den invloed van den onderkanselier Borgia (die later
zoo berucht is geworden onder den naam van Alexander VI) tot de pauselijke waardigheid verheven.
Behalve door het vernieuwen van de wetten tegen
tooverij en hekserij, kenmerkt zijn pausschap (1484
—1492) zich voornamelijk door het aansporen van
den ijver der vorsten van Europa tegen de Turken ;
hij eischte en verkreeg de uitlevering (1490) van
den jongen prins Zizim (broeder en tegenstander
van Bajazet II), die de wijk had genomen bij de ridders van Rhodes. De koning van Napels (Ferdinand)
werd door I. VIII van den troon vervallen verklaard,
en zijn rijk aan Karel VIII, koning van Frankrijk, geschonken ; doch na eenige onbeduidende gevechten
sloot koning Ferdinand vrede met den pans (1492).
I. IX, geboortig nit Bologna, heette Giov. Alex.
Facchinetti, werd 29 Oct. 1591 opvolger van Gregorius XIV, doch stierf twee maanden daarna (30 Dec.).
— I. X, een Romein met name Giambattista Pamwerd 1644 verkoren tot pans, liet zich geheel
en al regeeren door Olympia Maldachini (de weduwe
zijns broeders), beroofde den hertog'van Parma van
zijn rijk, omdat deze den bisschop van Castro ter
dood had laten brengen ; de beide kardinalen Fran-
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cisco en Antonio Barberini, werden door I. X in balliugschap gezonden in weerwil zij zeer veel hadden
bijgedragen tot zijne verheffing; 1651 veroordeelde
I. X den Munsterschen vrede, 1653 de vijf vermaarde stellingen van Jansenius; hij bekleedde den panselijken Stoel tot aan zijnen dood in be jaar 1665.
— I. XI, nit Como geboortig, met name Benedictus Odescalchi, was eerst in krijgsdienst, en werd
1676 tot paus verkoren ; hij was een, vijand van de
Jezuieten, streed te vergeefs tegen Lodewijk XIV
over de uitbreiding der koninklijke rechten bij het
benoemen van bisschoppen in Frankrijk, veroordeelde de leerstellingen van Molinos, den stichter
van het Quietismus (1687), e n stierf anno 1689.
— I. XII, heette Antonio Pignatelli, werd 1691
verkoren, was gedurende 9 jaren een vriend der
amen, een voorstander van recht, een streng handhaver van de kerkelijke tucht en van de. goede zeden onder de geestelijkheid, in een woord een sieraad
van de roomsch-katholieke Kerk, en stierf in 1700.
— I. XIII, de achtste paus nit het geslacht Conti,
werd 1721 verkoren ; hij beleende den keizer, tegen
ontvang van den leencijns, met Napels, vaardigde
1723 de bul Apostolici ministerii nit, betreffende de
kerkelijke tucht, verleende een jaargeld aan prins
Eduard, den zoon van Jacobus II, en stierf 1724.
Innsbruck, d. i. Brag over de Inn, veelal verbasterd Innspruck, lat. Veldidena, hoofdstad van het
oostenrijksche kroonland Tirol, aan de uitwatering
van de Sill in de Inn ; 14,500 inw.; in de hofkerk
o. a. het beroemde monument van keizer Maximiliaan I ; het standbeeld van Andreas Hofer ; voor den
keizerlijken burg het ruiterstandbeeld van Leopold V ; enz.
Innstadt, het oude Boiodurunt, voorstad van
Passau. Zie PASSAU.
Innthal, d. i. het Dal der Inn, bet voornaamste gedeelte van Tirol, gesplitst in Boven-I. en
Beneden-I., was in de jaren 1797, 1805 en 1809 het
tooneel van een aantal gevechten tusschen de Franschen en de Tirolers.
Ino, een meer op Corsica, op den Monte-Rotondo .
Ino, dochter van Cadmus en Hermione, was de
vrouw van den beotischen koning Athamas. Zie
ATHAMAS.
Inns, turksche stad. Zie ENOS.
in0WraClOW, ook Jong-Breslau, stad in Pruisen, 10 uren gaans bezuidoosten Bromberg ; 7400
inwoners.
Inquisitie, eene door alle weldenkenden verafschuwde en gevloekte instelling, die eeuwen Lang
tranen en bloed aan het menschdom heeft afgeperst
ontnia ad majorent Dci gloriam, d. i. alles ter meerdere eere Gods. Reeds ten tijde van Theodosius den
Groote en van Justinianus werden Inquisitores aangesteld, d. i. met rechterlijke mac h t bekleede ambtenaren, die onder bet opzicht der bisschoppen stonden, en belast waren met het opsporen, in 't verhoor
nemen en straiten van ketters. Berucht begon de I.
zich reeds te tnaken in de Ile en 12e eeuw, toen
het gemunt was op de bekeering of verdelging van
de Catharen, Waldenzen en Albigenzen. Doch eerst
bij het 4e lateraan-concilie (1215) werd aan de I.,
als rechtsmacht der bisschoppen tegen alle ketters,
eene uitbreiding gegeven, die weldra een vloek voor
de aarde en eerie onuitwischbare schandvlek voor het
Christendom en inzonderheid voor de roomsch-kath.
Kerk worden zoo. De eerste Inquisiteur-generaal, die
benoeind werd (1215) was Domingo de Guzman,
bekend onder den naam van heiligen Dominicus,
stichter van 41p orde der Dominicanen of Predikhee-
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ren ; en in 1232 werd de rechtsmacht der 1. door
pans Gregorius 1X aan de bisschoppen onttrokken
en uitsluitend aan de Dominicanen opgedragen, ten
einde zoodoende al wat naar aanzien des persoons
en zachtheid in het vonnis vellen kon zweemen geheel en at te doen ophouden: van dat oogenblik of
was de I. verheven tot eene pauselijke en algemeen
kerkelijke instelling, en de wereldlijke macht was
voortaan verplicht de vonnissen ten uitvoer te leggen,
die door den kerkelijken I.-raad werden geveld.
Wie slechts verdacht werd, of verdacht gemaakt
werd van ketterij, werd in hechtenis genomen ;
volgde reeds bij het eerste verhoor, dat steeds door
een (somwijlen zeer Lang) tijdperk van gevangenschap veoraf werd gegaan, geen volledige bekentenis
van schuld, dan werd de aangeklaagde door middel
van de gruwelijkste pijnigingen tot bekentenis gedwongen ; de straffen, die tegen de veroordeelden
werden uitgesproken, bestonden in levenslange opsluiting in eon kerkerhol, of levenslangen dwangarbeid op de galeien, of levend verbrand te worden:
de voltrekking van laatstgenoemd vonnis had plaats
met evenveel barbaarsche koelbloedigheid als afschnwelijk openbaar vertoon (zie bet art. AUTO-DA-FE). -In Engeland is de I. nooit ingevoerd ; in Polen slechts
voor een korten tijd. De poging van pans Alexander 1V om, in overeenstemming met den heiligen
Lodewijk, de I. in Frankrijk in te voeren (1255),
kan niet gezegd worden geslaagd te zijn ; wet heeft
zij er haar verdelgingswerk aangevangen ; doch zij
zag er zich beperkt en gekortwiekt door Filips den
Schoone, en verloor in de 14e en 15e eeuw, bij de
vrijheden der Gallicaansche Kerk, alien invloed. Ook
in Duitschland was de macht der I. niet van langen
dour ; de eerste kettertneester, die in Noord -Du itschland woedde, was Koenraad van Marburg. Door Urbanns V werden 1367 twee Inquisitores voor Duitsch land aangesteld, Gregorius XI zond er vijf derwaarts,
en Bonifacius IX benoemde er zes voor NoordDuitschland alleen, terwijl Innocentius VIII ook
toovenaars en tooverheksen aan de rechtsmacht der
1. onderwierp; doch met bet veldwinnen der Kerkhervorming kon het wel niet 4nders of in Duitschland werd aan de macht der 1. reeds spoedig den
nekslag toegebracht. In Spanje daarentegen bereikte
deze mensch-onteerende instelling den hoogsten trap
van macht: zij werd daar eene evenzeer staatkundige als kerkelijke instelling. In 1232 in Catalonia
ingevoerd, verspreidde de I. zich reeds spoedig over
het gansche schiereiland, aanvankelijk hare vervolgingen nagenoeg uitsluitend gericht tegen Joden en
Moores. In 1481, onder de regeering van Ferdinand
en Izabella, werd de 1. gereorganiseerd, aan statutes
onderworpen, aan nieuwe reglementen gebonden, en
met eene nieuwe uitbreiding an hare mat inderdaad verheven tot een geesel der menschheid,waarbij
het Schrikbewind, dat in de laatste jaren der 18e
eeuw nit de fransche omwenteling werd geboren,
slechts gebrekkig kinderspel schijnt Danton, Marat,
Robespierre met hun aanhang schijnen slechts onhandige navolgers van het huiveringwekkende voorbeeld, door de I. aan de wereld gegeven om menschenlevens en vrijheid van denken te vernietigen.
Met hare reorganisatie ontving de I. tevens eene
nieuwe benaming : het Heilig Ofticie; en dat de wereld niet veel heil van dit Heilig Officie te wachten
had kon reeds hieruit worden opgetnaakt, dat de
nieuwe organisatie der I. tot stand kwam tegen den
zin van pans Pius IV, die de nieuwe reglementen veel
te streng vond ; door zijne daden heeft dit Heilig
Officie zich dan ook voor immermeer den schandnaam
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verzekerd van Bloedraad. Juist deze vertoeilijke instelling werd intusschen een der voornaamste oorzaken, waaraan Nederland zijn onafhankelijk yolkshestaan zou hebben te danken. ben Filips II
namelijk het besluit had genomen de I. ook in de
Nederlanden in te voeren, was de schrik, de ontsteltenis zoo algemeen en zoo groot, dat velen, die
tot dusverre de partij van Spanje hadden gehouden,
zich nu aansloten aan Oranje. In Spanje zelf woedde
de I. met onverbiddelijke strengheid ; van lieverlede
begun wel bet veldwinnen van verlichting en verdraagzaamheid den invloed der I. te verzwakken;
doch nog altijd bestond de 1. in Spanje, totdat zij
4 Dec. 1808 door koning Jozef Bonaparte werd opgeheven ; in 1814 hersteld, werd de I. 1820 andermaal afgeschaft ; en nogmaals hersteld 1826, werd zij
1834 nogmaals afgeschaft voor goed. Volgens bet
uitmuntende (doch te Rome op den Index geplaatste)
werk van A. Llorente Histoire critiquede Finquisition
d'Espagne (4 din. Parijs 1815-17) zijn van 1481
tot 1808 in Spanje (ongerekend al het gemartel op
de pijnbanken der 1. om de aangeklaagden tot bekentenis te dwingen) de volgende vonnissen der I.
ten uitvoer gelegd : 291,456 personen veroordeeld
tot versohillende straffen, bijv. kerkerstraf, zware
geldboeten, enz.; 17,659 personen in effigie verbrand,
d. i. slechts in beeltenis verbrand omdat men die
personen zelven niet in handen kon krijgen ; en
31,912 menschen levend verbrand ! In Portugal,
waar de I. ingevoerd was in 1557, werd zij 1822
door koning Johannes VI opgeheven. Te Rome bestoat de I. sedert 1235 onder bet Hooge Gerechtshof.
Inrath, marktvlek in bet pruis. reg.-district
Dusseldorf, kreis Crefeld ; 3300 inw.
Insara, 1) stad in het russische gouvernemeut
Penza, aan de Issa, 12 mijlen benoordw.. Penza ;
7500 inw. — 2) rivier in europ. Rusland, ontspringt
in het gouvt. Penza, vierdhalf uur gaans benoordoosten de stad I., besproeit Saransk, en ontlast zich
(in 't gouvt. Nowgorod) in den Alatyr.
Insbourg, fransche naam van Insenborn.
Insenborn, fransch Insbourg, dorp in 't groothertogd. Luxemburg, 2 uren gaans bezuidw. Wiltz.
Insiesto, stadje in de spaansche prov. Oviedo
(Asturie), aan den Piloila ; 600 inw.; bij I. de hadplaats Buyeres-de-Nava met 9 minerale bronnen.
Inspruck. Zie INNSBRUCK.
Inspijk, geldersch dorp. Zie ENSP1JK.
Insterburg, stad met 13,500 inw. in OostPruisen, 7 uren gaans bewesten Gurnbinnen, aan
den Pregel, die bier ontstaat door de samenvloeiing
van de Angerap met de rivier I., die bier reeds 7
mijlen van Karen loop volbracht heeft.
Instituut van Frankrijk. Zie AKADEMIE.
Insubren, of Insubriers (gallisch Is-Ombra,
d. i. de Sterke menschen), een yolk in Cisalpijnsch
Gallia, woonde benoorden de Po, tusschen de Adda,
den Ticino en de Alpen, in bet tegenw. Milaneesche ;
hunne hoofdstad was bet door lien gestichte Mediolanum (tegenw. Milaan). De I. waren zich in Italie
komen vestiges bij gelegenheid van den eersten
inval der Gathers onder Bellovesus. Vocir dien tijd
woonden ze in Transalpijnsch Gallia, in het land
der Eduers; het stadje Med iolanum (tegenw.ChateauMeillant) was waarschijnlijk een hunner steden. In
223 v. Chr. werden de 1. door de Romeinen aangetast ; eerst aan de Addua, later bij Clastidium
overwonnen, werden zij aan de Romeinen schatplichtig. Met de Bojen vereenigd, kwamen de I. 218
v. Chr. in opstand, terwijl Hannibal den Ebro _overtrok ; zij versloegen Manlius bij Modena, en ver-
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klaarden zich toen voor Carthago ; in 215 versloegen
zij Posthumius bij Litana-Silva ; in '204 en 203 stetden zij hun land open voor Mago, welke veldheer
op hun grondgebied door de Romeiuen overwonnen
werd (203). In 200 v. Chr. namen zij deel aan het
viervoudig gallisch bondgenootschap tegen Rome:
(loch verslagen door Cethegus (197) aan den Mincius, door Marcellus (196) te Como, door Valerius
Flaccus (195 v. Chr.) te Mediolanum, werden zij
eindelijk weder onder het juk gebracht.
Intemeliers, lat. InterneIli, een ligurtsch yolk,
in Cisalpijnsch Gallie, ten Z. W. van de Ingannen,
en even als deze aan de Middellandsche Zee. Hoofdplaats Albium-Intemelium (tegenw. Vintimiglia).
Interamna, d. i. tusschen de wateren, naam
van twee steden in het oude Italie : 1) tegenw.
Terni, de geboorteplaats van Tacitus, lag tusschen
twee armen van den Nar, in Umbria. 2) tegenw.
Teramo, stad der Prmtutiers, bezuiden Picenum,
tusschen den Liris en den Melpis.
Interamne, fransche naam voor Interamna
en voor Interamnium.
Interamnium, stad in Hispania, bij de Asturen, lag tusschen Pallantia en Asturica.
Interaquee, stad in Gallie, tegenw. Eritraigues.
Interdict, de groote ban, waarbij door den
paus alle godsdienst-plechtigheden en alle kerkelijke
handelingen (alleen de Hoop uitgezonderd) worden
.verboden. Deze straf wordt over geheele steden en
over gansche landen uitgesproken. Zoo lang het I.
duurt zijn alle kerkelijke sieraden met zwart fibers
behangen, of uit het kerkgebouw weggenomen ; de
klokken worden niet geluid ; 't allerheiligste sacrament (het nachtmaal) wordt niet uitgereikt, zelfs
niet aan de stervenden ; de begrafenissen hebben
plaats zonder den zegen der Kerk.
Interim, d. i. tusschen-toestand of voorloopige
toestand, noemde men. in den tijd der Kerkhervorming een keizerlijk besluit, waarbij kerkelijke geschilpunten voorloopig werden geregeld, in afwachting dat dienaangaande door een algemeen concilie
zou worden beslist. In 1541 was, naar aanleiding
van een geschrift van Granvella, eene commissie,
samengesteld uit roomsch-kathol. en protestantsche
godgeleerden de zaak eens geworden over eenige
leerstellige punten ; doch over de sacramenten en
de kerkelijke macht had men zich niet met elkander
kunnen verstaan ; het geschrift van Granvella werd
genoemd het I. van Regensburg. — In 1548 werd
door Karel V een besluit uitgevaardigd, waarbij aan
de Protestanten voorloopig het nachtmaal-vie•en
met brood en wijn, zoomede het huwelijk der geestelijken toegestaan werd, in afwachting van de beslissing, omtrent die punten te nemen door het
reeds bijeengeroepene concilie van Trente ; dit keizerlijke besluit noemde men het I. van Augsburg.
— In hetzelfde jaar 1548 werd eene openlijke verklaring afgelegd door Melanchthon, Bugenhagen en
Major, dat zij de roomsch-katholieke kerkgebruiken
voor even onschadelijk als onnut hielden, terwijl
zij eene beperking verlangden van de pauselijke en
bisschoppelijke macht, opdat van die 'flack geen
misbruik meer gemaakt zou kunnen worden. Deze
verklaring, die vinnig bestreden werd door den aanhang van Luther, werd genoemd het!. van Leipzig.
Interlaken, dorp in het zwits. kanton Bern,
tusschen (lat. inter) het Brientzer en het Thuner
meer (lat. lacus), aan den uitgang van het Lauferbrunner dal, tegenover Unterseen ; 1260 him.; druk
bezocht door vreemdelingen; het voormalige [(looster van I. is thans ingericht tot armhuis.

Inverness
Internum mare; latijnsche benaming voor
de Middellandsche Zee.

Interregnum, d. i. Tusschenregeering, in
rijken, waar de regeerende vorst gekozen wordt, de
tijd die er verloopt tusschen het overlijden of aftreden van den een en het optreden van zijnen opvolger. Inzonderheid bekend is het Groote I. in
Duitschland, sedert den dood van keizer Koenraad IV
(1254), den laatsten der Hohenstaufen, tot de verkiezing van Rudolf van Habsburg (1273); wel werden in dien tusschentijd Willem van Holland, Alfons X van Castilie en Richard van Cornwallis gekozen, doch geen hfinner werd erkend, en overal
heerschte regeeringloosheid. Zie ook INTERREX.
Interrex, d. i. Tusschenkoning, in den tijd
der romeinsche koningen de rijksbestuurder, die bij
des konings dood door de senatoren uit hun midden werd gekozen voor een tijdvak van vijf dagen ;
om de 5 dagen werd telkens een nieuwe I. gekozen,
totdat de nieuwe koning, die gekozen werd, de
teugels van bet bewind aanvaardde. Ook in den tijd
der Republiek werden, bij ontstentenis of afwezigheid
der consuls, Interreges benoemd, ook telkens voor
5 dagen.
Intervallis, stad in Gallie ; tegenw. Entrevaux.
Intibili, stad nabij Illiturgis in Hispania Iketica; de Scipionen versloegen bier de Carthagers,
die I. belegerden (215 v. Chr.).
Intorcetta (Prosper), een Jezulet uit Sicilie,
zendeling in China, geb. te Piazza 1625, gest. in
China 1697, medewerker aan verscheidene letterkundige producten, o. a. den Tai-hio en den
Tsjoeng-joeng, in het Latijn gedrukt onder deze
titels : Sinarum scientia politico-moralis (Canton en
Goa, 1667, in fol.) en Testimonium de cultu sinensi
(Lyon, 1700).
Intra, vlek in de ital. prov. Pallanza, aan bet
Lago-Maggiore, 12 uren gaans benoorden Novara
4000 inw.; haven.
ook dezen naam gavel! de Latijnen aan
Faunus.
Inverary, zeeplaats in Schotland, hoofdplaats
van het graafschap Argyle, 8 mijlen benoordwesten
Glasgow, aan eene kleine baai ; 2000 inw.; werd in
1648 door Karel I tot een vlek verheven.
Inverkeithing, vlek in het schotsche graafschap Fife, aan de golf van Forth, 4 uren gaans benoordw. Edinburg; 1500 inw.; I. is zeer oud; het
werd onder David I eene koninklijke residentie.
Inverleith. Zie LEITH.
Inverness, lat. Innernium of Inverniuln, stad
in Schotland, aan de uitwatering van den Ness
den Moray-Firth; 10,000 inw.; 3 havens; was oudtijds de residentie der pictische koningen, geraakte
na de omwenteling van 1688 in verval, doch is sedert 1745 weder eenigszins opgekomen ; het is de
hoofdplaats van bet graafschap I., zijnde het grootste graafschap iu Noord-Schotland, en bevattende
tevens een aanzienlijk gedeelte der Hebridische eilanden. Dit graafschap, ruim 200 vierk. mijlen groot
en bevolkt met 97,000 zielen, is rijk aan bergen
(o. a. den Ben-Nevis, den hoogsten berg van GrootBritannie), en wordt door een lang, diep dal, door
hetwelk het Caledonisch kanaal loopt, in twee deelen gescheiden. Het graafschap I. grenst ten N. aan
den Moray-Firth en aan het graafschap Ross, ten
0. aan de graafschappen Aberdeen, Banff en Nairm,
ten Z. aan do graafschappen Argyle en Perth, en
ten W. aan den Atl. Oceaan. De volkstaal is het
Gaelisch ; slechts in de hoogere standen wordt Engelsch gesproken.

investituren
Investituren (Twist of Strijd over de). On,der deze benaming kent men in de geschiedenis de
"geschillen, die in de 1 1e eeuw ontstonden tusschen
het Pausdom en verschillende europeesche vorsten,
inzonderheid die van Duitschland, over het recht
om geestelijke personen met kerkelijke goederen te
beschenken. Wanneer een geestelijke den ced van
getrouwheid aflegde aan den landsvorst, kon deze
hem beleenen met het domein van een aartsbisdom
of bisdom of abdij, waarmede dan natuurlijk de
waardigheid en titel van aartsbisschop of bisschop
of abt gepaard ging. Op die wijze werden de hooge
waardigheden der Kerk verleend buiten den Paus
ow, en het kon niet anders of dit moest te Rome
ergernis geven. De eerste, die met kracht zijne stem
daartegen verhief, was pans Gregorius VII, terwijI
keizer Hendrik IV beweerde, dat hij als keizer volkomen in zijn recht was, en dat hij geen inmenging
van den pans op dat punt kon toelaten (1073).
Toen men het na lang onderhandelen niet konde
eens worden, vaardigde Gregorius VII een verbod
nit (1075), houdende, dat geen wereldlijke personen het recht hadden om geestelijke personen met
kerkelijke goederen te beleenen. Hierop liet Hendrik IV den pans afzetten (1076), waarop de pans
antwoordde met Hendrik IV in den ban te doen. De
strijd over de I. duurde voort tusschen keizer Hendrik V en de pausen Urbanus II, Pascal II, Gelasins II en werd eerst met pans Calixtus ten elude
gebracht, bij eene schikking, die bekend is onder
den naam van Concordaat van Worms (1122); de
hoofdbepalingen van dit verdrag waren : dat de investituur met ring en staf voortaan geschieden zou
door den Paus, door vvien de bisschoppen zouden
worden gekozen in overleg met de wereldlijke overheid, en dat de Keizer aan de prelaten de rijksleenen schenken en hun den leen-eed afnemen zou
vOor de consecratie. Keizer Lotharius II ging 1125
nog verder, door toe te staan, dat de consecratie
geschiedde vOOr bet afleggen van den leen-eed, en
dat de bisschoppen gekozen wierden zonder de
keizerlijke voorkennis ; wijders vorderde hij van de
prelaten slechts den algemeenen onderdaans-eed.
In de 13e eeuw begon de strijd over de I. opnieuw,
ditmaal verwikkeld met den strijd tusschen de
Guelfen en de Gibellijnen, en werd eerst voor goed
beeindigd 1268 door den dood van Conradijn.
Inzeli, of Zinzili, haven van Iran, aan eene
baai (die denzelfden naam droeg) van de Caspische
Zee (Ghilan), 3 mijlen benoordw. Resjt; was eene
bloeiende stad tot 1805, toen de Russen I. platbrandden.
Inter, rivier in bet russ. gouvernement Orenburg, -valt na eenen loop van 25 mijlen in de Bjelaja.
Inzersdorf, fabriekdorp met 3800 inw., hij
Weenen.
Inzilli, stad en meer in Perzie. Zie ENZELI.
Inzinzae, vlek in het fransche dept. Morbihan,
5 kwartiergaans bewesten Hennebon ; 2400 inw.
Io, dochter van Inachus, werd bemind door Jupiter, die, om den argwaan der jaloezij van Juno
Diet gaande te maken, Io in eene koe veranderde.
Doch Juno, die op de eene of andere wijze lont had
geroken, wenschte die koe te hebben, en Jupiter
durfde haar verzoek niet afslaan. No stelde Juno de
koe onder het toezicht van den honderdoogigen Argus; doch om Jupiter te believen kwam Mercurius
met zijn fluitspel Argus in slaap maken, hieuw hem
toen het hoofd af, en bevrijdde to. Ten hoogste vertoornd, zond Juno no eene paarde- of koe-vlieg af, d ie
Io onophondelijk moest plagen en vervolgen ; op
,
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hare vlucht de wereld door aan de oevers van den
NijI gekomen, werd de ongelukkige lo door de barensweeen overvallen, en bracht Epaphus ter wereld.
Men wil dat Io door de Egyptenaren werd aangebeden onder den naam van Isis.
Iobates, koning van Lycie. Zie BELLEROPHON.
IOCaSte, of Epicaste. Zie CEmPus.
Iol, ook Caesarea genaamd, stad in Mauritanie;
tegenw. Sjersjell (Cherchell).
Iolas, eene door de Carthagers gestichte stad
op het ell. Sardinie, vermoedelijk tee plaatse van
het tegenw. Cagliari.
Iolas, of lolaus, zoon van Iphicles en neef van
Hercules, hielp dezen held de Hydra van Lerna overwinnen, door een gloeiend ijzer te drukken op de
wonden van het monster, waardoor het weder-aangroeien van de koppen belet werd. Na den dood van
Hercules verjaagd door Jupiter, stelde I. zich aan
het hoofd der Heraclieden, en bestreed Eurystheus.
oude stad in Hemonie (later Thessalie),
zeven stadien van Demetrias, lag bij de zee, aan de
Pagasetische golf,en was de hoofdstad van een rijkje,
om welks bezit getwist werd door Pelias en zijn
halven broeder !Eton, den vader van Jason. Van I.
vertrokken de Argonauten naar Colchis om het Gulden Vlies te veroveren.
lobe, dochter van Eurytus, koning van tEchatia,
werd door Hercules geschaakt en tot bijwijf gemmen ; na den dood van Hercules nam diens zoon
Hyllus haar tot vrouw. Zie ook DEJANIRA.
Iolof, yolk in Nigritie. Zie DRJOLOF.
IOMniUM, stad in het oude Afrika, in Mauritania Cesariensis, aan de trust, is tegenw. Temen of
Skurffah.
Ion, de stamvader der Ioniers. Zie )(TABUS.
Iona, of Icolmkill, een der Hebrieden, bezuiden Mull.
Ionie, tat. Ionia, tegenw. de kusten van Siwas,
Saroekan en Aidin. Onder den naam van I. verstond
men dat gedeelte van het aziatische kustland, dat
zich uitstrekte van Phocea tot Milete, tusschen den
Meander en den Hermus, en dat deel uitmaakte van
Lydie (uitgenomen het zuidelijk gedeelte, dat tot
Carle behoorde); men noemde dit kustland I., wegens de vele grieksche steden van ionischen oorsprong, die men er aantrof. Onder die steden waren
en 12, die eenen Twaalfstedenbond (den Ionischen
Bond) vormden, nl.: 1) op bet vasteland, van het N.
naar het Z.: Phocea, Smirna, Clazomene, Erythrm,
Teos, Lebedos, Colophon, Ephesus, Priene, Milete ;
en 2) op de naburige eilanden : Chio en Samos. Reeds
vroeg was I. vermaard door zijn handel, zijne scheepvaart, zijne kolonien, ziju rijkdom, zijne weelde, en
den hoogen trap van ontwikkeling, waarop daar de
schoone kunsten stonden. Under de beroemde personen, die I. voortgebracht heeft, ontmoeten wij :
Homerus, Archilochus, Anacreon, Pythagoras, Thales van Milete, Heraclitus en Bias, Parrhasius, Aspasia, enz. — Omstreeks 1140 v. Chr. begon de
landverhuizing der Ioniers, die zich nit Attica kwamen nederzetten in Klein-Azie (zie Iomens). Nagenoeg geheel I. werd na den ondergang van het Lydischc rijk (548 v. Chr.) onderworpen door de
Perzen, tegen wie I. in 504 in opstand kwam, doch
weldra beteugeld werd, waarna het onder het perzische juk bleef, totdat bet door de overwinningen
der Grieken nit. Europa in den Zen Medischen oorlog (480 en 479 v. Chr.) feitelijk zijne vrijheid
terugbekwam, welke voorloopige toestand voortduurde, totdat hij het verdrag van Cimon (449 N.
Chr.) I. rechtens onafhankelijk van Perzie verklaard
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werd. Maar van dat oogenblik af begon Athene zich
aan I. te -- Jrgrijpen ; het eigende zich Chio toe en
Samos, eri'deed ook pogingen om de overige ionische
steden van hare vrijheid te berooven: bet verdrag
van Antalcidas (387 v. Chr.) stelde die steden voor
eenigen tijd onder het gezag van den grooten koning.
Vervolgens was I. bij afwisseling afhankelijk van Perzie, van Athene, van Sparta, of van de opvolgers van
Alexander, en kwam eindelijk onder de overheersching der Romeilien, die slechts de steden van I.
hare autonomie lieten behouden.
Ioniers, lat. Ionii, een der vier afdeelingen van
het helleensche yolk, werd gezegd af te stemmen van
Hellen, door zijnen zoon Xuthus, die zelf wader was
van Ion en Achmus. Omstreeks 1440 v. Chr. kwamen de I. bezit nemen van het westelijk gedeelte
van Ogygie, alsmede van fEgialea, en gaven aan elk
Bier twee landstreken (die later Attica en Achaia
werden), den naam van I.; doch deze twee Ionien
bleven Diet lang elk afzonderlijk bestaan. Tijdens
den inval der Doriers in den Peloponnesus (1190),
werden de I. uit iEgialea verdreven door de Acheers,
en namen de wijk naar de I. in Attica ; doch Attica
was toen reeds als overkropt met Eoliers, Corinthiers en .Epidauriers, zoodat de meeste I. al spoedig
een ander heenkornen zochten. Onder Neleiis en andere zonen van Codrus gingen zij omstr. 1140 v.
Chr. in grooten getale kolonien stichten op de Cycladen en op de westkust van Klein-Azie, zoomede
op de 'nabutige- eilanden. Zij stichtten er de twaalf
steden van Ionic, en aan de Eoliers ontweldigden zij
Magnesia en Smirna (zie Ionic). Van at de Hellenen
waren de ontegenzeggelijk degenen, in wier midden de beschaving het spoedigst veld won. Levenstoon, poezie, wijsbegeerte en schoone kunsten ontwikkelden zich bij hen reeds sedert de 9e eeuw v.
Chr. Homerus was een Ionier. De Ionische tongval
was het zachtste dialect der helleensche taal, en de
Ionische stijl in de muziek was de zoetste en liefelijkste. De I. hebben ook hunnen naam gelaten aan
eerie orde der bouwkunst, die zich onderscheidt door
de dubbele volutes, waarrnede het kapiteel prijkt.
Ionische Eilanden, eene eilanden-groep in
de Ionische Zee, aan de westkust van Albanie en.
van het koningrijk Griekenland, boom, uit 7 grootere en een aantal kleinere eilanden, gezamenlijk
ruim 47 vierk. rnijlen groot en bevolkt met 233,000
zielen (helijders van de grieksche godsdienst). De
7 grootste eilanden zijn: Corfu (Corcyra), Paxo
(Ericusa), Theaki (Ithaca), Cerigo (Cythera), Cephalonia,. Zante (Zacynthus) en Santa-Mama (Leucas
of Leucadia). Van de kleinere eilanden zijn de voornaamste : Merlera, Fano, Samothraki, Anti-Paxo,
Meganisi, Cerigotto, enz. Reeds in de hooge oudheid
waren de I.-E., die toen afzonderlijke rijkjes vormden, vermaard ; zij speelden eerie belangrijke rol iri
den Peloponneezischen oorlog (431-404). Eerst
onderworpeu door Alexander den Groote, vervolgens door de Romeinen, werden zij bij de deeling
van het - Romeinsche rijk eene provincie van het Byzantijnsche rijk. Doordieii de byzatitijnsche keizers
de I.-E. verwaarloosden, viel Corfu (het voornaamste
eiland) in de macht der noormannische koningen
van Napels ; doch in 1386 maakten de 'Venetianen
zich van Corfu meester, en breidden hun gezag reeds
spoedig uit ook over de andere I.-E., die, in weerwil
an de pogingen der Musulrnarinen om ze machtig te
worden, intsluitend in het bezit van Venetic bleven
tot in het laatst der 18e eeuw. De Franschen, reeds
meester van Venetic, kwamen 1797 ook de 1.-E.
bezetten, en hielden die in hunne macht, totdat ze
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er 1799 uit verdreven werden door de Russen en
Turken. Onder 't gemeenschappelijk protectoraat
van Rusland en Turkije werden de I.-E. nu, bij
het verdrag van 21 Maart 1800, geconstitueerd tot
een onafhankelIfk gemeenebest under den naam van
Republiek der Zeven Vereenigde Eilanden, welk gemeenebest tot 1807 bleef bestaan, toen de I.-E.
krachtens het tractaat van Tilsit terugkeerden onder
het gezag van Frankrijk; doch het duurde niet long
of de Engelschen bezetteden de I.-E., die bij het
tractaat van Parijs (15 Nov. 1815) op nieuw tot een
onafhankelijk rijk geconstitueerd werden onder den
naam van Vereenigde Staten der Ionische Eilanden,
en zulks onder rechtstreeksch protectoraat van de
britsche Kroon. De 2 Mei 1817 aan de I.-E. verleende coristitutie was niet in staat de wenschen der
bevolking te bevredigen, en reeds spoedig begon
zich het verlangen te openbaren naar eene vereeniging met Griekenland. De poging tot opstand in 't
laatst van Aug. 1849 werd door den toenmaligen
lord-oppercommissaris Ward wel is waar met blocdige strengheid onderdrukt, en door vele regeeringsmaatregelen gevolgd, die welwillendheid ademden en
krachtig strekten ter bevordering van de volkswelvaart op de I.-E.; doch niettemin werd de ontevredenheid met het britsche opperbestuur aanhoudend
erger in plaats van minder. In Engeland zelf begonneri zich krachtige stemmen uit de rijen der staatslieden te doen hooren voor de vrij-verklaring van de
I.-E., .totdat dit punt sedert de verdrijving van koning Otto nit Griekenland (najaar 1862) een openbaar vraagstuk werd voor de europeesche diplomatic.
Om alle inmenging van deze te voorkornen verklaarde
Groot-Britannic zich weldra bereid om de I.-E.
vrijwillig aan het koningrijk Griekenland af te staan,
hetgeen dan ook spoedig daarna werkelijk heeft
plaats gevonden : sedert de troonsbeklinaming van
George 1 als koning der Hellenen (1863) zijn de
I.-E. form eel bij Griekenland
Ionische School, de oudste philosophische
school in Griekenland, aldus genoemd omdat zij
hoofdzakelijk gesticht was door Ioniers: Thales, Anaxitnander, Anaximenes, Heraclitus en Anaxagoras.
Ionische Zee, lat. Ionium mare, een gedeelte
der Middellandsche Zee, ligt tusschen Italie ten W.
en europ. Turkije ten 0., en is eene voortzetting van
de Adriatische Zee. De I.-Z., die de Ionische en verscheidene minder helangrijke eilanden omspoelt,
biedt de volgende zeeboezems aan : de golf van Taranto, die van Patras, die van Corinthe of Lepanto,
(lie van Arcadie en die van Arta.
Ios, tegenw. Nio, eilandje in den griekschen archipel, is een der Cycladen, en ligt tusschen Amorgos en Licinos. Naar men wil is Homerus op I. gestorven.
Iowa, sedert 1846 staat der n.-arnerik. Unie,
een der Prairie-staten van het noordwesten, is 2395
vierk. mijlen groot, telde in 1860 eene bevolking
van slechts 192 a 193,000 zielen, welke thans reeds
is aangegroeid (1867) tot omstreeks 680,000 (waarunder zeer veel Duitschers). Het land is meerendeels
een heuvelachtig plateau, dat de waterscheiding
vorint tusschen den Mississippi C11 den Missouri, en
is rijk aan loodinijnen. Van de rivieren in 1. zijn
voor stoonischepen bevaarbaar: de Keosagua of
Des-Moines-rivier, en de 55 mijlen lange Iowa-rivier,
aan welke laatste de stall I. (Iowa-City), met 6400
inwoners en de universiteit van den staat I., wearvan het (1839-1854) de hoofdplaats was, welken
rang het in 1854 heeft inoeten afstaan aan de stall
Des-Moines.

Ipek
Ipek, de hoofdplaats van het turksche ejalet
Uskub, aan de Vistritza ; 8000 inw.; I. is tie oude
residentie der servische patriarchen.
Ipekolsga, fi hadorp, Zi :PEKOLSGA.
IPOIShO0f, n.-holl. dorp. Zie HYPOLITUSHOEF.
Iphianassa, bij de treurspeldichters Iphigenia genaamd, dochter van Agamemnon en Clytemnestra, moest aan de godin Diana geofferd worden
um haren toorn te stillen, dewijl Agamemnon eene
aan haar gewijde hinde gedood had in de bocht van
Antis, tot straf waarvoor de goden hem met zijne
10 schepen den tocht naar Troje door tegenwind
onmogelijk maakten. Toen Agamemnon eindelijh
aan de dringende vertoogen der met hem verbondene
vorsten toegaf om I. te offeren, rekende godin Diana
zich bevredigd, en bracht I. als hare priesteres naar
Tauris, haar ten taak opdragende om iederen Griek,
die daar zou aankowen, het leven te benemen. Toen
nu I.'s eigen broeder Orestes in Tauris aan wal werd
geworpen, was I. op het punt om hem aan de godin te offeren; loch hij maakte zich bekend, en no
vluchtte I. met hem naar Brauron bij Marathon in
Attica, waar zij als priesteres stierf. Euripides heeft
de offergeschiedenis behandeld in zijn treurspel
dphigenia in Aulis", haar verblijf bij de Tauriers en
hare ontvoering van daar door haren broeder in zijn
treurspel Iphigenia in Tauris". Vele kunstenaars en
dichters hebben dezelfde stof later behandeld, o. a.
heeft Gluck (zie dat art.) twee operaas daarop gecomponeerd.
Iphieles, zoon van Amphitryon en Alcmene, en
halve broeder van Hercules, trouwde met Pyrrha,
dochter van Creon en zuster van Megara. Hij nam.
deel aan de Calydonische jacht, en streed vervolgens met Hercules tegen Argceus, koning der Eleers,
in welken strijd I. zoodanig gekwetst werd, dat hij
aan zijne wonden stierf. Zijn zoon was Iolas.
Iphicrates, atheensch veldheer, was de zoon
van een schoenmaker. Nog zeer jong zijnde, droeg
hij veel bij om zijn vaderland te verlossen van het
juk der 30 tirannen (403 v. Chr.). Kort daarna beoorloogde hij de Thraciers, en herstelde Seuthes,
Athene's bondgenoot, op den troon. Hij behaalde
verscheidene overwinningen op de Spartiaten (393),
en veroverde eene syracusaansche vloot, die nitgezonden was om de Lacedewoniers te helpers. Bij stand verleenende aan Artaxerxes, koning van Perzie ,
tegen Egypte (374 v. Chr.), was I. op het punt om
Memphis en geheel Egypte te vermeesteren. Eurydice, koningin van Macedonie, verdreven door den
usurpator Pausanias, werd door I. op den troon hersteld. Vermaard is I. tevens door de belangrijke hervormingen, die hij bracht in de wapenrusting der
atheensche soldaten. Het leven van I. is beschreven
door Cornelius Nepos.
Iphigenia. Zie IPHIANASSA.
Iphimedia, moeder der Aloaden. Lie ALOIDEN.
Iphis, een jongeling te Salamis op het eiland
Cyprus, beminde de schoone Anaxarete, die echter
ongevoelig bleef voor zijne liefde, waarom hij zich
uit wanhoop aan hare deur verhing. De ongevoelige
schoone werd daarop door Venus in eene steenrots
veranderd.
Iphitus, 1) zoon van Eurytus, en broeder van
tole, was een Argonaut. Hij vergezelde Hercules, toen
deze zich Wilde rechtvaardigen dat hij de runderen
van Eurytus niet gestolen had (ze waren gestolen
door Autolycus). Te Tiryns kreeg Hercules een aanval van razernij, en wierp I. van eeneri moor, zoodat deze doodviel. — 2) een, Argonaut, zoon van
Naubolus, en vader v in ,$chedius en Epistrophus in
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Phocis. — 3) koning in Elis, herstelde dear 884'w.
Chr. de Olympische spelen, die er sedert eeuwen in
onbruik waren geraakt.
Ipoe, of Ippoe, door de Engelschen ook wel
Aypoor gespeld, district en dorp op Sumatra's westkust. Het dorp ligt aan de rivier I., 30 uren gaans
benoordw. Benkoelen ; in de nabijheid van I. wordt
good gegraven. Het residentie-huis, en de twee pakhuizen (die tijdens het engelsche bewind te I. bestonden) zijn 1833 door eene aardbeving vernield.
Ipoli, riv. in Hongarije. Zie EIPEL.
IPS, het Pons Isis of Isipontum der ouden, stadje
in Neder-Oostenrijk, aan het riviertje I. (waar dit
zich ontlast in den Donau); 2650 inw.
Ipsara, of Psara, bij de ouden Psyra, eilandje
in de Egeische Zee, benoordw. Chios, had tot op de
uitbarsting van den griekschen bevrijdingsoorlog eene
bevolking van ruim 20,000 zielen ; het werd 1824
door de Turken verwoest en uitgemoord. De hoofdplaats I. is thans vervallen tot een armoedig visschersdorp.
Ipsera, of Ipir, het oude Hispiratis, stad in aziat.
Turkije, in het pachalik Erzeroem, was oudtijds de
hoofdstad der Pagratieden.
Ipsus, of Hipsus, stadje of vlek in Phrygie, beoosten de stad Synnada en benoordoosten Celene, is
vermaard door de overwinning, die bier door Seleucus, Ptolemeus, Lysimachus en Cassander behaald
werd (301 v. Chr.) op Antigonus en zijnen zoon
Demetrius. In dien slag verloor Antigonus zijnen
troon en zijn leven, en de vier overwinnaars deelden
het ontzachlijke rijk van Alexander in vier groote
afzonderlijke rijken, nl. Macedonie, Thracie, Egypte
en Syrie.
Ipswich, 1) lat. Gippevicum, hoofdplaats van
het engelsche graafschap Suffolk, aan den bevaarbaren Orwell, die hier den naam van Gipping aanneemt, ligt 10 uren gaans bezuidoosten Bury-St.Edmunds, en 15 uren gaans bezuiden Norwich, heeft
33,000 low., 12 kerken, een paleis van den bisschop
van Norwich, en veel kustvaart. Het is de geboorteplaats van kardinaal Wolsey, en eene zeer oude stad,
die eertijds den naam heeft gedragen van Gippeswich.
— 2) stad in Massachusetts (N.-Amerika), 10 a 11
uren gaans benoordoosten Boston, ligt aan de bevaarbare rivier I., ruim een riff gaans van hare uitwatering in den Atlantischen Oceaan; 3500 inw.
en haven. — 3) stad in Australia, in de engelsche
kolonie Queensland, aan eene bevaarbare rivier, die
zich in den Brisbane ontlast ; 2500 inwoners. —
4) New-Ipswich, stad in den n.-amerik. staat NewHampshire, ruim 7 mijlen bezuidw. Concord ; MOO
i nwoners.
Iquique, zeestad in het zuiden van Peru, aan
den Grooten Oceaan, 8 mijlen bewesten Tarapacca,
en tegenover het eilandje I.; is eene vrij belangrijke
uitvoerhaven.
Ir, stad in Assyria ; Gen. 10 en II.
Ir, afstammeling van Benjamin ; I Chron. 7: 12.
Ira, drie verschillende helden van David ; II Sam.
20: 26 ; 23: 26, 58; I Chron. 11 : 28, 40 ; 27:9.
Ira, sterke stad in Messenie benoorden Messene,
beroemd door bet merkwaardige beleg, dat zij elf
jaren lang doorstond, totdat zij zich eindelijk genoodzaakt zag zich aan de Spartanen over te geven
(671 v. Chr.), door welke overgave een einde gemaakt werd aan den tweeden Messenischen oorlog.
Ira Aldridge, een neger uit het binnenland
van Afrika, geb. omstr. 1805, werd door een amerikaansch zendeling uit zijn geboorteland medegenomen naar New-York, en daar in de christelijke leer
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grootgebracht. In zijn vaderland teruggekeerd, had
hij velerhande lotgevallen te doorstaan, totdat bet
hem gelukte zich . aan boord van een schip te bergen,
waarmede hij terugkeerde naar Amerika : daar werd
'hij toen aangesteld als predikant bij eene christelijke
neger-gemeente. Doch at spoedig dreef zijn natuurlijke aanleg voor het tooneel hem op de planken:
hij debuteerde te New-York, en won dertnate de
gunst van het publiek, dat de Politie zich reeds spoe-

Irbil, of Irbid, arabische naam van Arbela in
Galilea, aan de westzijde van het meer Gennesareth.
Irbit, stad in aziat. Busland, gouvernement
Perm, aan de samenvloeiing van de rivier I. met de
Neiva ; .3300 inw.; de Februari-jaarinarkt of mis te
I. is, na die van Nowgorod, de voornaamste in geheel Rusland, en inzonderheid van gewicht voor Siberia : behalve Russen en Siberiers, komen daar
Bokharen (Buchartjers), Tartaren, Perzen, Griekea,

dig verplicht zag, ten - einde buitensporigheden te
beletten, zijne verdere optreding te verbieder. In
1833 kwam hij naar Engeland, met het doelom zijne
theologische studien te voltooien. Doch andermaal
liet hij zich door zijne voorliefde voor het tooneel
van de godgeleerdheid aftrekken ; na veel moeilijk. heden'gelukte bet hem in de rol van ',Othello" op te
treden, vervolgens speelde hij ' , Macbeth" en ',Shylock", werd met klimmende geestdrift door bet publiek begroet, en speelde eenigen tijd in Covent
Garden. Vervolgens bezocht hij als acteur de voornaamste steden van Groot-Britannia, kwam toen
naar bet vasteland, gaf van 1852 tot 18N) geregeld
voorstellingen te Brussel, Keulen, Berlijn, Pesth, Weenen, enz., en oogstte overal lauweren.
Irak Adjemi, of Irak-A.dzjemi, d. i. bar•baarsch land, het grootste gedeelte van het oude
Media, is de grootste provincie van Perzie, ornstr.
4400 vierk. mijlen groot, bevolkt met ongeveer
derdhalf millioen zielen. Van de vele steden, die hier
in de oudheid op een hoogen trap van bloei stonden,
liggen de meeste thans in ruinen. De voornaamste
steden zijn Ispahan en Teheran.
Irak Arabi, het Babylonia der oudheid, landschap in het zuidoostelijk gedeelte van aziat. Turkije,
bevat de pachaliks Bagdad en Bassora (Basrah), wordt
besproeid door de rivieren Euphraat en Tigris ; het
is that's een dor vlakland, dat echter oudt.ijds eene
goed bebouwde, vruchtba•e vlakte was. De bevolking
bestaat grootendeels nit Arabieren, waarvan de meeste
een notnaden-leven leiden. Eertijds bloeiden hier de
steden Babylon, Seleucia en Ctesiphon ; de voornaamste steden zijn thans Bagdad en Bassora.
Iram, stad en landschap in Edow ; Gen. 36:43 ;
I Chron. 1 : 54.
Iran, het groote tafelland van Azle, dat zich met
eerie gemiddelde hoogte van 3500 a 4000 vt. uitstrekt van den Hindoekoeh tot de Perzische golf en
de Perzisch-indische Zee, en in zijn oostelijk gedeelte
Afghanistan en Beloedzjistan (Oost-Iran), in zijn
westelijk gedeelte het eigenlijke Perzie (West-Iran)
in zich bevat.
Irancy, vlek irr bet fransche dept. Yonne, 3
uren gaans bezuiden Auxerre ; 1200 inw.
Iraoti, o_f tirivier.
Zi _AWL
Irasa, een district van het oude Afrika, tusschen
Azyris en Cyrene. Hier plaatst men het koningrijk
van Antea.
Irasu, oflrazu, een vrtu•spuwende berg in CostaRica. Zie CARTAGO 3).
Irawaddi, of frawaddy, de voornaattiste rivier
van het Birmanische rijk in Achter-India, ontspringt
waarschijnlijk in West-Tibet, komt bij de stad Aritarapoera in de rijke vlakte van 13irina, doorstroowt
dat land in zijne geheele lengte van het N. naar het
Z., liesproeit in 't voorbijgaan de chineesche prov.
Vrin-nan, en ontlast zich, na eenen loop van omstr.
460 mijlen, met verscheidene armen in de Golf van
Martaban. In Tibet heet deze rivier Yaroe-danghotsjoe; de Chineezen noemen haar Pni-lang-kiang.
Een der uitwateringsarmen van de I., til. de liangoen,
is het middelpunt van het zeeverkeer van Birma.
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Iregh, I) marktvlek in 't slavonische comitaat
Syrmie, 5 uren gaans bezuiden Peterwardein ; 4500
inw.; beroemde jaarmarkteu. 2) stad in 't hong.
comitaat Tolna, 10 uren gaans bezuidoosten Vessprim,. 14 mijlen bezuidw. Pesth ; 3000 inw.; werd
in 1796 geteisterd door de pest.
IrenEeus. Zie
Irene, of Eirene, bij de Latijnen Pax, dochter
van Zeus (Jupiter) en Themis, was de jongste der
Horan , en de godin van den vrede.
Irene, keizerin van Constantinopel, geb. te
Athene uit geringe ouders, blonk evenzeer uit door
vernuft als door schoonheid, en heeft meer nog naam
gemaakt door hare ondeugden en misdaden. Constuntijn Copronymus werd door hare beminnelijke
hoedanigheden derwijze getrofien, dat hij haar 769
tot vrouw koos voor zijnen zoon, die later keizer
Leo IV werd. Op haren gemaal oefende zij eenen
allesbeheerschenden invloed uit, en bracht hem 780
door middel van vergif om bet Leven, waarna zij het
regentschap uitoefende voor haren negenjarigen zoon
Constantijn V (of VII). Om stevig op den troon te
zitten liet zij de twee broeders van haren gemaal ter
dood brengen. Zij behaalde aanvankelijk eenige voordeelen op de Sarraceenen, doch zag zich vervolgens
genoodzaakt eenen weinig vereerenden vrede .te sluiten met Haroen-al-Razjid. In 787 riep zij te Nicea
eene algemeene kerkvergadering bijeen, bij welk concilie de vroeger verbodene beelden-vereering in de
grieksch-katholieke Kerk hersteld nerd. Zoodra
Naar zoon Constantijn meerderjarig was geworden
(790) liet hij haar opsluiten in een sterk kasteel ;
het gelukte haar echter na verloop van 15 maanden
verguoning te verkrijgen om weder aan het hof te
verschijnen. Reeds spoedig herwon zij no at haren
invloed van vroeger; en om voortaan zeker te zijn
dat zij Met wederom in hare macht wierd verkort,
bad zij de barbaarschheid haren zoon (den keizer) van
het gezicht te laten berooven, en toen hij in dezen
beklagenswaardigen toestand 797 gestorven was,
regeerde zij weder alleen. De gruwelijke manier.
waarop zij haren zoon had behandeld, trachtte zij
door praalvertoon en het verleenen van gunstbewijzen te doers vergeten. Zij vaardigde een gezantschap
of naar Karel den Groote, aan wien zij hare hand liet
aanbieden, ten einde zoodoende de beide machtige
rijken te vereenigen ; doch eer er van dit huwelijk
ernstig sprake konde worden, werd zij (802) van
den troon gestooten door den tot keizer verkorenen
Nicephorus, die haar voornaamste minister geweest
was. De nieuwe keizer zond haar in ballingschap
mar het eiland Lesbos, waar zij 803 in een klooster
stierf. De Grieksch-kath. Kerk heeft haar hare misdaden Diet aangerekend, eni haar tot den rang an
heilige verheven ; kerkelijke gedenkdag 15 Aug.
IreneUs, de heilige, geb. in Griekenland omstr.
120 (of 140), kwam ()Instr. 177 naar Gallie, werd
benoernd tot hisschop van Lugdnnum (Lyon), en
onderging den marteldood ornstr. 202; kerkelijke
gedenkdag 28 it'll. Van zijn werk tegen de ketters
is slechts de latijosche vertaling nog in wezen, ge-

irenopolis
titeld Contra hcereticos (uitgegeven door Stieren in
2 dln., Leipzig 1851-53). — I., een andere heilige, bisschop van Syrie, stierf den naarteldood onder keizer Diocletianus ; kerkelijke gedenkdag 25 Mrt.
Irenopolis, of Neronias, in de oudheid eerie
stad in Cilicie, aan de grenzen van Lycaonie, is
sedert lang verwoest.
Ireton (Henry), engelsch generaal en staatsman, schoonzoon van Cromwell, was een der vinnigste
bestrijders van Karel I. In den slag van Naseby in
handen der koninklijke troepen gevallen (1645) had
hij zijne invrijheidstelling slechts te danken aan de
bijzonderheid, dat de koning geen krijgsgevangenen
met zich kon medevoeren. Als dapper en onverschrokken krijgsman bracht 1. de Ieren tot onderwerping door meedoogenlooze veldslageii ; toen
Cromwell 1650 door het engelsche parlement nit
Ierland teruggeroepen werd, liet hij er I. achter als
stadhouder. Na - Cromwell's vertrek bemachtigde I.
de steden Waterford en Limerick, doch werd bij
laatstgenoernde zoo zwaar gekwetst, dat hij eenige
dagen later stierf (1651). Als lid van het buitengewuon gerechtshof, dat Karel I ter dood had veroordeeld, was I. degene, die het sterkst bij Cromwell
aandrong op de voltrekking van dat vonnis.
Irghis, of Irgis, rivier in europ. Rusland, ontspringt op den Obsjtsjie-Syrt, wordt bij Nicolajewsk
bevaarbaar, en valt, na eenen loop van ruin 60 mijlen, tegenover Wolsk in de Wolga.
Iri, 1) tegenw. naam van de rivier Eurotas.
— 2) kleinzoon van Benjamin, en zoon van Bela ;
I Chron. 7: 7.
Iria, 1) tegenw. Voghera, stad in het oude Italie,
iu Cisalpijnsch Gallie, bij de Liguren, ten N. 0. van
Dertona. — 2) Iria Flavia, tegenw. el-Padron, stad
in Hispania, bij de Asturen , ten Z. W. van Brigantium.
Iriarte (Juan de), spaansch philoloog, geb. 25
Dec. 1702 te Orotava op Teneriffe, bibliothecaris en
tolk bij het ministerie van huitenl. zaken te Madrid,
gest. 23 Aug. 1771. Voornaamste werken: Catalogus der grieksche manuscripten in de kon. bibliotheek (dl. I, Madrid 1769), eerie Latijnsche spraakkunst (Madrid 1771) en >,Epigrammen en spreekwoorden" (in de .Obras sueltas", 2 dln. Madrid
1774). — I. (Tomas de), spaansch dichter, neef
van den vorige, geb. 18 Sept. 1750 te Orotava op
Teneriffe, archivaris van den hoogsten krijgsraad te
Madrid, gest. 17 Sept. 1791. Obras (6 dln. Madrid
1787: vermeerderde druk 8 dln. Madrid 1805).
Iris, tegenw. Jekil-Irmak, rivier in Klein-Azie,
kwam nit Cappadocia, liep door het westelijk gedeelte van het koningrijk Pontus, en ontlastte zich
in de Zwarte Zee bij Amisus, tusschen Halys en
Thermodon.
Iris, godin van den regenboog, dochter van
Thiumas en Electra, is in de Blade de dienares der
goden en boodschapster der goden aan de menschen ;
bij latere dichters is zij weer uitsluitend de dienares
van Here (Juno). Afgebeeld worth I. als eene jeugdige vrouwelijke gestalte met gouden vleugelen, in
de hand eene kan houdende, waarmede zij water
aandraagt aan de wolken.
Irkoet, rivier in aziat. Rusland, komt nit bet
weer ltsjin, en valt bij Irkoetsk in de Angara of
Boven-Toengoeska, na een loop van omst ► . 50 mijlen.
Irkoetsk, stad in aziat. Rusland, aan de uitwatering van den lrkoet in de Angara, circa 300
mijlen bezuidoosten Tobolsk, is gesticht in 1611,
heeft thans ruim 20,000 inw., is het middelpunt
van bet handelsverkeer tusschen de oostkusten van
Azie en Petersburg; het is de hoofdplaats van het
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russische gouvernement I. in Oost-Siberie, groot
13357 vierk. mijlen, bevolkt met 320,000 zielen ;
het gouvt. I. is meerendeels bergachtig met groote
bosschen, en heeft als voornaamste rivieren : de
Amoer in het 0., de Lena in het N., de Jenisei in
het W. Voorheen verstond men onder den naam van
1. geheel Oost-Siberie.
Irland duitsche (Irlande, fransche) naam van
Ierland.
Irmeja, of Jirmeja, drie verschillende helden
van David ; I Chron. 12: 4, 10, 13.
Irminlo, en Irmelo, oude namen van 't geld.
dorp Ermelo.
Irmino, of Ziu, de oorlogsgod der oude Duitschers. Zie IBMINSUL.
irMinEcal, d. i. eerie aan Irmino gewijde zuil,
zooals de oude Germanen die veel plachten op te
richten. Historisch vermaard is de I. op den versterkten Ehresberg (tegenw. Stadtberg of Marsberg
bij Paderborn), voorstellende een krijgsman met een
standaard in de eene en eerie lans in de andere hand,
welk afgodsbeeld in 772 omver werd gehaald door
Karel den Groote, na zijne op de Saksen behaalde
overwinning. Door sommigen wordt deze I. niet
voor het beeld van den oorlogsgod Irmino gehouden, maar voor het beeld van den vergoden Herman
(Irmin); Zie HERMANN.
Irnahas, of Ir-Nahas, een afstammeling van
hula ; I Chron. : 12.
Irnis, vlek in Zwitserland. Zie GIORNICO.
Irnsum, of Eernsum, oudtijds Yrnersum, in de
landstaal Jinsum, dorp in Friesland, 3 urea gaans
bezuiden Leeuwarden ; 550 inw.
Irokeezen, of Iroquois, gemeenschappelijke
benaming van eenige Indianen-volkeren, die zich
gevoegelijkst in twee groepen laten splitsen : eene
noordelijke (de grootste), en eene zuidelijke (de
kleinste) groep. De noordelijke groep bestaat uit
twee afdeelingen, I) de zoogenaamde Vijf Natien,
en 2) de Wyandots of Huronen, met de Attionandarons, de zoogenaamde Neutrale Natie. De eerstbedoelde afdeeling (bestaande nit de vijf natien, nl.
Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas en Senecas)
waren de eigenlijke I.; ze woonden eertijds ten Z.
van de Laurentius-rivier en van bet Ontario-ineer,
en breidden zich van den Hudson nit tot den Alleghany en tot bet Erie-meer. In 1714 en 1715 werd
het overschot der Tuscaroras als Zesde Natie in de
Confederatie der I. opgenomen. De I. zijn moedig,
dapper, gastvrij, trouw in de vriendschap, maar
verslaafd aan het spel; eer zij in aanraking kwamen
met Europeanen waren geestrijke dranken hun onbekend, doch sedert zij met het dronkenschapteweegbrengende vocht kennis gemaakt hebben, zijn
ze ook daaraan verslaafd geworden, hetgeen hen
geheel en at ontzenuwd en verstompt heeft. Toen
de Franschen (1603) in Canada kwamen, vormden
de 1. eenen machtigen Bond (of Confederatie), die
destijds in oorlog was met de Adiroedaks. Deze
riepen den hijstand der Franschen in, en onder de
leiding van Champlain versloegen zij de I. totaal;
doch de Hollanders, die de Hudson-rivier opgekomen waren tot op de hoogte der tegenwoordige stad
Albany, yernietigden de natie der Adiroedaks. In de
oorlogen tusschen de Engelschen en Franschen verdeelden zich de 1., en dienden bij afwisseling nu
eens dezen, dan weder genen. In den bevrijdingsoorlog waren de I. trouwe boudgenooten van GrootBritannie ; in 1779 werden zij dan ook in grooten
getale door de amerikaanscbe troepen om het Leven
gebracht, en hunne dorpen verwoest en met den
,
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grond gelijk gemaakt. Tegenwoordig leven hier en
daar in Canada nog eenige verstrooide overblijfsilen
der I., te zamen hoogstens 10 a 12 duizend zielen.
Iron, of Jiron, stad in den stam Naphtali ;
Jozua 19: 38.
Iroquois. Zie IROKEEZEN.
Irrawaddy,ir.vier. zi IRAWADDY.
Ir Semes, stad in stam Dan; Jozua 19: 41.
Irtisj, of Irtisch, in fransche boeken ook wet
Irlyche, rivier in Noord-Azie (in West-Siberie),
ontspringt in liet Altai-gebergte, in Dzongarije,
doorstroomt het Dzaissang-meer, besproeit het gouvt.
Tomsk (aziat. Rusland), het noorden van onafhankelijk Turkestan, het zuiden van het gouvt. Tobolsk,
neemt de Isjim en den Tobol in zich op, en ontlast
zich, na eenen loop van 280 mijlen, bij Samarowo
in den'Obi.
Ira, een zoon van Kaleb; I Chron. 4: 15.
Irun, grensstad in Spanje, is de eerste stad, die
men ontmoet als men, de Bidassoa volgende (aan
welke rivier I. ligt), de fransche grenzen overkomt;
I. bestond reeds in den romeinschen tijd, en heeft
thans 5500 inw.
Irus, een bedelaar. uit Ithaca, befaamd om zijn
reusachtigen lichaamsbouw en zijne gulzigheid in
het eten. Zijn naam was eigenlijk Arnwus; doch de
minnaars van Penelope noemden hem I., omdat hij
hunne boodschappen deed (van bet grieksche eirein,
spreken). Toen Ulysses als bedelaar vermomd terugkeerde, wilde 1. hem beletten zijn paleis binnen te
gaan, waarop de held hem zulk een stevigen slag
met de vuist toediende, dat I. dood neerzeeg. Menigmaal wordt I. vermeld als het zinnebeeld der
armoede, in tegenstelling van Cresus, als zinnebeeld
van den rijkdom. Vandaar ook de lat. spreekwijze
Iro pauperior (armer dan Job, zouden wij zeggen).
Irvine, havenstad in het schotsche graafschap
Ayr, aan de zich in den Clyde ontlastende rivier I.,
4 a 5 uren pans benoorden Ayr, is eerie zeer oude
stad, die hare belangrijkheid voornamelijk te danken had aan een 1412 gesticht carmelieten-klooster ;
heeft thans 8000 inw.
Irving (Washington), amerikaansch schrijver
en staatsman, geb. 3 April 1783 te New-York, gest.
28 Nov. 1859 op zijn buitenverblijf in de nabijheid
van New-York, heeft zich, behalve door eene menigte
werkeh van anderen aard, ook door historische geschriften doen kennen, nl.: History of the life and
voyage of Christopher Columbus (4 dln. Louden
1828-30); Voyages and discoveries of the companions
of Columbus (Lond. 1831); Chronicle of the conquest
of Granada (2 dln. Lond. 1829); History of Mahomet
and his successors (2 dln. Louden 1850). De letterkundige loopbaan van I. werd besloten met zijn
Life of George Washington (6 dln. New-York 1855
—59). Verscheidene edition van L's werken liebben
het licht gezien, 0. a. eene complete (15 dln., NewYork 1848--50) en eene dito (10 dln.,Lond. 1851).
Irwell, rivier in het engelsche graafschap Lancaster, ontspringt bij Todmorden, en alt na eenen
kronkelenden loop van 8 mijlen te Flixton in de
Mersey.
Is, of JEiopolis, tegenw. flit, stad in Babylonie,
of in Zuid-Mesopotamie, aan de uitwatering van het
riviertje I. in den Enpliraat.
Isa, I ) cone zich in de Moksja ontlastende rivier
in het russische gouvernement Pensa. — oude
naam van het eiland Lesbos.
IsaUc, zoon van Abraham en Sara, weal geboren toen zijne moeder negentig jaren oud was. Toen
zijn vadey op het punt stond om hem overeenkom—

Isabella
stig Gods bevel als offerande te slacbten, werd volgens de gewijde legende door een wonder des hemels L's leven gered. Later Rebekka tot vrouw gegenomen hebbende, verwekte I. bij haar de tweelingbroeders Esau en Jacob ; in zijne laatste levensjaren was I. blind van ouderdom, en hij was 180
jaren oud toen hij stierf.
Isaac Angelus, grieksch keizer, nam de plaats
in van Andronicus Comnenus in 1185, en werd door
het yolk ten troon verheven op het oogenblik, waarop Andronicus hem naar de strafplaats liet leiden
om hem ter dood te laten brengen. Hij maakte zich
echter door zijne uitspattingen zoo gehaat, dat hij
van den troon werd gestooten door zijnen broeder
Alexius, die hem de oogen liet uitsteken (1195).
Door de Kruisvaarders werd I. op den troon hersteld in 1204; doch zes maanden later anciermaal
onttroond door Alexius Ducas, die hem ter dood liet
brengen ; I. was toen 50 jaren oud.
Isaac Comnenus, grieksch keizer, zoon van
'een prefect van bet Oosten, werd 1057 als keizer
uitgeroepen in de plaats van Michael Stratioticus,
dien men van den troon had gestooten. Onbekwaam
zijnde om te regeeren, deed bij 1059 afstand van
den troon ten behoeve van Constantinus Ducas, en
begaf zich in een klooster, waar hij 1061 stierf.
Isabal, stad en meer. Zie lzABAL en DULCE-MEER.
Isabeau de Baviere.Z.IsABELLA (v. Beieren) .
Isabella, haven op de noordkust van Haiti, was
de eerste spaansche nederzetting, die op Haiti werd
gevestigd (in 1493 door Columbus).
Isabella, de heilige, zuster van Frankrijk's koning den heiligen Lodewijk, stichtte 1260 het klooster Longchamp in de nabijheid van Parijs, en stierf
1271. Kerkelijke gedenkdagen 22 Febr. (haar sterfdag) en 31 Aug.
Isabella van Frankrijk, koningin van Engeland,
dochter van den franschen koning Filips den Schoone,
trad 1308 in den echt met Eduard II koning van
Engeland. In 1330 door hares zoon Eduard III gevangen gezet, zuchtte zij 28 jaren lang in de gevangenschap, totdat zij stierf. Zie EDUARD II en III (van
de Normandische dynastic).
Isabella van Beieren, koningin van Frankrijk,
dochter van een hertog van Beieren, trad 1385 in
den echt met Karel VI, koning van Frankrijk. Doze
vorst door den gekrenkten staat zijne r geestvermogens onbekwaam geworden oin het bewind to voeren
(1392), werd I. aan het hoofd geplaatst van eenen
raad van regentschap, waarin tevens zitting hadden
to hertog van Orleans, brooder des konings, en Jan
zonder Vrees, hertog van Burgundie. Reeds spoedig
ontstond tusschen die twee prinsen eerie rampzalige
wangunst, waaruit de twist der Bourguignons en
Armagnakken (zie die heide woorden) voortsproot.
De hertog van Orleans, met wien I. (zegt men) in
ongeoorloofde betrekking stond, werd door haar gesteund ; de hertog van Burgundie, om zich to wreken, liet den hertog van Orleans vermoorden (1407).
In weerwil I. op den hertog van Burgundie gebeten
was, stemde zij or in toe, met hem te onderhandelen,
ten elude het gezag to behouden ; on zelfs nadat hij
vermoord was geworden (1419) zag men liai,r eene
lijn trekkers met zijnen opvolger Filips den Goode,
om Frankrijk over to leveren aan den vreemdeling,
en haven eigen zoon (Karel VII) van de 1, coon te
berooven. Tot dat einde onderteekende zij het schandelijk verdrag van Troyes, krachtens lietnelk de
kroon van Frankrijk °verging op het hoolil van
Hendrik V, honing van Engeland (1420). Na den
dood van Karel VI en van Hendrik V speelde zij geen
-
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Isalandia

rol meer op het staatkundig tooneel der wereld. Almeen veracht stierf zij 1435.
Isabella van Portugal, landvoogdes der Nederlanden, inzonderheid van Holland, Zeeland en Friesland, was als zoodanig aangesteld door haven gemaal
Filips (bijgenaarnd de Goede), hertog van Burgundie ;
in .diens twisten met den zoon, dien zij hem geschonken heeft (Karel de Stoute), koos I. de partij
van laatstgenoemden. Zij was geb. 1395, en stierf te
Brugge 1471.
Isabella van Oostenrijk, dochter van Spanje's
koning Filips II en van Elizabeth van Frankrijk,
werd (als nicht en naaste bloedverwant van Hendrik III) door het spaansche kabinet een oogenblik
op den voorgrond gebracht als gerechligde tot den
!roon van Frankrijk. Toen de verhelling van Hendrik
van Navarre tat koning van Frankrijk aan Filips II
de overtuiging verschaft had, dat zijne hoop in dat
opzicht ijdel was en blijven zou, lint hij zijne dochter
in den echt treden (1598) met Albertus, zoon van
Maximiliaan II, en gaf haar tot huwelijksgeschenk
de souvereiniteit over de Nederlanden en FrancheComte. Zij vergezelde nu haren gemaal op zijne
oorlogen tegen de Nederlanders; bij het beleg van
Ostende zwoer zij (zegt men) geen schoon linnengoed te zullen aantrekken, voordat (lie stall vermeesterd was; ongelukkigerwijze hield Ostende over de
drie jaren lang stand tegen de belegeraars : het linnengoed, dat de prinses aanhad, kreeg dan ook eene
vreemdsoortig vale kleur, waaraan men seder; diet(
tijd den naam heeft gegeven van couleur Isabelle.
Door haren neef, koning Filips IV van Spanje werd
haar de souvereiniteit over de Nederlanden ontnomen ; zij behield slechts den titel van Landvoogdes.
Zij stierf 1633.
Isabella van Castilie, koningin van Spanje,
zuster van Hendrik IV, koning van Castilie, geb.
1450, trouwde in 1469 met Ferdinand V, koning
van Aragonie, en volgde 1474 op den troon van
Castilie haren broeder Hendrik IV op, en zulks ten
nadeele van Johanna, de weduwe des overledenen
konings, wier rechten op den troon betwist werden.
Zij had dus de kroon van Castilie te verdedigen
tegen Johanna, die geruggesteund werd door den
koning van Portugal; doch door de overwinning
van Toro, die Ferdinand in 1476 behaalde, bleef
zij voor goed meester van het gezag. Zij richtte de
Heilige Hermandad op, gaf 1481 eene nieuwe organisatie aan de Inquisitie, outweldigde aan de Mooren alles wat deze nog in Spanje bezaten en gaf den
genadeslag aan hun rijk door de beinachtiging van
Granada (1492). Nu namen Ferdinand en I. de
titels aan van koning en koningin van Spanje. Weldra werd aan hunne macht eene groote uitbreiding
gegeven door de ontdekkingen van Columbus. Doch
te midden van al dien voorspoed werd I. bedroefd
door groote huiselijke rampen: zij verloor eerst haren zoon, don Juan, prins der Asturien, toen hare
dochter, de koningin van Portugal; en hare andere
dochter, Johanna, aartshertogin van Oostenrijk, werd
krankzinnig. Zij stierf van verdriet in 1504, na hare
dochter Johanna de Krankzinnige en aartshertog
Filips (met wien Johanna gehuwd was) benoemi
te hebben tot erfgenarnen der kroon van Castilie.
— I. II. (Maria Louise), koningin van Spanje,
geb. 10 Oct. 1830, dochter van Ferdinand VII en
diens vierde gemalin Maria Christine, volgde 29 Sept.
1833 haren vader op den troon, onder regentschap
van hare moeder. Deze zag zich echter door de omwenteling genoodzaakt 10 Oct. 1840 afstand te
doen, waarop Espartero tot regent werd gekozen,

en Arguelles tot voogd over de koningin. Ook dit
regentschap werd spoedig omvergeworpen (Juli1843)
en koningin I.11 meerderjarig verklaard (8 Nov.1843).
Na ernstige moeilijkheden over het huwelijk der
koningin. kwam dit eindelijk tot stand (10 Oct.1846)
met haren neef Frans d'Assis Maria Ferdinand, zoon
van den infant Frans de Paula, uit welk huwelijk,
behalve drie dockers, de infant Alfons, prins van
Asturie, geboren werd 28 Nov. 1857. Onder de regeering van I. H werd de invloed der geestelijkheid
van dag tot dag grooter ; sedert den onder de leiding
van Prim beproefden, doch mislukten opstand (begin van 1866), tot op het oogenblik waarop wij dit
schrijven (begin van 1867), staat bet trotsche Spanje
geheel en al onder het dwangjuk der roomschkatholieke priesterschap, zoodat het domme spaansche yolk meer dan ooit gedoemd schijnt om in
diepe onkunde en geestverstomping te blijven voortLeven, ofschoon zich wel laat voorzien, dat er eerlang
eene reactie zal volgen, waardoor Spanje missehien
opnieuw het tooneel zal worden van eenen bloedigen
burgeroorlog, als bet eenige middel om dat land
toegankelijk te maken voor verlichting en kerkelijke
verdraagzaamheid.
Isabella orde, 1) genaamd Orde der heilige
Isabella, eene vrouwen-ordein Portugal, 4 Nov.1801
door den prins-regent Johannes en zijne gemalin
Charlotte van Bourbon ingesteld voor 26 dames van
den hoogsten adel. -- 2) genaamd Amerikaansche
orde van Isabella de Katholieke, werd 24 Maart 1815
ingesteld door Spanje's koning Ferdinand VII ter
belooning van alien (ook niet-militairen), die medegewerkt hebben ter onderdrukking van den opstand
in spaansch Amerika.
Isabey (Jean Baptiste), beroemd fransch portretschilder, geb. 11 April 1767 te Nancy, gest. 18
April 1855 te Parijs. — I. (Eugene Louis Gabriel),
zoon van den vorige, geb. te Parijs '22 Juli 1804,
behoort onder de beste zeeschilders van Frankrijk.
Isagoras, een Athener, tegenstander van Clisthenes, die na de verdrijving van de Pisistratieden
te Athene het democratisch bewind had gevestigd
(509), deed met heir* van den spartaanschen koning Cleomenes eene poging om de oligarchie te
herstellen, verdreef Clisthenes, en deed zevenhondad familien nit Athene bannen; doch door het
yolk in de citadel belegerd, werd hij gedwongen te
capituleeren, waarna hij op zijne beurt gebannen
werd. Toen werd Clisthenes teruggeroepen en het
democratisch bewind hersteld.
vader van koning David ; Ruth 4: 17 ;
I Sam..16: 1, 3,18;17:12; 20:27; 22: 7; IISam.
20: 1; 23: 1; I Kon. 12: 16; I Chron. 2: 12-15 ;
12: 18; II Chron. 10: 16; 11: 18; Ps. 72: 29;
Jezaia 11: 1, 10.
Isaias. Zie JEZAIA.
Isaias, gr. Isaios, de 5e in de rij der 10 attische redenaars, geb. in Chalcis, doch burger van
Athene, leefde in de eerste helft der 4e eeuw v.
Chr. Van zijne 64 redevoeringen, die ten tijde van
Plutarchus nog aanwezig waren, werden er 14 voor
onecht gehouden. Van de 11, die slechts tot ons
gekomen zijn, dagteekent de eerste van 391, en de
laatste van 353 v. Chr.
Isakdzji, versterkte koopstad in het turksche
ejalet Silistria, aan den Donau ; 4000 inw.
Isala, tegenw. IJsel, rivier in het land der Batavieren. Zie SALA.
Isalandia, lat. naam voor: Land van den
IJsel of IJselland, het tegenwoordige Salland of
Zalland in de nederl. prow. Overijsel.
—
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IsaIce

Isere

Isalco, een 4000 vt. hooge vulcaan in den staat
San-Salvador:(in Middel-Amerika), benoorden Son- ,

Isbranicki, zooveel als Raskolnieken, dat zijn
ketters in de russische Kerk.
Isbrechtum, oudtijds Isbroechten, friesch
dorp. Zie YSRRECHTUM.

sonate,hfdikwjlvrseutbaing.

Isambert (Francois Andre), geb. 30 Nov. 1792
te Aunay, als advocaat te Parijs en ook als politicus
vermaard, ging 3 jaren voOr zijnen dood tot de protestantsche Kerk over, en stied* 13 April 1857. Onder zijne werken munten vooral
Recueil general
des anciennes lois francaises depuis ran 420 jusqu'a
la revolution de 1789 (29 dln. Parijs 1821-33);
Code electoral et municipal (3 dln. Parijs 1831);
Ilistoire de Justinien et de son dpoque (Parijs 1857).
— I. (Emile), jongste der twee zonen van den
vorige, geb. 1828, werd eerst doctor in de geneeskunde (1856), deed daarna eene reis naar het Oosten, en gaf na zijne terugkomst in het licht (gezamenlijk met Adolphe Joanne): Itineraire descriptif,
historique et archdologique de l'Orient (1860).
Isar, rivier in Beieren, ontspringt in de tirolsche Alpen, 9 kwartier gaans benoorden Innsbruck,
neemt de Loisach en de Ammer in zich op, en outlast zich na eenen loop van 47 mijlen in den Donau
bij Isargniund, tegenover Deggendorf. De I. besproeit
Munchen en LancIshut, en gaf vroeger haven naam
aan den voormaligen Isarkreis (tegenw. Oberbaiern).
Isara, naam van twee rivieren in Transalpijnsch
Gallia, nl.: 1) de tegenwoordige Isere, ontsprong in
de Grajische Alpen, doorstroomde Narbonnensis 2a
en Viennensis, liep langs Gratianopolis (tegenw.
Grenoble), en ontlastte zich in den Rhodanus(Rheine),
boven Valentia. — 2) de tegenw. Oise, ontsprong
op de grenzen van het gebied der Nerviers, en viel
berieden Lutetia (Parijs) in de Sequana (Seine).
Isardzjik, stad in Bosnie, 7 mijlen. benoordw.
leni-Bazar, in het gebergte, is Lang door het turksche gouvernement gebruikt als plaats van ballingschap; eertijds was I. de residentie der koningen
van Bosnie.
Isaschar. Zie ISSASCRAR.
ISaUra, eene thans in rumen liggende stad in
Isaurie, nabij den Taurus.
Isaure (Clemence). Lie JEUX FLORAUX.
ISaUriCUS. Zie onder de artt. LEO en SERVILIUS.
ISaUrie, lat. Isauria, landschap in bet zuiden
van Klein-Azie, tusschen Pamphylie en Cilicie, I.
genaamd naar de voormalige hoofdplaats Isaura (zie
dat art.). De grootendeels van zeerooverij levende
bewoners van I. traden 87-84 v. Chr. in bondgenootschap met Mithridates tegen de Romeinen,
en werden 67 v. Chr. door Pompejus verslagen. Nog
in de 5e eeuw na Chr. werd Selencia door de Isauriers bemachtigd ; sedert dien tijd verdwijnen zij
nit de geschiedenis. Later vormde I., met inbegrip
van nagenoeg geheel Tracheotis, eene provincie van
de Oostersche diocese, bewesten Cilicia la, en had
toen tot hoofdpl. Seleucia-Trachea.
Isaurier (de). Zie IsAmmus.
Isbah, afstammeling van Juda; I Chron. 4: 17.
Isbak, een der zonen, door Abraham verwekt
bij zijn bijwijf lietura, I Chron. 1 : 32.
Isbi Benob, een philistijnsche reus, tegen
wien David te strijden had; II Sam. 21 : 16.
Isboseth, soon van Saul, betwistte na Saul's
dood den troon aan David, regeerde gedurende zeven
jaren over elf stammen van Israel, terwijl David regeer(le over den stam Juda. Eindelijk verlaten door
Abner, den besten zijner veldheeren, werd I. vermoord door de Ilenjamieten. I-Iij had zijne residentie
te Mahanairn, aan de overzijde van den Jordaan,
terwiji David te Hebron resideerde. Zie in het 0. T.:
II Sam., hoofdsit. 2, 3 en 4.
-

Isca,

rivier in romeinsch Britannia ; tegenw.

de Ex.

Isca, oudtijds twee steden : 1 )Isca Dumnoninrum,
stad in Britannia la, hoofdstad der Dumnoniers;
tegenw. Exeter. — 2) lsca Silurum, stad in Britannia 2a, bij de Siluren, bezuidw. Venta Silurum ;
tegenw. Caerleon.
Iscievones.

Zie ISLEVONEN.

Iscalis, of Ischalis, stad in romeinsch Britannia,
bij de Belgen ; tegenw. Ilchester.
Iscanderia, tegenw. Alexandria in Egypte.
Iscardo, of Iskardo, hoofdstad van het tegenwoordig aan den worst van Cashmere behoorende
landschap Balti, aan den bovenloop van den Indus,
met een sterk fort en 150 huizen.
Iscarioth, stad in Judea, beoosten Samaria,
geboorteplaats van den apostel Judas, door wien
Jesus verraden werd.
Ischia, het oude itEnaria insults, dat nog vroeger in de oudheid de namen Pithecusa en Inarimc
gedragen moet hebben, een eiland van vulcanischen
oorsprong, aan den ingang van de golf van Napels,
is nog geen anderhalve vierk. rnijl groot, bevolkt
met omstr. 25,000 zielen, en zeer vruchtbaar, en
heeft beroemde warme bronnen. De boogste piek
van het eiland is de 2356 vt. hooge vuurspuwende
berg Epomeo •of Monte-San-Nicolo, waarvan de
laatste iritbarsting heeft plaats gehad in 1303. De
hoofdplaats van bet eiland is I. (eene zeer nude
stad, naar men wil gesticht door de Chalcidiers van
Eubea), met goede haven en maim 6000 inw.
Ischitella, stad in de napolit. prov. Capitanata, 5 kwartier gaans benoordw. Vico ; 4000 inw.
Ischl, marktvlek in Oostenrijk, aan de uitwatering van de kleine rivier I. in de Traun, 9 mijlen
bezuidw. Steyer; 6300 inw.
Isehoren, zoo worden door de Russell de Ingriers in Ingermanland genoemd.
Ischva. Lie IsvA.
Ischvi. Zie Isvi.
Isdegerde, in fransche hoeken v. Yesdedzjerd.
Isebel. Zie J EZEBEL.
Iseghem, stad in de belg. prov. West-Vlaanderen, 9 wren gaans bezuiden Brugge ; 7500 inw.
IseI, of Jisel., afstammeling van Simeon ; I Chron.
4: 20, 42; 5: 24.
Iselstadium, lat. naam van Uselstein.

Isemburge. Zie INGELBURGE.
Isenacum, nienw-lat. naam van Eisenach.
s e ndijke, oude naam van Ihendijke.

Io (bet rneer van), ital. Lago d'Iseo, het oud.e

Sebinus laces, een 5 mijlen lengte 'hebbend meer
aan den zuidelijken voet der Alpen in Lornbardije,
wordt doorstroomd door de rivier Oglio, en heet
)meer van I." naar het vlek I., eerie havenplaats
met 2100 inw. ruim 4 uren gaans benoordw. Brescia.
Iser, ) rivier in Beieren; zie ISAR. - 2) riv.
in Bohernen, ontstaat nit de vereeniging van de
Groote I. en Kleine I., die van het Reuzengehorgte
komen, stroomt van het N. 0. naar het Z. W., en
valt snea reeen, em loop van 17 mijlen in de Elve.
oude Isara, rivier in Frankrijk, ontspringt in Savoje, ter hoogte van 6600 vt. op
den Mont-Iseran, komt bij fort Ilarreaux in Frankrijk, en valt, na eenen loop van 43 mijlen (wvrvan
9 a 10 bevaarbaar), derclhalf uur gaans boven Valence
(dept. Dr6rne) in de Hilaire. — De rivier I. geett
,

Islay

Iserlohn
haven naam aan het fransche departement I. gevormd uit het grootste gedeelte der voormalige
Dauphine. Het dept. I., bevolkt met 578,000 zielen.
is 153 vierk. mijlen groot; het grenst ten N. aan
het dept. Ain, ten 0. aan Piemont en (even als ook
ten Z. 0.) aan het dept. Hautes-Alpes, ten Z. W.
aan het dept. Drorae, ten W. aan het dept. Rhone.
De hoofdplaats van het dept. I. is Grenoble ; het
dept. is ingedeeld in 4 arrondissementen (Grenoble,
Vienne, la Tour-du-Pin, St.-Marcellin).
Iserlohn, stad in pruis. Westfalen, aan den
Baaren, 7 uren gaans bewesten Arnsberg; 14,200
inw., is een der voornaamste fabrieksteden van het
pruisische Rijnland.
Isernia, het oude iEsernia, stad in de napolit.
prov. Molise, 10 uren gaans bewesten Campo-Basso ;
7200 inw.
Iset, of Isset, rivier in aziat. Rusland, ontspringt
in het gouvernement Perm, op den Ural, neemt den
Mips in zich op ; en ontlast zich bij Jaloetorowsk
in den Tobol, na eenen loop van 70 mijlen.
Zie -EBAYH-EL-HAGAR.
Isetim, egyp..t
R
Isfahan, zooveel als Ispahan.
Isferah, aziat. gebergte, zooveel als Asphera.
Zie AKAK-TAG.
Isgaur, of Iskuriah , allereerst Dioscurias, daarna
Sebastopolis, toen Soteriopolis genoemd, bouwvallige
stad en haven in Abazie (in aziat. Rusland), op de
oostkust der Zwarte Zee, 7 uren gaans bezuidoosten
Soekhoem-kale.
Ishud, neef van Gilead ; I Chron. 7 : 18.
Isia, of Jisia, een van de hoofden des yolks in
den stam Issaschar ; I Chron. 7: 3.'
Isiaca tabula, d. i. Isis-tafel, een der kostbaarste gedenkstukken van egyptische oudheid.
zijnde eene vierkante koperen tafel, waarop als
hoofdfiguur eene zittende Isis is afgebeeld, wijders
al de mysterien der Isis-dienst, en tevens de meeste
egypt. godheden, met ieders attributen. De I.-t.
werd gevonden 1527 bij de plundering van Rome,
is thans geplaatst in het egypt. museum te Turijn,
en werd het eerst als koper-gravure in bet halt
gegevon door ,Eneas Vicus (Venetia 1559).
Isidorus nit Charax, geschiedschrijver en geograaf, leefde drie eettwen voor Chr., onder de regeering van Ptolemeus Lagus. Onder verscheidene andere geschriften heeft men van hem eene 'Beschrijving van Parthie", o. a. opgenomen in de .Grieksche
Geografen" (Oxford 1703), en ook uitgegeven door
B. Fabricius (1849).
Isidorus, naam van drie heiligen derroomschkath. Kerk, nl.: 1) gedenkdag 15 Januari, een priester te Alexandria, vervolgd OM zijne gehechtheid
aan den heiligen Athanasius; deze I. stierf 414.
2) gedenkdag 4 April ; zie ISIDORUS HISPALENSIS. —
3) gedenkdag 15 Mei, van beroep landbouwer, stierf
1170, en is de beschermheilige van Madrid.
Isidorus Hispalensis, geboortig nit Carthagena in Spanje, werd 601 bisschop van Sevilla
(Hispalis), en stierf 636. Hij is een der voornaamste
geleerden van zijnen tijd. Zijne werken zijn uitgegeven door Arevalo (7 din. Rome 1797-1803) en
door Migne (5 din. Parijs 1850); daaronder bevindt
zich een Chronicon, zijnde eene geschiedenis der
Gothen,die tot 628 loopt, en afzonderlijk uitgegeven
is door Rosier (Tubingen 1838). Door de roomschkath. Kerk wordt I. als heilige vereerd 4 April.
Isidorus Orientalis, de schrijversnaam van
Heinrich, graaf van LOben.
Isidorus Pelusiota, een monnik te Pelusium i a Neder-Egypte, geboortig uit A lexandrie, gest.
,
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omstr. 450, verhief krachtig zijne stem tegen de
verdorvenheid van zeden der geestelijkheid. Zijne
Brieven (Parijs 1638) zijn yan gewicht voor de kerkelijke geschiedenis.
Isigny, 1) plaatsje in Frankrijk, bij Mortain,
Kanaal-dept. — 2) stad in het fransche dept. Calvados, aan bet Kanaa1,7 uren gaans bewesten Bayeux ;
2500 inw.; kleine haven.
Isili, stad op het eil. Sardinia, 7 mijlen benoorden Cagliari ; 2300 inw.
Isis, een der bronstroomen van den Teems, vereenigt zich beneden Oxford met de Thame, en vormt
daarmede den Teems.
Isis, egyptische godin, zuster en vrouw van Osiris. Zij regeerde lang over Egypte, gezamenlijk met
haren broeder, en beiden bevorderden krachtig den
landbouw. Toen Osiris, na zijnen terugkeer van zijn
veroveringstocht in de Indian, door zijnen broeder
Typhon vermoord was, bracht I. een leger op de
been, waarmede zij haren zoon Horns tegen Typhon
liet oprukken, welke laatste dan ook in twee geregelde veldslagen geheel overwonnen werd. Na haren
dood werd I. onder de goden geplaatst. Men houdt
haar no eens voor de Maan, dan weder voor de Natour ; somwijlen verwart men haar ook met de koe
lo. Ter eere van I. werden in Egypte mysterien gevierd, die van daar overgebracht werden naar Griekenland en naar Italie ; velen houden die voor identiek met de mysterien van Cybele. De priesters van
I. heetten Isiaken. Zie ook ISIACA TABULA.
Iskander Pacha, eigenlijk graaf Ilinsky of
Jelinsky, geb. omstr. 1810 waarschijnlijk in Bessarabia, diende als staatkundig vluchteling en avonturier eerst onder dom Pedro in Portugal, vervolgens
als kommandant van een vrijkorps Christinos in den
spaanschen burgeroorlog, maakte tot 1847 verscheidene veldtochten in Algerie mede, vocht evenwel in
dien tusschentijd ook in Perzie en in China. Na de
Februari-ontwenteling 1848 diende hij de hongaarsche zaak, doch moest na de catastrophe van Vilagos de wijk nemen naar Turkije, waar hij zich onderscheidde eerst in Bosnia en tegen Montenegro als
staf-ollicier van Omer-Pacha, later in den russischturkschen oorlog van den Donau, alsook 1854-55
in de Krim. Tot generaal-majoor benoemd, maakte
hij met Omer-Pacha ook den veldtocht aan den
Caucasus mede, en stierf 8 Juni 1861 te Constantinopel.
Iskwvonen. Zie IST/EYONEN.
Iskanderieh, tegenw. Alexandria in Egypte.
Iskanderoen, syrische havenstad. Zie het art.
ALEXANDRETTE.
Isker, de oude ( sus, rivier in Bulgarije, ontspringt in het turksche sandzjak Sophia, en valt na
eenen loop van 35 mijlen bij Gitschin in den Donau.
Isla, lat. naam der riv. de Llsel.
Islam, zooveel als Mahomedanismus.
Islamabad, 1) I. of Tsjittagong, stad in Bengalen. Zie CHITTAGONG. - 2) stad in Cashmere, aan
de Djelem, 5 uren gaans bezuidoosten Cashmere.
Island, duitsche (en Islande, fransche) flaw')
van IJsland.
Islay, of Ila, een der zuidelijke Hebrieden, ruins
14 vierk. mijlen groot, bevolkt met omstr. 125,000
zielen, door den Islay-sund van bet eiland Jura gescheiden, behoort tot het graafschap Argyle. Het
eiland I. behoorde eerst aan de Denen en aan de
Noormannen, daarna aan de Heeren der Eilauden tot
de regeering van Jacobus III, en aan de Macdonalds
tot de regeering van Jacobus IV, toen het aan de
Kroon gestrokken werd.
—
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Isle

Isle, i ) rivier in het fransche dept. Dordogne;
ontspringt bij Ladignac (dept. Haute-Vienne), besproeit Excideuil, Perigueux, Astier, Mucidant en
Montpont, en valt bij Libourne in de Dordogne, na
eenen loop van 28 mijlen (waarvan ruirn 11 bevaarbaar). 2)fransche stad; zie
Islebia, nieuw-lat. naam van EISLEBEN.
Islebius (Magister). Zie AGRICOLA (Joh.).
Isle d'Alby, fransche stad. Zie ALM.
Isle-de-Bourbon, eiland. Zie BOURBON.
Isle-de-France, I) eiland ; zie MAURITIUS.
— 2) oude prov. van Frankrijk ; zie ILE-DE-FRANCE.
Isle de Reunion, eiland. Zie BOURBON.
Isle Royal, eiland in het noord-amerik. Bovenmeer, behoort tot den staat Michigan.
Isleworth, stad in het .engelsche graafschap
Middlesex, ruim 3 uren gaans bezuidw. Londen ;
6000 inw.
Islimje, of Sliwna, stad in het turksche ejalet
Adrianopel, aan den voet van den Balkan ; 15,000
inw. (Bulgaren).
Islington, stad in het engelsche graafschap
Middlesex, benoorden het eigenlijke Londen, waarvan het tegenwoordig deel uitmaakt ; 95,000 inw.
Isly, 1) kleine rivier in Marokko, nabij de grenzen van Algerie, is bekend door den veldslag van
14 Aug. 1844, waarin de fransche maarschalk Bugeaud op de Marokkanen eene schitterende overwinning behaalde, waarvoor hij beloond werd met
den titel van Maarschalk van Isly. — 2) rivier in
Algerie, prov. Oran, outlast zich in den Sjelif (Chelif)
bewesten Orleansville.
Irma, zoon van Etam ; I Chron. 4 : 3.
verschillende personen in bet 0. T.,
nl.: 1) zoon van Abraham, door hem verwekt bij
zijne egyptische slavin Hagar, die hij tot bijwijf genomen had. Na de geboorte van Isaac gaf I. aan Sara
(Abraham's huisvrouw) ernstige reden tot ergernis
door Naar te bespotten ; om die reden werd hij met
zijne moeder, op Sara's verzoek, door Abraham weggejaagd. Hij zwierf lang rand in de woestijn, en vestigde zich eindelijk in de nabijheid van Berseba, aan
bet zuidelijk uiteinde van Palestina, bij de grenzen
van Arable. Hij werd een duchtig jager en dapper
krijgsman, en trouwde met eene egyptische vrouw,
die hem eene menigte kinderen schonk. In den Bijbel heeten zijne afstammelingen Isma6lieten (zie dat
art.). Door de Arabieren wordt I. beschouwd als de
stamvader harmer natie en als de grondlegger van
hunne taal. Hij leefde 137 jaren. Hij is vermeld in
de lioofdstukken 16, 17, 25, 28 en 36 van Genesis,
en I Chron. 1 : 28, 29, 31. — 2) een overste in den
stam Juda; II Kon. 25: 23, 25. — 3) voornaam
persoon uit den stam Juda ; II Chron. 19: 11.
4) afstammeling van Saul's zoon Jonathan ; I Chron.
8: 38; 9: 44. — 5) een overste ten tijde van Jojada ;
H Chron. 23: 1. -- 6) een der joodsche priestess,
die vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10 : 22 ; Jffem.
40: 8 en v.; 41 : 1-18.
Ismael, zoon van den imam Giafar-el-Sadik
(Dzjafer-Sadik), en zesde afstammeling van Ali, stierf
omstr. 750 na Chr., en gaf zijnen naam aan de mahomed. secte der Ismaelielen.
Ismael I, of Schach-Isinael, stichter van de
dynastic der Sophis van Perzie, was de zoon van een
stedehouder van Sjirwan, en de kleinzoon van Sophi;
hij heweerde af te stammer van Ali, den schoonzoon
van Mahomed, door Moessa, den Ten imam. In 1499
schudde hij het juk af van de marcomannische dynastie van bet Witte Lam, maakte zich achtereenyolgend meester van Tauris, Irak, Farsistan, Koer—
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distan, Diarbekir, kortom van geheel P-erzie, deed
1509 zijne intrede te Bagdad,en bracht daar de secte
der Sjyieten op den troon ; doch hij werd in zijne
veroveringen gestuit door Selim I, die hem 1514
versloeg te Tsjaldir. Hij regeerde tot 1522, en verdeelde zijn rijk onder zijne zonen. Nog ten huidigen
dage staat hij bij de Perzen in hooge eere. — I. II,
koning van Perzie, kleinzoon van den vorige, zuchtte
in den kerker tijdens den dood van zijnen wader
Schach-Thahmasp (1576). Hij werd uit de gevangenis gehaald en op den troon geplaatst ; verzekerde
zich reeds dadelijk het bezit daarvan, doordien hij
zijne acht broeders ter dood bet brengen ; doch na
twee jaren geregeerd te hebben werd hij zelf nit de
wereld geruimd door zijne zuster, door middel van
vergi f.
Ismael Pacha, inzonderheid drie personen
van dien naam: 1) eigenlijk George Kmety, geb.
1810 te Pokoragy in Hongarije, was officier in oostenrijksche dienst, sloot zich 1848 bij de Magyaren
aan, klom in de oorlogen van 1848-49 op tot den
rang van generaal, en vluchtte na de catastrophe van
Vilagos naar Turkije, waar hij tot den Islam overging en in turksche dienst trail. In den russischoosterschen oorlog kommandeerde hij bij de armee
in Azie, en werd 1855 bevelhebber van Kars, dat hij
28 Nov. genoodzaakt was over te geven. Na de moordtooneelen in Svrie met uitgebreide volmachten naar
Beiroet gezonden (Juli 1860) trok hij zich met
kracht de bescherming der Christenen aan. — 2) een
Tsjerkesse, onderscheidde zich,in dienst bij de turksche armee, reeds in den oorlog tegen Rusland 1828
—29, vervolgens tegen Mehemed-Ali in Syrie, streed
tegen de opstandelingen in Albanie en Bosnie, zoomede tegen de Montenegrijnen, kommandeerde met
veel beleid en eenen goeden nitslac , de turksche
ruiterij 1854 bij Esetate, en werd 17Febr.
1854 tot
'
moesjier (Muschir) benoemd. Vervolgens generalissimus in Klein-Azie, keerde hij 1855 als opperbe
velhebber der turksche troepen aan den Donau tertfg.
— 3) tweede zoon van Ibrahim-Pacha, geb. 1830,
volgde 18 Jan. 1863 zijnen oom Said-Pacha op als
onderkoning van Egypte; was de oom nicer Franschgezind geweest, I.-P. is meer Engelsch-gezind.
Ismaelieten, I) de afstammelingen van Abraham's bastaardzoon Ismael, worden vermeld in het
0. T.: Gen. 37 : 25, 21, 28 (Jozef werd aan hen verkocht door zijat--- troeders); 39 : 1 ; Richt. 8 : 24;
I Chron. 2: 17; 27: 30 ; Ps. 83: 7. — 2) de aanhangers eener mahomedaansche secte, waarvan het
ontstaan opklimt tot de 2e eeuw der mahomed. jaartelling (d. i. de 8e eeuw na Chr.). De I. zijn een tak
der Sjyieten of aanhangers van Ali; in plaats van na
Mahomed twaalfelkander opgevolgd hebbende imams
of hoogepriesters te erkennen, gelijk de overige
Sjyieten doen, erkennen de I. er sleeks zeven, en
beweren, dat na den dood van Ismael, den oudsten
zoon van Giafar-el-Sadik, de waardigheid van imam
niet heeft kunnen overgaan op Moessa, den jongsten
broeder van Ismael, maar rechtens toekomt aan
Mahomed, Ismael's zoon. Deze Mahomed zeer jong
verdwenen zijnde, wilden de I. geen geloof hechten
aan zijnen dood, maar beweerden, dat zijn geslacht,
op eene woos het menschdoin verborgen blijvende
wijze, zou voortgeplant worden tot op de komst van
den laatsten imam, zijnde eene soort van Messias,
die hunne secte zou does zegevieren. De I. spelen
eene groote rol in de geschiedenis van het Oosten
van de 8e tot de 12e eetiw. Uit doze secte zijn voortgekomen : de Karmathen, die in de 8e eeuw Perzie
Pn Syrie yerwoestten; de fatimit ische kalifen , waar—
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van de eerste, Obeid-Allah, beweerde of te stamme ►
van Ali, door Ismael, en die over Egypte regeerden
van 909 tot 1174; de Assassijnen, ook genaamd I.
van het Oosten, die gedurende bijna twee eeuwen
(van 1090 tot 1260) schrik verspreidden in het
geheele Oosten; de Druzen, die nog ten huidigen
dage zeer talrijk zijn in Syria (zie DRUZEN); ook de
Nosairis en de Wahabieten worden als afstammelinlingen der I. beschouwd.
dezelfde naam als Ismael.
Ismail, of Ismailow, stad in Bessarabia, aan de
Kilia (een arm van den Donau), 23 mijlen bezuiden
Bender; 26,000 inw.; belangrijke graanhandel, en
stoomvaart opwaarts naar Braila. Voorheen eene
turksche vesting, werd I. in 1789 belegerd en stormenderhand ingenomen door Suwarow, die er zijne
soldaten drie dagen de hander vrij liet om te plunderer. Sedert dien tijd niet meer tot zijnen vorigen
bloei teruggekeerd, was I. een station der russische
Donau-vloot, totdat het bij den vrede van Parijs
30 Maart 1856 aan Moldavie afgestaan moest worden.
Ismallowo, of Ismailowskoje, russisch dorp
benoordoosten Moskou ; 500 inw.; oud paleis der
tsaars ; diergaarde.
Ismaja, of Jismaja, 1) een van David's helden;
I Chron. 12: 4. — 2) een vorst over den stain Zebulon; I Chron. 27: 19.
Ismarus, stad en berg in het zuiden van Thracie, bij de Ciconen, tusschen Maronea en Stryma.
Ismbne, fransche naam voor Ismene en Ismenus.
Ismene, dochter van (Edipus en Jocaste, werd
met hare zuster Antigone ter dood veroordeeld door
Creon, omdat beiden eene begrafenis hadden gegeven aan haren broeder Polynice.
Ismenus, rivier in Beotie, was aan Apollo gewijd, ontsprong benoorden Thebe, en ontlastte zich
in de Hylica.
Ismerai, of Jismerai, afstammeling van Benjamin; I Chron. 8: 18.
Ismid, stad in aziat. Turkije. Zie ISNIKMID.
Is mir, stad in aziat. Turkije. Zie SMIRNA.
Isnalloz, stad in Spanje, 5 uren gaans benoordoosten Granada; 3500 inw.
Isnik, bet oude Nicea, stad in aziat. Turkije,
10 mijlen beoosten Broessa (Brussa), op den oostoever van het Meer van I. (der ouden Ascanius laces);
3000 inw. Zie NICEA.
Isnikmid, of Ismid, het oude Nicomedie, stad
in aziat. Turkije, 13 mijlen bezuidoosten Constantinopel, aan de golf van I. (der ouden Astacenus sinus);
30,000 inw. en haven. Zie NicomEote.
Isocrates, een der beroemdste grieksche redenaars, geb. 436 v. Chr. te Athene, liet zich op
100jarigen leeftijd doodhongeren van verdriet over
de nederlaag der Grieken bij Cheronea (338 v. Chr.).
Van zijne nog aanwezige 21 redevoeringen nemen
de Panegyrikos en de Panathenaikos de eerste plaats
in. Behalve in de .0ratores Attici", zijn Is redevoeringen uitgegeven door Korais (2 din. Parijs
1807), Bremi (Gotha 1831), Baiter en Sauppe (2
din. Zurich 1839), Baiter (Parijs 1846), Benseler
(2 din. Leipzig 1851).
Isohaja, of Jesohaja, een vorst in den scam
Simeon ; I Chron. 4 : 36.
Isola, naam van vele steden, eilanden. enz.
1) I., havenplaats in 't oostenrijks. kroonland Istrie,
aan de golf van Triest, circa derdhalf uur gaans bewesten Capodistria; 4000 inw.; zwavelbaden.
2) I., stad in Sardinia, 2 uren gaans bezuiden Asti;
2500 inw, — 3) I., napolit. stad in Calabria Ult. 2a,
10 uren gaans beoosten Catanzaro ; 3000 inw.

4) I., napolit. stad in Terra-di-Lavoro, circa 2 urea
gaans bezuidw. Sora, op een eilandje, gevormd door
de rivier Liri; 4200 law. — 5) I., napolit. stad in
Abruzzo Ult. la., 5a 6 urea gaans bezuiden Teramo ;
1200 inw. — 6) Isola-Bella, eiland ; zie het artikel
BORROMEISCHE EILANDEN. - 7) Isola-della-Scala,
marktvlek in het Venetiaansche, aan den Tartaro,
5 uren gaans bezuiden Verona ; 5000 inwoners.
8) Isola-Grossa (het oude Scardona), dalmatisch
eiland in de Adriatische Zee, bezuidw. Zara ; 12,500
zielen ; hoofdplaats Sala (Sale). — 9) Isola-Madre,
eiland; zie BORROMEISCHE EIL. - 10) Isola-Rossa,
kantonshookipl. op Corsica, arrondissement Calvi.
— 11) Isola-Sagra, zandig en woest eiland tusschen
de uitwateringsarmen van den Tiber. — 12) IsolaSuperiore, of Isola-de'-Piscalori, eiland ; zie bet art.
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Isonzo, verkeerdelijk Lisonzo, lat. Isonlius of
Sontius, rivier in het oostenrijksche graafschap Gortz,
ontspringt op den Mont-Terglou, en ontlast zich na
eenen loop van 21 mijlen in tie golf van Triest. Tijdens bet eerste fransche keizerrijk vormde de 1. de
oostgrens van Italie.
Isouard (Nicolo), componist. Zie NicoLo.
Ispa, of Jispa, afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 16.
Ispahan, of Isfahan, het oude Aspadana, de
grootste stad van Perzie, hoofdplaats der prov. IrakAdzjemi ; thans 180,000 inw., was in de oudheid
eene plaats van weinig gewicht. Onder de kalifen
van Bagdad werd I. de hoofdpl. van Irak-Adzjemi,
en ontwikkelde zich toen snel in grootheid en bloei.
Ingenomen en verwoest door Tamerlan (1387), herstelde I. zich eenigermate onder de Sophis. Door
schach Abbas I werd I. verheven tot hoofdstad van
geheel Perzie, en derwijze verfraaid en vergroot,
dat het voor de pracbtigste stad van geheel bet
mahomedaansche Oosten werd gehouden. De fransche reiziger Chardin, die I. bezocht onder de regeering van Abbas II, schatte de bevolking op 6 a
700,000 zielen. be grootheid van I. was echter van
geen langen duur; in 1722 maakten de Afghanen
zich van de stad meester, en vernielden de prachtigste gebouwen; Nadir-Schach, die I. heroverde in
1729, deed niets out den bloei der stad weder op te
beuren. Sedert dien tijd is I. aanhoudend achteruit
gegaan, totdat Feth-Ali-Schach omstr. 1798 begon
zich aan de welvaart van I. gelegen te laten liggen.
Ispan, of Jispan, afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 22.
Ispir, stad in bet turksche ejalet Erzeroem in
Armenia; 4000 inw.
Israel, naam van turksche prinsen. Zie ARSLAN.
Israel, de naam, die volgens de bijbelsche legende (Genesis 32) aan Ja€ob gegeven werd na zijne
worsteling met den Heere. Vandaar dat zijne nakomelingen den naam droegen van Israelieten.
Israel (het rijk), somwijlen wordt onder deze
benaming geheel Judea verstaan onder Saul, David
en Salomon ; doch het rijk I. is eigenlijk een der
twee koningrijken, die zich in Judea vormden na
den dood van Salomon (962 v. Chr.); het andere
koningrijk was Juda (zie ook HEBREeN). Het koningrijk I. bestond uit de volgende 10 staminen:
Azer, Naphtali, Zebulon, Issaschar, Manasse, Ephraim,
Dan, Simeon, Gail, Ruben; met andere woorden:
het bevatte Galilea, Samaria, Perea, een gedeelte
van bet eigenlijke Judea, enz. Het was dus veel
grooter dan het koningrijk Juda (zie dat art.). De
hoofdstad van I. was eerst Sichem, toen Thirsa,
eindelijk Samaria of Sehaste. Het rijk I. bestond
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slechts tot 718 (of 722) v. Chr., in 't geheel 244
jaren, gedurende welken tijd het nagenoeg aanhoudend in oorlor was met het rijk Juda en met de
koningen van Syrie en van Assyrie, en werd eindelijk ten onder gebracht door Salmanassar.
Koningin van Israel.
Jerobeam I 962-943 Joahaz
832
942 • Joas
Nadab
817
Baesa
Jerobeam 11
776
919
Interregnum.
Ela
918
Zimri
918 Zacharias
767-766
907 Sallum
766
Omri
888 Menahem
Achab
754
887
Pekahia
753
Ahazia
876 Pekah
Joram
726
848 Hosea
Jehu
718
Israelieten, het yolk van Israel. Zie ISRAeL
en JODEN.
Issa, tegenw. Lissa, eiland in de Adriatische Zee,
aan de kust van Dalmatie, had eene stad van denzelfden naam. Geblokeerd door de troepen van Tenta,
koningin van Illyrie, stelde I. zich onder de bescherming van Rome ; vandaar de oorlog der Romeirien tegen Illyrie in 229 v. Chr.
Issasehar, vijfde zoon van Jacob, door hem
verwekt bij Lea. De afstammelingen van I. vormden
den slam I., die zich bij de aankomst in Palestina
metterwoon vestigde aan de westzijde van den Jordaan, met den stam Zebulon ten N. en den westelijken halven stain Manasse ten Z. De hoofdplaats
van den stam I. was Jezrael of Jizreel.
Issala, lat. naam der riv. de Iisel.
Issedonen, yolk in Scythie, splitste zich in
twee groepen, waarvan de eene Serica (tegenw.
Cashmere en Sirinagur), de andere Scythia aan gene
zijde van den Imatis (het tegenwoordige Tibet) bewoonde.
Issel, fransche naam der riv. de IJsel.
Issengeaux, of Yssengeaux, 't oude /cidmagus,
stad in het fransche dept. Haute-Loire, 5 a 6 uren
gaans benoordoosten Puy; 7500 inw.
Isser, 1) riviertje of water in Algerie, prov.
Algiers, loopt van het Z. naar het N., en valt tusschen Algiers en Dellys in zee. Dit water geeft zijnen
naam aan eenen volksstam (de Issers), die (sedert
1830) herhaaldelijk bloedige gevechten hebben geleverd aan de fransche .troepen. — 2) riviertje in
de algerijnsche prov. Oran, neemt de Sikkah in zich
up, en vereenigt zich vervolgens met de Tafna.
Issia, of Jissia, een van David's helden ; I Chron.
12: 6.
Issinie, meer gebruikelijk Assinie, landschap
aan het zuidwestelijk uiteinde der Goudkust, draagt
zijnen naam naar de riv. Assini, die het besproeit.
Issoire, of Yssoire, het oude Icciodurum, stad
in het fransche dept. Puy-de-DOme, aan de Crouze,
7 uren gaans bezuidoosten Clermont-Ferrand; 6000
inw.; in den romeinschen tijd had deze stad eene
school en een tempel, die beroemd waren ; werd
verwoest door de Vandalen ; doorstond twee verschrikkelijke belegeringen 1577 en 1590.
Issoudun, of Yssoudun, 't oude Auxellodununt
of Exoldununt, stad in het fransche dept. Indre, aan
de Theols, en aan den spoorweg van Orleans naar
Limoges ; 13,400 inw.; had eigene heeren tot 1187;
werd veroverd door de Engelschen, die er meester
van bleven tot 1220 ; door Filips-August werd I.
aan de kroon getrokken. In 1497 werd I. door de
pest, in 1651 door een fellen brand geteisterd. Onder Hendrik 1V maakten de Ligueurs zich meester
van I., loch ze werden door de inwoners weder ver-

dreven (1589). Door de herroeping van het edict
van Nantes verloor I. een aanzienlijk gedeelte van
zijne bevolking.
.Issas, zeestad in Cilicie, aan de golf van I. (een
zeeboezem der Middell. Zee), waarschijnlijk het
tegenwoordige Ajazzo (zie AlAS), is beroemd door
twee veldslagen : de eene werd 333 v. Chr. gewonnen door Alexander den Groote op Darius, de andere
194 na Chr. door Septimius-Severus op PescenniusNiger. Later (in 622) werd Chosroes bier verslagen
door Heraclius.
Issy, 1) dorp in het fransche dept. Seine, aan
de Seine, anderhalf uur gaans bezuidw. Parijs; 4300
inw.; groote chemische fabriek. — 2) Issy-l'Eveque,
kantonshoofdpl. in 't fransche dept. Saone-Loire,
aan de Somme, 10 uren gaans bezuidw. Autun ;
2000 inw.
Issyk Koel, een 235 vierk. mijlen groot
binnenmeer aan den noorderrand van westelijk
Hoog-Azie, tusschen twee groote bergketenen. De
omtrek van dit meer, bewoond door Zwarte Kirghisen of Boeroeten, is naar het schijnt in de 2e helft
der 19e eeuw onder het gezag van Rusland gekomen.
Isteevonen, volgens J. Grimm juister genaamd
Iskaevonen, zijnde hun naam afgeleid van Isko, een
zoon van Mannus. De I. vormden een der drie groote
afdeelingen, waarin de volkeren van het oude Germanie gesplitst waren.
Istakhar, of Istachar, ook Tacht-i-Djemzjid
(d. i. Troon van Djemzjid), tegenwoordige naam der
ruinen van het oude Persepolis, in de perzische
prov. Fars.
Istamboel, of Stamboel, turksche naam van
Constanti nopel.
Istapa, voormalige stad in den middel-amerik.
staat Guatemala, voorheen de eenige haven van dien
staat, thans een rampzalig dorp met een honderdtal
inw. De landingplaats is nu het 1 mijl van daar gelegene San-Jose.
Ister, onde naam van den Donau.
Isthmische Spelen.. ZieI
oncer -STHMUS.
Isthmus, d. i. Landengte (in het algemeen`.
Bij de ouderi werd daarmede inzonderheid bedoeld
de landengte van Corinthe (tusschen de Corinthische
en Saronische golf), waardoor de Peloponnesus verbonden werd met het vasteland van Hellas. Hier
stood, in de nabijheid van een dennenbosch, een
aan Neptunus gewijde tempel, ertiet ver van daar
werden in eenen schouwburg de zoogenaamde
Isthmische spelen gevierd ; aanvankalljk ingesteld
door Sisyphus, in de 14e eeuw v. Chr., ter eere van
de nagedachtenis van Melicertes (zie dat art.), hadden ze plaats om de 3 jaren. Door Theseus werden
die spelen gereorganiseerd, en aan Neptunus gewijd,
en toen hadden ze plaats om de 5 jaren. Ze bestonden, even als de Pythische spelen, in de gewone
wedstrijden (worstelen, hardloopen, springen, schijfschieten met slingersteen en net werpspies, enz),
wijders in either- an fluitspel met zang, waaraan
later ook nog tooneelvoorstellingen werden toegevoegd ; de overwinnaars werden gekroond met een
krans van dennenloof. In het jaar 130 v. Chr., onder de regeering van Adrianns, werden de Isthmische
spelen afgeschaft.
Istitea, an Isticeotis. Zie His
Istib, het oude Stobi, stad in europ. Turkije
(Roemelie),11 a 12 mijlen benoordoosten Monastir ;
8000 inw.
LAM°, d. i. Landengte (in het algemeen), is
in het bijzonder de naam van een der vereenigde
staten van Columbia (van de Confederatie van Nienw—
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Granada), en omvat het zuidelijkst gedeelte der
landengte van Middel-Amerika. Ook wet Panama
geheeten, is I. omstr. 950 vierk. mijlen groot, en
was in 1854 bevolkt met ruim 144,000 bewoners
(waaronder 14,000 blanken); de hoofdstad is Panama.
Vroeger deel uitrnakende van de republiek NieuwGranada, scheidde I. zich 27 Febr. 1855 of als afzonderlijke staat, en maakt sedert de nieuwe organisatie van Nieuw-Granada (29 Sept. 1861) deel
uit van de confederatie der Vereenigde Staten van
Columbia.
Istres, het oude Ostrea, stad in het fransche
dept. der Rhone-monden, aan het kanaal van Craponne, 10 uren gaans bewesten Aix ; 3000 inw.;
werd gesticht in de 8e eeuw, volgens sommigen ter
plaatse van het oude Astromela, volgens Walckenaer
ter plaatse van het nude Cecylistrium.
Istria (Capo d'). Zie CAPODISTRIA.
Istria, een rijk aan bochten zijnde oostenrijksch
kustland aan de Adriatische Zee, dat met Gertz en
Gradisca een afzonderlijk kroonland vormt, circa
90 vierk. mijlen groot, met ruim 230,000 bewoners.
Tot I. behooren ook de Quarnerische eilanden :
Veglia, Cherso en Lussin. De voornaamste rivieren
van I. zijn de Quinto en de Arsa. De hoofdplaats is
Pisino of Mit terburg ; de oorlogshaven van I. is Pola.
— Het oude Histria, ten noorden begrensd door
Liburnie, en bewoond door de Histers of lstren (een
yolk dat van zeerooverij leefde), werd 221 v. Chr.
door de Romeinen onderworpen, en omstr. 153 v.
Chr. een romeinsch wingewest. In de 6e eeuw na
Chr. door de Gothen veroverd, kwam I. later aan de
byzantijnsche keizers, werd 1190 voor het grootste
gedeelte door Venetie bemachtigd: alleen het noordoostelijk gedeelte was door erf-overgang aan Oostenrijk gekomen (het zoogenaamde Oostenrijksch I.).
Bij den vrede van Campo-Formio (1797) werd ook
Venetiaansch I. aan Oostenrijk afgestaan. In 1805
werd geheel I. begrepen onder de Illyrische provincien, en kwam daarmede aan Frankrijk, waarop
maarschalk Bessieres (zie BESSIERES) tot hertog van
I. verheven werd. In 1814 kwam. I. terug aan Oostenrijk.
Istropolis, stad in Neder-Mesie, bezuidw.
Salica2, bij de uitwatering van den Ister (Donau);
waarschijnlijk het tegenw. Portitza aan de Zwarte Zee.
Isuela, rivier in de spaansche prov. Huesca,
valt na een loop van 14 mijlen in den Cinca.
Isurium Brigantium. Zie ALDBROUGH.
Isva, zoon van Azer; Gen. 46: 17; I Chr. 7: 30.
ISvi, 1) een zoon van Azer, was de stamvader
der Isvieten ; Gen. 46: 17; Num. 26: 44; I Chron.
7: 30. — 2) een zoon van Saul ; I Sam. 14: 49.
Ita (Pieter Adriaansen), nederlandsch zeeheld,
geb. te Vlissingen, werd 1628 door de Westindische
compagnie aan het hoofd geplaatst van eene vloot
van 12 schepen, waarmede hij, in Aug. van dat jaar,
in de golf van Mexico eene spaansche vloot vernielde, waarvan zelfs het admiraalschip door I., die
wonderen van dapperheid deed, bait gemaakt werd.
In 4629 als admiraal met eene vloot naar Brazilie
gezonden, veroverde hij daar Olinda en verscheidene
andere sterkten, en keerde in het najaar van 1630
in het vaderland terug.
Itabira, I) stad met 4000 inw. in de brazil.
prov. Minas-Geraes, op den rechteroever van den
Velhas, 7 a 8 uren gaans benoordw. Ouro-Preto ;
4 uren gaans bewesten de stad I. ligt de berg I. —
2) Itabira-de-Mata-Dentro, eene goudgravers-stad,
gesticht in 1720, ligt 12 mijlen benoordoosten
Ouro-Preto.

Itabyrius, berg in Galilea. Zie THABOR.
ItaColUM4 d. i. de Reus, bergen in Brazilie :

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

en Umbrid; de zuidelijke prov., bevattende Picenum,
Sabina, Latium, Samnium, Campanie, Apulie, Lucanie, Brutium en Sicilie.
c) Na den dood van Constantijn den Gr.
Bij de deeling des rijks na den dood van Constantijn (337), gaf men aan een der twee groote
afdeelingen van het Westersche rijk den naam van
Prefectuur van I., zijnde daarin zelfs landen begrepen, die buiten I. gelegen waren. Die Prefectuur was
ingedeeld in vier diocesen en een proconsulaat, nl.:
1) Diocese van Italie, bestaande uit Venetie met
Istrie in bet N. 0., Emilia in het Z. W., Flaminia
bezuidw. Emilia, Ligurie bewesten Venetie, de Cottische Alpen in het N. 0., Rhetia I en Rhetia II in
het N.; 2) Diocese van Rome, ingedeeld als volgt:
Tuscia-en-Umbria, bezuiden Emilia; Picenum in het
0., Samnium in het Z., Valeria in het W.; Campanie,
bezuidw. Samnium ; Apulie-en-Calabrie in het 0.,
Brutium-en-Lucanie in het Z.; bovendien Sicilie,
Sardinie en Corsica (Latium was een afzonderlijk
district); 3) Diocese van Illyrie, samengesteld uit:
Noricum I en II, Pannonia I en H, Savia, Dalmatieen-Liburnia ; 4) Diocese van Africa, bevattende
Tripolitana in bet 0., Byzacene in het N., Numidie in het N. W., de beide Mauritanian in het W.;
5) Proconsulaat Africa Propria, bestond uit Zeugitana.

III. Italie in de Middeleeuwen.
Onder Justinus II, keizer van het Oostersche rijk,
in 570, na den ondergang van het Westerschromeiusche rijk, was Italie gedeeld tusschen het
Oostersche rijk en de Longobarden. De Longobardische (of Lombardische) bezittingen hestonden in:
geheel Noord-Italie met een gedeelte van MiddelItalie, en waren ingedeeld in 36 hertogdommen,
waarvan de voornaamste waren: Friuli, Brescia,
Ivrea, Turijn en Pavia in het N., Toskanen en
Spoleto in het midden, Beneventum in het Z. Het
Oostersch-romeinsche rijk bezat de noordkusten der
Adriatische Zee, ingedeeld als volgt: het Exarchaat
van Ravenna ; de Pentapolis (de 5 steden Rimini,
Pesaro, Fano, Sinigaglia en Ancona); Tarentum en
het Patriciaat van Calabria, de hertogdommen Napels en Rome, de kusten van Ligurie met Genua. —
In de 9e eeuw stichtte Karel de Groote, ten behoeve
van zijnen tweeden zoon Pepijn, het Koningrijk Italie,
bevattende, behalve Longobardisch I. of Lombardije,
Beieren en Alemania of Zuid-Zwaben. Hij had aan
den Pans het Exarchaat van Ravenna benevens de
Pentapolis geschonken, welk een en ander sedert
dien tijd den imam heeft gedragen van Patritnonium
van den heiligen Petrus. — Sedert de 10e eeuw
begon 1., geschokt door gedurige omwentelingen,
verbrokkeld te worden tot eene ontelbare menigte
onafhankelijke hertogdommen en graafschappen. De
meeste zeesteden verhieven zich in de 12e en 13e
eeuw tot republieken, zoo o. a. Venetie, Genua, Pisa,
Amalfi en Napels. Ken groot aantal vrije steden in
Lombardije vormden in Noord-Italie, eenen bond,
genaamd Lombardische Bond ; aan het hoofd van
dien bond stonden Milaan en Pavia. De indeeling
van I. onderging vervolgens gedurige veranderingen,
zoo door de meer en nicer toenemende uitbreiding
van den Kerkelijken Staat, als door de veroveringen
der Noortnannen in Zuid-I., en door die der duitsehe
keizers, die Lombardije onder hurt gezag braehten.
IV. Italie in de 18e emu).
Toen de groote fransche omwenteling uithrak
(1789) waren de bestanddeelen van 1. de volgende
lioningrijk Sardinie, rept Wick Genua, republiek
Venet hertogdom Modena,hert ogdorn Parma, groot her! ogdorn Toskanen, Kerliel. Staat, koningr. Napels.
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V. Italie van 1789 tot 1815.
Toen de Franschen, na hunne omwenteling van
1789, in 1797 Noord-I. veroverd hadden, werd door
Bonaparte de Cisalpijnsche Republiek (zie dat art.)
gevormd. In 1804 werden Savoje, Piemont en het
graafschap Nizza ingelijfd hij het fransche keizerrijk,
waarvan ze zeven departementen vormden. In 1805
werd de Cisalpijnsche Republiek herschapen in een
Koningrijk Italie; na menige vergrooting van grondgebied bestond dit koningrijk in 1809 eindelijk uit
24 departementen, t. w.:
Departernenten. Hoofdplaatsen.
Novara.
Agogna
Milaan.
Olona
Como.
Lario
Sondrio.
Benoorden de Po, Jidda
Bergamo.
en in het westen Serio
Brescia.
Melia
Cremona.
Boven-Po
Mantua.
' Mincio
Verona.
, Etsch
Tren te.
Boven-Etsch
Vicenza.
Bacchiglione
Padua.
Benoorden de Po, Brenta
Venetie.
en in het oosten. ? Adriaticurn
Belluna.
Piave
Treviso.
Tagliamento
Udine.
\ Passeriano
Reggio.
/ Crostolo
Modena.
Panaro
Bologna.
Reno
Ferrara.
Beneden-Po
Bezuiden de Po.
Rubicone
Forli.
Ancona.
Metauro
Macerata.
Musone
Fermo.
Tronto
In 1801 werd het groothertogdom Toskanen herschapen in een Koningrijk Etrurie (dl. I, blz. 1002);
dock in 1808 werd het ingelijfd bij het fransche
keizerrijk, waarvan het drie departementen vorinde,
(Middellandsche-Zee-departement, Arno en Oinbrone), terwijl het grondgebied van den Kerkelijken
Staat, reeds gedeeltelijk ingelijfd bij bet koningrijk
Italie, het fransche keizerrijk vergrootte met twee
departementen (Trasimene en Home). — Zuid-Italie
ging voort den naam te dragen van Koningrijk Napets; dit bestond uit de pas opgerichte onafhankelijke prinsdommen Benevent en Ponte-Corvo. Door
de gebeurtenissen van 1814 werd de indeeling van
I. gebeel en al veranderd.
VI. Italie van 1815 tot 1860.
De ondergang van bet eerste fransche keizerrijk
had eene schier totale verandering van de kaart van
Europa ten gevolge, zoodat bet geographische I. sedert samengesteld was nit 11 verschillende staten, nl.:

Staten.
Opper- of Noord-Italie.
Koningrijk Sardinie
Prinsdom Monaco
Lombardisch-Venetiaansch koningrijk (behoorende aan Oostenrijk)

Hoofdsteden.
Turijn.
Monaco.
Milaan.

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

Modena.
Parma.
Lucca.
Massa.
Florgnce.
Rome.
San-Marino.
Napels.

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

gestooten (945) en opgevolgd door zijnen (Hugo*s)
zoon Lotharius. Toen deze 950 gestorven was, zocht
zijne weduwe Adelheid, om zich tegen Berengarius
te kunnen staande houden, bescherming bij den
duitschen koning Otto I, die met een leger de Alpen
overkwam, Pavia vermeesterde, en zich 951 als koning der Longobarden diet kronen ; tien jaren later
bracht hij aan de macht van Bengarius II den genadeslag toe, zoodat van 962 of de souvereiniteit van
Duitschland over Noord-I. hersteld was. In Zuid-I.
oorloogden intusschen het hertogdom Benevent en
de republieken Napels, Amalfi en Gaeta, deels tegen
elkander, deels tegen de Sarraceenen ; toen deze laatste overwonnen waren, stond de macht der Grieken
in I. weder eenigszins steviger, en hield zich nog
gedurende eene eeuw staande in eene prov., die Bari
tot hoofdplaats had. Het grootste deel van I. stond
echter eeuwen lang onder de duitsche keizers, die er
schier aanhoudend to worstelen hadden, hetzij tegen de pausen, hetzij tegen de groote steden. Na
den dood van Otto III in 1002 brak de burgeroorlog
nit, die echter door den duitschen koning Hendrik II
gedempt wend. Het krachtigst wend I. geregeerd door
Hendrik III (van 1039 tot 1056), die de pausen meer
en meer ondergeschikt maakte aan de keizerlijke
macht. Onder de langdurige minderjarigheid van
keizer Hendrik IV begon de pauselijke Stoel van
lieverlede zijne onafhankelijkheid to hernemen, en
het duurde niet lang of daaruit werden hevige botsingen tusschen het keizerschap en het pausschap
geboren ; toen pans Gregorius VII aan Hendrik IV
de wet wilde voorschrijven, liet de keizer eenvoudig
door den rijksdag van Worms (1076) dien pans
vervallen verklaren van den Roomschen Stoel, waaruit de oorlog over de investituren ontstond (zie het
art. 1NVESTITUREN), in welken strijd de pans eenen
steun zocht bij de Noormannen, die zich middelerwijI waren komen nederzetten in het door hen aan
de keizers van het Oostersche rijk en aan de Longobarden van Benevent ontweldigde Zuid-I., waar
ze het ontstaan voorbereidden van het koningrijk
der Beide Sicilia, dat 1131 gesticht werd als panselijk leen ten behoove van Roger I. Daarentegen
ging in Noord-I. bet Longobardische of Lombardische rijk to niet, zich oplossende in bloeiende, onafhankelijke on op elkander naijverige steden on
heerlijkheden. Pisa wedijverde met Venetia on Genua.
Aan het hoofd der lombardische steden, die elkander beoorloogden, stond Milaan, dat zijn roemrijkste
tijdperk beleefde toen bet met zijne zustersteden
oorloogde tegen de Hohenstaufen. In dozen tijd kwam
de vijandschap tusschen de Guelfen en Gibellijnen
in I. tot eene uitbarsting, in welke lange worsteling
(1161-1268) de Guelfen eindelijk overal zegevierden, de Iiuitschers uit geheel I. verdreven werden, on de lombardische en toskaansche steden zich
herschiepen in zelfstandige republieken ; moor dan
cens werd de pans nit Rome verdreven, dat zich op
nieuw constitueerde als gemeenebest; en omwentelingen op omwentelingen veranderden aanhoudend
de staatkundige gedaante van I. Het koningrijk der
Beide Sicilia-) splitste zich 182, ten gevolge van de
Siciliaansche Vespers, in twee afzonderlijke koningrijken (Napels en Sicilia), geregeerd door twee elkander vijandige dynastien, welke staat van zaken
bleef voortbestaan tot 1504. In Lombardije verdreef
het yolk (tusschen 1302 en 1306) de kleine tirannen, waaronder het geslacht Visconti, dat 1277 het
geslacht della Torre to Milaan nit het bewind had
gestooten. De poging van keizer Hendrik VII om het
keizerlijk gezag in I. te herstellen, teed voornamelijk
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schipbreuk op den tegenstand der Florentijnen. Pisa
verviel 1314 aan Uguccione della FaggiuoIa, Lucca
1316 aan Castruccio Castracani, Padua 1318 aan het
geslacht Carrara, en omstreeks denzelfden tijd Alessandria, Tortona en Cremona aan het geslacht Visconti, Mantua 1328 aan 't geslacht Gonzaga, Ferrara
aan 't geslacht Este, Ravenna aan geslacht Polenta, Verona aan 't geslacht Scala, Bologna 1335
aan 't geslacht Pepoli. In het door de twisten an
den adel verscheurde Rome (de pauselijke Stoel
stond 70 jaren lang, van 1309 tot 1378, in ballingschap te Avignon), in Rome was het hoogste gezag
sedert 1347 eenen korten tijd in handen van Cola
Rienzi. Het schoone I. werd geteisterd door hongersnood, pest, rooverbenden, burgeroorlogen en
gewapend verzet tegen iedere poging, die door de
duitsche keizers gedaan werd orn de eenheid van
gezag te herstellen. Meer en meer intusschen trader
vijf punten op den voorgrond als betrekkelijkerwijze
de machtigste in I., nl.: Zuid-L, de Kerkelijke Staat.
Florence, Milaan en Venetia. Uit Milaan bedreigden
de Visconti de vrijheid der naburige vorsten, en onderwierpen van lieverlede Lombardije aan hun gezag. Toen het geslacht Visconti uitstierf (1447) werd
het vervangen door het geslacht Sforza (1447—
1535), terwijl in Florence het rijke geslacht Medici
machtig werd door de wijsheid en het beleid, waarmede het 't bewind voerde. In het laatst der 15e
eeuw begonnen evenwel nieuwe inmengingen van
het buitenland in de zaken van I. Sedert de poging
van Karel VIII van Frankrijk, die 1494 Napels trachtte
te veroveren, betwistten Frankrijk en Spanje elkander het overwicht in I., en de italiaansche staten
hielden nu eene de eerie, dan weder de andere zijde.
Intusschen kwam I. meer en meer onder regelmatige
dynastien: zoo, bijv. Montferrat 1536 onder het geslacht Gonzaga van Mantua ; Parma en Piazenca 1545
onder het geslacht Farnese, dat afstamde van pans
Paulus III. Spanje, dat sedert 1505 meester was van
het koningrijk der Beide Sicilien, maakte 1540 van
Milaan eene spaansche provincie ; en zoodoende het
noorden en bet zuiden van I. in zijne macht hebbende, werd Spanje van overwegenden invloed op
de inwendige inrichting van het overige gedeelte
van I.; alleen Venetia bleef in waarheid onafhankelijk. Milaan en Napels werden 1553 door Karel V
afgestaan aan Filips II. Aan de grenzen van Zwitserland had het huis van Savoje zich vergroot en
Piemont aangewonnen. In de 17e eeuw genoot I.
nagenoeg onafgebroken vrede, totdat de oorlogen
van Lodewijk XIV ook de rust van I. kwamen storen. Oostenrijk veroverde 1706 Milaan, Mantua en
Montferrat (het stond dit laatste of aan Savoje); bij
den vrede van Utrecht kwam Oostenrijk tevens in
het bezit van Sardinia en Napels, terwijl Sicilia aan
Savoje kwam, doch reeds spoedig verruild moest
worden voor Sardinia. Parma en Piacenza kwamen
1731, toen het geslacht Farnese uitgestorven was,
aan Karel, infant van Spanje, doch 1738 aan Oostenrijk, terwijl Frans Stephanus van Lotharingen de
opvolger in Toskanen werd van het 1737 uitstervende geslacht Medici; tien jaren later (1741) kwamen Parma en Piacenza weder aan een spaanschen
infant (Filips). Bij de aldus geconsolideerde, doch
luttel levenskracht ontwikkelende italiaansche staten, vond de fransche omwenteling in I. een gunstig
veld om veroveringen te maken. In 1792 rukten de
Franschen Savoje binnen, hielden zich daar het volgende jaar staande, en 1796 moesten Nizza en Savoje aan Frankrijk afgestaan worden. In 1797 stichtte
Bonaparte de Cisalpijnsche republiek (nit Milaan,
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Mantua, en een gedeelte van Parma en Modena). De
Kerkelijke Staat werd 1798 in eene Romeinsche republiek, Genua in eene Ligurische republiek herschapen. Bij den vrede van Campo-Formio werd bet
Venetiaansche tot aan de Etsch toegewezen aan
Oostenrijk, het overige gedeelte aan de Cisalpijnsche

republiek. In 1798 werd de koning van Sardinia
van het vasteland verdreven, 1799 Napels herschapen in eene Parthenopeische republiek. Wel had
reeds spoedig daarna eerie restauratie der vroegere
regeeringsvormen plaats, doch deze werd even spoedig verijdeld door Bonaparte's veldtocht van 1800 ;
bij den vrede van Luneville kwam Parma in handen
van Frankrijk, terwijl de hertog van Parma schadeloos werd gesteld met Toskanen, dat ten zijnen behoeve verheven werd tot een koningrijk Etruria. In
1802, terwijl Piemont bij Frankrijk werd ingelijfd,
werd de Cisalpijnsche Republiek herschapen in
Italiaansche Republiek (met Bonaparte tot president),
en deze werd 1805 herschapen in een koningrijk
Italie (met Eugenius Beauharnais tot onderkoning).
Aan dit nieuwe koningrijk (waarvan Guastalla was
uitgezonderd) werd bij den Presburger vrede 1805
nog toegevoegd oostenrijksch Venetia benevens Istrie
en Dalmatia, zoodat het nieuwe koningrijk I. toen
1672 vierk. mijlen groot was, bevolkt met ruim
zesdhalf millioen zielen. In 1806 werden Guastalla,
de Ligurische republiek, Parma en Piacenza geheel
bij Frankrijk ingelijfd, terwijl Napels als koningrijk
werd gegeven aan Jozef Bonaparte, die als koning
van Napels werd opgevolgd door Murat in 1808, in
welk jaar Etruria en de Kerkelijke Staat aan Frankrijk werden getrokken. Istrie en Dalmatia werden
van I. afgescheiden en met het koningrijk Illyrid
vereenigd, waartegen een gedeelte van Tirol aan I.
toegevoegd werd. In 1814 rukten de oostenrijksche
troepen, aangevoerd door Bellegarde, I. binnen, dat,
krachtens den kort daarop gevolgden wapenstilstand
van 23 April, door de Franschen ontruimd werd ;
alleen Murat hield zich nog staande tot 1815, doch
moest toen insgelijks vallen. Bij het Weener congres
(1815) werd de koning van Sardinia hersteld, en
Genua aan zijn rijk toegevoegd ; Oostenrijk bekwam
het Lombardisch-venetiaansch koningrijk ; aan het
huis Oostenrijk-Este werden Modena, Mirandola,
Reggio, Massa en Carrara toegewezen; de tweede
linie van bet Oostenrijksche huis werd in Toskanen
hersteld ; keizerin Maria Louise bekwam Parma,
Piacenza en Guastalla, terwijl Lucca werd toegedeeld
aan de infante Maria Louise; de Paus werd in den
Kerkelijken Staat hersteld, en aan Ferdinand (die
zich op Sicilia had weten staande te houden gedurende de fransche overheersching in I.) werd Napels
teruggegeven. Malta bleef in handen der Engelschen.
— Bij de volkeren van I., voornamelijk bij de boogere standen, werd intusschen reeds spoedig ontevredenheid gaande gemaakt door de staatkundige
richting, welke hunne vorsten en gouvernementen
insloegen ; meer en meer werd het verlangen levendig naar de eenheid en onafhankelijkheid van I.; de
geheime genootschappen kwamen allerwege druk in
de weer, en het kon wel niet missen of staatkundige
vervolgingen en strenge reactionaire maatregelen
der regeeringen moesten daarvan het uitvloeisel
worden. De revolution op het Pyreneesche schiereiland riepen 1820 en 1821 dergelijke pogingen in
de Beide Sicilien en in Sardinia in het Leven, welke
echter, krachtens het congres van Laibach, door
oostenrijksche bajonnetten spoedig onderdrukt werden (1821); en nu gingen de regeeringen allerwege
met verdubbelde reactionaire strengheid to werk.
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Eene nieuwe uitbarsting, als een weerklank op de
fransche Juli-omwenteling, greep 1831 plaats in
Modena en Parma, en in den Kerkelijken Staat, waar
de strenge Gregorius XVI den pauselijken Stoel had
beklomrnen; (loch at deze bewegingen, in Februari
1831 begonnen, waren met behulp van oostenrijksche
wapenen reeds in Maart van hetzelfde jaar beteugeld en onderdrukt. Nu volgde een kortstondig tijdperk van schijnbare rust, waarin wet is waar geenerlei ernstige poging aangewend werd om hervormingen te verkrijgen met geweld, doch waarin de openbare meening zich hoe Langer hoe duidelijker in de
hervorrningsrichting begon te bewegen, terwijl zij
in die richting werd aangespoord en voortgedreven
door geheime genootschappen (zooals •het jonge
Italie), door agitators (zooals Mazzini), door eene
menigte schrijvers, geleerden-congressen, enz. Zoo
stonden de zaken, toen 1 Juni 1846 Gregorius XVI
kwam te sterven, en als pans opgevolgd werd door
Pius IX, wiens onbekrompene begrippen aanvankelijk zoo vele schoone verwachtingen opwekten, die
later niet zijn verwezenlijkt. Half vergood, werd
Pius IX het symbool der liberate en naar L's eenheld strevende pogingen van het gansche land; en
's pausen voorbeeld werkte althans d it goede nit, dat
ook andere italiaansche regeeringen zich eenigszins
losma.akten van de banden der onverdraagzaamheid:
getuige de wetgeving op de drukpers, in Rome, Florence en Turijn tot stand gekomen (1847-48), de
instelling van burgergarden, volksvertegenwoordiging, enz. Op Sicilie brak reeds in Januari 1848 een
opstand nit om onafhankelijk te worden, en ook
Napels nam deel aan de constitutioneele beweging.
De tijdingen van de fransche Februari-ornwenteling
en hare gevolgen deden eindelijk ook te Milaan
(22 Maart) en te Venetic opstanden uitbreken.
Radetzky ontruimde Milaan, en trok zich naar Verona terug, en koning Karel Albert van Sardinie
stelde zich aan het hoofd der beweging. Lornbardije
sloot zich bij hem aan, en zelfs de Pans en Napels
moesten troepen leveren tegen Oostenrijk. Doch
enkel de armee van Sardinie had als krijgsmacht
waarde ; en deels de overwinningen der Oostenrijkers (Juni en Juli), deels de buitensporigheden en
verdeeldheden der omwenteling verlevendigden spoedig allerwege den mood der Reactie, die geheel en
at overwinnaar bleef, toen eerie vernieuwde heldhaftige poging van Karel Albert (21-23 %art
1849) door Radetzky verijdeld werd. In Napels was
reeds sedert Mei het strengste absolutismus hersteld. In Lombardije, Parma, Modena en Toskanen
werden de waggelende troonen van niet !anger bij
het yolk gewilde vorsten, door den steno van oostenrijksche bajonnetten staande gehouden. Na een
la ► gdurig beleg gaf ook Venetie zich over. De (24 Nov.
1848) nit Rome gevluchte pans werd op den pauselijken Stoel hersteld door fransche troepen (die
bijna twintig jaren tang — tot elude 1866 — ter
bescherming in Rome zijn gebleven). Eene nieuwe
uitbarsting to Milaan (6 Felt'. 1853) had slechts
ten gevolge, dat de maatregelen orn de revolutiezucht in toom te homier) nog veel strenger werden.
Terwijl zoodoende bijna geheel I. slechts door dwang
in rust bleef, en het Yolk door staatkundige en kerkelijke dwitigelandij, vervolgingen tegen yaderlandslievende mannen, enz. aanhoudend meer werd yerbitten!, was in Sardinie, waar, na de abdicatie van
Karel Albert, 1849 Victor Emmanuel den troop had
beklommen, the constitutioneele regeeringsvorm ongekreukt blijven voortbestaan, zoodat het noordwesten van 1. de toevlucht werd van de gevluchte
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of gebannene italiaansche patriotten van alle staatkundige kleuren, en tevens het rniddelpunt van
alle staatkundig en letterkundig Leven. Het dentbeeld, zich aan den drukkenden invloed van Oostenrijk te onttrekken, en het geheele schierciland
onder den schepter te brengen, was reeds sinds lang
de algemeen gekoesterde wensch der beschaafde
klassen en zelfs der Mazzinisten geworden, en werd
zoowel door Victor Emmanuel atsook inzonderheid
door zijnen minister Cavour (zie dat art.) gedeeld.
Niet sterk genoeg om de taak alleen te volbrengen,
zocht Cavour naar alliantien. Door krachtige maatregelen tegen de kerkelijke hierarchic (zooals de.
opheffing van 365 kloosters en begunstiging van
anti-kerkelijke richtingen) als anderszins verwierf
hij zich de toegenegenheid van de denkende wereld
en van lord Palmerston ; en na de westersche rnogendheden ook in den Krim-oorlog bijgestaan te
hebben met een armee-korps, stelde hij zich in
nauwere betrekking met Napoleon Ill, en bracht
met dozen een verbond tot stand, dat gericht was
tegen Oostenrijk. De oorlog (zie ITALIAANSCHE OORLOG),
waarin de Franschen met de Sardiniers de schitterende overwinningen van Magenta en Solferino bevochten, werd door den voorloopigen vrede van
Villafranca 11 Juli 1859 beeindigd. Piernont bekwam, zoo al niet (gelijk het gehoopt had) bet gansche Lombardisch-venetiaansche koningrijk, toch
het grootste gedeelte van Lombardije. lntusschen
hadden, ?zelfs nog voordat de vrede definitief gesloten werd (10 Nov. 1859 te Zurich), de ornstandigheden eene groote wijziging ondergaau ten voordeele
van de planner] van Victor Emmanuel en Cavour.
Laatstgenoemde had namelijk voor die plannen den
atom gevierden volksheld Garibaldi gewonnen, lien
hij tot opperbeyelhebber benoemde in Parma,. Modena
en Toskanen, waar reeds (9-13 Juni) door de opstanden der bevolking de vorsten van hunne troonen
waren verdreven, zoomede in de Romagna, die zich
omstreeks denzelfden tijd van den lierkelijken Staat
losgescheurd en onder het gezag van honing VictorEmmanuel gesteld had. Iiij decreet van 18 Maart
1860 werd de Emilia (Parma, Modena, Romagna),
en 22 Maart ook Toskanen, veree ► igd met of geannexeerd bij Sardinie; daarentegen werden bij
tractaat van 24 Maart 1860 Savoje en Nizza aan
Frankrijk afgestaan. Nadat Garibaldi, nit ergernis
over deze afstanddoening, zijn ontslag had genomen
als opperbevelhebber der piemonteesche armee,
stelde hij zich aan het hoofd eener expeditie van
vrijscharen, waarmede hij eenen tocht naar Sicilie
ondernam It Mei 1860 landde hij te Marsala, en
reeds Brie dagen later (14 Mei) aanvaardde hij namens Victor-Emmanuel het dictatorschap over Sicilie, (hit hij met ongeloofelijke snelheid aan zich
onderwierp, waarop hij 19 Aug. overstak naar het
vasteland ; na de capitulatie van Reggio proclameerde
hij zich als Dictator der Beide Sicilia], en 7 Sept.
deed hij, zorider een zweern van tegenstand te ontmoeten, zijne intrede in Napels. he onbekwame
toning Frans 11 was naar Gaeta gevlucht. Middelerwijl waren sardinische troepen onder aanvoering
van Cialdini eri Fanti den Kerkelijken Staat binnengerukt, waar zij 18 Sept. bij Castelfidardo de nederlaag toebrachte ► aan de pauselijke troepen, (lie gekonitnandeerd werden door Lamoriciere; cenige
dagen later bedwongen Cialdini en ['anti, ondersteund door de vloot, Ancona, en !lawn hezit van
Umbrie en de Marken. Nit rukten de Pietnonteezen
(1) tegen Gaeta, dat Garibaldi niet zijne vrijscharen
niet verrnocht aan to tasten, doch dat zich na hevige
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aanvallen, zoo van de land- als van de zeezijde, 13
Febr. 1861 moest overgeven. Reeds 17 Dec. 1860
waren Umbrie, de Marken, Napels en Sicilie geannexeerd ; 17 Maart 1861 nam Victor-Emmanuel,
voor zich en zijne nakomelingen, den titer aan van
Koning van Italie. Als zoodanig werd hij erkend
eerst door Engeland en Frankrijk, vervolgens door
nagenoeg al de overige mogendheden, eindelijk in
den zomer 1862 ook door Pruisen en Rusland, zoodat toen alleen nog weigerachtig waren gebleven
Oostenrijk, Spanje en de kleine duitsche Bondsstaten. Intusschen was Cavour — de ziel der gansche beweging — 6 Juni 1861 gestorven ; het verwerven van Rome, de natuurlijke hoofdstad van I..
was hem niet gelukt, en evenmin mocht dat aan
zijne opvolgers (Ricasoli tot 1 Mrt. 1862 en Itatazzi
sedert 3 Mrt. 1862) gelukken tangs diplornatieken
weg, terwiji eene pogiug van Garibaldi, om zich gewapenderhand in het bezit van Rome te stellen,
slechts uitliep op diens verwonding en gevangenneming op den Aspromonte (29 Aug. 1862). Hangende de verwikkelingen, die tot den broederoorlog
in Duitschland moesten leiden (1866) had Pruisen
niet geaarzeld een bondgenootschap met I. te sluiten
tegen Oostenrijk; en nagenoeg gelijktijdig werd door
beiden aan Oostenrijk den oorlog verklaard. De
armee en de vloot van I. leden echter reeds dadelijk
gevoelige nederlagen, waarvan ze nog niet waren
bekomen, toen Oostenrijk, door Pruisen's legers als
verpletterd, zich eensklaps in de armen van Frankrijk wierp, en aan Napoleon 111 geheel het Venetiaansche afstond, dat reeds kort daarna door Frankrijk's keizer aan koning Victor-Emmanuel overgedragen en zoodoende bij I. ingelijfd werd (1866).
In het laatst van datzelfde jaar had, krachtens eene
reeds eeuige jaren te voren tusschen I. en Frankrijk
getrotfene overeenkomst, de ontruiming van Rome
door het fransche bezetting-leger plants ; en op dit
oogenblik (Jan. 1867) worden er onderhandelingen
gevoerd tusschen Rome en 1., om door eene inschikkelijkheid, die van weerskanten misschien slechts
gehuicheld is, elkander te verdragen, en zich tevreden te stellen : eenerzijds met een koningrijk I. zonder Rome, hetgeen men tot dusverre een onding
placht te noemen, en andererzijds net een pausdom,
zoo beperkt in wereldlijke macht, dat iedere toenadering ter bestendiging van dien toestand tot hiertoe
steeds heeft afgestuit op de onveranderlijke machtspreuk non possumus.
Italieken, onder dezen naam verstaat men
die volkeren in het oude Italie, die tot den latijnschen en umbrisch-sabellischen stam behooren, en
zulks ter onderscheiding van de helleensche volkeren, die zich naderhand in Italic waren komen
nederzetten.
Italisch noemt men alles wat betrekking heeft
op het oude Italie.Onder den naam van Italische School
heeft men te verstaan de school van Pythagoras,
omdat die wijsgeer leeraarde in Italie, hoofdzakelijk
te Crotona (omstr. 540 v. Chr.); de voornaamste
leerlingen van deze school zijn geweest: Ocellus,
Timeiis, Archytas, Alcineon, Philotaus, en later
Apollonius van Tyana.
Italische Oorlog (Italicum
bellum); zie MARSISCHE OORLOG.
Italus, zoon van Telegonus (die volgens sommigen koning van Arcadie, volgens anderen een zoon
van Ulysses en koning van Ithaca was). Ettelijke
jaren na de verovering van Troje kwam I. naar bet
tegenwoordige Italie, en regeerde daar over de
(Enotriers, terwiji men naderhand zijnen naam aan
het geheele land gegeven heeft.

Itamarca, of Itamaraca, portug. like dos
Cosmos, eiland aan de noordkust der braziliaansehe
prov. Pernambuco, is rijk aan kokospalmen. Op de
oostkust van I. de hoofdplaats Pillas.
Itambe, een 5592 vt. hooge berg der Esmeraldas-keten in de brazil. prov. Minas-Geraes.
Itanhaen, stad in de brazil. prov. San-Paulo,
aan cue uitwatering van de rivier I. in den Atl.
Oceaan.
Itanus, tegenw. Sitanos, stad aan de oostkust
van het eiland Creta, een weinig bezuiden kaap Samtnonium ; had volgens Herodotus (4, 151) purperververijen.
Itapicuru, 9 ) rivier in de brazil. prov. Maranhao, loopt eerst noordoost-, vervolgens noord-'
westwaarts, en valt na eenen loop van 100 mijlen
in den Atl. Oceaan (baai van San-Jose); aan doze
riv. eene stad I. — 2) kustrivier in de brazil. prov.
Bahia.
Itasca, landmeer in het noordelijk gedeelte van
Minnesota; uit dit meer komt de voornaaniste bronstroom van den Mississippi.
Itata, rivier in Chili, geeft hares naam aan het
(27,000 inw. sterke) departement I. der prov. Manic.
Zie ITsm.
Itens, of Ytens, dorpje in Friesland, 2 uren
gaans benoordoosten Bolsward en anderhalf uur benoorden Sneek.
Iteren, limburgsch dorp. Zie ITTEREN.
Iteren (Neer-), barb. dorp. Zie 1TTER (Neer-).
Zi ITTERv00RT.
_I
Itervoort, limh...urerscaI
_
Iterweerd, fi Iddorp. Z1 TTJERKWERU.
Itfoe, Itfu, 1tfou, dorpje in Opper-Egypte, benoord w.Esneh, ter plaatse van het oude Aphroditopolis
in Thebais, dat dicht bij Latopolis lag.
Ithaca, 1) tegenw. Theaki of Itaca, somwijlen
ook wet genoemd Klein-Cephalonia, een der zeven
Ionische eilanden, tusschen Cephalonia en SantaMaura ; heeft thans 12,000 bewoners, en Vathi tot
hoofdplaats. De eilandjes Kalamo, Kastus en Meganisi zijn aan I. onderhoorig : daarmede beslaat het
cone gezamenlijke grondsoppervlakte van even -2
vierk. mijlen ; I. alleen is 1k vierk. mijl groot, on
heeft steile bergen. Maar het is beroemd uit de oudheid, toen het, gezamenlijk .met Dulichium, het koningrijk uitmaakte van den vermaarden Ulysses.
Behalve de ruinen van den (naar het beet) Ulyssesburg, vindt men er verscheidene plaatsen, die in de
Odyssee van Homerus beschreven staan. — 2) stad
wet 5000 inw. in den u.-amerik. staat New-York.
Ithai, 1) eon krijgsoverste van David ; II Sam.
15 : 19, 21, 22 ; 18: '2, 5, 12. —2) een van David's
holden ; 11 Sam. 23 : 29 ; I Chron. 11: 31.
Ithamar, een der zonen van Aaron ; Exod. 6 :
22 ; 28: 1 ; 38 : 21 ; Levit. 10: 6, 12, 16; Num. 3 :
2, 4; 4: 28, 33 ; 7: 8; 26: 60; 1 Chron. 6: 3; 24:
1----6; Ezra 8: 2.
Ithi61, 1) afstammeling van Benjamin ; Neh.
11 : 7. — 2) een persoon verineld (in het 0. T.)
Spreuken 30 : 1.
Ithia, of Jithia, stad in stain Dan ; Jozua 19:42.
Ithma, of Jithma, een van David's helden ;
I Chron. 11 : 46.
Ithnan, of Jithnan, stad in den stam Juda;
Jozua 15: 23.
Ithome, 1) tegenw. Vorcano, een berg in Messenie, ten N. W. van Messene (waarvan nog ruiners in wezen zijn); volgens de fabel werd Jupiter
in de grotten van den 1. grootgebracht door de
nimfen, ter gedachtenis vvaarvan te Messene de
Ithomeen gevierd plachten te worden. Op dezen berg
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Miran

Ives

lag eene vesting of sterkte I., die in den eersten
Messenischen oorlog gedurende 10 jaren belegerd
werd door de Spartanen, en eindelijk (724 v. Chr.)
genoodzaakt was zich over te geven. In den derden
Messenischen oorlog werd I. op nieuw 10 jaren door
de Spartanen belegerd (469-459 v. Chr.).
2) vesting in Thessalia, op eene hoogte, in het gebied van Metropolis (Horn. Il. 2, 759).
Ithran, ofJithran, I) achterkleinzoon van Sell.;
Gen. 36: 26 ; I Chron. 1 : 41. — 2) afstammeling
van Azer (1 Chron. 7 : 37), hoofd van het geslacht
der Ithrieten of Jithrieten (1 Chron. 11 : 40).
flier (Andre Victor Alcide Jules), fransch reiziger, geb. omstr. 1805, werd opgeleid tot den handelstand, en werd 1842 door het fransche gouvernement als gedelegeerde naar China gezonden. Na
zijne terugkomst gaf hij in het Licht : Journal dun
voyaye en Chine pendant les annees 1843, 1844,
1845 et 1846 (3 dln. 1853).
Itiroep, Itirup, of Itoeroep, ook Staten-eiland
genaamd, een der Koerilische eilanden, in de zee
van Okhotsk ; de Japanneezen hadden hier eene nederzetting, die in 1807 door de Russen vernield werd.
Itius Portus, of Iccius Portus, haven in Gallie (Belgica 2a), bij de Morini, aan de Tusschenlandsche Zee, tegenover Dubris (Dover) in Britannia.
Volgens Walckenaer lag deze haven ter plaatse van
het tegenw. Wissand ; volgens anderen meer zuidelijk, nl. te Ambleteuse of te Boulogne ; nog anderen
beweren meer noordelijk, nl. te Calais of zelfs te
Mardick ; zie CALAIS.
Itjing, of Idjing, vuurspuwende berg op Java,
residentie Bezoeki. Zie IDJING.

Ituna, tegenw. de Edene, rivier in romeinsch
Britannia, ontlastte zich in de Noordzee, waar zij
het Itunce cestuariurn (de tegenw. golf van Solway)
vormde.
Iturbide (don Augustijn), mexicaansch veldbeer, geb. 1784 te Valladolid uit rijke en aanzienlijke ouders (van baskische afkomst), stond eerst
aan het hoofd der Noorder-armee, doch werd spoedig ter verantwoording geroepen, beschuldigd van
knevelarij ; wel werd hij door den onderkoning vrijgesproken, doch nam zijn ontslag uit de spaansche
dienst. Het duurde echter niet tang of hij plaatste
zich nu aan het hoofd der Independenten (1820)
om tegen de Spanjaarden te strijden, veroverde
Mexico, bevocht nog verscheidene overwinningen op
den spaanschen onderkoning, en noodzaakte dezen
eindelijk het verdrag te teekenen, dat bekend is onder den naam van Plan van Iguala, waardoor aan
de spaansche overheersching een einde werd gemaakt. Nu liet hij zich (21 Juli 1822) als keizer
van Mexico uiiroepen onder den naam van Angustinus I ; doch zijn keizerschap was slechts van korten duur : in 1823 genoodzaakt afstand van den Croon
te doen, nam hij de wijk naar Europa, 'field eerst
in Italie, vervolgens te Londen verblijf, keerde 1824
naar Mexico terug om zijne kroon weder machtig te
worden, doch werd bij zijne aankomst in hechtenis
genomen en te San-Antonio-de-Padilla gefusilleerd
(19 Juli 1824).
Iturea, lat. Iturcea, ook wel genaamd Auranitis,
een zeer bergachtig landschap in Syrie, benoordoosten den oostelijken halven slam Manasse in Palestina, en beoosten het landschap Uz, naar den kant
der bronnen van de rivieren, die in den Hieromax
uitliepen. De bewoners van I. leefden hoofdzakelijk
van rooverijen. Door Aristobulus I onderworpen,
werd I. door Augustus aan Herodes geschonken, die
het inlijfde bij Judea, en het bij zijnen dood naliet
aan eau zijner zonen, Herodes-Philippus, die in het
N. T. als viervorst van I. vermeld is; Lucas 3 : 1.
Iturup, hetzelfde eiland als Itiroep.
Ituzaingo, zuid-amerikaansche stad, op de
grenzen tusschen Brazilie en de republiek Uruguay.
Bij I. werd 1828 tusschen de brazil. armee en de
argentijnsche confederatie een veldslag geleverd,
waardoor de onafhankelijkheid van Uruguay verzekerd werd.
Itys, zoon van den thracischen koning Tereus,
en van Procne, werd geslacht door zijne eigene moeder, die van dit geslachte vervolgens een vleeschgerecht liet toebereiden, dat zij bij gelegenheid van
een feestmaal aan Tereus voorzette, als straf omdat
hij haar ontrouw was geworden (zie TEREUS).
ItZ, eene in het Thurincr erwald ontspringende
rivier, die Saksen-Hildburghausen,
Saksen-Coburg
b
en Beieren doorstroomt, en zich beneden Rattelsdorf
na eenen loop van 11 mijlen in den Main ontlast.
Itzehoe, of Esesfelth, stad in Holstein, aan de
Stor, 15 men gaans bezuidw. Kiel; 6000 inw.; vergadering der holsteinsche stenden of stater.
Itzig, zeer oud dorp in 't groothertogdoni
Luxemburg, 3 kwartier gaans bezuidoosten de stad
Luxemburg; was 1794-95 het hoofdkwartier der
Franschen.
Itzmicuilpan,stad met 12,000 inw. inMexico,
aan den Tula.
Ivan. Zie IWAN.
Ivenack, marktvlek met 800 inw. in Mecklenburg-Schwerin, aan het Meer van I.
Iverdun, zwits. stad. Zie A:VERDUN.

itherOep. 'Le ITIROEP.
Iton, 1) in de oudheid eene stad in het thessaalsche landschap Phthiotis, met een tempel van
Athene (Minerva), was gesticht door Itonus. —
1) I., of Yton, rivier in Frankrijk, ontspringt derdhalf uur gaans benoorden Mortagne, dept. Orne,
besproeit Evreux, en valt bij Planches in de Eure,
na een loop van 14 niijlen.
Itonus, zoon van Amphictyon, was de uitvinder van het gemunte geld, en stichter van de stad
Iton in Thessalia.
Itorpoe, of Itorpa, hetzelfde eil. als Itiroep.
Itri, lat. Itrium, stad in de napolit. prov. Terradi-Lavoro, derdhalf uur gaans bezuidoosten Fondi ;
5700 inw.; nabij I. overwinning van Gonsalvo de
Cordova op de Franschen in 1503.
Itschili, Itchili, voormalig pachalik van
aziat. Turkije, grensde ten Z. aan de Middell. Zee,
en overigens aan de volgende pachaliks : aan Konieh
ten N., aan Marasj ten N. 0., aan Aleppo ten Z. 0.,
aan Anatolie ten W. Het bestond uit het oostelijk
gedeelte van het oude Pamphylie en nagenoeg geheel Cilicie, en was ingedeeld in 5 sandzjaks, nl.:
Itsjili (ongeveer Tracheotisch Cilicie), Adana, Lis,
Tarsus en Alaia. Uit het pachalik I. is ongeveer het
tegenw. ejalet Adana gevormd.
ITTEREN.
Itter, limb urgsc...h I
Itter (Neer-), ook wel Neer-Itteren of NeerIteren, dorp in nederl. Limburg, 3 ureri gaans
bezuidw. Roermonde; 750 inw.; druk bezocht door
bedevaartgangers op 13 Dec. ter veneering van de
reliquien der heilige Lucia.
Itteren, I) dorp in nederl. Limburg, I inn'
gaans benoorden Maastricht ; 400 inw. 2) zie
ITTER (Neer-).
Ittervoort,dorpje in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans zuidelijk bewesten Roermonde, en 3 uren
gaans bezuidoosten Weert ; 160 inw.

Ives. Zie

:VES.

Ilion

Ivetot
Ivetot, ffransche
h stad. Zie
Zi_ _VETOT.
Iviza, of Ivica, spaansch Ibiza, lat. Ebusus, het
westelijkste der drie grootste Balearische eilanden,
is 81. vierk. mij1 groot, bevolkt met ruim 22,000
zielen, en heeft tot hoofdpl. I., vesting met goede
haven en 5600 inw. Het eiland I. werd 1294 door
de Spanjaarden aan de Mooren ontweldigd, en 1706
een oogenblik bezel door de Engelschen.
Ivo, fransch Ives, een heilige. Zie YVES.
IVOdiUM, nieuw-lat. naam van Epoisses.
Ivoorkust, Zio TANDKUST.
IVOy. Zie YVOY.
Ivrea, het Eporedia der ouden, stad in Piemont,
aan de Dora-Baltea, 12 a 13 uren gaans benoorden
Turijn ; 9600 inw.; oude citadel. Oudtijds behoorde
I. tot Cisalpijnsch Gallie, en maakte deel uit van het
land der Salassen. De Romeinen brachten eene kolonie derwaarts, onder het consulaat van Marius. In
de middeleeuwen was I. de hoofdstad van een beroemd markgraafschap of markizaat I., dat door
Karel den Groote gesticht was na de verovering van
het rijk der Longobarden, en dat in de 13e eeuw
door keizer Frederik aan de graven van Savoje werd
geschonken. De stad I. werd herhaalde malen veroverd door de Franschen, nl. 1641, 1704, 1796 en
1800. Vervolgens bij het fransche keizerrijk ingelijfd,
werd I. tot hoofdpl. verheven van het dept. Dora,
en bleef dat tot 1814. Het is tegenw. de hoofdpl.
der provincie I. die, gevormd uit het voormalige
markizaat, 26 a 27 vierk. mijien groot is, en eene
bevolking heeft van 162,000 zielen.
Ivry, 1) het oude Iberium of Heriacum, vlek in
het fransche dept. Eure, aan de Eure, 4 uren gaans
bezuidoosten Pacy-sur-Eure ; 1000 inw.; overwinning 14 Mrt. 1590 van Hendrik IV op de Ligueurs
onder den hertog van Mayenne; de pyramide, te I.
opgericht ter gedachtenis van dien veldslag, werd
in de groote omwenteling vernield, doch 1809 wederom opgericht door Napoleon. — 2) vlek in het
fransche dept. Seine, 5 kwartier gaans bezuidoosten
Parijs; 3000 inw.; een 1842 gebouwd fort.
Ivva, eene heidensche stad, vermeld in het
0. T.: H Kon. 18 : 34; 19 : 13 ; Jezaia 37: 13.
Iwan russische grootvorsten, nl.: I. I, of
Kalita, grootvorst van Moskau (1328-40), trachtte
Moskau tot hoofdstad van geheel Rusland te verheffen, hetgeen hem ten deele gelukte, doordien hij
het verhief tot residentie der metropolieten (tot
dusverre was dat Wladimir geweest). — I. II,
zoon van den vorige, regeerde van 1353 tot 1559,
was van aard vreedzaam, en verloor in den oorlog
tegen de Litauers groote landstreken aan den Dnieper. —1. III, Wasiljewitsj (Basilowitsj), regeerde
van 1462 tot 1505. Hij verloste in 1481 zijn land
van het juk der Tartaren, bracht voor en na de
overige russische vorstendommen onder zijn gezag,
onderwierp Nowgorod na een zevenjarig beleg, voerde
de beschaving in zijn rijk in, en verdiende den eernaam van .de Groote". Hij was de eerste, die zich
tsaar van Groot-Rusland noemde, en als zoodanig
Iwan 1. In 1472 had hij een tweede huwelijk aangegaan, namelijk met Zoe (Sophia) eene dochter van
Thomas Paleologus, dus eene nicht van den laatsten
byzantijnschen keizer: daardoor kwam de byzant.
dubbele adelaar in het russische wapen.
Ivan, russische tsaars; nl.: I. I ; zie IwAN III
n het vorige art. — I. II, Wasiljewitsj, was 4
aren oud toen hij in 1533 den troon beklom met
zijne moeder als regentes, die als zoodanig eene
bloedige worsteling had vol te houden tegen de
russische landsgrooten. In 1544 nam 1. de teugels
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van het bewind zelf in handen, en regeerde tot 1584,
toen hij stierf. Meer dan een zijner voorzaten deed
hij, om zijn woeste yolk tot beschaving te brengen,
waartoe inderdaad nog meer dan doortastende strengheid noodig was, zoodat hij dan ook al zijne voorgangers overtrof in wreedheid, hetgeen hem den
bijnaam verschafte van ide Verschrikkelijke"; o. a.
stab hij eigenhandig zijn oudsten zoon dood. Door
hem werd de titel van itsaar" als erfelijke titel aangenomen, en tevens die van .autocraat" daaraan toegevoegd. Hij liet duitsche ambachtslieden, kunstenaars en geleerden naar Rusland komen, legde de
eerste boekdrukkerijen aan, vestigde het koophandelsverkeer, richtte 1545 eene .staande armee op
(de Strelitzen), veroverde 1552 Kazan, 1554 Astrakan, en trachtte, hoewel te vergeefs, Lijfland te
ontweldigen aan de Duitsche Ridders. In den laatsten tijd zijner regeering ondernam Jermak zijnen
tocht naar Siberie. — I. Alexjewitsj, geb. 1661,
gest. 1693, was nagenoeg blind en stom; in naam
regeerde hij van 1682 als tsaar met zijnen halven
broeder Peter I, die echter sedert 1688 de teugels
van het bewind geheel alleen voerde. — I. III,
Antoenwitsj, d. i. zoon van Anton, nl. van AntonUlrik, hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, en van
de russ. grootvorstin Anna Carlowna, die eene nicht
was van tsarin Anna Iwanowna. Toen deze op sterven lag (1740), benoemde zij haar pas onlangs geboren neefje tot haren opvolger, en de nauwlijks
3 maanden oud zijnde I. (geb. 23 Aug. 1740) beklom als I. III den troon, onder regentschap van
den hertog van Biren. Doch eene machtige partij
bracht reeds in 1741 (5 Dec.) de dochter van Peter
den Groote, met name Elizabeth, op den troon, en
de jonge I. III werd gevangen genomen. Na de
troonsbeklimming van Catharina II werd hij naar
Schlusselburg overgebracht, en na eene poging om
hem te laten ontvluchten, ondernomen door een
ukrainsch edelman met name Mirowitsj, werd de
pas 23-jarige I. door zijne bewakers vermoord
(5 Dec. 1764).
Iwangorod, 1) stad in het russ. gouvt. Petersburg, tegenover Narwa, aan de Narowa.
2) stad in het russ. gouvt. Tsjernigow, aan den
Oster ; 1300 inw.
Iwanowo, fabriekdorp in europeesch Rusland,
gouvt. Wladimir, 7 uren gaans benoordw. Sjoeja ;
6000 inw. Dit dorp wordt het russische Manchester
genaamd.
Iwan Otero, d. i. Meer van Iwan, een meer
in europ. Rusland, gouvt. Toela ; uit dit meer komt
de Don. Het kanaal, waardoor de Don met de Wolga
verbonden zou worden, in 1697 ontworpen door
Peter den Groote, doch onuitgevoerd gebleven, moest
aan dit meer beginnen.
Iwein, de held eerier bretonsche legende, in de
12e eeuw door Chretien de Troyes (in 't Noordfransch) bewerkt in den Chevalier an lion"; en
daarnaar bewerkt door Hartmann von der Aue in
zijne vertelling lwein (2e druk Berlijn 1843).
Iwonicz, dorp in oostenr. Galicie, kreis Sansk ;
1900 inw.; druk bezochte minerale bron.
Iwuy, vlek in Frankrijk'sNoorder-departement.
derdhalf uur gaans benoordoosten Cambray (Kamerijk); 4000 inw.
Ixion, koning der Lapithen, zoon van Antion
en Perimele, bracht zijnen schoonvader Deioneits
op gruwzaam verraderlijke wijze om het Leven, en
werd wegens die schanddaad uit zijn rijk verdreven.
Niemand wilde hem van de op hem klevende misdaad zuiveren, en hij vond nergens een onderkomen
—
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Jaartelling

Ixtepexi

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

dan eindelijk aan het bof van Jupiter, waar hij gastvrij werd ontvangen. Hij beloonde die gastvrijheid
met ondank, doordien hij allerlei pogingen deed om
Juno te verleiden. Jupiter konde dit niet gelooven ;
om zich er van te vergewissen, en I. op de proef te
stollen, gaf hij aan eene Wolk de gedaante van Juno,
en zoodoende erlangde hij reeds spoedig het bewijs
van I.'s schuld. Tot straf daarvoor werd I. in de
Onderwereld aan een eeuwigdurend ronddraaiend
rad vastgesmeed. Uit den ontuchtigen omgang van
I. met de Wolk werden tie Centauren geboren. Bij
zijne eigene vrouw Dia had I. een zoon verwekt, nl.
Piri thous.
Ixtepexi, stad in Mexico, 8 uren gaansbezuidoosten Mexico; 550 indiaansche gezinnen.
Ixworth, het oude Icenorurn oppidunt, stad in
het engelsche graafschap Suffolk, 3 uren gaans benoordoosten Bury ; 1000 inw.
lynx, dochter van Pan en de Echo, was de
dienares van 10, en als zoodanig was zij Jupiter behulpzaam in zijne minnarijen met io, waarom zij
door Juno veranderd werd in een vogel (lynx
torquilla), die door het bijgeloof oudtijds gebruikt
werd als toovermiddel in de liefde.
Izaak. Zie Isaac.
Izabal, stad in Guatemala, op den zuidoever
van het Meer van I. ('Lie DULCE-MEEB) eenige mijlen
van de kust, aan den Rio-Dulce; 500 inw.; is de
voornaamste uitvoerhaven van Guatemala aan den
Atl. Oceaan.
Izabella. Zie ISABELLA.
Izalco, zooveel als Isalco.
Izamel, stad in Yucatan ; 5000 tow.; van heinde
en verre bezocht wordende jaarmarkt.
Izarnore, of Izernore, vlek in het fransche
dept. Ain, dicht bij Nantua. In de nabijheid van I.
overblijfselen eener oude stad I.

28 (deels mannelijke, deels vrouwelijke) goede
geniussen, geschapen door Ormuzd, en tegenover de
Dews of geniussen des kwaads gesteld.
Izere (de), berg in 't Land van Valkenburg,
nederl. prov. Limburg, onder de gemeente Bemelen,
heeft verbazend uitgestrekte gangen ; ook mergelgroeven.
Izhar, of Jizhar, kleinzoon van Levi en zoon
van Kohath (Exod. 6‘: 17, 20 ; Num 3 : 19 ; I Chron.
6: 2, 18, 38; '23: 12, 18), was de stamvader der
lzharieten of Jizharieten (Num. 3: 27; I Chron.
24: 22: 26: 23, 29; 27: 8).
Izieux, vlek in het fransche dept. Loire, drie
kwartier gaans bezuiden St.-Chamond ; 2600 inw.
Izlia, of Jizlia, afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 18.
Iznajar, stad in de spaansche prov. Cordova,
aan den Xenil, 9 mijlen bezuidoosten Cordova ;
2100 inw.
Iznatorafe, vermoedelijk het nude Anitorgis,
stad met 3000 inw. in Spanje, 7 uren gaans benoordoosten Baeza.
Izrahja, of Jizrahja, 1) afstammeling van Issaschar; 1 Chron. 7 : 3. — 2) overste der tempelzangers ten tijde van Nehernia ; Neh. 12: 42.
Izreel, of Jizreel, stad in den scam Juda ; Jozua
15: 56; 17: 16.
Izre6la, of Jizreela, stad in den scam Issaschar;
Jozua 19: 18.
Izsak, marktvlek in het hongaarsche comitaat
Pesth ; 3300 inw.; daarbij het vischrijke Kolon-sneer.
Iztaccihuatl, een uitgebrande vulcaan in
Mexico, in de nabijheid van Puebla, is 14,736 vt. hoog.
Izvornik, of Zvornik, stad in Bosnie, aan de
Drina ; 12,000 inw.; loodmijnen.

J
(Namen, die men op J niet vindt, zoeke men: als het oostersche, inzonderheid indisehe, namen zijn
op Dj of Dzj, Gr en Sch ; spaansche op X ; ehineesche of arabische op Y.)

JaAcan, ofJahacan,afstammeling van Seir(Gen.
36 : 27 ; I Chron. I : 42), is dezelfde als Acan.
Jadcoba, een vorst in stain Simeon; IChron.
4 : 36.
Jaala, een stain der Nethinim; Ezra 2: 56.
Jadn. Z ie —AN--A-N.
Zie
_.
Zi JANUM.
hd
Jaanum, Ifr.eseorp.
Jaar, fransche naam der limb. rivier de Jecker.
Jaar (de velden van), vermeld Ps. 132: 6.
Jadre Oregim, vader van den israel. held
Elhanan ; II Sam. 21 : 19.

Jadresja, afstammeling van Benjamin ; I Chron.
8: 27.

Jaarsveld, dory in de nederl. prov. Utrecht,
aan de Lek, 4 uren gaans bezuidw. Utrecht ; 150
inw.; Jan. 1820 doorbraak in den Lekdijk. De sterkte
het Buis-te-J. werd 1672 tweemaal veroverd en
nitgepitinderd door de Fransehen.
.Taartelling, tat. 'Era, is eene achtereenvolgende reeks van jaren of eene en, waarliaar een volt,
of wel een gedeelte van het menschdorn, zijii historisch bestaan rekent: des eene wijze van tijdreke-

ning. Under verwijzing naar het art. KALENDER laten
wij de voornaamste jaartellingen bier volgen:
1) De Christelijke J., aanvangende niet de geboorte van Christus, of juister gezegd 4 Oren na
het eigeiilijk tijdstip dier geboorte. I)eze J. vangt
dus aan : volgens de Benedietijnen in het jaar der
wereld (d. i. na de Sehepping) 4963, volgens de gewone tijdrekening in het jaar der wereld 4004.
Jaartellingen vc;Or Christus' geboorte.
2) De J. der Joden, aavangende met tie Schepping
v. Liu.
der wereld:
4963
Volgens Art de verifier les dates
Volgens Usserius en de gewone tijdr. . 4004
3101
3) De Hindoe-J. van Kalioega
4) De J. der Chiueezen (volgens De Guignes) 2697
776
5) De J. der Olympiaden
753
6) De J. der stichting van Rome
7) De J. van Nabonassar (volg. Cl. Ptolemeris) 747
8) De J. der Seleuciedeii (arab. Zeiiikaritein) 312
45
9) de Juliaansehe J
38
10) De J. van Spanje
27
11) De J. van Augustus

basal
Jaartellingen fly Christus' Geboorte, na Ctn.
78
De J. der Saken (Sacce)
De J. van Diocletiaan
284
De J. der Armeniers
532
De Hegira (Hedzjira, d. i. Vlucht van Mahomed) of J. der Mahomedanen
622
16) De Perzische J. van Jezdedzjerd. . . . 632
17) De J. van Constantinopel(vastgesteld door
de grieksch-katholieke Kerk, en volgens
welke de Schepping der wereld wordt bepaald op het jaar 5508 velcir de geboorte
van Christus)
680
18) De .1. der Fransche Repubtiek, aanvan1792
gende 22 Sept
JaAsai, een der Israelieten, die in de babyton.
balllingschap vreemde vrouwen hadden genomen ;
Ezra 10: 37.
Jaasiel, 1) een der helden van David ; I Chron.
II : 47. — 2) een portier van den tempel ; I Chron.
15 : 18. — 3) een vorst in den stam Benjamin;
I Chron. 27 : 21.
Jaiizanja, 1) een krijgsoverste in Juda, ten
tijde van koning Zedekia ; II lion. 25: 23.-2) een
nit bet bids der Rechabieten; Jerem. 35: 3. —
3) het hoofd der 70 oudsten in Israel : Ezech. 8: 11.
— 4) een der vorsten in Juda, tell tijde van Ezechiel ; Ezech. 11: 1.
Zie JAfiSla..
Jahzija, een leviet ; I Chron. 24 : 26, 27.
Jabal, een achterkleinzoons-achterkleinzoon
van Cain; Gen. 4 : 20.
Jabbok, tegenw. Wadi Zerka, grensrivier der.
Ammonieten, doorstroomde den slam Gad, en ontlastte zich in den Jordaan ; Gen. 32 : 22 ; Num. '21:
24; Deut. 2 37; 3: 16; Jozua 12: 2; Richt. 11 :
13, 22.
Jabeek, dorp in nederl. Limburg, anderhalf
uur gaans beoosten Sittard ; circa 500 inw.; bestond
reeds in de 12e eeuw.
Jabes, of Jabes-Gilead (Jabes-Galaad), stad in
Palestina, aan den voet van het Gilead-gebergte,
werd door de Israelieten verwoest in hunnen oorlog
tegen de Benjamieten, omdat de inwoners(Jabesieten)
zich niet tegen laatstgenoemden hadden willen verklaren. Bij J. werden de Amrnonieten overwonnen
door Saul; het graf van dezen honing lag in de nabijheid van J. In het 0. T. is J. vermeld : hoofdstuk
21 van Richt., hoofdstiikken 11 en 31 van I Sam.,
2 en 21 van 11 Sam., 10 van I Chron.
Jabes, vader van den israel. koning Sallum;
II Kon. 15: 10, 13, 14.
Jabez, stad in Juda ; I Chron. 2: 55.
Jabez, een aanzienlijk persoon, afstammeling
van hula ; I Chron. 4 : 9, 10.
jabin. I, koning van Hazor, werd overwonnen
en ter dood gebracht door Jozua ; Jozua 11. —
J. II, koning van Hazor, overwon de Israelieten,
en hield hen 20 jaren in slavernij, totdat ze onder
de leiding van Debora en Barak het vreernde juk
afwierpen, en Jabin met zijn gansche leger vernietigden ; Richt. 2; Ps. 83: 10.
Jabloncza, vlek in 't hongaarsche comitaat
Neutra, aan de uitvvatering van de Brezova in de
Myava ; 2000 inw.
Jablonka, dorp in 't hong. comitaat Arva,
a 4 uren gaans benoorden Trusztenna ; 3000 inw.
Zie JABLUNEA.
Jablonowski, prinselijk poolsch geslacht,
waaruit in de geschiedenis van Polen verscheidene
beroemde mannen voorkomen. Tot dit geslacht behoorde ook : J. (Jozef Alex.), geb. 4 Febr. 1712 (of
12)
13)
14)
15)

Jachin
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11 Febr. 1711); afkeerig van staatkundige woelingen, verliet hij 1768 zijn vaderland, en vestigde zich
te Leipzig, waar hij 1 Maart 1777 stierf. Hij schreef
verscheidene werken over tie geschiedenis en de letterkunde van Polen, en stichtte te Leipzig het nog
tegenw. bestaande .Prinselijk Jablonowskisch Genootschap van Wetenschappen", waaraan hij een
kapitaal schonk om jaarlijks prijsvragen te kunnen
uitschrijven en de beste antwoorden te kunnen bekronen. Vandaar de Acta societatis Jablonovice (6
din. Leipzig 1772--73) en de Nova acta societatis
Jablonovice (9 dln. Lpz. 1802-45).
Jablonski (P. Ernst), duitsch orientalist, zoon
van den hofprediker Daniel Ernst J., geb. te Berlijn
1693, ondernam op kosten van zijn gouvernement
(1714) eerie wetenschappelijke reis door Europa, en
stierf 1757 als professor der theologie en predikant
te Frankfort aan de Oder. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij : Disquisitio de lingua
lycaonica ( Berlijn 1714); Pantheon ,Egyptiorum
(3 din. Frankf. 1750-52); De Memnon° Grcecorum et
dEgyptiorum hvjusque celeberrima in Thebaide statua
(1753), en verscheidene Kleine geschriften over
Egypte's taal en oudheden (verzameld in 4 din. Leiden 1804-13).
Jablunka, stad in oostenrijksch Silezie, aan
de vereeniging der rivieren Olsa en Lomna, 6 uren
gaans bezuidoosten Teschen ; 2350 inw.; in de nabijheid de Jablunka-pas, door welken de weg naar
llongarije loopt.
Jabne, of Jamnia, tegenw. Ibne, stad aan de
kust van Palestina, werd veroverd door koning Uzzia
Chron. '26: 6), en was na de verwoesting van Jeruzalein een hoofdzetel van joodsche geleerdheid.
Jabneel, stad in den stam Naphtali; Jozua 15:
11 ... 19 : 33.
bok, rivier. Zie JABBOK.
Ja
Jaca, oude spelling Xaca, het oude lacca, grensstad in Spanje, op den linkeroever van den Aragon,
12 a 13 uren gaans benoorden Huesca ; 3600 inw.;
oude citadel, gebouwd in 1592. In de oudheid was
J. de hoofdstad der Jaccetanen (laccetani), zij werd
195 v. Chr. veroverd door M. P. Cato, en was later
gedurende geruimen tijd de hoofdstad van OpperAragonie. Door Filips V werden aan J. groote privilegion geschonken, omdat het zijne zijde had gehonden in den successie-oorlog. De Franschen maakten
zich 1808 van J. meester, en behielden het tot 1814.
In den burgeroorlog tusschen Christinos en Carlisten
(1830-39) werd J. verscheidene malen veroverd
en heroverd. •
Jacatra, voormalig koningrijk op Java, tusschen
de koningrijken Bantam en Cheribon, en de zee,
ontleende zijnen uaam aan de stad J. Zie BATAVIA.
Jacca, Iacca, oude naam van Jaca.
Jaccetanen, Iaccetani, ook wel Laccetani,
een yolk in Hispania Tarraconensis, benoorden den
Ebro, en - nabij de Pyreneen, tusschen de Vasconen
ten W. en de Ceretanen ten 0.; hunne hoofdstad
was Jacca (tegenw. Jaca), 6 mijlen benoorden Osca.
Jacchus, lacchus, dezen naam gaf men in de
Eleirsinische zangen aan Bacchus.
Jachan,een vorst in den stam Gad; I Chron.5: 13.
Jachba, een van David's helden, dezelfde ais
El-Jachba.
Jachin en Boaz, de twee koperen pilaren van
het voorportaal des tempels van Salomon te Jertizalem ; I Kon. 7: 21; II Chron. 3 : 17.
Jachin, I) een zoon van Jacob's zoon Simeon
(Gen. 46: 10; Exod. 6 : 14), was de stamvader der
Jachinieten (Num. 26: 12). -- 2) een der uit Babel

178

Jachniai

Jacob

wedergekeerde priestess ; I Chron . 9: 10; Neh. II :
I0. -- 3) een overste der priestess ten tijde van
David ; I Chron . 24: 17.
Jaehmai een kleinzoon van Issaschar ; I Chron.

Jackson Thomas Jefferson), met den bijnnam
Stonewall, luitenant generaal der Zuidelijken onder
het opperbevel van generaal Lee, in den n amerik.
burgeroorlog, vocht in West-Virginia en won de
bewondering van vijand en vriend door zijne onverschrokkenheid en zijn nooit versagenden moed ;
vooral in den slag bij Mechanicsville 26 Juni 1862
tegen den rechtervleugel der armee van Mac Clellan,
en ook den volgenden dag, deed bij wonderen van
dapperheid.
Jackson's River, rivier in Virginia, ont-

,

7:2.

Jaehsai, rivier ; zooveel als Aksai.

Jachzeel , of Jahzeel , een der zonen van 1' aphtali ; Gen. 46; 24; Num. 26: 48; I Chron. 7: 13;
was de stamvader der Jachzeelieten.
Jack ( Heinrich Joachim ), geb. 30 Oct. 1777 to
Bamberg,als bibliothecaris aldaar gest. 26 Jan. 1847,
verdienstelijk beoefenaar der gescbiedeiiis; van zijne
werken verdienen bijzonder mel ding:Beschreibung der
Bibliothek zu Bamberg (4 dln., Neurenb.1831-34);
Alphabeie and game Schri ftmuster vom 8. 16. Jahr
enz. (4 stukken, Leipzig 1833--36); hundert,
Tasehenbibliothek derwichtigstenundinteressantesten
Land- and Seereisen (87 dltjes, Neurenberg 182736); Galerie der Ki nstler Deutsehlands (2 din. Neu-

-

renberg 1831--32).

Jaekenkerke, oude naam van 't voormalige
dorp SL-Jacobskerke op het zeeuwsche eiland
Schouwen.
Jackson, een aantal graafscliappen in de Vereentgde Staten van N.-Amerika, t. w.: I ) in 't N. W.
van Virginia. -- 2) in 't N. van Georgie. — 3) in 't
N. van Florida. — 4) in 't N. van Alabama. — 5) in
't Z. 0. van Mississippi. -- 6) in'tN. van Tennessee.
-- 7) in 't Zuiden van Ohio. -- 8) in 't Z. van Michigan. 9) in 't Z. van Indiana. — 10) in 't Z.
van Illinois. — 11) in 't N. 0. van Iowa. -- 12) in
't W. van Missouri. -- 13) in 't N. 0. van Arcansas.
Jackson, verscheidene steden iii de Vereenigde
Staten van N.-Amerika, o. a.: I ) in Michigan, aan
den Grand-River, 15 mijlen bewesten Detroit; 6500
inw. -- 2) in Mississippi, waarvan het de hoofdstad
is, aan den Pearl-River, 9 mijlen beoosten Vicksburg;
3500 inw.; tijdens bet beleg van Vicksburg door de
troepen der Unie (1863) was dit J. in de maclit der
Zuidelijken onder generaal Johnstone, die J. echter
16 Juli 1863 ontruimde, waarna bet dadelijk bezet
werd door de Noordelijken onder generaal Sherman.
-- 3) in Tennessee, aan den Forked-Deer-River, 30
mijlen ten W. Z. W. van Nashville.
Jackson (Por t-), in Australie.ZiePoRT-J ACKSON.

Jackson (Andrew), president der Vereenigde
Staten van N.-Amerika van 1829--37, geb. 15 Maart
1767 to Warsaw in Z.-Carolina, was de zoos van
een iersch landverhuizer, en begon zijne loopbaan als
procureur in N.-Carolina, werd 1790 to Nashville
procureur-generaal van den staat Tennessee, 1797
senator eri 1799 lid van het hooge gerechtshof van
Tennessee, waar hij 1812 werd gekozen tot opperbevelhebber der landweer tegen de Engelsehen. Hij
versloeg de Creek-Indianeii, bemachtigde Pensacola,
organiseerde vervolgens de linietroepen der Unie,
waarmede bij 8 Jan. 1815 den aanval der Engelschen op de amerikaansche verschansingen afsloeg ;
voerde 1817--18 voorspoedig oorlog tegen de Seminolen, nam 1821 Florida in bezit, werd 1823 weder senator voor Tennessee, en eindelijk 4 Maart
1829 president der n.-amerik. Unie, welke waardigheid hem 1832 op nieuw voor 5 jaren werd opgedragen. Door zijne vastberadenheid wist hij eene geweldige scheuring tusschen de noordelijke en zuidelijke staten der Unie to voorkomen, en in 1835
verkreeg hij van Frankrijk 35 millioen francs scha
deloosstelling voor het nadeel, dat aan den koophandel der n.-amerik. Unie was berokkend door het
fransche keizerrijk. Hij stierf 8 Juni 1846 01) zijn
buitenverblijf Hermitage bij Nashville.
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springt in 't graafschap Highland, en vormt, met
den , Compasture-River vereenigd, den James-River.

Jacksonville, steden in de n.-amerik. Unie:
1) in Illinois, 6 a 7 mijlen bewesten Springfield;
5500 inw.; blinden-instituut. -- 2) in Florida, aan
den St.-John's-River, 50 mijlen beoosten Taldahesse; 1600 inw.
Jaemel, stad met haven ter zuidkust van het
eiland Haiti, 6 mijlen bezuidw. Port-Hdpublicain,
ann de uitwatering der kleine rivier J.; 6000 inw.
Jacob, de laatste der drie zoogenaamde. aartsvaders of patriarchen, kleinzoon van den aartsvader
Abraham, en tweede zoon van den aartsvader Jsaac
en diens huisvrouw Rebekka, was de jongere tweelingbroeder van Esau, die hem zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmeelspijs,
waarna J., door zijn ouden, blinden vader to bedriegen, zich meester maakte van diens zegen. Wegens
dit bedrog voor den worn van Esau beducht, nam
hij de vlucht naar Mesopotamie, waar hij liefderijk
werd opgenomen door zijnen oom Laban, bij wien
hij eene maand doorbracht. Toen kwamen zij over..
een, dat J. zijnen oom 7 jaren zou dienen, tot loon

waarvoor deze hem zijne jongste dochter Rachel tot
vrouw zou geven ; de 7 jaren vervuld zijnde, bracht
Laban echter na afloop van het bruiloftsmaal zijne
oudste dochter Lea bij J., die dit bedrog in de duisternis van den nacht niet ontdekte, en er des morgens zeer verwonderd, maar niet zeer tevreden over
was. De zaak werd echter zoo geschikt, dat J. nog
7 jaren bij Laban in dienst zou blijven, waarvoor
deze hem ook zijne jongste dochter tot vrouw zou
geven ; hetgeen alzoo geschiedde. Nu zou J. nog eens
7 jaren bij zijnen schoonvader i n dienst blijven, waarvoor deze hem als loon zou geven al het gesprenkelde, gespikkelde, geplekte en bruine vee, dat zich
in den loop van die 7 jaren onder zijne kudden zou
bevinden. De manier, waarop J. 6 jaren Lang to
werk ging om zich ten nadeele van zijnen schoonvader to verrijken, zou bezwaarlijk den toets der
eerlijkheid kunnen doorstaan. In de 13 jaren, die or
verloopen waren sedert hij met Lea getrouwd was,
had J. bij deze verwekt vier zonen (Ruben, Simeon,
Levi en Juda); vervolgens bij Rachel's dienstmaagd
Bilha twee zonen (Dan en Naphtali); toen bij Lea's
dienstmaagd Zilpa twee zoneii (Gad en Aser); daarna
bij Lea nog twee zonen en eene dochter (Issaschar,
Zebulon en Dina); en eindelijk had oak zijne liefste
vrouw Rachel hem een zoori geschonken (Jozef).
Na de bedriegelijke wijze, waarop hij zijn schoonvader een groot gedeelte van dieiis vermogen afhandig
had weten to maken, was J. op een middel bedacht
om zich met have en good en vrouweri en kirideren
heimelijk van daar to verwijderen ; en ook de wijze,
waarop hij dit voornemon ten uitvoer bracht, werpt
goon zees gunstig Licht op zijne eerlijkheid on goede
trouw. Zijn wedervaren op dozen tocht is beschreveil in Genesis 31--33, o. a. ook zijne worsteling
aan de rivier Jabbok, met eenen man, die hem wel
is waar eene heup ontwrichtte, dock hem niet over-
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meesteren kon ; volgens de bijbelsche legende was
die man God zelf, die de gedaante van een mensch
aangenomen had om J.'s krachten eens op de proef
te stellen, en die zoo tevreden was over de kloekheid van J., dat hij zijnen naam veranderde in Israel
(zie dat art.). Aanvankelijk zette hij zich neder te
Sichem, waar zijne dochter verkracht, doch door
hare broeders op eene even verraderlijke als gruwelijke wijze gewroken werd (zie Stumm). Dat de zonen van J. niet zeer uitblonken in rechtgeaardheid
en deugd bleek opnieuw, nadat J. met al de zijnen
van Sichem voortgereisd was naar Canaan, op welken tocht zijne huisvronw Rachel hem nog eenen
zoon (Benjamin) schonk, doch de gehoorte van dit
kind niet mocht overleven. Zich in Canaan nedergezet hebbende, namelijk, had J. het verdriet, dat
zijn geliefdste zoon Jozef spoorloos verdween ; de
jongeling was door zijne eigene broeders, die hem
eerst meenden te vermoorden, als slaaf verkocht aan
een troep Ismaelieten (zie JozEF). Toen J. eenige
jaren later, bij gelegenheid van eenen hongersnood
in Canaan, hoorde, dat zijn zoon Jozef nog leefde,
en onderkoning van Egypte was, toog hij derwaarts ;
hij werd door den egyptischen koning met gunstbewijzen overladen, zelfs werd hem toegestaan zich
met zijn gansche geslacht te komen nederzetten in
het rijke landschap Gosen, waar . hij nog 17 jaren
leefde, en toen in 147-j. ouderdom stierf. Tien van
J.'s zonen werden de stamvaders van even zoovele
stammen, nl.: Ruben, Simeon, Juda, Dan, Naphtali,
Gad, Aser, Issaschar, Zebulon en Benjamin ; Jozef
gaf zijnen naam niet aan een stem ; maar zijne beide
zonen (Ephraim en Manasse) werden de stamvaders
van twee afzonderlijke stammen. Het yolk Israel's
was dus in het geheel ingedeeld in 12 stammen ;
want ook van Levi bestond geen afzonderlijke yolksstam : hij was de stamvader der Levieten, aan wie
uitsluitend de priesterdienst in Israel opgedragen
was.
Jacob, aanvoerder der Pastoureaux, die in de
1 3e eeuw Frankrijk verwoestten. Zie PASTOUREAUX.
Jacob (le bibliophile). Zie LACROIX (Paul).
Jacob, vorsten. Zie JACOBUS.
Jacob ben Leith, het hoofd van de dynastie der Soffarieden in Perzie. Zie YACUB.
Jacob van Vitri. Zie JACOBUS VITRIACUS.
Jacob Zanzalus, een ketter. Zie ZANZALUS.
Jacoba, of Yakoba, hoofdstad van het landschap Bautsji in het rijk van Sokoto in Soedan, met
omstr. 20,000 - inw., heeft twaalf poorten.
Jacoba van Beieren, 1) gravin van Holland enz. (vandaar in duitsche en fransche boeken
doorgaans Jacoba van Holland genaamd), was de
eenige dochter van Willem VI, graaf van Holland,
Zeeland, Friesland en Henegouwen, en van Margareta van Burgundie. Geboren 25 Juli 1401, werd J.
reeds op haar zesde jaar verloofd aan hertog Jan
van Touraine, tweeden zoon van koning Karel VI
van Frankrijk, welk huwelijk op haar 14e jaar (1415)
werd voltrokken. Kort daarna overleed de oudere
broeder van haren echtgenoot, die daardoor de vermoedelijke troonopvolger van Frankrijk werd; doch
4 April 1417 stierf hij te Compiegne, waar men hem
vergif bad itoegediend om hem uit den weg te ruimen. Dus na een gelukkig huwelijk van slechts 2
jaren weduwe gebleven op 16-j. leeftijd, onderging
zij kort daarna een nienwen slag, doordien zij haren
vader verloor, na wiens dood zij dadelijk als gravin
van Henegouwen gehuldigd, en spoedig daarop ook
als gravin van Holland en Zeeland erkend werd. Met
hare optreding als zoodanig ontwaakten opnieuw de

eenigen tijd gesluimerd hebbende twisten der Hoekschen en Kabeljauwschen. Eerstgenoemden trokken
partij voor J., terwijl de laatstbedoelden als hunnen
beer erkenden J.'s oom, Jan van Beieren, die reeds
vergeefsche pogingen aangewend had om de band
zijner schoone, rijke nicht, over wie hij nu als voogd
aangesteld werd ; daar J. hem natuurlijk niet als
zoodanig wilde erkennen, en overeenkomstig den
wensch haars vaders in den echt trad met haren
neef hertog Jan IV van Braband (1418), werd de
binnenlandsche oorlog onvermijdelijk. Reeds in datzelfde jaar sloeg J. het beleg op voor Dordrecht,
doch zag zich, na zware verliezen, 2 maanden later
genoodzaakt dat beleg op te breken, terwijl haar
kort daarna ook de stad Rotterdam door haren oom
werd ontweldigd. Nu leende zij het oor aan de voorstellen tot eene schikking, die Febr. 1419 te Woudrichem tot stand kwam, waarop J. met haren echtgenoot naar Henegouwen vertrok, van welke afwezigheid haar heerschzuchtige oom Jan van Beieren
gebruik maakte om zich, met verkrachting van de
plechtig door hem bezworene overeenkomst van
Woudrichem, meester te maken van de steden Leiden en Geertruidenberg. Reeds spoedig regeerde hij
als oppermachtige over geheel Holland en Zeeland.
In plaats van een krachtig beschermer van hare
rechten te hebben in haren echtgenoot, werd J.
meer en meer door diens slechte gedrag van hem
vervreemd, zoodat zij reeds spoedig een verzoek
naar Rome zond om de ontbinding van haar huwelijk te verkrijgen, en middelerwijl de wijk nam naar
Engeland, waar zij zich onbedachtzaam in de armen
wierp van Humphrey, hertog van Gloucester, met
wien zij na hare echtscheiding in het huwelijk trad
(1422), en die in het volgende jaar in Henegouwen
landde met een hulpleger, waarmede hij Braband
ging verwoesten, welks hertog (J.'s gescheiden gemaal) nu een verbond sloot met haren oom Jan van
Beieren, het hoofd der Kabeljauwschen. Deze had
bij zijnen dood (1425) zijne geusurpeerde rechten
op de drie graafschappen overgedragen aan hertog
Filips van Burgundie, die zich nu mede in den strijd
kwam mengen ; toen hij echter, door Gloucester tot
een tweegevecht uitgedaagd, die uitdaging aannam,
werden de vijandelijkheden voorloopig gestaakt. Van
dien wapenstilstand maakte Gloucester gebruik om
naar Engeland terug te keeren, zijne gemalin J. te
Bergen (Mons) in Henegouwen achterlatende, welke
stad kort daarna door Filips van Burgundie belegerd
en veroverd werd, waarop de ongelukkige J. gevankelijk naar Gent werd overgebracht, waar zij echter
geheel overeenkomstig haren hoogen rang werd behandeld. Drie maanden later vond zij middel om uit
Gent te ontsnappen naar Holland, waar zij door de
steden Schoonhoven, Gouda en Oudewater dadelijk
erkend werd als gravin, welk voorbeeld spoedig door
verscheidene andere hollandsche steden gevolgd
werd. Aan het hoofd van de partij der Hoekschen
hervatte zij nu den oorlog tegen Filips van Burgundie, die de partij der Kabeljauwschen op zijne
zijde had ; doch in weerwil van den bijstand der
engelsche vloot, haar door Gloucester te hulp gezonden, liepen de oorlogskansen haar eer tegen dan
mede ; en toen zij zich eindelijk ook aan haar lot
overgelaten zag door Gloucester, wiens huwelijk in
Engeland onwettig was verklaard, zag J. zich genoodzaakt met Filips van Burgundie tot een voor
haar zeer onvoordeelig vergelijk te komen (29 Juni
1428), waarbij haar de bloote titel van gravin
zonder eenige regeermacht werd gelaten, met een
zeker jaargeld, terwijl zij zich tevens daarbij moest
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verbinden geen nienw burvelijk te zullen aangaan
dan met toestemming van hertog Filips. Niettemin
verliefde zij op den edelen Frank van Borselen, en
trad Juli 1433 heimelijk met hem in den echt (zie
BOBSSELEN). Toen dit uitlekte werd hij op last van
hertog Filips' in stilte gevangen genomen en naar
het kasteel van Rupelmonde in Vlaanderen vervoerd ;
dock J., die door den rijkdom van Van Borsselen
ruim van geld was voorzien, bracht nu ijlings met
behulp van haren aanhang eene duchtige vloot bijeen,
waarniede zij persoonlijk de Schelde opvoer tot
Rupelmonde, om haren echtvriend, zoo mogelijk, te
bevrijden. Eer het echter tot gewelddadigheden
kwam, trof zij met hertog Filips eene nieuwe schikking, waarbij zij thans formeel ten zijnen behoeve
afstand deed van Henegouwen, Holland, Zeeland en
Friesland, en zelfs van den titel van gravin. Het
huwelijk van J. met Frank van Borsselen werd on
met goedkeuring van hertog Filips in het openbaar
voltrokken te St.-Maartensdijk op het eiland Tholen. Slechts drie jaren mocht zij in dit haar vierde
huwelijk gelukkig zijn, daar zij reeds 2 Oct. 1436
op het slot Teilingen bij Sassenheim stierf, waarna
haar lijk naar 's-Gravenhage vervoerd en daar in
het graf van hertog Albrecht van Beieren in de hofkapel werd bijgezet.
Jacoba van Beieren, 2) dochter van markgraaf :Philibert van Baden-Baden, en Mechtildis van
Beieren, geb. 16 Jan. 1558, trad 16 Juni 1585 in
den echt met Johan Wilhelm, die zijnen vader Wilhelm IV als hertog van Gulik opvolgde in 1592.
Deze Jacoba leidde zulk een losbandig leven, dat zij
1595 deswege door de landsstenden bij den keizer
aangeklaagd werd. Men vond haar in Sept. 1597
dood in haar bed, blijkbaar gewurgd.
Jacobi (Friedrich Heinrich), een bestrijder van
de philosophie van Kant, geb. 25 Jan. 1743 te Dusseldorf, eerst koopman, ging 1779 als geheimraad
naar Munchen, werd 1804 lid (en 1807 president)
der akademie van wetenschappen aldaar, ging 1813
stil leven, en stierf 10 Maart 1819. Aan zijne Werke
(6 dln. Leipzig 1812-24) sluit zich aan: zijn door
F. Roth uitgegevene Auserlesene Brieftvechsel (2 dln.
Leipzig 1825-27). — J. (Joh. Georg), duitscli
dichter, broeder van den vorige, geb. 2 Dec. 1740
te Dusseldorf, professor der fraaie letteren te Freiburg in de Breisgau, gest. 4 Jan. 1811. Zijrie gedichten bijeen onder den titel: Sammtliche Werke (7 dln.
Zurich 1807-13; laatste editie 4 (141.1825).
Jacobieten, 1) J., of Jacobijnen, noemde men
in Frankrijk de Dominicaner-monniken ; zie de artt.
DOMINICANEN en JACOBIJNEN. - 2) eene monophysitische secte in Mosopotamie, Syrie en Perzie, J. genaamd near Jacob Zanzalus, bisschop van Edessa in
541, die de verstrooide monoph. gemeenten onder
eene nieuwe kerkregeling vereenigde. Onafhankelijk
van Constantinopel en van Rome zijnde, hebben zij
zich onder de heerschappij der Arabieren staande
kunnen houden, en tellen tegenwoordig omstreeks
40,000 gezinnen, die onder twee patriarchen staan
(een te Diarbekr en een in het klooster Saphran bij
Mardin). De egyptische J. vormen eene afzonderlijke
secte, nl. die der Coptische Christenen. Daar ze, in
tegenstelling van de Nestorianen, slechts de goddelijke nattier in Christus erkennen, en beweren dat
hij de menschelijke natuur slechts in zich heeft opgenomen, protesteeren zij ook voortdureml tegen de
hesluiten van het coneilie van Chalcedon. Een Klein
gedeelte der I. heeft zich met de Kerk van Rome
vereenigd onder hunnen patriarch te Aleppo. VergeIijk de artt . . COPTCN en EUTYCHES.
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Jacobieten, 3) in Engeland de aanhangers
der 1689 verdrevene Stuarts (koning Jacobus II,
zijn zoon en kleinzoon). Tot de J. behoorden hoofdzakelijk de Roomsch-katholieken, de adel van Hoop.
Schotland, ettelijke engelsche edellieden en een.gedeelte van de anglicaansche geestelijkheid. De J.

onderhielden • drukke gedachtenwisseling met de
verdrevenen, en trachtten bun doel te bereiken door
het aanhoudend smeden van samenzweringen, alsook
door de openlijke opstanden van 1715 en 1745.
Jacobieten-kloosters. Zie bet artikel
JACOBIJNEN.-KLOOSTERS.
Jacobina, stad in Brazilie, 34 mijlen benoordw.
San-Salvador en 42 mijlen ten W. N. W. van Bahia,
op den linkeroever van de Itapicuru, waar die samenvloeit met de Oura.
Jacobiner, duitsche (Jacobins, fransche) naam

voor Jacobijnen.

Jacobi parochie (St.-), of St.-Jacobsburen,
naar den naam der eerste bedijkers ook wel genoemd
het Dorp der Wijngaarden, groot dorp in Friesland,
vierdhalf nor benoordw. Leeuwarden ; 1700 inw.
–

Jacobs (Pieter), bijgenaamd de Thaborieter,
omdat hij leekebroeder was in 't klooster Thakor bij
Sneek, geb. te Bolsward omstr. 1500, was zeer bedreven in de wis- (inzonderheid landmeet-) kunde,
en schreef ook eene Kronijk van Friesland, loopende
van 781 tot 1527, met aanteekeningen van Visser
en Amersfoort opgenomen in 't .Archief veor vaderlandsche, inzonderheid Friesche geschiedenis"
(stoic 1-3, Leeuwarden 1824, 27 en 28).
Jacobsburen (St.-). Zie JACOBI-PAROCHIE.
Jacobskerke (St.-), voormalig dorp op het
zeeuwsche eiland Schouwen, werd na herhaalde
overstroomingen buitengedijkt 1534.

Jacobs-orde. Zie _ACOBUS-ORDE.
Jacobs parochie (St.-). Zie het artikel
–

JACOBI-PAROCHIE.

Jacobsstadt, stad in bet russ. gouvt. Koerland, aan de Duna, 10 miAn zuidelijk beoosten
Mitau; 3100 inw.
Jacobstad, stad in Finland, aan de Bothnische
golf, 10 mijlen benoordoosten Wasa ; 1800 inw.
Jacobus, twee apostelen, die doorgaans naar
het verschil hunner jaren onderscheiden worden,
nl.; J., de oudste, zoon van Zebedeils en broeder
van den evangelist Johannes, werd te Jeruzalem, op
bevel van koning Herodes-Agrippa, omstr. het jaar
44. onthooftl. Volgens de legende verkondigde hij
het Christendom in Hispania ; hij wordt clan ook
onder den naam van Sint-Jacobus van Compostella
als beschermheilige van Spanje vereerd. Kerkelijke
gedenkdag 25 Juli. — J., de jongste, zoon van Alpheus of Clopas, en van Maria, eene zuster der moeder van Jezus, en broeder van de apostelen Simon
en Judas, was voorganger (of, gelijk de Roomschkatholieken zeggen, le bisschop) der christengemeente te Jeruzalem, waar hij in het jaar 62 door
het yolk gesteenigd werd. Van dozen J. is de in het
N. T. opgenomene Zendbrie[ in 5 boeken aan de
verstrooide Christenen der twaalfstammen.Ilij wordt
door de roomsche Kerk als heilige vereerd 1 Mei.
— J.
(een breeder des Heeren) wordt Matth. 13:
55 en Marcus 6: 3 vermeld als een zoon van Jozef,
en als een der vier broeders van Jezus: Door zijne
strengheid van zeden stood deze J. bij de Christenen te Jeruzalem in hoog aanzien ; hij wordt dan
ook gehouden voor den voorganger der gemeente
aldaar. Waarsehijillijk is deze J. met den tweeden
genoemde sleeks een en tlezelfde persoon, daar het
weinig aannemelijk is dat twee ziisters denzelfden
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naam (Maria) hebben gedragen, hoewel dat volgens
Joh. 19: 25 aan geen twijfel onderhevig schijnt.
Neemt men echter de vele handtastelijke onjuistheden en grove tegenstrijdigheden in aanmerking,
die door de bekwaarnste exegetes in het geslachtregister van Jezus zijn aangetoond, dan behoeft men
zich dienaangaande niet verder te verdiepen : alleen
zij, die bet leerstuk der Onbevlekte ontvangenis niet
als eene rnythe beschouwen, mogen zich in nasporingen op d it punt verdiepen ; voor ieder ander heeft
het geen de minste waarde.
Jacobus, naam van een aantal vorsten, waarvan wij de voornaamste hier laten volgen in zes
rubrieken.
I. Koningen van Aragonie.

Jacobus I, of Jayme I, bijgenaamd de Veroveraar, begon te regeeren 1213, versloeg de Mooren, ontweldigde hun Majorca, Valencia, had gedurige twisten met de pausen, en stierf ,1276 te
Xativa in 70-j. ouderdom. Hij liet twee zonen na :
Petrus (die als Petrus III over Aragonie regeerde)
en Jacobus (die als Jacobus I koning werd van Majorca). — J. II, tweede zoon van Petrus 111 en
kleinzoon van J. I. Eer hij den troon van Aragonie
beklom, voerde hij voor zijnen vader het bestuur
over Sicilie, dat door Petrus HI ontweldigd was aan
de fransche vorsten uit het huis van Anjou ; en na
zijns vaders dood (1285) werd J. zelf koning van
genoemd eiland. Toen echter zijn oudste broeder,
koning AlfonsIII van Aragonie, overleden was(1291),
stelde J. zijnen broeder Frederik aan als onderkoning van Sicilie, en ging zelf bezit nemen van den
troon van Aragonie. In 1295 trad hij in den echt
met eene dochter van Karel 11 uit het huis van
Anjou, en stond toen aan dezen zijnen behuwdvader
zijne rechten op Sicilie af, met achterstelling van
zijn eigen broeder Frederik. In 1325 bevestigde
J. II de privilegien der Aragoneezen, en stierf 1327.
II. Koningen van Sicilie.

Jacobus I, regeerde van 1285 tot 1296. Zie
JACOBUS II van Aragonie.
III. Koningen van Majorca.

'Jacobus I, of Jayme I, tweede zoon van koning Jacobus I van Aragonie, geb. 1248 te Montpellier, ontving 1262 van zijnen vader, onder den titel
van Koningrijk Majorca, de Balearische eilanden,
benevens het graafschap Roussillon en de heerlijkheid Montpellier, en noodzaakte zijnen ouderen
broeder Petrus HI tot erkenning en bekrachtiging
van die schenking; hij was echter aanhoudend in
oorlog met zijnen broeder, alsook met diens twee
zonen on opvolgers, Alfons III en Jacobus H. Hij
stierf 1311. — J. II, kleinzoon van den vorige,
volgde 1324 zijnen oom Sancho op den troon van
Majorca, en voerde tevens den titel van voort van
Achaia. Door aan Filips van Valois de suzereiniteit
van Montpellier te betwisten, vervreemdde hij Frankrijk van zich ; op aansporing van genoemden franschen koning, maakte Petrus IV van Aragonie zich
meester van de Balearische eilanden, zoodat J. H
niets meer bezat dan de heerlijkheid Montpellier, die
hij genoodzaakt werd aan Filips van Valois te verkoopen. Daarna beproefde hij eene landing op Majorca (1349), doch sneuvelde in die onderneming.
3. III, zoon van J. II, werd gevangen genomen
in het gevecht, waarin zijn vader het Leven verloor.
Hij vond middel om uit de gevangenis te ontsnappen, trouwde vervolgens (1362) met Johanna I,
koningin van Napels, deed vergeefsche moeite om
zijn koningrijk Majorca te herwinnen, en stierf kinderloos 1379.
—
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IV. Koningen van Schotland.

Jacobus I, of James I, geb. 1393, won van
Robert III, werd 1405, op reis naar Frankrijk zijnde,
door de Engelschen gevangen genomen, en werd bij
zijns vaders dood (1406) wel is waar als koning
uitgeroepen, (loch bleef tot 1423 van zijne vrijheid
beroofd, terwij1 zijn oom, de hertog van Albany, die
als rijksbestuurder van Schotland fungeerde, niets
deed om hem uit de gevangenschap te verlossen.
Toen hij eindelijk in 1424 bezit kwam nemen van
zijnen troon, vond hij bet land ter prooi aan een
verregaand wanbestuur, en de adel bedreef straffeloos de schreeuwendste onrechtvaardigheden. Doordien hij met strengheid een einde maakte aan allerlei
misbruiken, haalde hij zich den haat op den hals
van al de grooten ; bet duurde niet lang of er werd
eene samenzwering tegen hem gesmeed, en 20Febr.
1437 werd hij door Robert Graham en diens aanhang vermoord. Hij was gehuwd met Anna Beaufort,
dochter van den hertog van Somerset, en werd als
koning opgevolgd door zijnen zoon Jacobus (die
volgt). In de schotsche en latijnsche taal maakte
J. I verzen ; door Tytler zijn die in het Licht gegeven onder dezen titel: The poetical remains of king
James (Edinburg 1783). — J. II, geb. 1430, zoon
en opvolger van den vorige, volgde in het regeeringsbeleid de voetstappen zijns vaders tegen 11 en adel,
liet menigeen, die het verdiende, gerechtelijk ter dood
brengen, en bezoedelde zijne eigene handen met het
bloed van eenen graaf van Douglas. Eenige onlusten,
die het gevolg waren van zijne strengheid, werden
door hem onderdrukt, en over 't geheel regeerde
hij met beleid. Hij verleende zijne pulp aan de verdrevene Margareta, koningin van Engeland, tegen
den hertog van York ; bij het beleg van Roxburgh
een stuk geschut willende probeeren, werd hij door
het aan stukken springen van bet kanon gedood
(3 Aug. 1460). Zijne weduwe, Maria van Gelder,
zette het beleg voort, en dwong Roxburgh tot overgaaf.Lijn zoon Jacobus (die volgt) volgde hem op
den troon. — J. III, geb. 1453, zoon en opvolger
van J. II. regeerde als een dwingeland, en liet zich
regeeren door zijne gunstelingen. Zijn eigen broeder
stelde zich aan het hoofd, van den misnoegden adel,
en kwam in openbaren opstand ; het gelukte J. echter dit gevaar te bezweren. Toen hij evenwel
voortging reden tot ontevredenheid te geven gelijk
vroeger, kwam de adel andermaal in opstand, ditmaal onder aanvoering van 's konings eigen zoon en
troonopvolger; bij Bannockburn kwam het tot eenen
veldslag, waarin J. III sneuvelde (11 Juni 1488).
Hij was gehuwd met Margareta, dochter van koning
Christiaan I van Denemarken. — J. IV, geb.1472,
was dus 16 jaren oud toen hij den troon beklom ;
hij regeerde met veel beleid, en oorloogde met veel
krijgsgeluk tegen de engelsche koningen Hendrik VII
en VIII, na eerst den tegen hem in opstand gekomen schotschen adel te hebben beteugeld. Hij had
met Lodewijk XII van Frankrijk een verbond aangegaan tegen Engeland ; in den slag van Flodden
tegen de Engelschen sneuvelde hij 9 Sept. 1513. Hij
was gehuwd met Margareta, dochter van Engeland's
koning Hendrik VII ; door dit huwelijk kwam naderhand de engelsche kroon aan de dynastie der
Stuarts. — J. V, geb. 1512, zoon en opvolger van
den vorige, was dus slechts een jaar oud toen hij
den troon beklom onder een regentschap. Zoodra hij
zelf het bewind aanvaard had, sloot hij een verbond
met Frankrijk's koning Frans I tegen Karel V. Hij
trachtte de kerkhervorming in Schotland te beletten,
en werd om die reden op eenen krijgstocht tegen
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Engeland door den schotschen adel verlaten. Hierover verviel hij tot zwaarmoedigheid, en stierf13 Dec.
1542. Na den dood van zijne eerste vrouw, met wie
hij 1536 getrouwd was (namelijk Magdalena, oudste
dochter van koning Frans I van Frankrijk), trad hij
in den echt met Maria van Lotharingen, dochter van
hertog Claudius van Guise; uit dit huwelijk werd de
ongelukkige Maria Stuart geboren, die hem bij zijnen dood opvolgde op den troon, daar zijne zonen
reeds vroeger waren gestorven. — J. VI en VII
zie JACOBUS I en II koningen van Engeland.
V. Koningen van Engeland.
Jacobus I, geb. 19 Juni 1566 te Edinburg,
zoon van Maria Stuart en Henry Darnley, werd na
de gedwongene abdicatie zijner moeder 24 Juli 1567

679 de wijk nemen naar Brussel, terwijl hij door
het Lagerhuis (ofschoon te vergeefs) werd uitgesloten van den troon. In 1681 naar Engeland teruggekeerd, werd hij als stadhouder naar Schotland gezonden, waar hij met hardheid te werk ging tegen
de Presbyterianen. Na den dood van zijnen broeder
Karel II (6 Febr. 1685) beklom hij den troon, te
midden van een algemeen misnoegen tegen hem,
daar hij er zijn voornaamste streven van maakte, aan
de Roomsch-katholieken in alles gelijke rechten te
verschaffen met de Protestanten. De tegen hem in
opstand gekomen hertog van Monmouth en graaf van
Argyle, werden door hem overwonnen en op zijn
bevel ter dood gebracht (1685); door deze en aller-

176

gekroond als koning van Schotland (als zoodanig
heette hij Jacobus VI). Gedurende zijne minderja-

righeid werd het regentschap bekleed door zijnen
oom graaf Murray en door zijnen grootvader graaf
Lennox. Vruchteloos trachtte hij 1583, door bedreigingen tegen koningin Elizabeth, het leven van zijne
moeder te redden. In Schotland had hij aanhoudend
met binnenlandsche onlusten te worstelen. Als achterkleinzoon van Margareta (zie JACOBUS IV van
Schotland) had hij aanspraak op den engelschen
troon, en werd dan ook bij den dood van Elizabeth
(1603) als koning van Engeland erkend. Hij nam
den titel aan van Koning van Groot-Britannie en
Ierland, en deed al het mogelijke om de beide koningrijken voor goed te vereenigen. Hij koos de
partij der Episcopalen, en vervolgde de Roomschkatholieken,hetgeen in 't jaar 1605 het zoogenaamde
Buskruit-komplot in het leven riep ; dien ten gevolge
werden de Jezuieten uit zijn rijk gebannen, en door
het parlement eene wet gemaakt, waarbij den pans
de bevoegdheid ontzegd werd om koningen of te
zetten en de onderdanen te ontslaan van den eed
van getrouwheid aan hunnen vorst. Door zijne willekeurige regeering en het met voeten treden van
de prerogatieven van het parlement werd de omwenteling voorbereid, die onder zijnen opvolger tot
uitbarsting kwam. Hij had onwaardige gunstelingen
(o. a. Robert Carr, hertog van Somerset, en Villiers,
hertog van Buckingham), die eenen verderfelijken
invloed op hem uitoefenden. Door zijne weifelende
staatkunde tegenover het buitenland, en doordien
hij zijnen protestantschen schoonzoon Frederik V
van de Pelts in de boheemsche kwestie (1621-23)
aan zijn lot overliet, haalde hij zich ook de verachting van het buitenland op den hals. Om zijne groote
geleerdheid (vooral in de theologie) werd hij door
zijne vleiers de Salomon van Engeland genoemd. Hij
stierf 8 April 1625, kort nadat hij zijnen oudsten
zoon en opvolger Karel I in den echt had laten treden met Henriette van Frankrijk, dochter van Hendrik IV. — J. II (als koning van Schotland Jacobus VII), geb. 24 Oct. 1633, was de tweede zoon
van Karel 1 en dus een kleinzoon van Jacobus I.
Eer hij den troon beklom voerde hij den titel van
hertog van York, en leidde zoo in fransche als in
spaansche krijgsdienst een vrij avontuurlijk leven.
Na de restauratie werd hij benoemd tot opper-admiraal.In Frankrijk was hij heimelijk tot de roomschkatholieke Kerk overgegaan, waarvoor hij openlijk
uitkwam 1671 na den dood van zijne eerste gemalin
Anna Hyde, dochter van den (later daartoe verhevenen) graaf van Clarendon. Uit dit eerste huwelijk
had hij twee dochters, nl.: Maria, gemalin van prins
Willem van Oranje, en Anna, gemalin van prins
George van Denemarken. Ten gevolge van de Testbill van 1673 legde hij zijne ambten neder, en moest

hande andere onstaatkundige maatregelen verbitterde hij de gemoederen meer en meer; en toen zijne
tweede gemalin, Maria van Modena-Este, 10 Juni
1688 eenen zoon ter wereld had gebracht, die echter door de volkspartij voor een ondergeschoven
kind werd gehouden, wendden de hoofdleiders dier
partij zich tot prins Willem van Oranje, J.'s schoonzoon, die in Nov. 1688 in Engeland landde. Te vergeefs trachtte J. nu de partij, die tegen hem was, te
winnen ; alles verliet hem ; zijne troepen werden
verslagen aan de Boyne in Ierland, zijne vloot leed
de nederlaag bij kaap La Hague ; en in weerwil van
de hulp, die Lodewijk XIV hem zond, was hij genoodzaakt uit Engeland te vluchten (27 Dec. 1688) naar
Frankrijk, waar hij het kasteel van St.-Germain bij
Parijs betrok. Door het parlement werd hij. 22 Jan.
1689 van den troon vervallen verklaard, en de prins
van Oranje tot koning verheven als Willem III. Te
St.-Germain, waar hij een koninklijk hof in bet
klein hield, stierf J. II den 16 Sept. 1701.
J. III. de Pretendent, ook de Ridder van SintJoris genoemd, zoon van den vorige, geb. 10 Juni
1688, werd 1791 door Frankrijk, Spanje, den Paus,
Modena en Parma als koning van Engeland erkend,
en in Frankrijk met koninklijke eer behandeld, doch
bracht zijn leven door in vruchtelooze pogingen om
in het bezit te geraken van zijne kroon. In Sept.
1719 trad hij in den echt met Marie Clementine
Sobieski, doch gaf zich, uit baloorigheid over zijn
koningschap zonder onderdanen, aan uitspattingen
over, waardoor zijn geest verstompt werd. Toen
Frankrijk in den oostenrijkschen successie-oorlog
zijne rechten weder opnam, voelde hij zich reeds te
oud en afgeleefd om te kunnen regeeren, waarom
hij 1744 afstand van zijne rechten deed ten behoeve
van zijnen zoon Karel Eduard. Hij zelf stierf te Albano 1 Jan. 1766.
VI. Keizer van Haiti.
Jacobus I. Zie _ESSALINES.
n

—

Jacobus – orde ( Order militar de S. Jago da
espada, d. i. Sint-Jacobus van het Zwaard), twee
ridderorden in Spanje en Portugal. De J. vormde
zich 1170, om bescherming te verleenen aan alien,
die eene bedevaart kwamen doen naar het graf van
den heiligen Jacobus van Compostella, doch splitste
zich in het begin der 16e eeuw in eene spaansche
en eene portugeesche orde. In Portugal werd de J.
anno 1789 geseculariseerd, en door koningin Maria
herschapen in eene burgerlijke en militaire orde met
3 klassen. Ook in Spanje werd de J. geseculariseerd
(1835), en herschapen in eene orde van hof-eer en
verdienste.
Jacobus de Voragine, een dominicaner,
geb. omstr. 1230 te Voraggio in bet Genueesche, sedert 1292 aartsbisschop van Genua, gest. 1298. Van
de door hem geschrevene werken verdienen inzonderheid melding Legendte Sanctorum, die wegens

Jacobus Vitriacus
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Jaootot (J.), schepper van eerie nieuwe onderhare be•oemdheid ook Legenda aurea genaamd worwijs-methode, geb. 4 Maart 1770 te Dijon, was v6or
den en uitgegeven ziju door Grasse (Dresden 1846).
de omwenteling
onder bet keiJacobus Vitriacus, een augustijner, geb.
zerrijk onder-directeur der polytechnische school,
te Vitry, predikte een kruistocht ter rerdelging van
in de Honderd Dagen lid der Representariten-kamer,
de Albigenzen en een dito tegen de Sarraceenen,
nam bij de restauratie der Bourbons de wijk naar
hield tot 1225 als bisschop van Ptolemais verblijf
Belgie (1815), was tot 1830 professor te Leuven,
in het Oosten, werd 1229 kardinaal en bisschop van
keerde na de omwenteling van 1830 naar Parijs teTusculum, later legaat in Frankrijk, enz., en stierf
rug, waar hij 31 Juli 1840 stierf. Zijne leer-me1 Mei 1240 te Rome. Van zijne geschriften is te
thode, waarinede hij 1818 opgetreden was, heeft
vermelden de Historia orientalis (gedrukt in dl. 3
even als die van Pestalozzi ten doel, den geest dervan Martine's en Durand's .Thesaurus novus anecwijze in werking te brengen en te versterken, dat
dotorum").
hij de stoffelijke natuur geheel beheerscht; onafgejaCobijnen., fransch Jacobins, dezen imam
gaf men in Frankrijk aan de Orde der Dotninicanen„ brokene oefening en versterking van het geheugen
zijn bij de leermethode van J. de voornaamste bulpoindat hun eerste klooster te Parijs (1219) gevesmiddelen. lets moot men grondig leeren, zoo, dat
tigd was in de St.-Jacobsstraat (rue St.-Jacques).
men bet door en door kept; en aan dat iets wordt
Zij hadden ook een klooster in de St.-Honoriusvervolgens geleidelijk al het overige vastgeknoopt
straat (rue St.-Honord), dat zoo vermaard is geworen daaruit ontwikkeld.
den als zetel van de beruchte club der Jacohijnen
Jacqmel, dezelfde stad op Haiti als Jacmel.
(zie bet volgeude art.).
Jacquard (Joseph Marie), fransch werktuigJacobijnen (Club der), een staatkundig gekundige, geb. 7 Juli 1752 te Lyon, zijdewever alnootschap tijdens de groote omwenteling in Frankdaar, uitvinder van den naar hem genoemden merijk, had' zich 1789 te Versailles gevornid, en droeg
chanieken weefstoel (machine Jacquard),gest. 27 Aug.
aanvankelijk den naain van Club Breton, onidat bet
1834. In 1790 ontworpen, was de machine J. reeds
was opgericht door de afgevaardigden van Bretagne.
1802, hoezeer nog onvolkomen, in werking ; 1808
Toen de 'Nationale vergadering naar Parijs verlegd
was die tot hare geheele volkomenheid gebracht, en
werd, ging natuurlijk ook die club derwaarts, en
de kunstvlijt van Lyon nam daardoor eene hooge
nam toen den naana aan van .Club der Vrienden van
vluclii. In 1812 waren in Frankrijk reeds 18,000
de Constitutie"; sedert November 1789 hield deze
Jacquard-machines in werking, en 1815 begon men
club zijne vergaderingen in eene zaal van het gezich ook in andere Widen daarvan te bedienen; sewezene Jacobijuenklooster in de St.-Honoriusstraat
dert heeft de machine J. alle andere weeftoestellen
te Parijs (zie het vorige art.), en werd uit Mien
verdrongen. In 1840 is te Lyon een standbeeld van
hoofde in de wandeling niet anders genoeind dan
J. opgericht.
Club der J. Aan -het hoofd dezen club stonden de
Jacqueline, fransche naam voor Jacoba.
ergste heethoolden der Nationale vergadering; en
Jacquemel, dezelfde stad op Haiti als Jame'.
in hunne bijeenkomsten weed reeds vooraf beraadslaagd over alles, wat bij de Nationale vergadering
Jacquemont (Victor) fransch reiziger, geb.
1801 te Parijs, werd 1828 van wege het Museum
in behandeling moest komen. Reeds in Juli 1791
van Natuurlijke historie uitgezonden op eene wetenhielden de gematigde leden op, :Ian de voorloopige
schappelijke reis door Indie, trok door den Himalaya
vergaderingen der J. deel te nemen, en sedert Sept.
en door Thibet, en droeg door tot Lahore, waar hij
1792 begonnen zich ook de Girondijnen daaraan te
welwillend ontvangen werd door Rundzjet-Sing
onttrekken. De Club der J. werd de broeikas der
vervolgens bezocht hij Cashmere en den . Pendzjab,
terroristische oligarchic, mu het hoofd waarvan Roen stierf 1832 te Bombay. Twee belangrijke werken
bespierre stond, en onderscheidde zich derwijze als
van J. zijn gedrukt, nl.: zijne Correspondance geduaandrijf-club tot het nemen van de bloeddorstigste
rende zijne reis in Indie (Parijs 1833); en zijn
maatregelen err als kweekschool an republikeinsch
Voyage dans l'Inde (4 din. 1834-43).
fanatismus, dat reeds spoedig de naam van J. werd
Jacquerie, deze benaming heat men gegeven
gegeven aan alle demagogen. Lang beheerschte de
aan den opstand der fransche boeren tegen hunne
Club der J. de Conventie; doch met den val van
landheeren, tijdens de gevangenschap van koning
Robespierre'verloor de club alien invloed, en 21 BruJan in Engeland, omdat ze aangevoerd werden door
maire jaar III (11 Nov. 1794) werd de vergaderzaal
zekeren Guillaume Caillet, bijgen. Jacques Bonhonime.
op bong bevel gesloten, waarop de ineeste leden zich
Deze bijnaain (zooveel als Jaap Sul of Joris Goedaansloten aan den Club der St.-Antonius-voorstad
bloed) plachten de fransche edellieden over het al(faubourg St.-Antoine). Het J.-klooster is later afgerneen aan hunne boeren te geven, omdat die zich
gebroken.
Jacobjjnen kloosters (voormalige) in de gedwee alle verdrukkingen lieten welgevallen. In
1358 echter kvvamen de verdrukte boeren in NoordNederlanden, ook onder den naam van JacobielenFrankrijk in opstand, rukten op de kasteelen aan,
kloosters bekend : 1) in Hunsingo, prov. Groningen;
haalden die onder den voet, en pleegden allerlei gezie WINSUM. — 2) te Groningen, 3) te Leeuwarden,
weldenarijen tegen al wat landheer was. Slechts met
4) te Dordrecht ; zie voor de drie laatstgenoemde
de vereende krachten van al de partijen des franDOMINICAN ER-KLOOSTERS.
Jacoponus (Jacoponus de Benediclis, Jacoponi schen adels werd deze opstand, na zes waken gewoed te hebben, gedempt door den captal van Bach.
da Todi), een franciscaner uit Todi, leefde in de 13e
eeuw, was eerst rechtsgeleerde, na den dood zijner
Jacques, fransche naam voor Jacob en Jacobus.
Jacques de la Marche, gemaal van kovrouw monnik, word door Bonifacius VIII geexcomningin Johanna 11 van Napels. Zie MARCHE.
municeerd en tot levenslange gevangen is veroordeeld,
Jacques Bonhomme. Zie J ACQUERIE.
doch 1303 op vrije voeten gesteld, waarna hij 1306
Jacques Coeur. Zi e COEUR.
te Todi stierf. Ilij was een geacht latijnsch dicker.
Jacques (Cousin). Zie BEFFROY.
Men heeft van hem Poesie spirituali (Venetie 1617,
Jacquet Droz (Pierre), zwitsersch wee
Lucca 1819), waaronder het als,een meesterstuk gekundige. Zie DROZ (P. J.).
roemde Stabat Mater.
-

—

-
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Jaequiers, de in 1358 in gewapenden opstand
gekomene fransche boeren; zieJACQUERiE.Vergelijk ook
BAGAUDEN en PASTOUREAUX.
Jacuhy, of Jacuy, rivier in Brazilid, komt uit
de bergen van Santo-Ignacio, prov. Rio-Grande,
neemt in haren ruin 50 mijlen tang zijnden oostwaartschen loop de rivieren Vaccahy, Pardo en Tacoary in zich op, en outlast zich in het noordwestelijk gedeelte van bet Patos-meer.
Jada, zoon van 0118M ; I Chron. 2 : 28, 32.
Jaddai, een der Isradlieten, die vreemde vrouwen hadden genomen in de babylon. ballingschap ;
Ezra 10 : 43.
Jaddua, I) een van de hoofden des yolks;
Neh. 10 : 21. — 2) een hoogepriester te Jeruzalem;
Neh. 12 : 11, 22. — 3) zie JADDUS.
Jaddus, een hoogepriester te Jeruzalem, die
(volgens het verhaal van Flavius Josephus) zijne
pulp weigerde aan Alexander op diens veldtocht naar
Perzie. Hierover verbolgen rnkte Alexander tegen
Jeruzalem op, waarop J. aan het hoofd van al de levieten in plechtgewaad ter stad nittoog, den naderenden vijand te gemoet. Zoodra Alexander deze
talrijke priesterschaar gewaar werd, kwam hij nederknielen aan de voeten van J., zeggende, dat hem
dien nacht in zijnen droom, juist in zulk een gewaad
gedost en met den zelfden tool ombangen, een man
was verschenen, die hem het meestersehap over geheel Azie had toegezegd.
hZie
ldenb.
rivierJAHDE.
Jade, o hl
Jader, tegenw. Salona, rivier in het oude Dalmatia, liep langs. Salona, en ontlastte zich in de Adriatische Zee.
Jadera, in de oudheid eene voorname zeestad
in Liburnia ; tegenw. Zara-Vecchia in Dalmati a .
Jadon, I) een joodsch profeet, voorspelde aan
Jerobeam, dat at de priesters van Dan zouden omkomen. Toen Jerobeam daarop de hand uitstrekte
om J.'s gevangenneming te bevelen, verdorde die
hand, en werd slechts op de voorbede van J. weder
genezen. Toen J. daarop, in strijd met Gods verbod,
te Bethel brood gegeten had, werd hij tot straf over
zijne ongehoorzaamheid door een leeuw verscheurd ;
I Kon., hoofdstuk 13. — 2) een der weder-opbonwers van Jeruzalem ; Neh. 3: 7.
Jadraque, marktvlek in Spanje, circa 8 uren
gaans benoordoosten Guadalaxara ; 1500 inw.
Jadrin, of Sjadrin, stad in het russ. gouvt. Kazan, aan de Soera, 22 mijlen bewesten Kazan ; 2400
inwoners.
Jadwingerland, landschap in depruis. prov.
Pruisen, in welks noordelijke deelen de samaitische
tongval van het Litausch gesproken wordt.
Jain, huisvrouw van Heber, verborg Sisera, den
veldoverste van Jabin, toen deze door Debora en
Barak geheel verslagen en op de vlucht gedreven
was. Doch zoodra Sisera van vermoeienis in slaap
was gevallen, sloeg J. hem verraderlijk met eenen
hamer een grooten spijker in het hoofd, zoodat zijn
hoofd aan den grond vastgespijkerd zat, onder welke
moorddaad hij natuurlijk den geest gaf. Richt. 4:
2-22.
nethinim ; Neh. 7: 58.
Jaela, vader eener
Jaelam, een der zonen van Esau bij A lion ba ma ;
Gen. 36: 5, 1 4, 18 ; I Citron. I : 35.
Jaen, ) nieuw-lat. Gienna of Giennum, stad in
Spanje, nabij den zich in den Guadalquivir ontlastenden Rio-de-Jaen, 8 mijlen benoorden Granada,
op eenen berg ; 19,500 inw.; ligt volgens sommigen
ter plaatse van bet oude Flavium (dat ook onder
de names Oningis en Oringis voorkomt), volgens

anderen ter plaatse van het oude Mentessa. In den
tijd der Romeinen was J. reeds eene belangrijke stad,
en nam nog toe in gewicht onder de .Mooren. Tot
het kalifaat Cordova behoorende, werd .1., bij de
verbrokkeling van dat kalifaat, de hoofdstad van een
afzonderlijk moorsch koningrijk J. Alfons VIII van
Castilid versloeg de Mooren bij J. in 1157; door Ferdinand III van Castilid werd J. bemachtigd 1246 ;
het grondgebied van J. werd door de Mooren verwoest 1295, 1368 en 1407; sedert dien tijd is de
stad J. in verval geraakt, en heeft zich niet weder
tot zijnen ouden luister kunnen herstellen. De stad
J. is tegenwoordig de hoofdpl. der prov. J. (ongeveer het voormalige moorsche koningrijk J.), beslaande circa 244 vierk. mijlen, bevolkt met 346,000
zielen ; in het noorden dezer prov. verscheidene vertakkingen van de Sierra Morena, waar men 1767 is
beginners te kolonizeeren.
Jaen, 2) voluit Jaen de Bracamoros, stad in
Ecuador, dept. Assuay, aan den Chinchipe, waardeze
zich in de Amazonen-rivier outlast ; 2500 inw.
Jaenai, een zoon van Gad ; I Chron. 5: 12.
Jaera, zoon van Achaz ; I Chron. 9: 42.
Jaezer, landschap der Amorieten, dat later tot
het landschap Gilead behoorde ; de afstammelingen
van Gad bouwden er eene stad J., welke aan David
kloeke helden heeft geleverd ; Num. 21 : 32 ; 32 : 1,
3, 55 ; Jozua 13: 25; 21 : 39; II Sam. 24: 5 ;
1 Chron. 6: 81 ; 26: 31 ; Jezaia 16 : 8, 9 ; Jerem.
48 : 32.
Zie JAPn
Jaf
Jaffa, in het 0. T. Japho (vermaard door de historie van Jonas; zie JAPHO), het Jopa of Joppe der ouden (onder dien naam in het N. T. vermeld in de
hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Handelingen der
Apostelen), havenstad in Syrie, aan de Middellandsche Zee, 8 mijlen benoordw. Jeruzalem, bestond
reeds ten tijde van Noach, naar men wil; zooveel is
zeker, dat het eene stad is nit de hone oudheid.
Jonas ging hier scheep; de apostel Petrus wekte
hier de weduwe Tabitha (Dorkas) uit de dooden op.
Heidensche schrijvers laten het avontuur van Andromeda en Perseus te J. plaats grijpen. Door de
Egyptenaren en door de Assyriers werd J. herhaalde
males ingenomen en heroverd : door Judas Macchabens verbrand, door den romeinschen veldheer Cestins geslecht, en (weder opgebouwd) door Vespasianus verwoest. Door Constantijn den Groote tot
een bisdom verheveti viel J. in de 7e eeuw in handen van de Sarraceenen, doch werd him in de 12e
eeuw stormenderhand ontweldigd door de Kruisvaarders, die er een graafschap van maakten, dat
aan Wouter (Gautier) van Brienne geschonken
werd. Het was de voornaamste landingplaats voor
de Kruisvaarders, doch ging 1268 voor de Christenen voor goed verloren : eerst werd het eene prooi
der soedans van Egypte, aan wie het vervolgens ontrukt werd door de Turken. In 1799 nam Bonaparte,
na een beteg van 4 dagen, de stad J. stormenderhand in, in weerwil van den weergaloos verwoeden
tegenstand der belegerden ; doch weidra openbaarde
zich nu de pest in het fransche Leger, hetgeen eene
algeheele verslagenheid onder de troepen teweeg
bracht, totdat Bonaparte met eigen hand de pestbuilen der lijders kwam bevoelen, om den moed zijner soldaten te verlevendigen, door Intone vrees
voor besmetting te beschamen. In 1832 kwam J. in
de macht van Mehemet] Ali, aan wien het 1840 door
de Engelscben, ten behoeve van Turkije, werd ontweldigd, mutat de stad in 1837 geteisterd en grootendeels vernield was door eene aardbeving, die aan
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Jaffna
ruim 13,000- inwoners het leven kostte. Tegenwoordig heeft J. slechts 5000 inw., en is de haven
van Jeruzalem.
Jaffna, of Jaffnapatam, schiereiland met stad
benoorden Ceylon; zie DJAFNA en DJAFNAPATAM.
GGERNAT.
—
Zie DJA
Jagannatha, ind.
Jagas, of Djagas. Zie CASSANGE.
Jagellonen, naam eener oude dynastie van
het groothertogdom Litauen, uit welke vorsten geregeerd hebben ook over Polen, Hongarije en Bohemen. Als hoofd der J. vinden wij vermeld Jagello of
Jagiel, geb. 1354, die 1381 zijnen vader Olgerd opvolgde als groothertog van Litauen, vervolgens het
Christendom omhelsde, en door zijn huwelijk met
Hedwig (dochter van Lodewijk, die koning van Hongarije en Polen was), in 1386 zelf koning van Polen
werd onder den naam van Wladislas V. Van zijne
vierde vrouw Elizabeth had hij twee zonen, door
wie hij de sticker werd van de dynastic der J. Hij
stichtte het bisdom Wilna, en in 1400 de universiteit te Crakau, die naar hero Jagellonische Akademie
genoernd werd ; hij stierf 31 Mei 1434. Uit de dynastie der J. hebben na hem over Polen geregeerd
zijne zonen Wladislas VI en Casimir IV, Jan 1, Alexander I, Sigismund I, August 1 ook genaamd Sigismund II (tot 1572). Met Sigismund III, zoon van
koning Jan van Zweden en Catharina (de zuster van
Polen's koning Sigismund II) kvvarn1587eene vrouwelijke linie der J. op den poolschen troop, en regeerde door zijne zonen Wladislas VII en Jan II tot
1668. In Hongarije regeerde uit de dynastic der J.:
Wladislas (1440-1444), die tevens koning van Polen en van Bohernen was; Wladislasll (1490—.1516),
reeds koning van Bohemen sedert 1471; en zijn zoon
Lodewijk II (1516-1526).
Jagepoor, ind. stad. Zi e —JADJIPOER.
Jager (de abbe J. N.), roomsch-kath. godgeleerde en hellenist te Parijs, geb. omstr. 1805 in
Lotharingen, op zijn verzoek 1858 eervol ontslagen
als prof. der geschiedenis aan de Sorbonne, heeft
zich door een aantal werken als een uitstekend geleerde doen kennel]. Wij vermelden Kier alleen zijn :
Histoire du clergd de France pendant la RevOlution

(3 dln. Parijs 1853).

stad. Zie DJAGGERNAT.
n
Jagernaut,
Jitgerndorff, bet oude Carnovia, stad in Moravie (oostenr. Silezie), aan de Oppa en aan den voet
van den Burgberg, 7 urea gaans benoordw. Troppau;
6700 inw.; was de hoofdplaats van het voormalige
prinsdom J., waarvan tegenw. het grootste gedeelte
tot pruis. Silezie behoort.
Jaggernat, ind. stad. Zie DJAGGERNAT.
Jago, spaansche naam voor Jacob en Jacobus.
Voor de steden San-Jago, zie SANTIAGO. Voor Order
militar de San Jago da espada, zie JACOBUS-ORDE.
Jagodina, stad in Servie, aan de Lewatsjka,
13 mijlen oostelijk bezuiden Semendria ; 3800 inw.
Jagotin, vlek in 't russ. gouvt. Pultawa, aan
den Suzoi, 28 mijlen benoordw. Pultawa ; 1800 inw.
Jagst, rivier. Zie JAXT.
Jaguapiri, rivier in Brazilie, prov. Para, in
't westelijk gedeelte van brazil. Guiana, valt na een
noordwestelijken loop van 40 mijl. in den Rio-Negro.
Jaguaribe, 1) stad in Brazilie, prov. Bahia,
7 mijlen bezuidw. San-Salvador, ligt aan de 2) rivier
J., die zich derdhalf uur gaans verder, na eenen loop
van 14 mijlen, outlast in den Atl. Oceaan, bezuidw.
de Allerheiligen-baai. Eene andere 3) rivier J. doorstroomt de brazil. prov. Ceara, en outlast zich 14
mijlen bezuidoosten Ceara, bij Aracati, in den Atl.
Oceaan, na eenen loop van ruim 50 mijlen.
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Jaguaripe, stad en riv. Zie JAGUARIBE 1 en 2.
Jaguary, villa met 4000 inw. in het zuidelijkst gedeelte der brazil. prov. Minas-Geraes, aan
de rivier J., die zich na eenen westetijken loop van
34 mijlen in de Tibaya outlast.
Jagur, stad in den stam Juda ; Jozua 15 : 21.
Jah. Zie JEDID-JAH.
jahacan. Zie J_AfiCAN.
Jahath, in het 0. T. vijf verschillende personen : 1 Chron. 4 : 2 ; 6: 20, 43 ; 23: 10, 11: 24:
22; 11 Chron. 34: 12.
Jahaz, moabitische stad ; Deut. 2: 32 ; Jezaia
15 : 4 ; Jerem. 48: 34.
Jahaziel, 1) een held David's uit Saul's geslacht ; 1 Chron. 12: 4. — 2) een leviet ten tijde
van David ; I Chron. 16: 6. — 3) een leviet uit de
nakomelingschap van Asaph ; II Chron. 20: 14. —
4) zoon van Hebron den Kehathiet; I Chron. 23 :
19 ; 24 : 23. — 5) een voorvader der wederkeerenden uit Babel ; Ezra 8: 5.
Jande, of Jade, bevaarbare kustrivier in Oldenburg, ontspringt bij Loy, 1 uur gaans benoorden
Oldenburg, en outlast zich, na eenen loop van 3 mijlen, in de door de Noordzee gevormde Jande-golf,
aan welke Pruisen in 1853 een grondgebied van een
kwart vierk. mijl (het Jande-gebied) heeft verworven, om er eene oorlogshaven aan te leggen. Aan de
golf van J. liggen de 10 kleine havenpunten Eckwardersiel, Varelersiel, Ellensendammersiel, Mariensiel, Riistersiel, Inhausersiel, Hooksiel, Erildumersiel, Horumersiel en Wangeroge, die te zamen den
naarn voeren van Jande-plaatsen.
Jandiel, een van de hoofden des yolks in den
halven stam Manasse ; I Chron. 5: 24.
Jando, afstarnmeling van Gad; I Chron. 5: 14.
Jahel, in fransche boeken voor Jael.
Jahleel, een zoon van Zebulon, werd de stamvader der Jahleelieten ; Gen. 46: 14; Num. 26: 26.
' Jahn (Johann), geleerd duitsch orientalist, geb.
omstr. de helft der 18e eeuw, gest. 1817; men heeft
van hem o. a.: Spraakkunsten der hebreeuwsche,
arabiscbe en chaldeesche talen, een Lexicon arabicolatinum (1802), enz.
Jahn (Otto), een der uitstekendste hedendaagsche geleerden van Duitscbland, geb. 16 Juni 1813
te Kiel, werd 1845 prof. te Greifswald, :1847 te
Leipzig, werd echter 1851 afgezet wegens zijne
deelneming aan de bewegingen van 1848 en 1849.
Sedert 1855 is hij als prof. te Bonn aangesteld. Men
heeft van hem eene menigte archeologische werken.
jahza, stad in den stam Ruben ; Jozua 13: 18 ;
21 : 36; I Chron. 6: 78. Nabij J. veldslag tusschen
de Amorieten en Israelieten ; Num. 21 : 23; Richt.
11 : 20.; Jerem. 48: 21.
Jahzetil en Jahzeelieten. Zie JACHZEel.
Jahzera, een joodsch priester; I Chron. 9: 12.
Jaidzje, Jaidsche. Zie JAITZA.
Jaik, bij de Kozakken de naam der rivier Oeral
(Ural); vandaar Jaiksche Kozakken voor Uralsche
Kozakken.
Jainas, hindo-secte. Zie DJAINA5.
Jair, 1) yen uit den stam Juda ; Num. 32: 41;
Deut. 3: 14; Jozua 13: 30; I Kon. 4: 13; I Chron.
2: 22, 23; zijne nakomelingen werden (11 Sam. 20:
26) Jairieten genoemd. — 2) J. uit Gilead, rechter
over Israel van 1283 tot 1261 v. Chr.; vermeld
Richt. 10: 3. 5. Onder zijn bewind brachten de
Israelieten 18 jaren (1261 tot 1243 v. Cbr.) onder
het juk der Philistijnen door. — 3) vader van een
der Belden van David ; I Chron. 20 : 5. — 4) vader
van Mordechai ; Esti,. 2: 5.
-
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JaIrus, een overste der synagoge te Capernaiim ;
zijne dochter werd door Jezus nit de dooden opgewekt ; Matth. 9: 18; Marcus 5: 22; Lucas 8: 41.
Jaitwar, zooveel als Burda.
Jaitza, of Jaidzje, stad in het turksche ejalet
Bosnie, aan den Wrbas, ruirn 6 mijlen bezuiden
Bagnaloeka; 2000 inw.; is eene belangrijke vesting,
en was voorheen de residentie-stad der koningen.
Daiwa, rivier in 't russ. gouvt. Perm, valt, na
eenen loop van 55 mijlen, beneden Solikansk in de
Kama ; tangs de J. vele groeven met koperzand-erts.
Jajipoor, ind. stad. Zie DJADJIPOER.
Jake, vader van Agur ; Spreuken 30: 1.
Jakim, 1) afstammeling van Benjamin ; I Chr.
8: 19. — 2) een overste der priesters ten tijde van
David ; I Chron. 24: 12.
Zie JACOB, JACOBUS.
Jakob, 11--1 k h Zi
Jakoeten. Zie JAKUTEN.
Jakoetsk. Zie JAKUTSK.
Jakschas. Zie JAKZJAS.
Jaksoos, eilandjes bij Sumatra's oostkust. Zie
AROES 2).
Jakuten, of Zokhi, een nomaden-volk in OostSiberie, inzonderheid in bet gebied Jakoetsk, outstreeks 80,000 zielen sterk ; ze hebben sedert kort
bet Christendom omhelsd. Hunne taal is op uitmuntende wijze spraakkunstig bewerkt door Bohtlingk (Petersburg 1851).
Jakutsk, een russisch gebied in Oost-Siberie,
wordt besproeid door de Lena en vele andere rivieren, is een onherbergzaam land met een streng
klimaat, bevolkt met slechts 218,000 zielen op eene
uitgestrektheid van 71,572 vierk. mijlen ; het grenst
ten N. aan de IJszee, ten 0. aan de prov. Okhotsk,
ten W. aan bet gouvernement Tomsk, ten Z. aan
Mongolie, en heeft tot hoofdstad J. , aan de Lena,
met 2850 inw., zijnde eene hoofdstapelplaats voor
den oost-siberischen pelterij-handel.
Jalapa, Xalapa, mexicaansche stad in Veracruz,
heerlijk gelegen op eene hoogte, 7 a 8 mijlen benoordw. Veracruz, met omstr. 12,000 inw.; te J.
werd 4 Dec. 1829 door Bustamente 't Plan van
Jalapa uitgevaardigd tegen Guerrero, die tot president was verkozen door de democraten, doch reeds
kort daarna afgezet en gefusilleerd werd. Naar J.
draagt het purgeermiddel jalappe zijnen naam.
Jales. Zie JALLEZ.
Jalisco, Xalisco, ook wel Guadalajara, mexicaansche staat aan den Stillen Oceaan, met de
cordillere van Anahuac en andere gebergten in het
noordelijk gedeelte, is 2390 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 805,000 zielen, en heeft tot hooldstad
Guadalajara (zie dat art.).
Jallais, stad in het fransche dept. Maine-Loire,
derdhalf uur gaans beoosten Beaupreau ; 3500 inw.
Zie nDJELALABAD.
Jallalabad,
Jallez, vlek of kasteel in het oude Languedoc,
tegenw. dept. Ardeche, werd 1792 platgebrand,
nadat er 1790 eene bijeenkornst van edellieden had
plaats gehad, met het doel om het zuiden van Frankrijk in opstand te brengen tegen de decreten der
Constituante; die bijeenkomst is bekend onder den
riaam van Camp de Jallez.
Jallore, ind. stad. Zie DJALLOR.
Jalmarkt, vlek in Hongarije ; 'tzelfde als Gyalu.
Jalo, berg op Java. Zie ASSAPAN.
Jalomnitza, de oude Naparis, rivier in Wallachije, ontspringt op de grenzen van Zevenbergen,
in den TOrtzhorger l'as, en valt na eenen loop van
omstr. 50 mijlen bij llirsowa in den Donau. 1)e J.
geeft Karen naarn aan een district.

Jamajah
talon, afstammeling van Juda ; I Chron. 4: 17.
Xalon, de oude Salo of Bilbilis, rivier in
Spanje, ontsp•ingt op bet plateau van Siguenza,
neemt bij Calatayud de Xiloca in zich op, doorstroornt .de provincien Calatayud (Soria) en Saragossa (Aragonie), en valt boven Saragossa, na een
loop van 22 mijlen, in de Ebro.
Jalonkadoe, landst•eek in Senegambie. Zie
DJALLONK AMIE.
Jalpusch, of Jalpucli, rivier in Zuid-Moldavie
(vroeger russisch Bessarabie), outlast zich door het
ruim 6 mijlen lange Jalpusch-meer in den Donau.
Jalta, havenstadje met 300 inw. in het russ.
gouvt. Taurie, ter zuidkust van de Krim; gesticht
ter plaatse van de voortnalige bloeiende stad J., die
is to 15e eeuw door eene aardbeving verwoest is.
Jalum, riv., de oude Hydaspes. Zie DJELEM.
Jalutorowsk, stad in Siberie, gouvt. Tobolsk,
aan den Tobol, 25 rriijl. bezuidw. Tobolsk; 2800 inw.
Jalyso, vlek ter noordwestkust van het eiland
Rhodos; het is het oude Jalysus, waarvan reeds
door Homerus gewag worth gemaakt (Il. 2, 656),
zijnde een der Driesteden van Rhodus en een der
6 steden van" den Dorischen bond. Door de opkomst
der stad Rhodus (waarmede J. door Plinius verward
is) geraakte J. in verval. 'Lie ook JALYSUS.
Jalysus, zoon van Cercaphus, broeder van Lindus en Carnirus, met wie hij het eiland Rhodus
decide, stichtte de stad Jalysus (zie JALYSO).
Jama, rivier in aziat. Rusland, district Okhotsk,
konit uit het Stanowoi-gebergte, en valt na 18 mijlen
zuidoostelijken loop in de baai van Jamsk.
Jama, of Jamas, in de indische mythologie de
god van den Nacht en van den Dood, zetelt in de
Zuid-streek, waar zich de 21 hellen bevinden, die
gezatnenlijk den naam van Nakara of Gehennam dragen. Hij oordeelt over de zielen, zoodra ze haar
aardsche omkleedsel hebben afgelegd.
Jamaica, een der Groote Antilles, ligt bezuiden Cuba, en bewesten Haiti, is de belangrijkste
bezitting der Engelschen in de West-Indian, ruim
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378,000 bewoners, waaronder omstr. 16,000 blanken. Sedert de emancipatie der slaven (1838) is de
bloei der plantages op J. zeer verminderd; en terwij1
de immigratie van 1840 tot 1850 er slechts 14,000
personen had aangebracht, werden er alleen in 1852
door de cholera 40,000 ten grave gesleept. Het eiland
wordt in zijne ganschelengte van het 0. naar het W.
doorloopen door de Blauwe bergen (Blue mountains),
is ingedeeld in 3 graafschappen (Cornwall, Surrey
en Middlesex), en wordt bestuurd door een britsch
gouverneur, die te Spanish-Town resideert; doch
de voornaamste haven en belangrijkste koopstad van
J. is Kingston. Gewoonlijk worden de Caymanseilanden (zie dat art.) beschonwd als onder J. bahoorende. In 1494 werd J. ontdekt door Columbus,
die bet Isla-de-Santiago noemde; in 1510 door de
Spanjaarden gecoloniseerd, ontving het eerst in 1655,
toen het hun door de Engelschen outweldigd nerd,
zijn tegenwoordigen naam. Herhaalde malen kwam
de bevolking van J. in opstand (1690 en 1700), doch
werd telkens bedwongen. In 1738 werd aan de
Maroens (oorspronkelijk weggeloopene slaven) eene
streek lands aan de noordkust van het eiland ter
verblijfplaats aangewezen: ze stichtteii daar twee
stadjes, en liebbeir zich, uitgezonderd den opstand
van 1795, steeds rustig gedragen.
Jamajah, het grootste der Anambas-eilanden
in de Chineesche Zee, ligt in bet westelijk gedeelte
der groep.

Jamalteca
Jamalteca, plaatsje in Honduras, departement
Comayagua, in het vruchthare bergdal J., waarin
vele overblijfselen van gebouwen der nude Indianen.
Jaman, Dent de Jaman, een 5783 Q. hooge
berg in 't zuiden van 't zwits. kanton Freiburg ; over
den J. loopt een 4570 vt. hooge pas naar Waadtland.
Jamary, rivier in Brazilie, ontspringt in de
prov. Mato-Grosso, en valt na een noordwestelijken
loop van 57 rnijlen in de Madeira.
Jamas, godheid der Brahmanen. Zie JAMA.
Jamato, d. i. het land dat achter de bergen
ligt, zoo wordt Japan door de Japanneezen genoemd.
Jamba, breede rivier op Sumatra, in de Padangsehe Bovenlanden, veroorzaakt dikwijls overstroomingen, ontlast zich 9 palen van Padang.
Jambi, rivier en stad op Sumatra. Zie DJAMBI.
Jamblichus, I) neoplatonisch wijsgeer, geb.
in het laatst der 3e eeuw te Chalcis in Ccelesyrie,
gest. 333, was een leerling van Porphyrus, en leeraarde te Alexandrie, waar hij zoogenaamde mirakelen
deed ; hij was een der gevaarlijkste bestrijders van
het Christendom. Men heeft van hem eene .0pwekking tot de philosophic" (uitgeg. door Kiessling,
gr.-lat., Leipzig 1813), eene .Levensbeschrijving
van Pythagoras" (gr.-lat. uitgeg. door Kiessling,
Leipzig 1816), en een Brief over de mysterien der
Egyptenaren (gr.-lat. uitgeg. door Th. Gale, Oxford
1678). — 2) een Syrier, schreef in 't laatst der 2e
eeuw een griekschen roman: ,, Pe Babylonieken of
Minnarijen van Rhodanes en Sinonis", waarvan
slechts fragmenten tot ons gekomen zijn door Photins ; het is de oudste grieksche roman die bestaat.
Jamblique, fransche naam voor JambLicht's.
Jambo, of Jambo-el-Bahr, 't nude Charmuthas,
zeestad aan de arabische kust der Roode Zee, onclerworpen aan Turkije, met 5000 inw., is de haven
van Medina, dat 15 mijlen noordoostelijker ligt.
1).
.0 ...MPHIPOLIS
A
Jamboli. Zie
Jambres. Zie JANNES.
Jamburg, stad in het russ. gouvt. Petersburg,
aan de Loega, 14 mijlen bezuidw. Petersburg; 214
inw.; behoorde eertijds tot Ingermanland (Ingrie),
werd 1612 veroverd door de Zweden, 1703 door
Peter den Groote, en toen verfraaid door Catharina.
James, engelsche naam voor Jacobus.
James (Thomas), engelsch godgeleerde, geb.
1571 te Newport ap het eiland Wight, gest. 1629
te Oxford, een vinnig bestrijder van het Roomschcatholicismus. Zijne voornaamsche werken zijn:
Kellum papale (Londen 1600); Index librorum
prohibitor-um a pontificibus (1627), en, almede in
het Latijn : >,Fiscus van den Pans, of Tarief der aflaten en reliquien (Londen 1617).
James (Thomas), engelsch zeevaarder, werd
1631 door eene vereeniging kooplieden te Bristol
nitgezonden, om eene noordwestelijke doorvaart te
zoeken ; hij overwinterde op het eiland Charlton in
de baai, die naar hem genoemd is (Zie JAMES-BAAI),
en gaf aan dat gedeelte van het vastelaud, dat hij in
het Westen zag, den naam van Nieuw-Zuidwallis.
James (George Payne Rainsford), engelsch romanschrijver, geb. 1801 te Louden, maakte het
eerst naam (1829-30) met zijne drie romans
Richelieu, Darnley en De l'Orme, die later nog door
ongeveer een tachtigtal andere gevolgd werden;
buitendien schreef hij eene menigte historische,
hiographische en andere werken. In 1849 naar Amerika verhuisd, werd hij tot engelsch consul te Norfolk henoemd 1852, en bleef dat td 1858, toen hij
als consul-generaal naar Venetic verplaatst werd,
waar hij 9 Juni 1860 stierf.

Jamundersee
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James —baai, zuidelijk deal der Hudsonsbaai,
tusschen Labrador, Canada en Nieuw-Zuidwallis.
In de J. ontlasten zich de Albany en West-River.
James — eiland, 1) een der Gallapagos, in den
Stillen Oceaan, derdhalve mijI benoordoosten Albemarle-eiland. 2) James en Jameson, eilandjes van
Nienvv-Zuidshetland, in de Stille Zuidzee.
James - River, rivier in N.-Amerika, in Virginia, komt onder den naam van Jackson's-River
uit het A lleghany-gebergte, stroomt langs Richmond,
en valt na eenen loop van 110 mijlen in de Chesapeak-baai, derdhalve mijl benoorden Norfolk. —
.Niet te vertvarren met den J. is de St.-James, eene
kleine rivier in Neder-Canada, die zich 2 mijlen benoordoosten den mond van den Saguenay in de
Laurent ins-rivier ontlast.
Jamestown, 1) stad in den n.-amerik. staat
Virginia, 10 mijlen bezuidw. Richmond, aan den
James-River, was de eerste stad, die de Engelschen
in N.-Amerika gesticht hebben (1608), doch ligt
thans in ruinen. Bij J. overwonnen de Engelschen
1681 de Amerikanen. — 2) kleine zeeplaats ter
westkust van het eiland Barbados (een der Kleine
Antillen). — 3) dorp, eertijds ommuurde stad, in
Connaught ([erland), graafschap Leitrim, aan den
Shannon, 1 uur gaans bezuidoosten Carrick.
James Town, 4) hoofdstad, tevens vesting
en zeehaven, van het eiland St.-Helena, ter noordwestkust, aan de James-baai ; 1000 inw.; komt ook
wel your onder den naam van St.-James.
Jamets, lat. Gemmacum, voormalige vesting,
tegenw. dorp met 900 inw. in het fransche dept.
der Maas, derdhalf our gaans bezuiden Montmedy.
Jamieden. Zie
Jamieson (John), gab. 3 Maart 1759 te Glasgow, als geestelijke te Edinburg gest.. 12 Juli 1858,
leverde een aantal dichterlijke en theol. werken,
doch heeft zich eenen blijvenden naam verzekerd
door zijn Etymological dictionary of the Scolish
language (2 dln. Edinburg 1808-9 ; Supplements,
4 stukken in 2 din. Edinb. 1841 ; Uittrcksel 1818,
dikwijls herdrnkt).
Jamin, 1) zoon van Simeon en stamvader der
Jantinieten; Gen. 46: 10 ; Exod. 6: 14; Num. 26:
12 ; I Chr. 4 : 24. — 2) een nit stam Juda ; I Chr.
2: 27. — 3) leviet ten tijde van Ezra; Neh. 8 : 8.
Jamlech, een vorst uit den stain Simeon ;
I Chron. 4 : 34.
Jamma, of Jamno, tegenw. Ciudadela, stad en
haven ter westkust van het eiland Minorca.
Jamnea. Zie J AMNIA.
0_ Jamnea. Zie JABNE.
Jamnia,f
Jamnitz, een der oudste steden in Moravie,
5 mijlen benoordw. Znaim; 2700 inw.
Jamno. Zie JAMMA.
Jamoer, of Jamur, rivier in Noord-Guinea,
koningrijk Biafra, valt na een loop van ruim 60 mijlen in de golf van Guinea.
Jampol, stad in het russ. gouvt. Podolie, aan
den Dniester; 3500 inw.
Jamsk (de baai van), eene baai der Zee van
Okhotsk, aan de kust van aziat. Rusland ; in deze
baai ontlast zich de Jama.
jamtland. Zie JEMTLAND.
Jamunda, rivier in Brazilie, prov. Para, ontspringt in het oostelijk gedeelte van brazil. Guiana,
en outlast zich na een loop van 50 mijlen in de
Amazonen-rivier.
Jamundersee, can strandmeer in bet pruis.
reg.-district Koslin, door bet Deep met de Oostzee
verbonden.
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Jamas

Jamus, zoon van Apollo en Euadne (eene dochter van Neptunus en Pitane), is beroemd als ziener
en als stamvader der Jamieden, het ziener- en priestergeslacht te Olympia. Zijne moeder had hem in
Arcadie ter wereld gebracht in een dicht boschje
aan den Alpheus, en hew daar onder bloeiende
viooltjes als vondeling laten liggen : vandaar zijn
naam. Door JEpitus, den arcadischen koning van
Phesana, werd hij grootgebracht, en ging als jongeling op bevel van Apollo naar Olympia, waar hij
voorspellingen deed nit de stemmen der vogelen en
nit de brandende hoiden der offerdieren.
Jan, lat. hannes, naam van een groot aantal
historische personen, waarvan wij de voornaamste
hieronder laten volgen, doch waarvan de meeste gewoonlijk voorkomen onder den naam JOHANNES (zie
dat art.). Zie overigens ook de artt. JEAN, JEHAN,
JOHAN, JOHN, JUAN.
Jan, Jean, twee koningen van Frankrijk, nl.
J. I (bijgenaamd Posthumus, omdat hij 1316 geboren was na den dood van zijnen vader Lodewijk X)
werd dadelijk bij zijne geboorte erkend als koning
van Frankrijk en Navarre, doch stierf reeds eenige
dagen daarna. — J. II, bijgenaamd de Goede, geb.
1319, volgde 1350 zijnen vader Filips op den troon
van Frankrijk. Het begin zijner regeering werd beroerd door hinnenlandsche onlusten, waarvan de
Engelschen partij trokken om eene landing in
Frankrijk te doen (1355), onder aanvoering van
Eduard, genaamd de Zwarte Prins, coon van Eduard HI. Jan II trok tegen hen op, doch werd geheel
verslagen in den slag bij Poitiers (1356), gevangen
genomen, en overgebracht naar Londen ; gedurende
zijne gevangenschap werd Frankrijk verwoest door
de Jacquiers. Toen eindelijk tusschen Engeland en
Frankrijk het voor laatstgenoemd rijk zeer nadeelig
tractaat van Bretigny gesloten was (1360), werd
J. II wet is waar op vrije voeten gesteld,
41 doch moest
een zijner zonen (den hertog van Anjou) als gijzelaar in Engeland achterlaten. Deze wist 1363 te
ontsnappen ; waarop de koning uit eigen beweging
naar Engeland terugkeerde, om zich weder gevangen te stellen, terwijl hij aan alien die hem dat afrieden ten antwoord gaf, "dat de goede trouw, als
die van de aarde verbannen wierd, ten minste in
eere gehouden behoorde te worden in het hart der
koningen". Kort na zijne aankomst te Londen stierf
hij (8 April 1364).
Jan, koningen van Castilie en Leon, nl.: J. I,
was 21 jaren oud toen hij 1379 zijnen vader Hendrik II opvolgde, en stierf 1390. Hij voerde zonder
gunstig gevolg oorlog tegen Portugal, om daar zijnen
zoon op den troon te plaatsen, waarop deze aanspraak had door zijne moeder; zie JAN 1 van Portugal. — J. II, geb. 1404, gest. 1453, was 22
maanden oud, toen hij uitgeroepen werd als koning,
onder regentschap van zijnen oom Ferdinand. Met
veel krijgsgeluk oorloogde hij tegen de koningen
van Aragonie en Navarre, en tegen de Mooren
van Granada.
Jan, koningen van Aragonie en Navarre, nl.:
J. I, volgde 1387 zijn vader op als koning van
Aragonie, en was 44 jaren oud tom hij 1395 stierf,
gehaat en veracht door zijne onderdanen. — J. II,
koning van Aragonie en Navarre, zoon van Ferdinand den Rechtvaardige, beklom 1425 den troon
van Navarre, door zijn huwelijk met Blanca, dochter
van Karel den Edele, en 1458 ook den troon van
Aragonie, na den dood van Alfons den Grootmoedige,
zijnen broeder. Lang was J. II in oorlog met zijn
eigen zoon, don Carlos, prins van Viane, die door

zijne moeder bij haven dood (1441) aangevezen
was als haar opvolger op den troon van Navarre.
In 1462 sloot J. II een verbond met Lodewijk XI,
om ook zijne oudste dochter Blanca te berooven,
die de rechten van don Carlos op Navarre geerfd
had. De Catalanen, verontwaardigd over het gedrag
van J. II jegens zijne kinderen, boden de kroon aan,
eerst aan dom Pedro, infant van Portugal, toen aan
Rene van Anjou; laatstgenoemde werd geruggesteund
door den sluwen Lodewijk XI, en zond zijnen zoon
om den koning van Aragonie te beoorlogen. De dood
der hoofdpersonen in dezen strijd maakte een einde
aan den oorlog. In 1479 stierf J. II, en liet de kroon
na aan zijnen zoon Ferdinand den Katholieke.
Jan, koningen van Navarre, nl.: 3. I (1316);
zie hierboven JAN I v. Frankrijk. — J. II (1425—
1479); zie hierboven JAN II van Aragonie. — J. III
(Jean d'Albret), zoon van Alain, sire van Albret,
trad 1484 in het huwelijk met Catharina van Navarre, zuster en erfgename van Frans-Phebus, en
werd 1494 als koning van Navarre gekroond. Maar
hij was een vorst zonder geestkracht: in 1510 aangevallen door Ferdinand den Katholieke, nam hij
lafhartig de vlucht, en verloor Opper-Navarre, dat
met de kroon van Castilie vereenigd werd (1512).
Hij behield niets anders clan Beam, en stierf in
Frankrijk 1516, eenen zoon nalatende, Hendrik II,
die slechts in naam koning van Navarre is geweest,
en wiens dochter, Jeanne d'Albret, de moeder werd
van Hendrik IV koning van Frankrijk.
bijgeJan, koningen van Portugal, nl.:
naamd de Groote, natuurlijke zoon van Pedro I,
volgde 1385 zijnen broeder Ferdinand op den troon,
ten nadeele van Beatrix, de eenige dochter van Pedro, die gehuwd was met Jan I, koning van Castilie.
Deze laatste verklaarde hem den oorlog, doch werd
door hem overwonnen in den slag van Aljubarrota
(1385). In 1415 ondernarn J. I eenen krijgstocht
tegen de Mooren in Afrika, en ontweldigde hun
Ceuta. Onder zijne regeering werden het eil. Madeira,
de Canarische, Kaapverdische en Azorische eilanden
en de Kust van Guinea ontdekt. Hij stierf 1433.
bijgenaamd de Volmaakte, zoon van Alfons V,
—J. II,
beklom den troon 1481, en stierf 1495. Hij liet den
hertog van Braganza, schoonbroeder van de koningin,
ter dood veroordeelen, en doodde eigenhandig den
broeder der koningin, met name Viseo: beiden hadden zich schuldig gemaakt aan samenzwering (1483
en 1484). Vervolgens wijdde J. II zijne aandacht aan
de geogr. ontdekkingen ; 1484 ontdekte Diego Carto
de koningrijken Benin en Congo ; 1486 word door
B. Dias de Stormkaap opgenomen, waaraan J. II den
naam gaf van Kaap de Goede Hoop. Het pleit echter
niet voor het heldere doorzicht van J. II, dat hij de
voorstellen van Columbus verwierp. — J. III, beklom 1521 den portug. troon, en voerde 1526 de
inquisitie in Portugal in. In 1531 deed eene aardbeving meer clan 30,000 menschen omkomen, en
cene overstrootning van den Taag richtte vreeselijke
verwoestingen aan. Even als zijne voorgangers beguustigde hij den koophandel, en 1542 ontdekten
zijne zeevaarders Japan. Hij herstelde ook de universiteit van Coimbra, en stierf 1557.
J. IV, het
hoofd der dynastic van Braganza, was eerst hertog
van Braganza, en stamde of van koning Jan 1, door
diens natuurlijken zoon Alfons. Sedert 1580 waren
de koningen van Spauje meester van Portugal, dat
echter in 1640 zijne onaf hankelijkheid herwon door
eene samenzwering, die met veel beleid tot haar
doel werd gebracht door zijnen secretaris Pinto en
door Louise de Guzman, hertogin van Braganza : toen
—

werd hij als koning uitgeroepen onder den naam
van J. III. Verscheidene samenzweringen werden
door hem verijdeld; hij versloeg de Spanjaarden bij
Badajoz (1644), en bleef geheel meester van Brazilie (1654), doordien hij de Hollanders overwon,
die hem het bezit van dat land betwistten. Hij stierf
1656, de kroon nalatende aan zijnen zoon Alfons,
onder regentschap van diens moeder Louise de Guzman. — J. V, regeerde van 1706 tot 1750; in den
spaanschen successie-oorlog koos hij de partij van
Oostenrijk tegen Lodewijk XIV, en liet zich door de
Franschen de nederlaag geven. Na den vrede van
Utrecht (1713) regeerde hij vreedzaam en verstandig. — J. VI, tweede zoon van Pedro Ill en van
koningin Maria 1, werd tot rijksbestuurder benoemd
1799, toen zijne moeder kindsch was geworden. In
1807 door de Franschen in de engte gebraclit, nam
hij met de koninklijke famine de wijk naar Brazilie,
waar hij den titel van keizer aannam. Bij den dood
zijner moeder (1816) werd hij als koning van Portugal uitgeroepen, doch keerde eerst in 1821 derwaarts terug. Hij zag zich gedwongen eene door de
Cortes vastgestelde constitutie te bekrachtigen, doch
stelde die 2 jaren later buiten werking. Na zijnen
terugkeer naar Portugal verklaarde Brazilie zich onafhankelijk, en liet hem van het keizerschap niets
dan den blooten titel. Hij was een goede man, die
geheel geregeerd werd door de koningin en den
markies van Chaves. Bij zijnen dood (1826) liet hij
twee zonen na (dom Pedro [Pedro IV] en dom Miguel), befaamd door hunne vijandige gezindheid jegens elkander.
Jan, keizer van Brazilie. Zie JAN VI van Portugal.
Jan, koningen van Polen, nl.: J. I, of JanAlbertus, geb. 1459, tweede zoon van Casimir IV,
volgde 1492 zijnen vader op den poolschen troon.
Hij regeerde vreedzaam tot aan zijnen dood (1501)
en werd opgevolgd door zijnen zoon Alexander, die
reeds groothertog van Litauen was. — J. II, of
Jan-Casimir; zie CASIMIR V. - J. III., of JanSobieski ; zie SOBIESKI.
Jan, koning van Bulgarije. Zie JOHANNES I.
Jan, koningen van Zweden, nl.: J. I, regeerde
van 1216 tot 1222 ; hij was een zoon van Sverker
den Jonge en opvolger van Erik X. Met geen gunstigen uitslag deed hij eene poging om in Esthland
het Christendom in te voeren, en stierf kinderloos
te Wisingo. Met hem stierf de dynastie Sverker nit.
J. II, tevens koning van Denernarken ; zie het
volgende art. (13 repels lager). — J. III, geb.
1537, was een zoon van Gustaaf Wasa, en stiet zijnen broeder Erik van den troon 1568. Hij bracht
den oorlog ten einde, die onder de vorige regeering
tegen Denemarken aangcvangen was, en trachtte te
vergeefs de luthersche kerkleer in zijn rijk uit te
roeien (1570-1580). Vervolgens beoorloogde hij
Iwan Wasiljewitsj, behaalde verscheidene voordeelen
op dezen, en sloot 1583, vrede met hem. Hij deed
zijnen zoon Sigismond benoemen tot koning van
Polen 1587, en stierf 1592, nadat de laatste jaren
zijner regeering verontrust waren geworden door
samen zweringen.
Jan, koning van Denemarken, volgde 1481 zijnen vader Christiaan I op den troon, deelde het hertogdom Holstein met zijnen broeder Frederik, en
trachtte te vergeefs de Ditmarschen tot onderwerping te brengen. (In 1497 beklom hij ook,onder den
naam van .1. II, den troon van Zweden, na Sten
Stare: maar de Zweden kwamen tegen hem in opstand, en verdreven 1501 zijne gemalin nit Stokholm). In Denemarken regeerde hij tot 1513.
-
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koning van Engeland. Zie JAN ZONDER .LAND.
4r_togen van Bretagne, nl.:
I, regeerde
'tot 1286. — 3. II, regeerde van 1286
van 1
tot 1305. — J. III, bijgenaamd de Goede, regeerde van 1312 tot 1341. Geen kinderenhebbende,
koos hij (ten uadeele van zijnen broeder Jan van
Montfort) tot zijnen opvolger Karel van -Blois, aan
Wien hij zijne nicht uitgehuwelijkt had, en legde
zoodoende de kiem tot bloedige twisten (zie KAREL
van Blois en JEANNE van Penthievre).
J. IV, meer
bekend onder den naam van Jan van Montfort, broeder van den vorige, had de hertogelijke kroon te
betwisten aan Karel van Blois, die door Jan III tot
opvolger was gekozen, en die door het hof der pairs
van Frankrijk als hertog erkend werd (1341), toen
J. IV zich reeds gewapenderhand van een groot gedeelte van Bretagne meester had gemaakt. Aan den
hertog van Normandie, die door Filips van Valois
met een leger tegen hem afgezonden was, werd J. IV
genoodzaakt zich over te geven. Na 4 jaren in gevangenschap doorgebracht te hebben op het Louvre,
vond hij eindelijk middel om te ontsnappen, en zich
weder tot zijne vrouw Johanna van Vlaanderen te
begeven, die met waren heldenmoed nog altijd den
oorlog volhield ; doch hij stierf reeds eenige maanden later (1345), en liet Bretagne in de macht van
zijnen vijand ; het werd echter heroverd door zijnen
zoon (die nu volgt). — J. V, zoon van den vorige
(wordt ook rnenigmaal J. IV genoemd, daar er vele
geschiedschrijvers zijn, die Jan van Montfort niet
onder de hertogen van Bretagne medetellen). J. V,
litigenaamd de Kloekmoedige, was opgevoed aan het
hof van Engeland's koning Eduard III, met wiens
dochter hij vervolgens in het huwelijk trad. Hij tastte
Karel van Blois aan, en overwon .dezen bij Auray
(1364), waarna hij als hertog van Bretagne erkend
werd door Karel V, die echter reeds kort daarop
met een fransch leger Bretagne binnenrukte, omdat
J. V onderhandelingen aangeknoopt had met vijanden van Frankrijk. Na een afwisselend krijgsgeluk
werd J. V een oprecht vriend van Frankrijk, en
stierf 1399. — J. VI (of J. V), zoon van den vorige, werd op zijn 15e jaar mondig verklaard (4414);
onder Karel VI schaarde hij zich aan de zijde van
de partij der Armagnakken, sloot daarnaeen verbond
met den hertog van Burgundie, trad vervolgens toe
tot de Ligue du Bien public, en begunstigde de Engelschen in hunne aanslagen tegen Frankrijk. Karel VII, nog dauphin zijnde, wreekte zich op J. VI,
door diens mededinger (den hertog van Penthievre)
te begunstigen, die J. VI in eenen valstrik lokte
(1419), en hem vijf jaren gevangen hield. Eindelijk
door zijne baronnen verlost, toonde J. VI zich zwak
en ongestadig ; nu eens hield hij de zijde van Karel VII van Frankrijk, dan weder hield hij het met
Engeland's koning Hendrik VI, die meester was van
nagenoeg geheel Frankrijk. In 1442 stierf J. VI.
Jan, verscheidene hertogen van Braband, die wij
met stilzwijgen zouden voorbijgaan, ware bet niet
om melding te maken van : J. IV, den onwaardigen echtgenoot van de ongelukkige Jacoba van Beieren. Geboren 1403, trad hij in het voorjaar van 1418
te 's-Gravenhage in den echt met Jacoba, die dat
huwelijk aanging om de begeerte haars vaders te
vervullen, doch tegen haren zin. Door zijn gedrag
genoodzaakt hem te verlaten, beging Jacoba de onvoorzichtigheid zich in de armen van Gloucester te
werpen (zie JACOBA van Beieren); J. IV werd nu een
werktuig in de hand van den eerzuchtigen Filips
van Burgundie, doch stierf (boezeer nog veel te laat)
reeds 17 April 1427 te Brussel.
.
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Jan

Jan, graven van Holland en Zeela04,---,4144. I,
eene onbeduidendheid uit de 13e van
Floris V, was geb. omstr. 1282 ; in 1297 aanvaardde
hij het hewind, was echter slechts de speelpop van
WoVert van Borsselen, tot deze 1 . Aug. 1299 zulk
een rampzalig uiteinde vond (zie BORSSELEN). Hie•op
stelde J. I zich voor vier jaren onder het regentschap van Jan van Avenues (zie 2 regels verde•),
doch stierf reeds kort daarna te Haarlem (10 Nov.
1799). — J. II, weer bekend als Jan van Avenues,
volgde eerst zijnen vader op als graaf van Henegouwen, ontving 1276 van keizer Rudolf III het recht
van opvolging in het graafschap Holland, 1281 eveneens in Zeeland bewesten de Schelde, kwam, nadat
Floris V vertnoord was (1296), naar ons land, waar
hij zich als een bekwaam regent deed kennen, doch
moest spoedig naar Henegouwen terugkeeren, doordien Jan I zelf bet bewind kwam aanvaarden (zie
16 regels hooger.' Na den gewelddadigen dood van
Wolfert van . Borsselen werd Jan van Avenues naar
Holland ontboden, en door Jan I voor een tijdvak van
vier jaren als bewindvoerder aangesteld. Door den
geheiinzinnigen dood van Jan I, die door velen op
rekening van Jan van Avennes werd gesteld, werd
deze echter zijn. opvolger als graaf Jan II van Holland en Zeeland ; hij bedwong eenen opstand der
Zceuwen, en stierf in Henegouwen 22 Aug. 1304.
Jan, bisschoppen van Utrecht, nl.: J. I, of Jan
van Nassau,, tot 39en bisschop van Utrecht gekozen
1267, behoorde niet tot den geestelijken stand, en
werd (Ian ook noch door den pans, noch door den
aartsbisschop van Keulen erkend. In 1268 deden tie
Kennetners, aangevoerd door Gijsbrecht van Atnstel,
eenen iiival in zijn gebied, en maaliten zich vanUtrech t
meester. Wel kwam J. I de stad belegeren, doch zag
zich genoodzaakt reeds den vierden dag het beteg
op te breken, waarna hij zijnen zetel te Deventer
vestigde. Eerst in 1270 gelukte het zijnen aanhang
hem weder in Utrecht te brengen. Doch door zijne
onbekwaamheid tot regeeren, als anderszins, maakte
hij zich derwijze gehaat, dat hem omstreeks 1286
zijne waardigheid ontnomen wen] tegen een pensioen
van 1000 ponden vlaamsch. — J. II, of Jan van
Zyrik,.40e bisschop van Utrecht, werd omstr. 1286
aangesteld als opvolger van den vorige, beoorloogde
Gijsbrecht en Arend van Anistel, die gevangen genomen en naar Zeeland in verzekerde bewaring gebracht vierden. Zijn volgend bestuur was rustig en
voor Utrecht weldadig; doch in 1296 werd hij door
den pans tot bisschop van 'Foul benoeiod, waar hij
1305 stierf. III, of Jan van Diest, tot 45en
bisschop van Utrecht gewijd door pans Johannes XXI
(1322), regeerde 18 jaren roemloos en slechts in
naatn, daar hij slechts de stroopop was van den graaf
van Holland (onder Wiens bestuur 110 1332 de stad
Utrecht) en van den graaf van Gelder (onder wiens
► rotectoraat hij kort daarna Overijssel had inoeten
stellen). Hij stierf 1 Juni 1340. — J. IV, of Jan
van Arkel, 47e bisschop van Utrecht sedert 1342,
werd 1345 beoorloogd door graaf Willem IV van
Holland, die (11 Juli) het beteg voor Utrecht kwain
opslaan, en de stad 5 woken belegerd hield ; toen
werd door J. IV eene sctiikking met den vijand getroffen, waarna het beleg Iverd opgebroken. Doch
1347 vatte J. IV zelf de wapenen op tegen den graaf
van Holland, op wien hij Eemnes en °tidewater v..r°verde, en bij Schoonhoven eerie overwinning bevocht. Zijn gansehe bewind was als eerie aaneenschakeling van oorlogen, die hij alle roetnrijk ten
einde bracht, totdat hij 14 April 1364 door pans
Urbanus V verplaatst nerd als bisschop naar Luik,

Jan senior Vrees
waar bij 1 Juli 1378 stierf. Hij werd te Utrecht in
3. V, of Jan van Verde Domkerk begraven.
nenburg, 48e bisschop van Utrecht sedert 1364, Coen
hij door den pans tot opvolger van Jan IV werd
noemd, , had reeds dadelijk eenige westfaalsche edelen te beoorlogen, die hij tot onderwerping bracht ;
hetzelfde deed hij 1366 de Amersfoorters; doch
26 Oct. 1368 werd hij met zijn hofstoet te Goor in
Overijsel gevangen genomen door eenige hem vijandige edelen, en eerst na betaling van een zwaren
losprijs op vrije voeten gesteld. Hij stierf plotseling,
waarschijnlijk vergiftigd, 23 Juni 1371 (of 1370).
Jan, een oogenblik keizer van het Westerschrom. rijk, was geheimschrijver van keizer Honorius,
maakte zich bij diens dood (423) van den troon
.meester, en wierp zich als keizer op over Italie,
Callie en Spanje. Door Valentinianus III, aan wien de
troon eigeulijk toekwam, werd hij met eene ontzachlijke legermacht aangetast ; en ofschoon hij aanvankelijk overwinnaar scheen te zullen blijven in den
strijd, werd hij, in Ravenna belegerd, op verraderlirie wijze gevangen genomen, en onvervvijld ter
dood gebracht (425).
Jan zonder Land, koning van Engeland
(1199-1216), geb. te Oxford 1166, was de jongste
zoon van Hendrik II, en droeg zijnen bijnaam, mndat zijn varier hem geenerlei landbezit had nagelaten. Ilij nam dent aan .de laatste opstanden tegen
zijnen vader, it,trigeerde tegen zijnen afwezigen (naar
Palestina ter kruisvaart getogenen) broeder Richard
Leeuwenhart, en werd door de guest der landsgrooten 1199 koning, in plaats vat, den naastgerechtigde
tot den troon, den pas I2-jarigen Arthur van Bretagne, zoon van zijnen overledenen broeder God fried
(zie PLANTAGENET). Hier op verstiet It ij zijne gernalin
Iladwise Vat.' Gloucester, en trail in den echt met
Isabelle van Angouleme. Ve•volgens bracht hij zijnen neef Arthur otn het Leven, ow welke schanddaati
hij door het hof der pairs van Frankrijk eerloos en
van at zijne bezittingen in Frankrijk.(t. w.: Normandie, Anjou, Maine, Touraine, Poiton) vervallen verklaard werd .(1203), terwijI ook zijne vasallen, de
engelsche baronnen, wegens dat gruwelstuk afvallig
van hem vierden. Iii 1213 geraakte hij in twist net
Innocentius III over de benoeming van eenen aartsbisschop van Canterbury, en werd derwijze vernederd, dat hij zich genoodzaakt zag den pans als leenbeer te erkennen. Daarna sloot hij een verbond met
keizer Otto IV en den graaf van Vlaanderen tegen
Fdips II van Frankrijk, doch teed net zijne bondgenooten de nederlaag in den gedenkwaardigen slag
bij Botivines (1214). Door de tegen hem in openbaren opstand gekonnene engelsche baronnen zag hij
zich het volgende jaar genoodzaakt de Magna Charta
te ve•leenen, zijnde tot op den huidigen dag de
grondslag der engelsche vrijheden (1215). Doch
reeds spoedig schond hij de vrijheden, door hem bezworen, waarop de adel o ► nieuw in opstand kwam,
en de kroon an Engeland aanbood aan Lodewijk,
dauphin van Frankrijk (zoon van Filips II), die
reeds inecster was van het geheele zuiden en oosten
van Engeland, Coen Jan zonder Land 19 Oct. 1216
stierf. Hij werd opgevolgd door zijnen zoon Hendrik III, wien het gelukte zich op den engelschen
Croon staande te houden.
Jan zonder Vrees, hertog van Burgundie
err owl van Nevers, volgde op 33-j. leeftijd zijnen
vader Filips den Stoute op (1404), en erfde diens
haat tegen het finis van Orleans, hetwelk aan dat
van Burgundie het bewind over Frankrijk betwistte
gedureude de krankzinnigheid van Karel VI. In 1407

Jan van Armagnac

Janina

liet hij hertog Lodewijk van Orleans vermoorden,
en kreeg daardoor in Parijs de oppermacht in handen ; doch door dezen moord gaf hij tevens het sein
tot den verschrikkelijken burgeroorlog der Bourguignons en Armagnakken. Bit Parijs verdreven,
keerde hij eerst in 1.418 daar terug, en maakte (lien
terugkeer onvergetelijk door het gruwelijke bloedbad, dat hij er aanrichtte. Hij maakte zich meester
van den persoon des konings, usurpeerde at het gezag, en door de onlusten, die hij teweeg bracht,
werkte hij de veroveringen der Engelschen in Frankrijk in de hand (zie HENDRIK V). Het jaar daarna
liet hij zich door den dauphin (den lateren hare' VII)
verlokken tot een mondgesprek op de brug van
Montereau, doch werd bij die gelegenheid door des
dauphins gunsteling Tanneguy-Duchatel vermoord
(1419), uit weerwraak over den moord, door hem
in 1407 gepleegd op den hertog van Orleans. Hij
had zijnen bijilaam te danken aan zijne onverschrokkenheid tegenover liajazet, door wien hij gevangen
was genomen in den slag bij Nicopolis (1396), aan
welken slag hij deelnarn onder de bevelen van den
koning van Hongarije. Ook in 1408 had hij een
weergaloozen roved aan den dag gelegd tegenover
de Luikenaars.
Jan van Armagnac. Zie ARMAGNAC.
Jan van Avennes. Zie JAN 11 v. Holland.
Jan van Burgu.ndi6. Zie JAN ZONDER VREES.
Jan van Frankrijk. Zi e BERRY.
Jan van Oostenrijk. Zi e JUAN.
Jan van Luxemburg, koning van Bohemen,,
bijgenaamd de Blinde (otndat hij de laatste jaren
zijns 'evens blind was), was een noon van keizer
Hendrik VII, en werd 1310 tot koning gekozen door
de landsgrooten van Bohemen, die in opstand waren
tegen hunnen worst ; den hertog van Karnthen. In
het 17e jaar zijner regeering (1327) ontweldigde
hij Silezie aan de Polen. In 1331 benoemd tot vicaris van keizer Lodewijk V in Italie, maakte hij zich
voor dien worst spoedig meester van Cremona, Parma,
Pavia en Modena; (loch hij staakte zijne veroveringen op de dringende belle van pans Johannes XXII,
die hem het aanbod deed hem zelven to erkennen
als koning van Italie. Nauwlijks van deze wending
der zaken ingelicht, haastt.e keizer Lodewijk V zich,
Bohemen tegen koning Jan in opstand te brengen;
waarop Jan echter in allerijI derwaarts kwam, zijne
vijanden overwon, en zijn grondgebied vergrootte
door Moravie daaraan toe te voegen. In 1346 snelde
hij Filips van Valois te hulp, (lie zich door de Engelschen aangetast. zag, (loch sneuvelde in den slag
van Crecy (26 Aug.). Een zijner zonen volgde hem
als koning van Bohemen op, en werd keizer onder
den naam van Karel IV.
Jan van Bologna, beeldlionwer. Zie het
art. GIOVANNI.
Jan van Brugge, schilder. Zie EYCK (v.).
hilder. 7 i CALCAR.
Jan van Calcar, s c hill
Jan van de Naald. Zie IlAwKwomi.
Jan van Leiden, koninc, van Sion, eigenlijk
Jan Bockelson, oak Bockold of Bocko!t genaamd,
geb. 1510 te I.eiden, begon zijne loopbaan als
kleermakersjongen. Reeds spoedig werd hij een
dweepziek aanhanger van de secte der Wederdoopers, en kwam als zoodanig 1533 met Jail Matthijs
naar Monster, van waar de bisschop (Waldeck) verdreven werd, en waar J. zich vveldra van het hoogste
gezag meester maakte en zich liet uitroepen als
koning van Sion (1534), Hij omringde zich door
eerie prachtige hofhouding, en voerde de veelwijverij
in ; zelf had bij op het laatst 17 vrouwen. Gedurende

zes maanden hood hij het hoofd aan den hiss( hop
van Munster, die bet beleg was komen opslaau voor
de stad, welke eerst 24 Juni 1535 (en teen nog
slechts door verraad) werd vermeesterd. Met zijne
beide ministers gevangen genomen, werden alle drie
op bevel van den bissehop her dood gebracht (23
Jan. 1536); J. onderging daarbij de gruwelijkste
martelingen met de grootste vastberadenheid. De
drie lijken werden in drie ijzeren kooien aan den
St.-Lamberti-toren opgehangen, waar the kooien
tot op den huidigen dag bewaard woolen. Van
Meyerbeer's opera Le Prophete is J. v. L. de held.
Jan (Sint-). Zie JOHANNES (de heilige).
Jan (Orde van Sint-). Zie MALTEZER-ORDE.
Jan (Proostdij van St.-), ook wet Proostdij van
Mijdrecht genaamd, eene streek lands, die oudtijds
onder het hooge rechtsgebied van den proost van
St.-Jan te Utrecht behoorde, maakt thans Teel nit
van he gemeenten Mijdrecht, Uithoorn, Wilnis,
Aalsmeer-en-Kudelstaart, en Achttienhoven.
Jan (Kloosters van St-.) in de prov. Groningen ;
zic OOSTER-WIERUM, WARFUM en WYTWERT. Zie ook
JANS-KLOOSTERS.
Jana, rivier in 1 1 siberische gebied van Jakoetsk,
'alt na eenen loop van 112 mijlen in de IJszee.
Janachen, schil(hr. Zie ACHEN (J. v.).
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Janeiro, brazil. t. Zie R io -DE-JANEIRO.
Janesville, stad in den n.-arnerik. staat Wis-

consin, aan den Rock-River, 8 mijlen bezuidoosten
Madison ; 12,000 inw.; blinden-instituut.
Jang .... Zie TANG
JanieillUS mons, eon der zeven heuvelen,
op welke Rome gebouwd is, de eenige ter rechterzijde van den Tiber, werd door Ancus Martins versterkt, om Rome te beveiligen tegen de etruscische
invallen, en door de brug Sublicius met de stad verhonden. Naar den J. togen 287 v. Chr. de over den
Senaat ontevredene plebejers (dit is de derde secessie). De J. was slechts schraal bewoond. Be koning :Yuma en de dicker Statius werden op den J.
begraven.
Janin (Jules Gabriel), fransch letterkundige,
geb. 11 Dec. 1804 te St.-Etienne, aanvankelijk (lagbladschrijver, sedert 1830 fettilletonist van het
'Journal des Mats", schreef een groot aantal romans en novelle°, muntte vooral nit in zeden- en
reis-schetsen, en leverde ook eene Hisloire' de la
litterature dramatique (2 dln. 1853).
Janina, stad in europ. Turkije, in Znid-Albanie,
hoofdpl. van het sandzjak of pachalik J., 107 mijlen
bezuidw. Constantinopel, wordt gezegd gestirht te
zijn omstr. 1350 door Johannes Cantacuzenus, bloedverwant van den keizer van dien naam. In 1425
veroverd door de Turken, bleef J. sedert dien tijd
in hunne macht, en speelde eene groote rot onder
Ali-Dacha (1788-1822), toen de bevolking der stad
tot 40,000 zielen hedroeg ; titans telt J. ongeveer
25,000 invv., doch is eene zeer levendige koopstad,
begunstigd als J. is door zijne Jigging een bekoorI ijk aan een meer, thans het meer vanJ. genaamd,
doch oudtijds Acherusia geheeten. — Het sandzjak
of pachalik J., gevormd nit het oost-gedeelte van
het oude Epirus en nit het noordwest-gedeelte van
Acarnanie, grenst ten N. 0. aan het sandzjak Motiastir, ten 0. aan 't sandzjak Tricala, ten Z. W. aan
de Iouische Zee, en ten W. aan de sandzjaks Delvino
en Avione. He is een zeer bergachtig land, besproeid
door verscheidene rivieren, die zich in de Woioetza
(den widen Anus) ontlasten, door de Arta en den
Mawro-Potamo (den ouden Acheron). De bevolking
van 't sandzjak J. bestaat meest uit Turken; voor bet
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Janissaires

Jansenius

overige nit Arnauten, Grieken (Soelioten, Filoten, Sa gorioten, Paramitioten),Joden, ArmeniersenHeidens.
Janissaires, fr. voor Janitsaren.
Janitsaren, eigenlijk Janitsjaren (van de turksche woorden jeeni tsjeeri, d. 1. nieuwe soldaten),
eene turksche militie, in 1329 door sultan Orkhan
(Orcan) opgericht nit jonge christen-gevangenen,
die gedwongen tot den Islam overgingen, werd samengesteld nit de schoonste jongelingen, en was
aanvankelijk een korps van 6000 man, bestemd om
den Croon en de grenzen te bewaken. Door Orkhan's
Z0011 en opvolger Amurat (Moerad) I werd het korps
der J. omstr. 1362 volkomen georganiseerd, met
privilegien begiftigd, en de sterkte er van op 12,000
man gebracht, zoodat deze sultan veelal als oprichter van het korps der J. beschouwd wordt, welke
eer ook wel aan zijnen zoon en opvolger Bajazet I
wordt toegekend. Van elke 5 christen-gevangenen
werd er 1 bij deze keurbende ingelijfd ; doch de
privilegien der J. werden reeds spoedig een prikkel
voor vele jonge Turken om dienst bij dit korps te
nemen, waartoe zich in het laatst der 17e eeuw niet
slechts vele Moslems, mar zelfs Christenen kwamen
aanmelden. In den hoogsten tijd van zijnen bloei
bestond het korps der J. uit 60,000 man, later
25,000 ; met inbegrip der onregelmatige J.-korpsen
(Jamaks) 3 a 400,000 man in het gansche rijk. In
vredestijd deden de J. dienst als politie-heambten ;
in oorlogstijd vvaren zij geducht om de onstuimigheid, waarmede zij op den vijand aanvielen. Uit de
J. werd de lijfwacht des sultans gekozen, en ook de
bemanning voor de vloot. Aanvankelijk bewezen de
J. groote diensten : zoo heslisten zij de overwinningen op de Hongaren bij Varna (1444) en in het
Amselfeld (1448); doch reeds spoedig werd de macht
der J. gevaarlijk voor de sultans, die door hen afgezet werden en op den troop geplaatst naar hun
welbehagen, en hardnekkig verzetteden zij zich tegen
elke poging om de inrichting van hun korps te hervormen. Bij gelegenheid van den opstand 1826, door
hen verwekt te Constantinopel, werd hun korps
door sultan Mahmoed H onthonden : de meeste J.
werden neergesabeld te Constantinopel op het Atmeidan-plein, waar een gruwelijk bloedhad onder
hen aangericht werd; de overige J. werden in de
provincien vervolgd en uitgeroeid.
Jankau, of Jankowitz, mark tvlek met 600 inw.
in den bolieemschen kreis Tabor, 11 uren gaaus bezuidw. Kaurzim ; overwinning der Zweden onder
Torstenson (24 Fehr. 1645) op de Oostenrijkers
onder Ilatzfeld.
Jankovacz, marktvlek in het hongaarsche
comitaat Nes; 10,000 inw.
v.e... zi -ANKAU.
Jankowitz,
Jan Mayen, on bewoond ei land in de noorderIJszee, tusschen Europa en Spitsbergen, in 1 61 1
ontdekt door den hollandschen zeevaarder Jan
Mayen, naar wien bet genoemd is; heeft een vtrurspirwenden berg(de Esk),die van tijd tot tijd hrandt.
Janna, stad in Guinea. Zie DJANNA.
Janna, een in 't geslachtregister van Jezus;
Luc. 3: '24.
Jann te us (Alex.), kon. v. Judea. Zie ALEXANDER.
Jannes en Jarnbres, als tegenstanders van Mozes verrneld in het N. T.; II Tim. 3: 8.
Janoach, stad in den stain Ephraim, werd ingenornen door Tiglath-Pilezer; Jozua, 16: 6, 7;
11 hon. 15: '29.
't hongaarsche coJanoshaza, mark t v
mitaat Eisenburg; 2300 inw.
Janot-eilanden. Zie kL.RGINUSEN.

Jansbeek (St. ), de ware naam van het
• n.-brab. dory Sambeek.
Jansberg (St.-) , fr. Mont-St.-Jean, berg in
't groothertogdom Luxemburg, onder de gemeente
Duttlingen, is 448 nederl. ellen hoog. Voorheen op
dezen berg een sterk kasteel, dat verscheidene belegeringen doorstaan heeft, doch eindelijk door de
Franschen veroverd (1552), en geslecht is.
Janse (Zacharias), geb. omstr. 1580 te Middelburg, was de zoon van een zichtglazen-maker (brillenmaker), en werd tot hetzelfde beroep opgeleid,
toen hij 1590 (door nieuwsgierigheid gedreven om
door twee glazen te gelijk te zien) toevallig de uitvinder van den verrekijker werd. Wel is hem de eer
van die uitvinding betwist door Jacobus 'Matins en
door Hans Lipperhey van Wesel, doch hunne aanmatiging kan J.'s roem niet verdonkeren ; in 1618
vervaardigde J. met zijnen zoon den eersten zoogenaamden astronomischen kijker.
us,. Zi -ANSENIUS.
Jansen (Corneli us).
Jansgnismus, en Jansenisten. Zie JANSENIUS.
Jansenius, eigenlijk Cornelius Jansen, 28 Oct.
1585 geb. te Acquoi bij Leerdam, studeerde theologie
te Leuven en te Parijs, werd vervolgens aan het hoofd
geplaatst van de leerschool te Bayonne, 1617 principaal van de St.-Pulchria-school te Leuven, en
1630 professor der theologie aan de universiteit aldaar; had er hoogloopende geschillen met de Jezuieten, aan wie door zijn toedoen het geven van
onderwijs in de theologie te Leuven werd verboden ;
werd 1635 bisschop van Yperen, en stied 1638 aan
de pest, waarmede hij bestnet was geworden bij het
bezoeken van pestlijders in zijne diocese. Bij zijn
leven had J. reeds verscheidene theol. geschriften
in het Licht gegeven ; doch zijn voornaamste werk,
getiteld Augustinus, verscheen eerst na zijnen cloud
(Leuven 1640, in fol.). Hij bestreed daarin den
Jezuiet Molina; zijn boek gal' aanleiding tot veel
theol. twistgeschriif, werd door pans Urbanus VIII
veroordeeld in de bul Irt eininenti, en had bet ontstaan van de secte der Jansenisten ten gevolge. Ver.scheidene geleerden in het klooster Port-Royal, vervolgens ook andere (Ant. Arnauld, Pascal, Pierre
Nicole, Perrault enz.) verdedigden het werk van J.
tegen de pauselijke veroordeeling, totdat uit het
boek 5 stellingen getrokken en te Rome veroordeeld
werden, 1653 door Innocentius X, 1656 door
Alexander VII. Da.ar ook vier bisschoppen zich voor
de leer van J. verklaarden, nam de strijd weer en
meet een ernstig aanzien, en dutude voort tot 1665
toen Alexander VII aan de Jansenisten het bevel
uitvaardigde, om zich door onderteekening van een
formulier (zie FORMULIER) aan de veroordeeling te
onderwerpen, en de door Jezuieten geleid wordende
Lodewijk XIV begon bet Jansenismus te onderdrukken met geweld, Port-Royal ward 1709 opgeheven en gesloopt, en de meeste Jansenisten narnen
de wijk naar de Nederlanden. Het door pater Paschasius Quesnel (een vermaard Jansenist, gest.
1710 te Amsterdam) toegelichte Nieuwe Testament,
was een algemeen verspreid stichtelijk bock geworden; op aanzoek van Lodewijk XIV werden 101
stellingen nit bet werk van Quesnel veroordeeld
(1713) bij de verwaarde bul Unigenitus, die al weder
aanleiding gaf tot veel getwist onder de fransche
geestelijken, totdat bij eene pauselijke breve Vail
1719 de tegenstanders der bul in den ban gedaati
werden. De bul zelve werd daarop in Frankrijk tot
rijkswet verheven (1720). Allen, die tegen bul
geappelleerd hadden (zie APPELLANTEN) ell slit him
beroep op de uitspraak van een te houden concilie
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ansga
niet introkken, werden met gevangenis, verbanning
als anderszins gestraft, en opnieuw namen vele J.
nu de vlucht naar de Nederlanden, waar zij sedert
1723 een van Rome afgescheiden kerkgenootschap
vormen, dat bestuurd wordt door een aartsbisschop
van Utrecht en bisschoppen van Haarlem en Deventer. Zij noemen zich leerlingen van St.-Augustinus,
ook Oud-Roomschen, ook Roomsch-katholieken van
de Bisschoppelijke Klerezij, en blijven tot op den
huidigen dag beweren, dat zij ten onrechte van de
gemeenschap met Rome zip] afgesneden. Telkens
wanneer zij eenen nieuwen bisschop of aartsbisschop
hebben gekozen, vragen zij aan den Pans de bekrachtiging van die kens, waarop echter nooit anders wordt geantwoord clan door de excommunicatie
van de benoemden : zoo werd 1825 door Leo XII
nog de ban uitgesproken over hunnen aartsbisschop
van Utrecht en hunnen bisschop van Deventer, en
in de 2e helft der 19 eeuw door Pius IX over hunnen bisschop van Haarlem. De J. vormen tegenw.
27 gemeenten met ruim 6000 zielen. Zie ook bet
art. CONVULSIONNAIRES.
Jansga (St.-), of St.-Johannisga, oudtijds Johanniswald, dorp in Friesland, 1 uur gaans zuidelijk bewesten Heerenveen ; met onderhoorigheden
1600 inw.; deerlijk geteisterd door den watervloed
van Febr. 1825.
Jans – Heeren –klooster ( St.-) ,of St.-Ja nsConvent, voormalig klooster te Haarlem in de Jansstraat, gesticht 1310, werd 1573 in eigendom overgedragen aan de stad.
stad in Indie. Zie JHANSI.
jans - tramp (St.-), voormalig klooster iii
Overijsel, ruim een half uur gaans beoosten Vollenhoven, werd 1575 opgeheven.
Jans –kloosters (St.-), voormalige kloosters
in ons land: 1) te Amersfoort, werd 30 April 1527
platgebrand door de Gelderschen. — 2) even buiten
Amsterdam, werd op Allerheiligen-avond 1532 (of
1506) door de Amsterdarnmers platgebrand. —
3) te Brunnepe in Overijsel, nonnenklooster, gesticht
1499, was zeer rijk, werd geplunderd door graaf
van den Bergh, 'en bij beleg van Kampen (1578)
door Rennenberg platgebrand.
Jansland (Sir-), zeeuwsch dorp; zie het art.
HEER-JANSLAND.
Jansmin, _rause._
f
Zie I-ASMIN.
h di I
Janssens (Abraham), beroemd historie-schilder, tijdgenoot en mededinger van Rubens, was
omstr. 1560 geb., niet te Amsterdam, maar te Antwerpen. — (Cornelis), geb. 1590 te Antwerpen,
en J. (Victor Honorius), geb. 1664 te Brussel, gest.
aldaar 1739, hebben beiden insgelijks een geachten
naam als portret- en historie-schilders.
Jan– Steen (St.-) dorp met 550 inw. in Zeeland, 6 uren gaans ten Z. Z. 0. van Goes, 20 min.
gaans bezuiden Hulst, had veel te lijden bij de verschillende belegeringen van Hoist, vooral Oct. 1645,
doch erger nog 1747, wen dit dorp op bevel van
den gouverneur vanHulst platgebrand werd (26 April)
opdat de in aantocht zijnde Franschen zich niet daarin
zouden kunnen nestelen.
Jansum, voormalig dorp in 't noordoosten der
prov. Groningen, werd 1277 door den Dollart verzwolgen.
Jan –ten - Steen (St. - ), 't zelfde dorp als St.Jan-Steen.
Jantra, rivier in Bulgarije, valt 5 a 6 uren gaans
beoosten Sistova in den Donau, na eenen loop van
20 mijlen.
Jants, ind. volksstam. Zie RADZJPOETEN.
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Januaria, of Salgado, villa met 4000 inw. in
de brazil. prov. Minas-Geraes.
Januarius, de heilige, bisschop van Benevent,
werd in het begin der 4e eeuw, onder keizer Diocletiaan, te Puzzuoli onthoofd. Kerkelijke gedeukdag
19 Sept. Hij is de beschermheilige der stad Napels,
waar zijn hoofd bewaard wordt, zoomede eenig
bloed, dat bij zijne onthoofding opgevangen moet
zijn in twee flesschen ; het at- of niet-vloeibaar worden van dat bloed bij groote kerkelijke plechtigheden is een mirakel, dat in de geschiedenis van Napets eene groote rol speelt. In 1738 werd eerie
Ridderorde van den heiligen J. in bet voormalige koningrijk Napels ingesteld.
Janum, 1) stad in den stam Juda ; Jozua 15:
53. — 2) J., of Hyanum, dorp in Friesland, anderhalf uur gaans bewesten Dockum ; 100 inw.
Janus, de oudste koning in Italie, die vermeld
wordt. Hij kwam zich in Latiuni nederzetten, en
verleende gastvrijheiil aan Saturnus, Coen deze nit
den hemel weggejaagd was. Zijne regeering was zoo
vreedzaain, dat men hem na zijnen flood tot den
rang van god des Vredes verhief. Alle soorten van inen uitgangen (deur = janua) stonden bij de Rorneinen onder zijne rechtstreeksche bescherming.
Romulus reeds bouwde hem ter care eenen tempel,
waarvan de dearer' in vredestijd gesloten waren, doch
opengezet warden zoodra er oorlog kwam, en zoo
lang de oorlog duurde open bleven staan. Slechts
driemaal in 7 eeuwen tijds was de tempel van J. gesloten, nl.: eerst onder Nurna Pompilius, toeu na den
eersten Punischen oorlog, en eindelijk onder Augustus. Ms beschermgod des jaars ward J. afgebeeld
met twee aangezichten (voor en achter), waarvan het
eene geacht werd in de toekomst, het andere in het
verledene te zien ; ook werd naar J. de eerste maand
des jaars Januarius genoemd.
Janus Secundus, dichter en schilder, gab.
14 Nov. 1511 te 's-Gravenhage, gest. te Doornik
24 Sept. 1536, is algemeen erkend en verheerlijkt
als de grootste latijnsche dichter van zijnen tijd en
van de daarop volgende eeuwen. Vooral zijne Basia
(Kusjes) zijn ontelbare males herdrukt, en schier in
alle beschaafde tales overgezet. Eene complete editie
van al de werden van J. bezorgde Petrus Scriverius
(Leiden 1619). Zijn bijnaam Secundus droeg hij ter
onderscheiding van eenen ouderen broeder, die insgelijks Janus heette.
Janvier, fransche naam voor Januarius.
Janville, vlek in het fransche dept. Eure-Loire,
11 uren gaans bezuidoosten Chartres; 2000 inw.
Janze, marktvlek in het fransche dept. IlleVilaine, 6 uren gaans bezuidoosten Rennes; 4500
inwoners.
Jao, Jao-tsjeeoe-foe, groote stad in de chineesche prov. Kiang-si, aan het meer Pho-yang, 12
mijlen benoordoosten Nan-tsjang.
Japan, groot keizerrijk in Oost-Azie, tusschen
de Japansche Zee an den Atlantischen Oceaan, bestaat uit 3850 eilanden en eilandjes, ineest van vulcanischen aard, met eene gezamenlijke grondsoppervlakte van 7065 vierk. mijlen, zijnde de kern van dit
groote rijk de drie eilanden Nipon (4248 vierk. mijlen), Kioesioe of Ximo (812 vierk. mijlen) en Sikokf of Xicoco (328 vierk. 'pipet* Tot de bijlanden
behooren het eiland Jeso of Matsmai, met de japansche Koerielen, omstr. 1539 vierk. mijlen groot, bet
zuidelijk gedeelte van bet eiland Karafto of Saghalin, de groepen Bonin-Sima en Lieeoe-Kieeoe. Verscheidene der eilanden, voornamelijk de groote, zijn
met bergen bedekt, die bier en daar de sneenwlinie
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bereiken, en waaronder aanzienlijke vulcanen (o. a.
de Foesijarna, die 12,678 vt. hoog is). Bij de groote
uitgestrektheid van J. is het klimaat wel is waar
zeer verschillend, doch over het algerneen kouder,
dan de geographische breedte zou doen vermoeden.
Is J., zelfs op de groote eilanden, niet rijk aan groote
rivieren, des te rijker is het aan binnenmeren (waaronder vrij aanzienlijke), hocht.en en zeeboezems. —
De hewoners van J. (omstr. 40 milioen menschen)
zijn een gemengd ras, geteeld uit Ainoes en Chineezen, Ze zijn kort van gestalte, maar levendig en
vlug, verstandig, geestig, goedig van aard, vlijtig,
matig en spaarzaam, maar ook wellustig en wraakgierig, en. geven zich over aan vele ondeugden. Een
groot deel der hevolking vindt een middel van bestaan in landbouw en mijnwezen ; ook de kunstvlijt
staat op eenen trap van goede ontwikkeling. In kunsten en wetenschappen zijn de Japanneezen grootendeels leerlingen der Chineezen. In Jeddo bestaat eene
geleerden-school, en aan bet hof van den mikado
eene akademie. De tijdrekening der Japanneezen
verschilt van die der Europeanen ; het nieuwe jaar
begint bij hen in de laatste dagen van onze maand
Januari. Tot in de tweede helft der 12e eeuw was
het handelsverkeer van J. zoo goed als beperkt tot
het rijk zeif, dat doorsneden wordt door voortreffelijke groote wegert ; sedert 1854 echter heeft daarin
eene groote verandering plaats gegrepen (zie verder
hieronder). — Er bestaan drie godsdiensten in J.,
nl.: 1) het Sintoisruns, aan het hoofd waarvan de
mikado of dairi staat, die tevens het geestelijk opperhoofd des rijks is, met andere woorden de geestelijke keizer ; 2) het Boeddhismus, zijnde de godsdienst, die door het grootste gedeelte der bevolking
beleden vvordt ; en 3) de godsdienst van Szoeto of
Siza, zijnde eerie navolging der leer van Confucius.
De regeeringsvorrn is het erfelijk keizerschap en gelled despotiek. De geestelijke keizer, bekend onder
den titel van mikado of dairi, stamt af van Sin-moe,
den eersten veroveraar des lands, en resideert te
Miako. Eertijds was hij inderilaad, wat gezag betrof,
eene soort van god op aarde, met meer zoowel wereldlijke als geestelijke oppermacht beklced, dan

daimios vormen de eerste en hoogste der acht
telijk hestaande en erfelijke standen of casten, van
welke de vier voornaamste gezamenlijk worden begrepen onder de benarning van Jaconins. De boeren
behooren tot den grond, waarop ze geboren zijn, en
zijn derhalve eigendom van den grondbezitter. De
inkornsten van den mikado bestaan uit de ophrengsten der stad Miako en haar rechtsgehied, en uit de
kostbare geschenken, die hij van den taikoen ontvangt. De taikoen zelf trekt nit de bezittingen der
kroon een jaargeld van omstreeks 30 millioen nederlandsche guldens; buitendien geniet hij jaarlijksche toelagen van de 68 daimios,wier gezamenlijke inkomsten jaarlijks 380 a 400 millioen guldens nederl.
beloopen, terwijI de opbrengst der belastingen in
J. geschat wordt op een jaarlijksch bedrag van 430

ooit de pans van Rome bezeten heeft, zelfs toes bet
pausdom op het toppunt van zijne glorie stood ;
doch reeds sedert 1158 begon de wereldlijke macht
van den mikado langzamerhand gekortwiekt te worden, en bij de omwenteling van 1585 kwarn al het
wereldlijk gezag in handen van den koebo TaikoSama (zie dat art ). Tegenwoordig is de mikado feitelijk slechts als geestelijk opperhoofd des rijks te

beschonwen; wel wordt hij bijna als een god vercerd, en blijft door de strengste etiquette van het
yolk gescheiden, doch hij is geheel afhankelijk van
bet wereldlijk opperhoofd, den wereldlijken keizer
van J. (bekend onder den titel van taikoen, seogoen
of koebo), die over de inkonisten des rijks en over
de armee heschikt, en zijne residentie heeft te Jeddo.
Onder den taikoen of wereldlijken keizer staat een
groote raad van 13 leden, (lie in 's keizers naam regeert; een hunner, de rijks-gonverneur, presideert
(lien raad, en is eigenlijk degene, door wien de keizerlijke macht ten nifvoer wordt gelegd. 1)e indeeling van J. is nog geheel en al geschoeid op de leest
van het leenstelsel, zijnde bet rijk gesplitst in 604
prinsdonitnen, heerlijkheden, keizerlijke provincien
en steden met afzonderlijke hesturen. De prinsdom► en (68 in getal) worden geregeerd door even zoovele ffiliselijke leenmannen (daimios), wier waardigheid erfelijk is, doch die geheel en al onder bet
gezag staan van den taikoen en den staatsraad. Doze

a .150 millioen guldens nederl. De sterkte der truepenmacht in J. last zich tot dusverre slechts bij raffling bepalen, daar iedere daimio verplicht is eene
eigene armee op de been te houden, en die op de
eerste aanvrage ter beschikking te stellen van den
taikoen, ongeveer op gelijke wijze als vroeger het
geval was in den 1865 uiteen gespatten Duitschen
bond. Men herekent de geheele legermacht van J. op
368,000 man voetvolk en 38,000 man ruiterij, behalve het eigen leger van. den taikoen, dat 100,000
man infanterie en 20,000 man kavallerie sterk is.
Sedert 1855 is men in J. begonnen ook eene oorlogsmarine te scheppen ; o. a. werd voor rekening van het
japansche gouvernement te Dordrecht een oorlogschip gebouwd, dat daar 1866 van stapel geloopen,
en naar Japan vertrokken is onder bevel van een
japansch zeeollicier, die (even als verscheidene zijner
landgenooten in andere vakken van wetenschap) in
Nederland zijne studien was komen voltooien. —
De oudste geschiedenis van J. ligt in nevelen gehuld,
en is geheel en al fabel. Zooveel is intusschen zeker,
dat de Ainoes de eerste bewoners des lands geweest
zijn, en dat reeds vroeg door volkplantingen uit
China de chineesche beschaving naar J. overgebracht
werd. De eerste vorst of keizer van bet rijk der ei-

landen, gelijk J. genoetnd weed, was Sin-moe, die
er omstr. 660 na Chr. den Lroon beklom met den
titel van teno, dat is: hemelsche gezaghebber. Order zijne dynastic waren de Japanneezen dikwijls in
oorlog met de Chineezen, de Coreaneti en de Mongolen, terwijl bet land ook dikwijls ter prooi was
aan burger-oorlog, wegens twisten over de troon-

opvolging; vooral was (lit laatste bet geval sedert
omstr. 1158, totdat bet in 1192 een der stadhouders van den teno of opperheer gelukte, zich gedeeltelijk van het wereldlijk gezag in J. meester to
maker, en zich zoodoende te verheffen tot koebo
of wereldlijk keizer. Ook onder de aldus gestichte
koebo-dynastie werd J. aanhoudend geteisterd door
binnenlandsche onlusten en omwentelingen, waar(tit telliens nieuvve koebos of taikoens te voorschijn
traden, zoo o. a. de revolutie van 1585, reeds hierboven vermeld (zie TAiko-SAmA). De dynastic van
den tegenwoordigen taikoen in J. zit reeds derdhalve
eeuw op den troon, en werd in 1617 gesticht door
Jejo-Jasoe of Gonghin. — De eerste berichten outtrent het bestaan van J. werden in de 13e eon e - naar
Europa gebracht door Rubruquis et-, Marco-Paolo.
In 1.542 went door de Portugeezen beproefd handelsbetrekkingen met J. aan to knopen ; reed: spoedig verkregen zij er vrijen toegang, on Jeznieten
(waaronder Franciseus Xaverius) mochten als missionarissen het gansche land bereizen, waarv:In ze
zulk een rnirn gebrnik maakten, (hat men hen reeds
spoedig als gevaarlijk begon to beschouwen, niet al-
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leen voor de rust des lands, maar tevens voor de
onafhankelijkheid van J. Vandaar dan ook, dat reeds
de nieuwe taikoen-dynastie, die door de omwenteling van 1585 op den japanschen troon kwam, de
Jezuieten en hun portugeeschen aanhang met wantrouwen gadesloeg, en bun drijven begon tegen te
gaan ; vervolgens werden de Jezuieten in geheel J.
uitgeroeid, en eindelijk werd in 1637 door den toen
regeerenden taikoen het bevel nitgevaardigd, ten
gevolge waarvan al de Portugeezen, en zelfs de met
hen vermaagschapte oftlevriende Japanneezen, gedeporteerd werden naar Macao. Dat en Jezuieten en
Portugeezen door hunne gedragingen wel een jammerlijk slechten dunk van den Europeaan in J. achtergelaten moeten hebben, kan reeds voldoende
worden opgemaakt nit den ingewortelden haat, die
sedert bij het japansche yolk geheerseht heeft tegen
de Europeanen; en met trots mogen wij op de daadzaak wijzen, dat alleen de Hollanders niet in dien
algemeenen haat gedeeld hebben. Ook de Hollanders
hadden, namelijk, ha ► delsbetrekkingen met J. aangeknoopt, en door hunne rondheid en goede trouw
de vriendschap der Japanneezen gewonnen ; daarbij
hadden de Hollanders, als Protestanten, uit den aard
der zaak niets gemeens met Jezuieten en dweepzieke
Portugeezen, en ook dit maakte dat de taikoen van
J. hen als vrienden bleef beschouwen, en er geen
bezwaar in vond, bun vergunning te verleenen om
vrijelijk handel te komen drijven in de japansche
havens. Wet werd 1634, als maatregel van algemeene
staatkunde tegenover bet buitenland, die vergunning
aanmerkelijk ingekrompen, maar niettemin bleven
de Hollanders gedurende ruins 2 eeuwen de eenige
Europeanen, die met J. in handels- en vriendschapsbetrekking stonden (zie DEstmA). Verscheidene pogingen in de eerste helft der 19e eeuw aangewend
door Engeland en door Rusland, om met J. in minzame aanraking te komen, mislukten. Eiudelijk echter zonden de Vereenigde Staten van Noord-Amerika eene expeditie naar J. , onder bevel van commodore Perry, en deze mocht er in slagen 31 Maart
1854 een verdrag te sluiten, waarbij your de An3erikanen eenige havens werden opengesteld. Aan de
Engelscheu, die dadelijk op gelijke voorrechten
kwamen aandringen, werden die slechts noode toegestaan 14 Oct. 1854, en ook aan het machtige Rusland moesten die verleend worden 26 Jan. 1855 ;
geen wonder dus, dat het japansche gonvernernent
niet aarzelde zijne oude vrienden, de Nederlanders,
bij tractaat van 9 Nov. 1855 volkomen gelijk te
stellen met de meest begunstigde natien. Aan de
Franschen werden die voorrechten eerst toegestaan
9 Oct. 1858, aan de gehate Portugeezen 3 Ang.1860,
en eindelijk kwamen ook de Pruisen namens bet
D ► itsche Tolverbond dezelfde voorrechten bedingen
25 Jan. 1861. Krachteus die tractaten zijn voor de
genoemde natien in J. reeds de volgende havens
opengesteld H ioga, Kanagawa (Jocohama), Niegata,
Hakodadi en Nangasaki. Daardoor is voor J. een
nieuw tijdperk van ontwikkeling aangebroken ; japansche gezantschappen hebben reeds Nederland,
Frankrijk en Engeland bezocht ; en wanneer de taikoen den geest van verzet overwonnen zal hebben,
die zich bij sommige daimios tegen het verkeer met
vreemdelingen geopenbaard heeft, zal er voor den
wereldhandel en het volkerenverkeer eene nieuwe
baan gebroken zijn, die de schoonste uitkomsten in
bet verschiet stelt. Dat de taikoen in het bedwingen
van oproerige daimios krachtdadig worth gesteund
door de met hem bevriende mogendheden, is reeds
gebleken bij de tuchtiging van Prins Satsoema (1864)
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bij welke gelegenheid ook de Nederlanders, onder
bevel van den wakkeren zeeofficier de Casenibroot,
hunnen ouden zeehelden-roe ► op nieuw schitterend
hebben gehandhaafd. Engelbert Kampfer (die 1690
en1691 Jeddo bezocht), Thunberg (die daar geweest
is 1772 en 1776), en Siebold (die van 1825 tot
1830 in Japan heeft doorgebracht) hebben geachte
werken over dit land geschreven. Wijders verdienen
hier vermeld te worden : Hawk, Narrative of the
expedition of an American squadron to Japan (Washington 1856); Steinmetz, Japan and her people
(Louden 1859); Wilh. Heine, Japan and seine
Bewohner (Leipzig 1860); Oliphant, Narrative of
Lord Elgin's embassy (Londen 1858); Werner, Die
preussische Expedition nach China, Japan and Siam
in den Jahren 1860, 1861 en 1862 (2 dln. Leipzig
1863); Jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort, Vijf
jaren [1857-1863] in Japan (2 dln. Leiden 1867).
Japanneezen, de bevolking van Japan.
Japansehe Taal en Letterkunde. De taal,
welke in Japan gesproken wordt, vormt met die der
Ainoes eene geheel bijzondere groep, die van het
Chineesch radicaal verschilt, hoezeer vele chineesche woorden en spraakwendingen in de J.-T. bet
burgerrecht erlangd hebben, en ook het japansche
syllabenschrift zich door eene wijziging van chineesche letterteekens gevormd heeft. Voor boelcm, die
niet geheel en al in het Chineesch worden opgesteld
en geschreven, bedient men zich voor het eigenlijke
Japansch van twee alphabets (Firakana en Katagana
genaamd). Spraakkunsten leverden in den laatsten
tijd voornamelijk Donker Curtius en Hoffmann (Leiden 1857) en de Rosny (Parijs 1856); woordenboeken gaven : Medhurst (Batavia 1830), de Rosily
(Parijs 1858 en v.) en Gotsjkewitsj (russ.-japansch,
Petersburg 1857). De Japansche Letterkunde is rijk
in alle vakken ; de kostbare verzameling van japansche werken te Leiden, bijeengebracht door Siebold,
is beschreven door Hoffmann in den Catalogus
librorum Japanicorum (Leiden 1845).
Japansehe Zee, een gedeelte van den Grooten Oceaan, tusschen Corea, Mandzjoerije en de Japansche eilanden, is zeer stormachtig en vol klippen,
en wordt verbonden: met de Zee van Ochotsk door
de straat La-Peyrouse, met de Oost-chineesche Zee
door de straat van Corea.
Japara, stad op Java. Zie DJAPARA.
Japet, Japetus, zoon van Uranus en broeder
van Saturnus, regeerde in Thessalie, en had verscheidene kinderen, o. a. Atlas, Prometheus en Epimetheus. De Grieken beschouwden hem als den
stamvader van bun ras, en kenden niets dat hooger
in de oudheid opklom. Waarschijnlijk is J. identiek
met Japhet.
Japetus. Zie JAPET.
Japhet, een der zonen van Noach, waarschijnlijk dezelfde als Japet (Japetus) der Grieken. Volgens de mozaische overlevering (Gen. 10 : 2 ; en
1 Chr. I: 5) had J. zeven zonen, nl.: Gomer, Magog,
Madal, Javan, Tubal, Mesech en Thiras, die met bun
kroost het noordwestelijk gedeelte van Azie en tevens Europa bevolkten. Gomer beschouwt men als
stamvader der Cimbren, van Magog laat men de
Scythen of Geten afstammen, van Maddi de Meden,
van Javan de Ioniers of Grieken, van Tubal de Cappadociers, van Mesech de bevolking van Pontus, van
Thiras de Thraciers. Volgens de arabische overlevering bad J. elf zonen, waaronder een met name
Turk, die genoemd wordt als stamvader der Turken.
Al de zonen van J. en hunne afstammelingen worden bedoeld met den naam Japhetieten ; en de nieuw-
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ste taalgeleerden rangschikken onder den naam van
Japhetische volken en talen at de volken en talen,
die tot dusverre de indo-germaansche genoemd
plachten te worden.
Japhia, stad in stam Zehulon; Jozua 19 : 12.
Japhia, I) een der canaanitische koningen ;
Jozua 10 : 3. — 2) een der zonen van kon. David ;
II Sam. 5:15 ; I Chron. 3: 7; 14: 6.
Japhlet, achterkleinzoon van Azer; I Chron.
7 : 32, 33.
Japhleti, stad binnen de landpalen van het
lot, dat aan Jozef's kinderen werd toegedeeld ; Jozua
16 : 3.
Japho, tegenw. Jaffa, stad tegenover de landpalen van den stam Dan, aan de zee, was Jeruzalem's
haven, waar Jonas scheep ging naar Tharsis, op welken tocht hij over boord werd geworpen en ingeslikt
door een grooten visch, die hem drie dagen later
weder uitspoog. Jozua 19 : 46; II Chron. 2 : 16 ;
Ezra 3: 7; Jonas I : 3. Zie JAFFA.
Japoden, of Japyden, volkeren in het oude
Illyrie, aan de kust der Adriatische Zee, tusschen
Signia en Metulum. De J. werden aan de Romeinen
onderworpen door Sempronius Tuditanus en Pandusius, anno 129 v. Chr. Hunne voornaamste steden
waren Metulum en Avendo.
'Upon, fransche naam voor Japan.
Japorro, verbasterd van Djapara.
Japyden. Zie JAPODEN.
Japygie, tegenw. het zuidelijk gedeelte van
Terra d'Otranto, italisch landschap, in Apulie, bezuiden Messapia, vormde het oostelijk uiteinde van
het italische schiereiland, lag tusschen de lonische
Zee en de golf van Tarentum, en liep uit in het
promontorium Japygium. De voornaamste steden van
J. waren: Hydruntum, Callipolis, Leuca, Uxentum,
Valentium. Somwijlen verstond men onder den naarn
J. van Apulie het gansche gedeelte, dat bewoond
werd door de Grieken. Menigmaal zijn J. en Messapia met elkander verward.
Jarah, of Jarach, zoon van Joktan; dus J.'s
grootvaders grootvader was Noach ; Gen. 10 : 26.
Jarandilla, stad in Spanje, ruim 6 mijlen van
Palencia ; 2000 inw.
Jaransk, of Jarensk, twee steden in Rusland :
2) gouvt. Wjetka, aan den Jaran ; 2600 inw.
2) gouvt. Wologda, aan den Idrenga ; 1200 inw.
Jarbas, koning van Getulie, verkocht aan Dido
bet stuk gronds, waarop zij Carthago stichtte. Hij
wilde die prinses tot vrouw hebben, doch zij maakte
liever een einde aan haar levee, dan hem hare hand
te schenken. Virgilius geeft er deze lezing van : dat
J. door zijnen medeminnaar Eneas overwonnen werd,
en dat Dido zich eerst van kant maakte toen zij zag
dat Eneas haar ontrouw werd.
Jardane, slavin van Omphale, werd bemind
door Hercules, die eenen zoon bij haar verwekte,
nl. Alceus, die koning van Lydie werd, en wiens afstammelingen de lydische dynastie der Heraclieden
vormden. Zie ALCEUS 2).
Jardot (Alexandre Anne), krijgskundig fransch
schrijver, geb. 1804, diende in Algerie, werd 3 Jan.
1851 escadrons-chef van den grooten staf, 10 Dec.
1851 Wilder van het Legioen van Eer. Behalve zijne
vele uitmnntende militaire geschriften liebben wij
van hem : Revolutions des peoples de l'Asie moderne
(2 dln. Parijs 1839) ; La Chine ancienne et moderne
(Parijs 1844); enz.
Jareb, koning van Assur; Hosea 5: 13; 10: 6.
Jared, een in 't geslachtregister van Jezus ;
Luc. 3: 37.

Jaroslaw
Jarensk, twee russ. steden. Zie JARANSIC:
Jargeau, het oude Gargogilurn, stad in het
fransche dept. Loiret, aan de Loire, 4 wren gaans
bezuidoosten Orleans; 2800 inw.; was eertijds eerie
vesting ; de Engelschen veroverden J. in 1420, doch
1421 werd het hun ontweldigd door Jan I, hertog
van Alencon; kort daarna maakten de Engelschen
zich op nieuw meester van J., doch 1429 werd bet
hun voor goed ontnomen door Jeanne d'Arc.
Jarha, egyptische knecht of slaaf van Sesan, die
hem tot schoonzoon aannam.; I Chron. 2: 34, 35.
Jarib, 1) een der zonen van Simeon ; I Chron.
4: 24. — 2) een der wedergekeerden uit Babel ;
Ezra 8: 16; 10: 18.
Jar Jaksji, rivier in aziat. Rusland, ontspringt
in het gouvt. Omsk, komt in Turkestan, en valt na
eenen loop van 50 mijlen in den Kara-soe.
Jarsberg en Laurvig, sedert het laatst der 17e
eeuw twee leengraafschappen in Noorwegen, die sedert 1821 vereenigd zijn tot een amt, dat circa 42
vierk. mijlen groot is, met ruim 90,000 zielen; het
ligt aan den Christianiafjord en aan bet Skagerrak,
en heeft tot hoofdpl. Laurvig. Het plaatsje J. met
280 inw. ligt bekoorlijk aan den Temsbergsfjord.
Jarmello, vlek in Portugal, ruim 4 uren gaans
bezuiden Guarda ; 2800 inw.; was voorheen grouter
en welvarender, doch werd op bevel van koning Pedro I verwoest, omdat het de geboorteplaats was
van Pedro Coello, die medegewerkt had tot den dood
van Ines de Castro.
Jarmeritz, stad in Moravie, kreis Znaim ;
2200 inw.
Jarmuth, een der 31 rijkjes in Canaan, wier
koningen door de Israelieten, onder aanvoering van
Jozua, werden verslagen (Jozua 10 : 3, 5, 23 ; 12:
11); J. was een der steden, die toen aan den stam
Juda werden toegedeeld (Joz. 15 ; 35), en vervolgens eerie stad der Levieten werd (Joz. 21 : 29 ;
Neh. 11 : 29).
Jarnac, I) stad in het fransche dept. Charente,
3 uren gaans beoosten Cognac; 3500 inw.; vermaard
door den slag van 13 Maart 1569, waarin de Hugenoten de nederlaag leden, en hun aanvoerder, de
prins van Conde, sneuvelde. — 2) dorp in het
fransche dept. der Beneden-Charente, derdhalf uur
gaans benoorden Jonzac ; 1200 inw.
Jarnac (Gui de Chabot, beer van), naar wien
den coup de Jarnac genoemd is. Zie CHATE1GNERAIE.
Jaroah, zoon van Gilead ; I Chron. 5: 14.
Jaroczyn, stad in pruis. Posen, 8 mijlen bezuidoosten Posen ; 2100 inw.
Jaropolk, twee grootvorsten van Rusland, die
te Kiew regeerden (973-980 en 1132-1137); de
laatste viel in eene hinderlaag, die hem geleid was
door Boleslas, koning van Polen, en bleef eenigen
tijd gevangen.
Jaroslaw, 1) stad met 33,000 inw. aan de
Wolga, in europ. Rusland, 33 mijlen benoordoosten
Moskou, gesticht 1026 door grootvorst Jaroslaw,
zoon van Wladimir 1, had voor den grooten brand
van 1768 niet minder dan 84 kerken (thans 66).
Het is de hoofdplaats van 2) het gouvernement J.
zijiide het voorriialige grootvorstendom J., dat ruim
622 vierk. mijlen groot en met 977,000 zielen bevolkt is. — 3) stad in oostenrijksch Galicie, aati
de Sari (die zich in den Weichsel outlast), ligt 7
uren gaans benoordw. Przmysl ; 8800 inw.
—

Jaroslaw (George), grootvorst van Rusland,
zoon van Wladimir 1, suet 1019 zijn brooder Swiatopolk van den troop, en regeerde tot 1014. Hij had
verscheidene opstanden te bedwingen, en oorloogde

Jaroe•Tsampoe
niet ongelukkig tegen koning Boleslas van Polen en
tegen de keizers van Constantinopel. Door J. werd
de russische Kerk onafhankelijk gemaakt. Zijne
dochter, Anna van Rusland, werd de vrouw van
Hendrik I, koning van Frankrijk. In 1026 werd door
J. de stad gesticht, die naar hem genoemd is.
Jaroe Tsampoe, Jaru- Tsampu, de voornaamste rivier in Tibet, doorstroomt dit land van
het W. naar het 0., en wordt gehouden voor den
bovenloop hetzij van den Brahmapoetra, hetzij van
den Irawaddi.
r ika.Zi - JARRA.
Jarra, stad in ...r...
Jarrow, dorp en kerspel in 't engelsche graafschap Durham, 6 uren gaans benoordoosten Durham:
het dorp ligt aan den Tyne, en is de geboorteplaats
van Beda.
Jarville, dorp in het fransche dept. Meurthe,
aan de Meurthe, circa 1 uur gaans bezuidoosten
Nancy; 450 inw.; nabij J. de veldslag, die genoemd
wordt slag van Nancy, 5 Jan. 1477, waarbij Karel
de Stoute zijnen dood vond.
Jason, of Jazan, vader van Jonathan ; II Sam.
23 : 32.
Jasib, of beter Jasub, een der 4 zones van Issaschar ; I Chron. 7: 1 ; Num. 26: 24.
Jasikow (Nicolai Michailowitsj), een der beste
russische dichters der 19e eeuw, gab. 1801 te Simbirsk, gest. 1846 te Moskou.
Jasisehe golf. Zie -ASSICUS SINUS.
'Task. Zie DJASK.
Jaslo, stad in oostenrijksch Galicia, aan de
rivieren Jasielka, Dembowka, Ropa en Wysloka,
circa 20 mijlen bewesten Leopol ; 2400 inw.; is de
hoofdplaats van den kreis 3. (ruim 57 vierk. mijlen,
met 204,000 zielen).
Jasmin (Jaquou), fransch dichter in het dialect
van zijne geboorte-streek, geb. 6 Maart 1798 te
Agen, waar zijn vader kleermaker was, en waar hij
zelf het beroep van kapper uitoefende, dat hij, in
weerwil van de europeesche vermaardheid, welke
zijn talent als dichter hem verschafte, heeft uitgeoefend tot aan zijnen dood in Oct. 1864.
Jasmund, een schiereiland, zijnde het noordelijk gedeelte van het eiland Rugen.
Jasobam, een van David's helden ; I (Cron.
11: 11; 12: 6; 27: 2.
Jason, I) aanvoerder der Argonauten, was de
zoon van Eson, koning van Iolcos in Thessalie, die
van den troon was gestooten door zijnen schoonbroeder Pelias. Op 20-j. leeftijd vorderde J. van
Pelias teruggave van het rijk, dat hij van zijn vader
had moeten erven ; doch in plaats van aan die vordering te voldoen, wist Pelias den geestdriftelijken
jongeling over te halen eenen verren tocht te ondernemen, hopende dat J. bij dien tocht wel het
leven zou inschieten. Hij zond hem dus naar Colchis, om het Gulden Vlies te bemachtigen, dat Phryxus daar gebracht had, en dat bewaakt werd door
een vervaarlijken draak en door stieren, die verterende vuurvlammen spuwden. Tot (lien tocht riep
J. at de vorsten van Griekenland op, en werd door
hen tot aanvoerder gekozen. Allen scheepten zich
in op de Argo (naar den naam van welk schip ze
Argonauten genoemd zijn), en kwamen behouden in
Colchis aan. Bijgestaan door de tooveres Medea
(de dochter van koning /Fetes), die op hem verliefd
was geworden, kwam J. alle moeilijkheden te boven,
en gelukte het hem den kostbaren schat machtig te
worden, waarna hij er mede terugkeerde naar zijn
land, Medea met zich voerende, die hij tot vrouw
Dam. In lolcos teruggekomen, drong J. opnieuw op
—

Jassy
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de teruggave van zijne kroon aan ; en (bar Pelias
niet veel haast scheen te maken om aan dat verlangen te voldoen, liet Medea hem vermoorden door
zijne eigene dochters, die zij in den waan had gebracht dat ze haren vader weder jong konden maken
(zie PELIAs). Door deze misdaad kwam J. echter niet
in bet bezit van zijne kroon. Acastus, de zoon van
Pelias, maakte zich van den troon meester, en noodzaakte zijnen mededinger Thessalie te ruimen. Met
Medea nam J. nu de wijk naar Corinthe, waar zij
tien jaren achtereen in volmaakte eenstemmigheid
leefden, totdat hun geluk verstoord werd door J.'s
ontrouw. Vergetende welke verplichtingen hij aan
Medea had, werd J. verliefd op Creiisa of Glance,
dochter van den corinthischen koning Creon, met
-wie hij in het huwelijk trad, na Medea te hebben
verstooten. Hierover naar wraak dorstende, deed
Medea hare mededingster omkomen (zie CREtiSA),
en bracht de twee kinderen, die zij bij J. had, eigenhandig om het leven voor zijne oogen.
Jason, 2) tiran van Pheres in Thessalie, maakte
zich omstr. 375 v. Chr. van het hoogste gezag in
zijne geboortestad meester, onderwierp bijna geheel
Thessalie en een gedeelte van Epirus, maakte Macedonia schatplichtig, scoot een verbond met Thebe,
en sickle zich tusschen dit rijk en Sparta na den
slag van Leuctra ; ook bedreigde hij Delphi, dat hij
van at de daar opgehoopte schatten wilde, berooven,
zegt men, om de kosten te kunnen bestrijden van
eenen veldtocht, dien hij beraamde tegen Perzie.
Midden in zijne grootsche plannen werd hij vermoord (370 v. Chr.).
Jason, 3) hoogepriester der Joden, kocht 175
v. Chr. van Antiochus Epiphanes de hoogepriesterlijke waardigheid, en beroofde daarvan zijnen broeder Onias. Hij werd echter zelf verdrongen door
Menelas, en begaf zich toen naar Griekenland. Om
zich aangenaam te maken bij den koning van Syrie
had hij eenen griekschen naam aangenomen.
4) een der eerste Christenen te Thessalonica, was
een bloedverwant van Paulus ; Hand. 17: 5, 6, 7, 9 ;
Rom. 16: 21.
Jasonium promontorium, tegenw. kaap
Vono, voorgebergte van Cappadocia in de Zwarte
Zee, behoorde tot het land der Tibarenen.
Jasos, of Jassus, tegenw. Assem-katassie, eiland
in de Egeische Zee, bij de kust van Carie, naar het
westen, in de Jassische golf; hoofdpl. het stadje J.
Jassaktsji, goedbevolkte stad in europ. Turkije
(in Roemelie), in het oude Bulgarije, 19 mijlen benoordoosten Silistria ; citadel ; in 1790 en 1828 werd
J. door de Russen ingenomen.
Jassicus sinus, tegenw. Golf van Assemkalassie, in Klein-A zie, aan de kust van Carie, tusschen de golf van Mitete ten N. en de golf van Cnidus ten Z., ontleende haven naam aan het eiland en
stadje Jassus.
Jassus. Zie I-ASOS.
Jassy, molday. Jasch, het oude Iassorum
municipium, hoofdstad van Moldavia, aan den Bachlui,
ruim 4 uren gaans van den Proeth (Pruth) en 90
mijlen benoorden Constantinopel, heeft meer dan
70 grieksche kerken, en ruim 70,000 inw. (waaronder ruim 20,000 Joden, die er nagenoeg uitsluitend meester zijn van den koophandel). In den tijd
der Romeinen was J. eerie gewichtige stad. Zij is
verscheidene malen veroverd door de Russen. In
1792 (9 Jan.) werd te J. een vredestractaat geteekend tusschen Rusland en de Porte. Van de vele
branden, die J. geteisterd hebben, vermelden wij
vooral die van 1783 en de twee van 1827.

a s troy

J ana

Jastrow, stad in West-Pruisen, 17 mijlen bezuidw. Marieuwerder; 4100 inw.
Jasub, 1) zoon van lssachar en stamvader der
Jasubielen; zie JASIB. - 2) een' der lsraelieten, die
in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen natnen;
Ezra 10: 29.
Jasubilehem, een afstammeling van Juda;
I Chron. 4: 22.
Jasus. Zie JASOS.
Jasz — Bereny, marktvlek met 17,500 inw. in
Hongarije, aan de Zagyva, 7 a 8 mijlen beoosten
Pesth, is de hoofdplaats van het district der Jazygen.
Naar men wil heeft Attila in dit vlek gewoond ;
men ziet er althans zijn graf. In hetzelfde district
liggen nog eenige der vermelding waardige marktvlekken, waarvan de naam met Jasz aanvangt, nl.:
Jasz-Fenyszaru (3800 inw.), Jasz-Apathi (8000
inw.),jasz-Kiser (3500 inw.),Jasz-Also-Sz.-Gyorgy
(4800 inw.) en Jasz-Ladany (5300 inw.).
Jfistok, hongaarsche naarn voor Jazygen.
Jatahy, of Jutay, rivier in Zuid-Amerika, ontspringt in het oosten van Peru, komt op 9 gr. 40
min. zuiderbreedte in Brazilie, en ontlast zich na
een loop van ruini 160 mijl. in de Amazonenrivier.
father, of Jatthir, stad in Juda ; Jozua 15: 48 ;
21: 14;1 Sam. 30: 27; I Chron. 6: 57.
Jathniel, vierde zoon van Meselemja ; I Chron.
26: 2.
Jatinum, of Meldorum Civitas, stad in Gallie;
tegenw. Meaux.
Zie_AN-_
S FEL1PE.
S
Jativa, sta.. in Spanje.
Jatreb, stad in Arabie. Zie MEDINA.
JatS, of Djats. Zie RADZJPOETEN.
Jatthir, stad in Juda; zie JATHER.
Jaubert( Pierre A medee Em I ien Probe), fransch
orientalist, geb. 3 Juni 1779 te Aix in Provence,
professor der oostersche talen te Parijs, onder Lodewijk Filips staatsraad en pair, gest. 30 Jan. 1847,
heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door zijne
Elements de la grammaire turque (2e druk Parijs
1834) en door zijne fransche vertaling van de
RGeographie van Edrisi“ (2 dln. Parijs 1836-40).
Jauer, lat. Juravia, stad inpruis. Silezie, 5
uren gaans bezuiden Liegnitz ; 9300 inw.; beroemd
zijn de Jauersche braadworsten. lndertijd was J. de
hoofdstad van bet voormalige prinsdom J., dat in
het zuidelijk gedeelte van het tegenwoordige pruisische regeerings-district Liegnitz 58 vierk. mijlen
groot was.
Jauernik, stad in oosteiirijksch Silezie, 10 a
11 mijlen benoordvv. Troppau ; 2300 inw.; vlak bij
J. de Johannisberg met 't paleis van den prins-bisschop van Breslau (niet te verwarren met den door zijn
wijnbouw beroemden Johannisberg in 't Nassausche).
Jauja, stad met omstr. 4000 inw. in het peruaansche district Junin, aan de rivier J. (die zich
na eenen loop van 35 mijlen in den Rio-do-Sal outlast); is de hoofdplaats der (94,000 zielen tellende)
provincie J.
Jaujac, vlek in het fransche dept. Ardeche,
aan den Alignon, derdhalf our gaans benoorden
L'Argentiere; 2500 inw.
DJALNA.
sta d.
D
Jaulna,
_
D
. 1 Zie DJANAGAR.
Jaunagur, int l. stall.
Jaunaye (la), eene plants in het fransche dept.
der Beneden-Loire, 5 uren gaans bezuidw. Nantes.
Te la-J. word 17 Febr. 1795 de eerste pacificatie

Jaureguy (Jean), de prinsenmoorder, geboortig nit Biskaje, was bediende op een koopmanskanroor te Antwerpen in de 16e eeuw. Door zijnen
patroon, die een Spanjaard was (zie ANASTRO) werd
hem eene goede sum gelds beloofd als hij prins Willem I van het 'even beroofde ; de boekhouder, Antonio de Yeller°, deed ook zijn best om J. tot het
bedrijven van dat gruwelstuk aan te sporen. Als
dweepziek Roomsch-katholiek raadpleegde J. er zijnen biechtvader over, pater Anthonis Timnfertnans,
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der Vendee gesloten tusschen tie commissarissen
der Conventie en een der voornaainste aanvoerders
der koningsgezinden, nl. Charette.

Jaure,

friesche dorp Hiaure.

van de orde der Jezuieten, en deze liet niet na hem
aan te moedigen, en het hem als een Gode welbehagelijk werk voor te stellen den prins, als hoofdsteun
der ketters, te verdelgen. Voorgevende dat hij den
prins een verzoekschrift wilde overhandigen, wachtte
J. op zondag 18 Mani 1582 den prins af, Wen deze
met eenige fransche edellieden nit de groote zaal
der voormalige citadel kwam, waar men bet middagmaal genuttigd had, en zoo loste J. verraderlijk eene
pistool: de kogel trot den prins onder het reciteroor, ging door bet verhemelte, en kwam onder bet
linkeroor weder nit ; gelukkig mocht de prins dezen
tnoordaanslag overleven, daar de wond niet dOode-

lijk was. Eenige bedienden van den prins waren
dadelijk toegeschoten, en hadden in huunen bliuden
ijver den moordenaar Ind verscheidene steken afgemaakt ; zijn lijk werd op rechterlijk bevel gevierendeeld. J.'s patroon redde zich door de vlucht ; doch
zijne twee medeplichtigen (de boekhouder en de
pater Jezuiet) werden levend gevierendeeld, en de
hoofden en vierdeparten der 3 booswichten op de
bolwerken van het kasteel te pronk gezet, van waar
ze in 1586 door de Jezuleten werden weggenomen
met groote plechtigheid als heilige reliquien.
Jaureguy y Aguilar (Juan de), spaansch
dichter en schilder, geb. omstr. 1570 te Toledo,
gest. Jan.. 1641 te Madrid als stalmeester van koningin Izabella, de gernalin van Filips IV. Als schilder behoort J. tot de Florentijnsche school; hij had
fang te Rome doorgebracht. Als dichter is hij vooral
bekend door zijne spaansche overzetting van Tasso's
.Anyinta".

Jauri, of Yauri, landschap in Afrika's binnenland, aan den middelsten loop van den Niger, behoort
tot het Fellata-rijk Gando, en heeft tot hoofdstad
J., welke stad 20,000 inw. telt.
Jauru, rivier in de brazil. prov. Mato-Grosso,
ontspringt 19 mijlen benoorden Villa-Bella, en ontlast zich, na eenen 35 mijlen langen zuidoostelijken
loop in den Paraguay, 10 uren gaans bezuiden VillaMaria. In 1754 werd bij het vereenigingspunt der
beide rivieren (J. en Paraguay) eene inarmeren
obelisk met de wapens van Spanje en Portugal, als
grenspaal tusschen Brazilie en Paraguay, opgericht.
Java (Klein-), het Soenda-eiland Bali.
Java, vroeger veelal Groot-Java, om het te onderscheideri van Bali (dat Klein-Java genoemd werd),
wellicht het Jabadiec van Ptolemeus, een der Soendaeilanden, waarvan het, op Sumatra na, het grootste
is, strekt zich van bet 0. naar het W. nit over eene
lengte van 140 mijlen, bij eene gemiddelde breedte
van 20 mijlen, en heeft in het geheel eene grondsoppervlakte van 2,347 vierk. mijlen (met inbegrip
van Madura, dat administratief onder J. behoort,
ruirn 2444 vierk. mijlen). Het eiland J. wordt omspoeld als volgt : ten N. door de Zee van Java ; ten
IN, 0. door de straat van Madura, waardoor het van
Madura gescheiden worth; ten 0. door de straat.
Bali, die J. van Bali scheidt; ten Z. door de ludiselie Zee ; ten W. door de straat Soenda, waardoor
het gescheiden is van Sumatra. De geclaante van J.

Java

Java

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

1.

Bantam

2.

Batavia

456,907

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

329,368
157,648
817,053

4.

Cheribon

867,718

5.
6.

Tagal
Banjoemas

392,581
436,174

7.
8.

Pekalongan
Bagelen

273,032
691,455

Kadoe
Samarang
Japara (Djapara)

457,833
908,987
509,306

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

*3. Patjitan
Madioen
Rembang
Soerabaja

het overige zijn de heerschende talen het Javaansch
en het Soendaasch (zie MALEISCHE TAAL). Nog slechts
een klein gedeelte van J. staat onder inlandsche
vorsten (den soesoenan van Soerakarta en den sultan van Djokdjokarta); voor het overige staat geheel
J. onder het nederlandsch gezag, dat vertegenwoordigd wordt door eenen gouverneur-generaal over
geheel Nederlandsch Indie, die zijne residentie heeft
in de hoofdstad Batavia, en aan wien ook de inlandsche vorsten onderhoorig zijn. Volgens de oude beschrijvingen werd J. gesplitst in een westelijk gedeelte (Soenda of Sunda) en een oostelijk gedeelte
(Java). Wanneer men dan ook te Batavia van J.
spreekt, wordt daaronder nooit verstaan dat gedeelte,
dat ten westen van de Lassarie ligt, zooals Bantam,
Jacatra, enz. maar slechts het gedeelte, dat beoosten
de rivier ligt ; en dit gedeelte wordt ook bedoeld
wanneer er gesproken wordt van het eigenlijke Java.
Tegenwoordig wordt het eiland J. gemeenlijk in 3
gedeelten gesplitst, nl.: Westelijk-J., Middel-J. en
Oostelijk-J. (waarvan de beide eerste het zooeven
bedoelde eigenlijke J. vormen). Administratief is J.
ingedeeld in 21 residentien en 4 adsistent-residentien
met de onder-indeeling in regentschappen. Aanvangende aan de westzijde, en gaande naar het oosten,
volgt hier eene tabel dier indeeling,waarbij wij slechts
in staat zijn de bevolking van 1858 (zie hierboven) op
te geven, hetgeen echter voldoende is, om over de bevolktheid van al de residentien en ads.-res. een vergelijkend overzicht te hebben

Zielental

in 1858.
532,786

9.
10.
11.
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104,950
377,510
652,589
1,132,274

Kediri
326,655
Pasoeroewan
445,171
Probolinggo
297,674
Bezoeki
281,826
*4. Banjoewangi
38,249
De 2 Vorstenlanden :
19.
Soerakarta
691,631
20.
Djokdjokarta
344,255
Totaal
11,523,632
21.
Madura ('t eiland) dat vroeger
tot de resid. Soerabaja behoorde
419,387
Totaal
11,943,019

Indeeling.

regentschappen Serang, Pandeglang, Tjiringin, Lebak ; en district Tanara.
district der stad en voorsteden ; Bataviasche Ommelanden; de Duizend-eilanden (eill. in de baai van
regentschap Buitenzorg. Batavia).
regentschap Krawang.
regentscbappenTjandoer, Bandong, Soemedang, Soekapoera, Limbangan.
reg. Cheribon, Indramajoe, Galoe, Madjalengka,
Koeningin.
reg. Tagal, Pamalang, en Brebes.
reg. Banjoemas, Poerwokerto, Poerbolingo, Bandjarnegara, Tjilatjap.
reg. Pekalongan, Batang.
reg. Poerworedjo, Koetoardjo, Keboemen, Karanganjar, Ambal, Ledok.
reg. Magelan, Temangoong.
reg. Samarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kendal.
reg. Pattie, Japara, Koedoes, Djawana (met de
Krimon-Djawa-eilanden).
reg. Patjitan.
reg. Madioen, Magetan, Ngawie, Poerwodadie, Ponorogo, Soemorotto.
reg. Rembang, Toeban, Bodjonegoro, Blora.
reg. Soerabaja, Sidoeardjo, Modjo Kerto, Grissee,
Sidajoe, Lamongan, Bawean (het eiland).
reg. Kediri, Berbek, Ngrowo, Trengalek, Blitar.
reg. Pasoeroewan, Malang, Bangil.
reg. Probolinggo.
reg. Bezoeki, Panaroekan, Bondowosso.
reg. Banjoewangi.
elk onder een eigen vorst ; beide vorsten zijn
; leenmannen van 't Nederl. gouvernement.
zielen op Java (1858).
sedert 1857 eene afzonderlijke residentie, ingedeeld in de reg. Pamakassan, Madura, Sumanap.
zielen op Java en Madura (1858).
Reeds
13
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Reeds in de booge oudheid ontving J. uit Indie
zijne eerste beschaving, en werd er de godsdienst
van Brahma ingevoerd, terwijl op bet eiland eene
menigte inlandsche rijkjes bestonden, die van bevel.lede minder in getal werden, totdat ze zich eindelijk
alien opgelost hadden in het bloeiende rijk van
Madzjapahit, dat ten onder ging in 1405, toen J.
veroverd werd door de Arabieren, die er den Islam
invoerden, en de rijken Bantam en Mataram stichtten. Rnim eene eeuw later kwamen de Portugeezen
zich op de Oost-Indische eilanden vertoonen. In
1510 bezocht Albuquerque voor bet eerst Sumatra,
1511 veroverde hij de stad Malakka, en middelerwijl
had hij door zekeren Moor, met name Nacoda Ismael, die met een schip handel dreef, reeds den
weg laten banes naar J., waarheen hij nu Antonio
de Abrew afzond met drie schepen, die op J. binnenliepen in de haven van Agazai (vermoedelijk het,
tegenwoordige Grissee), en vervolgens ook de eilanden Amhoina, Banda, enz. in den Molukschen archipel bezochten. Op de terugreis van de Molukken
verloor Nacoda Ismael zijn schip nabij Toebag op
de kust van J., doch de lading werd geborgen ; en
• om die lading af te halen zond de portugeesche
gouverneur van Malakka 4 schepen af (1513), die
verscheidene havens op J. aandeden, en overal goed
werden ontvangen. Van dat tijdstip af namen de
Portugeezen van Malakka naar de Molukken steeds
hunnen koers door de straat van Seban, en deden
dan gemeenlijk ook eenige havens op J. aan. De
rijke voordeelen, die de Portugeezen nit de eilanden
in 0. I. trokken, wekten den naijver der Hollanders
op, en aan Cornelis Houtman (zie HOUTMAN) komt
de eer toe, ons den weg te hebben gebaand naar onze
kostelijke oostindische bezittingen: '23 Juni 1596
zetteden de Nederlanders voor het eerst voet aan
wal op J., te Bantam ; meer tochten volgden, en
I 610 kwam de eerste nederlandsche opperlandvoogd,
Pieter Both, te Bantam aan. Hij vond daar echter de
gesteldheid niet gunstig genoeg om er eene factorij
te vestigen, tot welk einde hij naar Jacatra vertrok,
waar hij eene duurzame nederzetting stichtte, die
4 Maart 1620 den naam ontving van Batavia, en van
toen af de hoofdplaats werd van al de nederlandsche
bezittingen in 0. I. Nagenoeg onafgebroken hebben
de Nederlanders oorlog gevoerd met de inlandsche
vorsten op J., totdat ze nagenoeg het geheele eiland
onder hun gezag gebracht hadden. Toen Nederland
echter in 1811 een wingewest van Frankrijk werd,
vaardigde de britsche gouverneur-generaal van Bengalen, lord Minto, 11 Sept. van dat jaar eene proclamatie uit, waarbij J. verklaard werd voortaan
onder bet oppergezag van Groot-Britannia te staan,
en zes dagen later (17 Sept.) volgde de capitulatie,
waarbij J. en alle onderhoorige bezittingen in handen der Engelschen kwamen, die er meester van
gebleven zijn tot 19 Aug. 1816, toen al de nederlandsche buittingen in den 0. I. archipel, krachtens
het vredestractaat van Parijs, aan de Nederlanden
teruggegeven werden. In 1824 werd J. het tooneel
van eenen dreigenden opstand tegen het nederlandsch
gezag, die slechts na 5 jaren hardnekkig oorlogens
gedempt werd na de gevangenneming 28 Maart 1830
van Diepo Negoro (zie dat art.), die de ziel van den
opstand was geweest.
Java (Zee van), het gedeelte der Indische Zee
tusschen de eilanden Banka, Billiton en Borneo ten N.,
Celebes ten 0., Java tea Z. en Sumatra ten W.
,.ALEISCHE TAAL.
Javaansche taal. lie.em
Javalcuz, drukbezochte badplaats in de spaansche prov. Jaen, in het dal van den Tercero.

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

Jazygen

Jeanne d'Arc

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

Jeanne ( Sain te),1) dochter van Frankrijk's ko ning Lodewijk XI, geb. 1464, werd 1476 uitgehuwe lijkt aan Lodewijk, hertog van Orleans (later Lodewijk XII), die niet van haar hield, omdat zij leelijk
en vroom was ; hij verstiet haar, zoodra hij koning was
geworden (1498). Zij ging in een klooster te Bourges
(zie ANNONCIADE), en stierf 1505; kerkelijke gedenkdag 4 Febr. -- 2) zie CHANTAL.
Jeanne d'Albret, moeder van Hendrik IV,
dochter en erfgenaam van Hendrik d'Albret, koning
van Neder-Navarre en Beam, werd 1548 uitgehuwelijkt aan Antoine van Bourbon, hertog van Vendome, en bracht 1553 den zoon ter wereld, die zoo
beroemd is geworden onder den naam van Hendrik IV.
In 1555, bij den dood haars vaders, diens kroon ervende, verloor zij 1562 Karen gemaal, en regeerde
van dien tijd of alleen. Met vaste hand en wijs beleid
hield zij de teugels van het bewind, voerde 1567
het Protestantismus in haar rijk in, en bracht Karen
zoon op in ijver voor de nieuwe leer. Naar het hof
van Frankrijk gelokt, onder voorwendsel dat men
met haar wenschte te onderhandelen over een huwelijk van Karen zoon met Margareta van Valois,
de zuster van Karel IX, stierf zij te Parijs 1572, twee
maanden vOOr den beruchten Bartholomeus-nacht ;
zeer waarschijnlijk was haar dood het gevolg van
verraderlijk aan haar toegediend vergif.
Jeanne d'Arc, bijgenaamd de Maagd van Orleans, zou als eene ongelukkige dweepster reeds !anger dan 4 eeuwen vergeten zijn, indien niet een
gunstige samenloop van omstandigheden haar verheven had tot den rang van heldin. Zij was 1410 te
Domrerny, bij Vancouleurs, geboren uit eenvoudige
landlieden, en bracht tot haar 18e jaar haar levee
door met veehoeden en rozenkransbidden. Reeds op
haar 13e jaar begon zij vizioenen te hebben, welk
ziekte-verschijnsel bij den overgang nit den kinderleeftijd tot het maagdelijke tijdperk bij vele meisjes
eene geneeskundige behandeling noodzakelijk maakt.
De ouders van J. kwamen echter niet op het denkbeeld, voor de geestverrukkingen van het meisje genezing te zoeken, maar hielden het, even als J. zelve,
voor uitgemaakt, dat God er zijn welbehagen in
vond nu en dan zich aan het lieve kind te vertoonen
of eene samenspraak met haar te houden. Reeds 5
jaren ongeveer had J. het voorrecht van dien vertrouwelijken omgang met God met andere woorden : reeds 5 jaren feed zij aan telkens wederkeerende vlagen van krankzinnigheid — toen zij zich
eindelijk door nieuwe vizioenen en nieuwe stemmen
uit den hemel aangespoord voelde, om niet !anger
achter koeien en schapen te loopen, maar het werktuig in de hand des Heeren te worden om Frankrijk
te redden, dat, door binnenlandsche onlusten geteisterd en verzwakt, nagenoeg geheel veroverd was
door de Engelschen. Nauwlijks had zij openbaarheid
gegeven aan de grootsche taak, haar door den heml
opgedragen, of eenige dweepzieke boeren verklaarden zich bereid om haar te volgen, en aan bet hoofd
van deze kleine bende verliet J. het gehucht, met
een vaandel in de eene en een zwaard in de andere
hand. Aan alle nieuwsgierigen, die vroegen wat er
gaande was, werd het doel van Karen tocht met
geestdrift kond gedaan, en reeds spoedig was haar
gevolg aangegroeid tot een talrijken zwerm. Zoo
toog zij naar Cl iRon, in Touraine, waar Karel VII
op dat oogenblik een weelderig hofleven leidde, als
een vorst, die zich onbezorgd geheel kan overgeven
aan het vermaak, en niet als een vorst, die van den
eenen dag op den anderen gevaar liep zijne kroon te
verliezen ; want de eenige stad van gewicht, die de
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Jeanne Hachette

koning van Frankrijk nog bezat, nl. Orleans, werd
door eene duchtige engelsche armee belegerd, en
zou zich waarschijnlijk reeds spoedig moeten overgeven. Niet dan met zear veel moeit.e en na herhaalde malen te zijn afgewezen, mocht het J. eludelijk gelukken tot eene audientie bij den koning te
worden toegelaten: en in weerwil dat zijne hovelingen den draak met haar stakes, besloot hij haar het
opperbevel toe te vertrouwen over een klein gedeelte
zijner troepen. Hij geloofde wel niet aan hetgeen J.
hem zeide, dat zij door God werd gezonden om hem
naar Rheims te brengen, waar hij als koning zoo
worden gezalfd ; maar zooveel was zeker, dat zij het
goed meende: hij kon er dus niets anders bij verliezen dan eenige soldaten. Aan het hoofd der kleine
troepenmacht, die onder hare bevelen gesteld was,
rukte J. op naar het belegerde Orleans; en het geloof aan hare goddelijke zending vervulde die soldaten met eene onbeschrijfelijke geestdrift. Dat
geestdrift in den oorlog het halve werk is, bleek tiler
beter dan 29 April 1429 gelukte het J. met
hare soldaten binnen de belegerde stad te komen,
en nu deed zij met hare betide zulke stoute
len, dat de vijand acht dagen later het beleg opbrak
(8 Mei). Dat nu de geestdrift bij de fransche armee
algemeen werd, laat zich gemakkelijk begrijpen ; en
zoo mocht het J. gelukken Karel werkelijk naar
Rheims te brengen, door een land heen, dat aan
alle kanten in de macht was van den vijand. Op
dezen tocht werden verscheidene steden aan de
Engelschen ontweldigd en de slag van l'atay gewonnen, waarin de Engelschen (aangevoerd door Talbot) zulk eene gevoelige nederlaag leden ; en 17
Juli 1429 werd Karel VII werkelijk te Rheims als
koning gezalfd. No verklaarde J. hare heilige taak
volbracht, en wilde terugkeeren naar hare geboorteplaats ; doch zij liet zich door de dringende beden
des konings overhalen, orn hem nog meer diensten
te bewijzen, en bleef hij de armee. In 1430 wierp
zij zich met eenig krijgsvolk in Compiegne, dat belegerd werd door de Burgundiers (Bourguignons)
en de Engelschen ; doch bij eenen uitval, dien zij vervolgens uit de belegerde stad deed, werd zij door
de Burgundiers gevangen genomen (24 Mei); deze
leverden haar nit aan de Engelschen te Rouaan, en
nu ging de komedie voor J. veranderen in een treurspel, want hare rol van heldin werd no verwisseld
in die van martelares. Beschuldigd van ketterij en
van tooverij, werd zij voor eerie rechtbank gebracht,
die gepresideerd werd door den bisschop van Beauvais (zie CAUCHON); het proces dnurde vier voile
maanden, en eindigde hiermede, dat de arme J. in
Jan. 1431 veroordeeld werd om levend verbrand te
worden, welk vonnis 30 Mei daaraanvolgend werkelijk te Rouaan aan haar werd voltrokken. Karel VII
liet later haar proces herzien, en hare onschuld nitsprekeu, terwij1 hij hare familie tot den adelstand
verhief. Te Rouaan en te Orleans werden haar ter
eere monumenten opgericht ; en hare romantische
geschiedenis is door vele dichters bewerkt : Schiller
en Al. Soumet hebben elk eene uitmuntende tragedie
geschreven, waarin J. de hoofdpersoon is; Casimir
Delavigne heeft haar verheerlijkt in eene treffende
elegie ; hetzelfde deden Ozaucaux en de Engelschman Southey, elk in een schoon dichtstuk ; belachlijk gemaakt is de geschiedenis van J. door Voltaire
iu een kluchtdicht, dat overvloeit van vinnige spottern ijen op bet bijgeloof en van onkieschheden, die
makes dat La Pucelle d' Orku us van Voltaire gees
eschikte lectimr voor vronwen.

Jeanne Hachette. Zi e liAcuelie.

J eddo
Jean Paul. Zie

RICHTER (J. P. F.).

Jean Pied de Port (St.-), stad met 2400
-

-

-

inw. in 't fransche dept. Basses-Pyrenees, aan de
Nive en aan den voet der Pyrenean, 7 a 8 uren gaans
bewesten Mauldon; werd gesticht in 716, behoorde
lang aan Spanje, doch werd bij het tractaat der Pyreneen (1659) afgestaan aan Frankrijk; de 1680
gebouwde citadel bestrijkt den weg naar Spanje.
Jearim, berg aan de landpaal van den scam
Juda ; Jozua 15: 10.
Jeathrai, een uit het geslacht der levieten ;
I Citron. 6: 21.
Jeball. Zie DIEBAiL.
Jebchar,of Jibchar, zoon van David; I Chr. 3 : 6.
jeberechja, vader van Zacharia ; Jezaia 8: 2.
Jebus, en Jebusi, oude namen van Jeruzalem;
zie JEBUSIETEN.
Jebusieten, fr. Jebuseens, een tot de Ammonieten behoorend canaanitisch yolk in het zuiden
van Palestina ; hunne hoofdstad was de sterkte Jebus
(vermeld Richt. 19 : 10, 11; I Citron. 11: 4, 5) of
Jebusi (Jozua 18: 28), die vroeger Salem had geheeten ; lang hield deze sterkte stand in de oorlogen der J. met de israel. stammen Juda en Simeon,
doch eindelijk werd zij voor goed veroverd door
David, die Karen naam in Jeruzalem veranderde, en
er de hoofdstad zijns rijks van maakte. In het 0. T.
zijn de J. vermeld : Gen. 10: 16 ; 15: 21 ; Jozua
15: 8, 63; 18 : 16; Richt. 1: 21 ; 19: 11; II Sam.
24: 16; I Citron. 1: 14; 11 : 4; 21: 15.
Jechdeja, 1) een leviet uit de Kehathieten ;
I Citron. 24: 20. — '2) overste over David's ezelinnen ; I Chron. 27: 30.
Jecholia, vrouw van Amazia, die koning van
Juda was, en moeder van Azaria of Uzzia, die zijns
vaders opvolger werd; II Kon. 15: 2; II Chron. 26 : 3.
Jechonia,dezelfde die II Chr. 36 : 8, 9 genoemd
wordt Jehojachin, volgde 597 v. Chr. zijnen vader
Jojakim op als koning van Juda, doch had slechts
drie maanden geregeerd, toes hij door Nebukadnezar van den troon gestooten en gevankelijk naar
Babel weggevoerd werd ; 1 Chron. 3 : 16, 17 ; Esth.
2: 6 ; Jerem. 24: 1; 27: 20; 28: 4 ; 29: 2.
Jechonias, een in 't geslachtregister van Jezus ; Matth. 1: 11, 12.
Jecker, beig. rivier. Zie JEKER.
Jedaja, vijf verschillende personen in het 0. T.:
I Chr. 4: 37; 9: 10; 24: 7 ; Ezra 2: 36; Neh. 3:
10 ; 7: 39; 11: 10; 12: 6-21; Zach. 6: 10, 14.
Jedan, een der Aroe-eilanden, is onbewoond,
behoort tot de residentie Banda (nederl. 0. 1.).
Jedburgh, stad in het schotsche graafschap
Roxburgh, 7 a 8 mijlen bezuidoosten Edinburg, ligt
aan den Jed (die zich in den Teviot ontlast), en
heeft 3000 inw.; het is eene .oude stad, die reeds
dagteekent van vOOr de 10e eeuw.
Jeddo, hoofdstad van Japan, op de oostkust
van Nipon, aan de uitwatering van den Todagawi,
is een der volkrijkste steden van de wereld, als
hebbende tusschen de 2 en 3 millioen inwoners.
Midden in de stad ligt op eene hoogte, omringd van
grachten en wallen, het paleis van den taikoen of
koebo (d. i. de wereldlijke keizer), welk paleis ruim
1 geogr. mijl in omtrek beslaat, daar het, behalve
de appartementen voor den keizer en voor zijne
vrotiweri, tevens vertrekken bevat voor at de marinelijke arstarnmelingen en bloedverwanten des keizers.
Tot 1854 waren de Hollanders de eenige vreemdelingen, die (en dat nog met een uiterst lastig cerenioniel) binnen .1. werden toegelaten; setlert dien
tijd zijn te J. reeds gezantsehappen van vreemde

Jedi
mogendheden gevestigd (zie JAPAN). Ill 1855 (12
Nov.) Teed J. vreeselijk door eene aardbeving.
Jodi, ziener van kon. Salomon ; II Chron. 9: 29.
jediabl, 1) een der zonen van Benjamin ;
I Chron. 7: 6, 10, 11. — 2) twee helden van
David; I Chron. 11: 45; 12: 20. — 3) een der
kinderen van Meselemja den portier; 1 Chron. 26:2.
jedida, vrouw van Anion, koning van Juda,
en moeder van zijnen opvolger Josia ; 11 lion. 22 : 1.
Jedid - Jah, dezen naam gaf God aan bet kind,
door Bathseba gebaard aan David, die het bij de
besnijdenis Salomon genoemd had ; II Sam. 12: 25.
Jeduthun, opperzangmeester in den tempel;
1 Chron. 9: 16; 16: 38, 41, 42; 25: 1, 3, 6;
Chron. 5: 12 ; 29: 14; 35: 15; Neh. 11: 17.
David dictate voor J. de psalmen 39, 62 en 77.
Je – ef, eiland in den Molukschen archipel, bij de
oostkust van Gilolo, onder den sultan van Tidore.
Zie JEPH
Jef
Jefferson, eene groote menigte steden, enz.
in de Vereenigde Staten van N.-Amerika zijn dus
genoemd ter eere van den president (Thom. J.),
0. a.: 1) Jefferson-City, hoofdstad van den staat
Missouri, aan den Missouri, en door den grooten
Pacific-spoorweg in gemeenschap met St.-Louis;
heeft 3500 inw. — 2) Jeffersonville, stad in Indiana,
graafschap Clerk, aan den Ohio; 3500 inw.
Jefferson (Thomas), van 1801 tot 1809 president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
geb. 2 April 1743 te Shadwell in Virginie, begun
zijne loopbaan als advocaat, werd 1769 lid der Wetgevende vergadering van Virginie, 1775 vertegenwoordiger van dien staat in het Congres, was een
der voornaamste manners in den strijd tegen Engeland, en stelde de onafhaiikelijkheidsverklaring
op, die 4 Juli 1776 door het Congres werd aaugenomen. Als lid der Wetgevende vergadering van
Virginie gaf hij aan dien staat eene andere grondwet,
werd 1779 gouverneur van Virginie, 1781 amerik.
gezant te Parijs, 1786 dito te Londen. In 1789 werd
hij staats-secretaris van het gouvernement der Unie,
uit welke betrekking hij 1793 zijn ontslag nam ;
daarop werd hij 1801 tot president der Unie gekozen, en als zoodanig herkozen 1805; toen men hem
ten derden male met die hoogste waardigheid wilde
bekleeden, bedankte hij voor die eer (1809), omdat
zijne herbenoeming-opnieuw in strijd zou geweest
zijn met de wetten der Unie. Niettemin ging hij
voort nuttig te zijn voor den bloei van de Vereenigde
Staten, wijdde zich in het bijzonder aan de belangen
eerier door hem gestichte universiteit, en stierf
zonder eenig vermogen na te laten 4 Juli 1826.
Verscheidene philosoph. en staatk. werken heeft J.
geschreven, o. a. een boek over Virginie (gedrukt
1781), in het Fransch vertaald onder dezen titel
Notes stir la Virginie (Parijs 1786).
Jefferson Davis. Zi e DAVIS.
Jeffreys, of Jeffrys (sir George), engelsch
staatsman, bekleedde reeds hooge arnbten under
Karel II, en werd bij de troonsbeklimming van Jacobus II door dezen tot lord-kanselier benoemd. Hij
maakte zich gehaat en veracht door de strengheid
en wreedheid, waarmede hij alien vervolgde, die
geen blinde aanhangers van de Kroon waren. Toen
Jacobus II verdreven was (1688) zocht J. zich te
redden door de vlucht ; doch hij werd herkend en
gevat, en in den Tower gevangen gezet, waar hij
1689 stierf van verdriet. Even berucht als J.'s wreedheld was ook zijne onrnatigheid.
Jefreinow, stad in het russ. gouvt. Toela, aan
de Metsja, 16 mijlen bezuidoosten Toela; 9800 inw.
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Jegar – Schadutha, het gedenkteeken, op-.
gericht ter plaatse waar Laban zijnen schoonzoon
Jacob achterhaald had ; Gen. 31: 47.
Jegdalia, of Jigdalia, vader van Hanan ; Jerem.
35: 4.
Jegeal, of Jigeal, een der kinderen van Semaja ;
I Chron. 3: '22.
Jegin, vier eilanden in den Wageoe-Misoolarchipel (nederl. 0. I.), bewesten Nieuw-Guinea ;
ze staan onder Salwati.
Jegorjewsk, stad in bet cuss. gouvt. Nam,
aan de Goesslenka, 12 inijlen benoordw. Rjazan;
5600 inw.
Jegun, stad in 't fransche dept. Gers, 4 uren
gaans benoordw. Auch ; 2200 inw.
Jehalelel, afstammeling van Juda ; I Chron.
4: 16.
Jehan, zooveel als Jean, Johan en Jan.
Jehan d'Authon. Zie AUTHON.
Jehan de Meung. Zie m—EUNG.
Jehanabad, of Djehanabad, stad in britsch
0. I., pres. Bengalen, 10 mijlen bezuidoosten Benares ; 1200 inw.
Jehazia, een dergenen, die aangesteld werden
um op te nemen wie der lsraelieten in de babyl.
ballingschap vreemde vrouwen hadden genomen;
Ezra 10 : 15.
Jehezkel, een der joodsche priesters; I Chron.
24: 16.
Jehia, een der portiers van de Verbonds-ark ;
I Chron. 15 : 24.
Jehiel, een der portiers van den tempel; I Chr.
15, 16, 23, 27, 29; II Chr. 20, '21, 29, 31, 35 ;
Ezra 8 en 10. In I Chron. 26 Jehieli.
Jehizkia, 1) een overste des yolks in Ephraim ;
Il Chron. '28: 12. — 2) koning van Juda, dezelfde
als Hizkia (zie dat art.), wordt onder den naam J.
in het 0. T. vermeld: II Kon. 20: 10 ; 11 Chron.
28, 29, 30, 31, 32 en 33 ; Jerem. 15 : 4 ; Micha 1: '1.
Jehoadda, eene afstammeling van Saul; I
Chron. 8: 36.
Jehoahaz, koning van Juda ; zie JOACHAZ.
Jehoe, eiland in den Molukschen archipel, bij
de west kust van het oostelijk scheireiland van Gilolo;
staat onder den sultan van Tidore.
Jehojachin, volgde zijn vader Jehojakim op
den Croon als koning van Juda ; 11 Chron. 36 : 9;
is dezelfde als Jechonia (zie dat art.).
Jehojada, overste der Aaronieten ; 1 Chron.
12: 27.
Jehojakim, koning van Juda; zie ELJAK1M 2).
Jehoram, koning van Juda, was 32 jaren oud
toen hij zijnen vader Josaphat opvolgde, en regeerde
8 jaren; II Kon. 9: 16, 25, 29.
Jehoshaphat. Zie JOSAPHAT.
Jehovah, naam van den eenigen God der Hebreers ; vergelijk ADONAI.
Jehu, 1) koning van Israel (876-848 v. Chr.),
was eerst veldheer van koning Joram, doch doodde
dezen op last van den profeet Eliza, door wien hij
zeif tot koning gezalfd werd, om het goddelooze
geslacht van Achab en de Baalsdienst uit te roeien.
Hij werd echter door de Syriers verslagen, en moest
hun al het land heoosten den Jordaan prijsgeven.
Na 28 jaren geregeerd te hebben stierf hij te Samaria, en werd opgevolgd door zijnen noon Joahaz. In
het 0. T. is J. vermeld 1 Kon. 19: 16, 17; II Kon.
9: 2 en v.; 10: 1 en v.; 12: 1; 13: 1; 14: 8; 15:
12; II Chron. 22: 7-9; 25: 17; Hosea 1: 4. —
2) een protect in Israel, voorspelde aan koning Baeza
den val van diens geslacht (I Kon. 16: 1, 7, 12) en
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Jehubba

aan koning Josaphat diens overwinning op de Ammonieten en Moabieten (II Chron. 19 en 20).
3) een man uit den stam Juda I Chron. 2: 38. —
4) een afstammeling van Simeon ; I Chron. 4 : 35. —
5) een der helden van David ; I Chron. 12 : 3.
Jehubba, afstammeling van Aser ; I Chron.
7: 34.
Jehud, stad in den stam Dan ; Joz ► ra 19: 45.
Jehuda, schrijver van de Dialoghi di amore
(Rome 1535). Zie ABRABANEL.
Jehudi, een hoog beambte van Jojakim, koning
van Juda, verbrandde de door Baruch voorgelezene
profetie van Jeremia; Jerem. 36: 14, 21, 23.
Jehus, zoon van Esau en Aholibama ; Gen. 36:
5, 14, 18 ; I Chron. 1: 35.
Jejeebhoy (sir Jamsetjee), een uitstekend
parsi, geb. 15 Juli 1783 uit arme ouders, werd door
eigen inspanning en vlijt een der rijkste kooplieden
van Indie, en heeft zich door zijne edele hoedanigheden, en vooral door zijne milddadige menschlievendheid, de achting niet slechts van zijne geloofsgenooten, maar van de geheele beschaafde wereld
verworven. Reeds in 1840 werd hij door de koningin
van Engeland tot den ridderstand verheven; en 6
Aug. 1857 werd hem de titel van baronet geschonken, welke titel nog nooit aan eenen Indier verleend
was, en die bij zijnen dood (14 April 1859) is overgegaan op zijnen oudsten zoon, die met J.'s andere
zones de handelszaak huns vaders is blijven voortzetten. Om hospitalen, inrichtingen van opvoeding
en onderwijs, en herbergen voor reizigers te stichten,
groote wegen aan te leggen, enz. heeft J. bij ziju
leven ruim 3 millioen ropijen geschonken ; het vermogen, door hem nagelaten, bedroeg over de 8 milliven ropijen.
Jekabzei31, stad waar afstarnmelingen van Juda
woonden; Neh. 11 : 25.
Jekameam, een der levieten; I Chron. 23 :
19; 24: 23.
Jekamja, 1) een nit den stam Jab; I Chron.
2: 41. 2) een zoon van Sealthiel; I Chron. 3: 18.

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

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

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

—

Jellore, ind. stad. Zie DJALLOR.
Jellum, of Hielnin, dorp in Friesland, 1 nor

gaans bezuidw. Leeuwarden ; 130 inw.

Jelna
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Jelna, of Jelnja, stad in het russ. gouvt. Smo- Bosni-Serai; 15,000 inw.; beroemde jaarmarkten ;
lensk, aan de Desna ; 3800 inw.
Iigt aan de kruising van verscheidene wegen, en is
Jelsurn, vroeger Hielsum, of Helsum, dorp in de belangrijkste stad voor het verkeer van Turkije
Friesland, I uur pans benoorden Leeuwarden ; 400
met Bosnia.
inw.; Balthasar Bekker bracht hier de laatste dagen
Jeni Cheher, fransche Ailing van Jenisjeer.
zijns levens door en is hier ook begraven.
Jenidstie i Karasoe, stad in europ. Turkije
rivier.
Zie
DJELEM.
Jelum
(in Roemelie), 11 uren gaans benoordoosten Kavala ;
Jemappes, of Jemmapes, belgisch dorp, prov. 2500 inw.; derdhalf uur gaans van J., aan de zee,
Henegouwen, 5 kwartier gaans bewesten Bergen
de ruinen van het oude Abdera.
(Mons), aan de Haine ; 10,000 inw.; schitterende
Jenidzje i Kizilaghadi, stad in europ.
overwinning 6 Nov. 1792 van de Franschen (onder
Turkije (in Roemelie), aan de Toendzja, 11 uren
Dumouriez) op de Oostenrijkers (onder den hergaans benoorden Adrianopel ; '2600 inw.
tog van Saksen-Teschen en generaal Clerfayt). Het
Jenidzje i Wardar, stad in europ. Turkije
departement J. van het eerste fransche keizerrijk
(in Roemelie), op den noordoever van het Meer van
bestond nagenoeg uit het oude Henegouwen, en had
Jenidzje, 11 uren gaans beoosten Saloniki ; 6000 .
Bergen tot hoofdplaats.
inw.; in den omtrek wordt de beste tabak van geheel
Macedonia gebouwd ; nabij J. de ruinen van Pella.
Jenten,landstreek in zuidwestelijk Arabie,heette
bij de ouden Gelukkiq Arabia, en grenst ten W. aan
Jeni Hissar,het oudeHermceumpromontorium,
kaap in de straat der Dardanellen.
de Roode Zee, ten Z. aan de golf van Aden, ten 0.
aan Hadramaut (dat menigmaal onder de benaming
Jeni Kale, d. i. Nieuwburg, stad en vesting
aan de oostpunt van de Krim, in het russ. gouvt.
J. medebegrepen wordt) en ten N. aan Hedzjas. OnTaurie, aan de zeeengte, waardoor In Zwarte Zee in
der de heerschappij der Himjarieten of Homerieten,
gemeenschap staat met de Zee van Azof; 1000 inw.
omstreeks 30 eeuwen ATOOr Mahomed's tijd, bloeiden
hier de rijken Scheba, Thaphar en Aden ; en van DaIn 1703 werd deze stad door de Turken gesticht,
cm den ingang der Zwarte Zee voor de Russen ate
rius' tijd of tot in de middeleeuwen was Athana
sluiten, doch 4771 werd J. door de Russen veroverd.
(Aden) de voornaamste landingplaats voor de schepen der Grieken en Romeinen. Reeds van °wisher
Jenil spaansche rivier. Zie XENIL.
heerschte in J. het Jodendom ; in de 2e eeuw werd
Jeni Sjeer, naam van verscheidene dorpen in
bier nit Abyssinia het Christendom ingevoerd. De
aziat. Turkije, die gebouwd zijn op de ruinen van
vervolging, waaraan de Christenen bloot stonden van
steden der oudheid, zooals Antiochie, Magnesia aan
de zijde der laatste Himjarieten, werd een der hoofdden Meander, enz. Het voornaamste J. is dat in Anatoile, 14 mijlen bezuidw. Biga, niet ver van de plaats
oorzaken van de verbrokkeling des rijks onder de
slagen der Ethiopiers ; en sedert Mahomed won de
waar het oude Troje gestaan heeft, en dicht bij het
Islam veld in J. Doch ook onder de heerschappij der
Promontorium Sigceum. Zie ook LARISSA.
kalifen behielden de inheemsche vorsten, die zich
Jeni Sei. Zie
afstammelingen van de Himjarieten noemden, eene
Jeni Soe, de Gallus der ouden, rivier in aziat.
Turkije, ontspringt op het Olympisch gebergte, vormt
zekere onafhankelijkheid. Sedert Aden in handen
van de Engelschen is (sinds 1839), staat de imam
een meer nabij Amegheal, en ontlast zich na eenen
van Sana bet hoogst in aanzien. Het imamaat Sana
loop van 10 mijlen in de Sakaria. In de landstreek
(ook imamaat Jemen genoemd) heeft tot hoofdstad
tangs de oevers dezer rivier plaatst men de avontuSana, en bevat o. a. nog de volgende steden : Moka,
ren en de eeredienst van Cybele en Atys.
Damar, Beit-el-Fakih, Koesma, Otoema, Lohela, enz.
Jenissei, groote rivier in het noorden van
Jemima, de oudste der drie dochters, waarmede Azle, ontstaat uit de vereeniging van den Grooten
Job gezegend werd na zijne beproeving; Job 42 : 14.
en Kleinen Kern, baant zich eenen weg door het
Sajanisch gebergte, komt in aziat. Rusland, loopt
Jemmapes. Zie JEMAPPES.
door de gouvernementen of prov. Trkoetsk, Jakoetsk
Jemschid, koning van Perzie. Zie DJEMSJID.
Jemtland, ofJamtland, landschap in het Boor- en Jenisseisk, neemt links den Sym en den Toeden van Zweden (in Norrland), heeft tot hoofdplaats
roekhan in zich op, rechts de drie rivieren Toengoeska, en valt na 750 mijl. loop in de noordelijke
Ostersund, en vormt met bet Herjea-dal het lan
IJszee, bij Kantaisk, waar zij de Golf van J. vormt.
Ostersund. Het is eeu ruw bergland, rijk aan koperen ijzermijnen, met groote bosschen, vele meren,
Jenisseisk, russisch gonvernement in Oostschoone rivieren, en verdient den naam van •het
Siberia, strekt zich nit van China tot aan de floordelijke 1Jszee, tusschen het gouvernement Irkoetsk
Zwitserland van het Noorden".
en de prov. Jakoetsk, telt op eene uitgestrektheid
Jemuel, een zoon van Simeon ; Gen. 46 : 10;
Exod. 6: 14.
van 45,708 vierk. mijlen eene bevolking van slechts
Jena, stad aan de Saale, in bet groothertogdom 303,000 zielen, bestaat meerendeels nit onbebouwd,
woestliggend vlakland met veel moerassen,en bevat
Saksen-Weimar, 5 uren gaans beoosten Weimar ;
ook de Jenisseische Steppe. De hoofdstad is Krasno7000 inw. Het was de hoofdstad van het voormalige
hertogdom Saksen-Jena, en heeft eene beroemde jarsk aan den Jenissei; doch de voornaamste stad,
waarnaar het gouvernement zijnen naam draagt, is
universiteit, gesticht 1547, doch eerst geopend 2Febr.
1558 ; geschiedkundig merkwaardig is J. door de
J., aan den Jenissei, 85 mijlen benoordoosten Tomsk,
met 7000 inw. en eene belangrijke jaarmarkt in
schitterende overwinning, die Napoleon hier 14 Oct.
de maand Augustus.
1806 behaalde op de Pruisen, welke overwinning
(gepaard met die, welke Davoust den eigen dag bij
Jenkens baai, bocht aan de noordwestkust
Auerstadt bevocht) over bet lot van Pruisen besliste,
van het eiland St.-Eustatius; hier landden in den
nacht van 24 op 25 Nov. 1781 omstreeks 400 Franen voor Napoleon de poorten van Berlijn opende.
Jenar, of Jener, beter Djener, dorp op Java, schen, die de britsche bezetting, sterk 675 man,
alsook den britschen gouverneur Cockburn, krijgsresid. Bagelen ; in 1828 twee overwinningen der
gevangen, en zich van het eiland meester maakten.
Nederlanders op de muitelingen.
Jenibazar, of Novibazar, stad in het turksche
Jenkinson (Anton), engelsch reiziger nit de
16e eeuw, reisde van 1546 tot 1572, bezocht Rusejalet Bosnia, aan de Rasjka, 27 mijlen bezuidw.
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land, was een der eerste Europeanen, die doordrongen in het binnenland van Azie, bracht eenigen tijd
door bij de Uzbekische Tartaren, en werd na zijn
terugkeer in Engeiond door koningin Elizabeth in
ambassade gezond& naar den russischen tsaar
(1571). De beschrijving van zijne reizen is opgenomen in de verzamelingen van Ptirchas en Thevenot ;
doch zijne verhalen verdienen geen onvoorwaardelijk geloof.
Jenlis. Zie GENLIS.
Jenne, afrik. stad. Zie DJENNY.
Jenner. (Edward), uitvinder van de koepokinenting, geb. 17 Mei 1749 te Berkeley in het engelsche graafschap Gloucester, sedert 1775 heelmeester aldaar, deed zijne eerste inenting 4 Mei
1796 bij gelegenheid eener pokken-epidemie, en
maakte zijne outdekking bekend in een geschrift,
getiteld : Inquiry into the causes and effects of the
variolce vaccines (Londen 1798), waardoor zijne heilrijke uitvinding zich snel over geheel Europa en
Amerika verbreidde. Zooals wel te denken is, ontbrak het hem niet aan benijders en vijanden ; hij is
echter terecht als een weldoener van het menschdom erkend, en tweemaal zelfs met eene nationale
belooning (10,000 pond sterl. in 1802, en 20,000
p. st. in 1807), alsmede met het burgerrecht van
Londen vereerd. Hij stierf te Berkeley 26 Jan. 1823.
Jenotajewsk, siad in het russ. gouvt. Astracan, aan de Wolga; 2000 inw.; bestuurszetel voor
de Kalmukken.
Jephtha, 6e rechter over Israel (1243-1237
v. Chr.), was een zoon van Gilead, en verloste zijn
yolk van het juk der Ammonieten. Op het oogenblik,
waarop hij den beslissenden veldslag ging slaan tegen de Ammonieten, zegt de bijbelsche legende, deed
hij de gelofte aan God, dat hij, zoo hij als overwinnaar uit den strijd mocht treden, aan den Heer het
eerste legende wezen zou offerers, hetwelk hij ontmoeten zou bij zijn wederkeeren naar zijn huis. Hij
bevocht de overwinning ; en de eerste, die hij hij
zijne tehuiskomst ontmoette, was zijne eenige dochter, die dan ook, daar hij zijn woord aan God gestand wilde does at bloedde zijn vaderhart eronder,
aan den Heer offerde. Deze legende schijnt slechts
eene andere lezing op de uit dezelfde eeuw (doch
iets vroeger) dagteekenende geschiedenis van Agamemnon en Iphianassa. Het rechterschap van J. is
in het 0. T. beschreven in hoofdst. 11 en 12 van
het boek der Richteren. In het N. T. vvordt J.'s naam
genoemd Hebr. 11 : 32.
Jephunne, 1) vader van Kaleb; Num. 13 : 6 ;
I Chron. 4: 15. -- 2) een afstammeling van Aser ;
I Chron. : 38.
Jepitan, of Jepifan, stad in het russ. gouvt.
Toela, aan den Don, 10 mijlen bezuidoosten Toela ;
2900 inw.
Jequitinhonha, rivier in het oostelijk deel
van Brazilie, was vroeger vermaard door de diamanten, die uit Naar bed werden opgevischt; zij ontspringt in de prov. Minas-Geraes, baant zich bij
Sebastiao-do-Salto eenen weg door de Serra-dosAimores, en ontlast zich als Rio-Grande of Rio-deBelmonte in den Atl. Oceaan. In 1843 werd door
het brazil. gouvernement eene aanzienlijke son] gelds
toegestaan ow de J. bevaarbaarder te maken.
Jerah, een zoon van Joktan; I Chron. I : 20.
Jerahmeel, 1) kleinzoon van Juda (I Chron. 2),
was de star vader der Jerahmeelieten, vermeld
I Sam. 27: 10; 30: 29. — 2) een afstammeling van
Merari ; I Chron. 21: 29. — 3) een hoog beambte
van koning Jojakim; Jerern. 36 : 26.

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

Jergeau, fransche
f
h stall.
t 1 7 i ,ARGEAli.
Jeria, het hoofd der kinderen van Hebron ;

I Chron. 23: 19 ; 24: 23; 26: 31.

Jeribai,een van David's helden; I Chron. I I : 46.
Jerica (Pablo de), spaansch fabeldichter, geb.
15 Jan. 1781 te Vittoria, studeerde de rechten, koos
echter den kooprnansstand tot loopbaan, bracht als
uitgewekene van 1814 tot 1820 in Frankrijk door,
bekleedde toen eenige ambten in zijn vaderland,
doch keerde 1823 voor goed naar Frankrijk terug.
Zijn laatste werk waren de Miscelanea instructiva y

entrelenido (4 dln. Bordeaux 1836).
Jericho, lat. Hiericus, in de oudheid een der
bloeiendste steden van Palestina, 150 stadien (7 uren
gaans) benoordoosten Jeruzalem, en twee uren gaans
bewesten den Jordaan, was een der voornaamste
steden van de Jebusieten, en gold voor den sleutel
van het land Canaan, toen de Israelieten dat land
in bezit kwamen nemen. Na een beleg van 7 dagen
werd J. door Jozua veroverd op eene miraculeuze
rnanier (zie in het 0. T. koordstuk 6 van het 'bock
Jozua); en nadat de Israelieten al wat er van waarde
in hunne harden viel (goud, zilver, koper, enz.) geborgen hadden, werd de stad door hen platgebrand.
Later weder opgebouwd, werd J. opnieuw eene
bloeiende stad met eene profeten-school, en was
vooral vermaard door hare verzendingen van balsem;
doch door Titus en Vespasianus belegerd, ingenomen en verwoest, heeft J. zich nooit meer hersteld,
en is that's slechts een armzalig dorpje (Rikah) in
het paclialik Damascus. Behalve in Jozua 6 wordt
J. in den Bijbel vermeld in de volgende boofdstukken : Num. 22 ; Dent. 32, 34 ; Jozua 3, 5 ; II Sam.
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10; I Kon. 16; II Kon. 2 ; I Chron. 19 ; II Chron.
28; Ezra 2 ; Neh. 3, 7 ; Jerem. 39, 52; Matth. 20 ;
Marc. 10; Luc. 10, 18, 19 ; Hebr. 11.
Jerichow, vlek met 1700 inw. in bet pruis.
reg.-district Maagdenburg ; dit vlek geeft zijnen
naam aan twee kreisen van pruisisch Saksen, nl.:
J. I (26 vierk. mijlen, met 62,500 zielen), hoofdpl.
Burg, en J. II (25 vierk. mijlen, met 50,700 zielen), hoofdpl. Genthin ; in J. II ligt het vlek J., ruim
3 uren gaans benoordw. Genthin.
een kleinzoon van Issaschar ; I Chr. 7: 2.
Jerija, de wachtmeester, die Jeremia gevangen
nam ; Jerem. 37: 13, 14.
Jerim, stad met citadel in Jemen (Arable), op
eene steile rots, 16 a 17 mijlen bezuidoosten Sana.
Jerimoth, 7 verschillende personen in het
0. T.: I Chron. 7, 12, 24, 25, 27 ; II Chron. 11, 31.
Jerioth, bijwijf van Kaleb: I Chron. 2 : 18.
Jermak, hetman der Donsche Kozakken in het
laatst der 16e eeuw, werd door Semen Stroganow
overgehaald tot eenen aanslag op Siberie, en stelde
zich in 1580 aan het hoofd van 6000 man in beweging. Na met zijne kozakken verscheidene overwinningen op de Tartaren bevochten te hebben, zag hij
zijne krijgsmacht geminderd tot 500 man, toen het
hem 1581 gelukte Koetsjoem, een khan der Tartaren, de nederlaag toe te brengen, en diens hoofdstad
Sihir te veroveren; nu onderwierpen zich ook de
naburige khans aan zijn gezag, en weldra was hij
meester van geheel Siberie. Doch wel voorziende,
dat hij zich niet lang zou kunnen staande bouden,
bood hij het veroverde land aan Rusland aan ; en
Iwan IV, die dit geschenk aanvaardde, zond hem
dadelijk de noodige versterking. Omstreeks 3 jaren
later (1584) werd J. door een opperhoofd der Tartaren in eene hinderlaag gelokt, en vermoord. Te
Tobolsk is hem een gedenkteeken opgericht.
Jerningham (Edward), dramatisch dichter,
geb. 1727 in het engelsche graafschap Norfolk, gefoot zijne opleiding in Frankrijk, werd roomschkatholiek geestelijke, en stierf 1812. Zijne pennevruchten zijn verzameld in 4 dln. (1806).
Jerobeam, twee koningen van Israel (zie in
bet 0. T. de boeken I en II Kon., I en II Chron.,
Hosea en Amos), nl.: J. I, de zoon van Nebat, werd
door tien stammers van het Israelitische yolk als
koning uitgeroepen, toen Rehabeam (Salomon's zoon
en opvolger) zijn yolk verdrukte. Tot residentie
werd door J. gekozen de stad Sichem; en om de
bedevaarten van zijn yolk naar den tempel te Jeruzalem tegen te gaan, liet hij te Dan en Bethel twee
gouden kalveren ter aanbidding oprichten. Na ongeveer 30 jaren geregeerd te hebben, werd hij opgevolgd door zijnen zoon Nadab. — J, II, een
afstammeling van Jehu, regeerde anderhalve eeuw
later, als opvolger van Joas, en voerde met goed
geluk oorlog tegen de Syriers, aan wie hij Damascus
en Hamath weder ontweldigde, en breidde de grenzen van zijn rijk uit naar het noorden en naar het
zuiden. Daar bij echter een afgodendienaar was,
even als zijn naamgenoot, werd hem door de profeten Hosea en Amos den ondergang voorspeld van
zijn rijk, dat eene prooi zou worden van de Assyriers.
Jerocham, vader van Elkana ; I Sam. 1 : 1.
Jeroessa, of Djeroessa, dorp in nederl. 0. I.,
hoofdplaats van het Zuidwester-eiland Boma (GrootRoma), dat tot de residentie Banda behoort; het
dorp heeft 800 inw., ligt op de zuidwestzijde van
het eiland, aan de helling van eenen berg, omstr.
400 vt. boven den spiegel der zee, en heeft aan de

westzijde eene groote, schoone vallei. Vroeger lag
dit dorp aan het strand, clock werd zoo herhaaldelijk door zecroovers verontrust, dat men het meer
landwaarts in verplaatst, en met een klipsteenen
muur omringd heeft.
Jeroham, 6 verschillende personen in bet
0. T.: I Chron. 6, 8, 9, 12 en 27; II Chron. 23 ;
Neh. 11.
JerOme, fransche naam voor Jeronimus. Zie
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JerOme Bonaparte, jongste broeder van
Napoleon I, geb. 15 Nov. 1784 te Ajaccio, was in
fransche zeedienst opgeklommen tot schout-bijnacbt (contre-amiral), kommandeerde 1806-7 met
generaal Vandamme in Silezie, en werd 1 Dec. 1807
door zijn broeder (den keizer) tot koning van Westfalen verheven. In 1812 aan het hoofd van een
armee-korps gesteld, beging hij misslagen, die Napoleon noopten hem van de armee terug te zenden
naar zijnen troop, dien hij echter 26 Oct. 1813 door
de wereldgebeurtenissen genoodzaakt werd voor goed
te verlaten. Had hij at niet zuinig geregeerd, er
moet althans van hem getuigd worden, dat hij zich
door een verstandig regeeringsbeleid zoowel als door
praalvertoon en welwillendheid bij zijne onderdanen
bemind had weten te maken. In 1814 begaf hij zich
naar Zwitserland, vervolgens naar Gratz en Triest ;
gedurende de Honderd Dagen (1815) weder in Parijs,
benoemde Napoleon hem tot pair van Frankrijk; en
bij Ligny en Waterloo streed J. met echten heldenmoed. Na den val der napoleontische dynastic hield
hij afwisselend verblijf in Zwitserland, Wurtemberg,
Oostenrijk en Italie, en verkreeg eerst in 1847 eene
voorloopige vergunning om in Frankrijk terug te
keeren ; 27 Dec. 1848 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van 't Hotel der Invalieden te Parijs, 1850 tot maarschalk, 1852 tot president van
den senaat, keizerlijk prins en eventueel troonopvolger. Hij stied 24 Juni 1860. Hij was 27 Dec.
1803 in den echt getreden met (de 1861 gestorvene) Elizabeth Patterson, dochter van een koopman
te Baltimore, die hem een zoon schonk (Jerome
Napoleon, geb. 6 Juli 1805), dock welk huwelijk in
1805 op verlangen van Napoleon door ecbtscheiding
werd ontbonden, waarna J. 12 Aug. 1807 een huwelijk aanging met prinses Friedrieke Catherine
Sophie Dorothea van Wurtemberg, geb. 21 Febr.
1783, gest. te Lausanne 28 Nov. 1838, die hem
31 jaren de grootste trouw bewees, en die hem 3
kinderen heeft geschonken, nl.: 1) JerOme Napoleon
Bonaparte, prins van Montfort, geb. 24 Aug. 1814
te Triest, kolonel in wurtemb. dienst, ongehuwd
gest. te Castello bij Florence 12 Mei 1847 ; 2) Mathilde Letitia Wilhelmine Bonaparte, prinses van
Montfort, geb. 27 Mei 1820 te Triest, schoon en vol
geest, 1841 gehuwd met graaf Anatole van Demidoff
(1853 van hem gescheiden), 18 Dec. 1852 tot fransche prinses verklaard ; 3) Napoleon Joseph Charles
Paul Bonaparte, veelal prins Napoleon genoemd, geb.
9 Sept. 1822 te Triest, 18 Dec. 1852 door Napoleon 111 tot keizerlijken prins en eventueelen troonopvolger, alsook tot divisie-generaal benoemd, is
sedert 30 Jan. 1859 gehuwd met prinses Clotilde,
dochter van Victor Emmanuel, den koning van
Italie.
H
Jeronymieten, Zie.e —IellONYMIETEN.
Jerrold (Douglas), engelsch humorist, geb. 3
Jan. 1803 te Sheerness, gest. 8 Juni 1857 te Londen, schreef een aantal humoristische romans en
blijspelen, enz. Veelgelezen zijn zijne.Bedsermoenen".
Jerseke, of Jersike, zeeuwsch dorp. Zie YERSEKE.
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Jersey, het oude Ccesarea, het grootste der
engelsch-normandische eilanden, is 7 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 57,200 zielen, heeft tot hoofdpl.
St.-Helier, is zeer bergachtig, en omringd door rotsen ; het behoorde vroeger tot het he•togdom Normandie, sedert de regeering van Hendrik I aan Engeland gekomen, behoort J. tot 1. graafschap Southampton, doch heeft nog altijd zijne eigene wetten.
De Franschen hebben herhaalde malen, doch vergeefs, pogingen gedaan om J. weder machtig te
worden.
Jersey (New-), een der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, grenst ten N. aan den staat NewYork, ten 0. aan den Oceaan en aan de Hudsonrivier, waardoor het van den staat New-York gescheiden is, ten Z. aan de Delaware-baai, waardoor
het van den staat Delaware is gescheiden, ten W.
aan de Delaware-rivier, die het van den staat Pennsylvania scheidt, heeft tot hoofdstad Trenton, is
322 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 674,000
zielen. De eerste, die de kust van New-J. aandeed,
in het begin der 17e eeuw, was de zeevaarder Hudson; na hem kwamen de Hollanders. De Engelschman Delaware liet zijnen naam aan de Delawarebaai, die hij 1610 ontdekte. Jacobus I schonk dit
territorium aan de engelsche Compagnie van Virgini6, die er zich cchter niet gevestigd heeft ; de Hollanders bouwden er het fort Nassau (tegenw. Glouceste•), en de Zweden koloniseerden een gedeelte
van New-J., en noemden dat aanvankelijk Helsingborg, welken naam ze later in Nicuw-Zweden veranderden ; de Hollanders verdreven de Zweden, en
werden op hunne beurt 1664 verdreven door de
Engelschen, die den naam in New-Jersey veranderden, welke naam na de onafhankelijk-verklaring is
blijven bestaan.
Jersey City, of Paulus-Hook, stad in den
n.-amerik. staat New-Jersey, aan den Hudson,
tegenover New-York en 12 mijlen benoordoosten
Trenton ; 30,000 inw.
Jerubbahl, bijnaam van Gideon, omdat hij
het altaar van god Baal omvergehaald had ; Richt.
6: 32; 7: 1 ; 8: 29, 35; 9: 1 57 I Sam. 12: 11.
Jerubbeseth,. de vader van Abimelech ; II
Sam. 11 : 21.
Jeruel (de woestijn van), vermeld II Chron.
20 : 16.
Jerusa, dochter van Zadok, was de moeder
van koning Jotham ; II Kon. 15: 33 ; II Chron. 27 : 1.
Jerusalem, of Jeruzalem, het Hierosolyma der
Grieken en Romeinen, nude stad in Palestina, hoofdstad van den Amu en het koningrijk Juda, lag ongeveer even ver van de Middellandsche Zee als van
het Zoutmeer (Asphaltites lacus), nabij de bronnen
van de beek Kedron. De geschiedschrijver Flavius
Josephus, die den omtrek van J. op 33 stadien
schat, beschrijft de stad als oraringd van een driedubbelen ringmuur, voorzien van 13 poorten, en
bij wijze van amphitheater op verscheidene heuvelen
gebouwd, waarvan de voornaamste waren die van
Sion en die van Acra. Aan de zuidzijde lag het dal
van Hinnom en de wijk Maspha ; aan de oostzijde
het dal van Josaphat en de berg Moriah. Dat gedeelte van J., dat op den berg Sion gebouwd was,
werd de Bovenstad of de Stad Davids genoemd ; daar
zag men het paleis van David, en later het paleis van
Herodes of citadel Antonia; op den berg !Grid]
stond (le prachtige tempel, die gebouwd was door
Salomon. De bevolking van J. werd geschat op
120,000 inw. Tegenwoordig heeft J. weinig of niets
meer van zijnen voormaligen luister ; het is eene

ommuurde, slecht en onregelmatig gebouwde, sombere stad, sedert 1840 residentie-stad van een pacha,
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met 20 a 25,000 inw., waaronder 7500 Christenen
en 3600 Joden. De voornaamste gebouwen zijn de
prachtige moskee (El-Haram) van kalif Omar, ter
plaatse waar Salomon's tempel gestaan heeft ; de
kerk van het Heilige Graf met den Calvarie-berg en
andere plaatsen, die aangewezen worden als gedenkplaatsen van het lijden van Christus; de kerk van
St.-Salvator en het Franciscaner-klooster, waar alle
Christenen, van onverschillig welke geloofsbelijdenis,
gastvrij worden opgenomen. De Grieken hebben to
J., waar sedert 1845 ook hun patriarch woont, een
groot klooster en 13 kerken; ook de Armeniers,
coptische, syrische en ethiopische Christenen hebben kerken en kloosters. De stad heeft zeven poorten (waarvan een dichtgemetseld is); van de Stephanus-poort naar den Calvarie-berg loopt de Via
Doloroga (de Lijdensweg van Christus), die 1220
schreden Lang is. De voornaamste bron van bestaan
is het verkeer met de talrijke bedevaartgangers, inzonderheid het verkoopen van reliquien, amuletten,
crucifixen, rozenkransen, enz. — Toen de Israelieten bezit kwamen nernen van het Beloofde Land
droeg J. den naam van Jebus. David verhief J. (in
plaats van Sichern) tot residentie- en hoofdstad van
zijn rijk ; en Salomon verfraaide en versterkte de
stad, en liet er (op den heuvel Moriah) den prachtigen tempel bouwen, die naar hem genoemd is. Onder Hizkia werd J. belegerd door Sanherib, doch
ontkwam als door een wonder aan het dreigende
gevaar. Door Nebukadnezar werd J. driemaal ingenomen (606, 598 en 596 v. Chr.), en eindelijk werd
het door hem verwoest (587 v. Chr.). Door Cyrus
werd eene halve eeuw later ve•gunning gegeven om
J. weder op te bouwen (536 v. Ch•.), hetgeen echter slechts zeer langzaam volbracht werd. Langzamerhand evenwel begon J. weder te bloeien, vooral
onder de opvolgers van Alexander. Doch de onverdraagzaarnheid der Seleucieden vervulde J. met
wanorde en bloedvergieting, en werd oorzaak van
den opstand der Macchabeen, die met eenen gunstigen uitslag bekroond werd (166 161 v. Chr.).
Vervolgens 64 v. Chr. werd J. ingenomen door Pornpejus, en 71 na Chr. door Titus, die er eene verschrikkelijke verwoesting aanrichtte, en bijna de
gansche stad verdelgde (longe elarissimam urbem
orientis, non Judcece modo work J. genoemd door
Plinius: 5, 15). Anno 130 veroverd door Julius
Severus, werd J., ofschoon niet zoo groot als vroeger, weder opgebouwd door keizer Adriaan, die den
naam veranderde in iElia Capitolina, en die het
herschiep in eene heidensche stad door het verbod,
dat geen Jood er een voet in mocht zetten (136).
Door keizer Constantijn en diens moeder Helena
ontving de stad haren vorigen naam terug, en werd
J. in eene christen-stad herschapen. Later veroverd
door de Perzen (614), kwam J. 628 weder aan het
Byzantijnsche rijk, doch viel 636 in handers der
Sarraceenen ; en 1086 door de Seldzjoeken gekomen,
werd J. kort daarna bemachtigd door de Kruisvaarders (15 Juli 1099) onder Godfried van Bouillon,
die nu verheven werd tot koning.
Jerusalem (het koningrijk), hestond uit Palestina, met de daaraan onderhoorige leenen, t. w.:
het prinsdoni Tiberias, het graafschap Tripoli en
het graafschap Edessa (bet prinsdom Antiochic was
onafhankelijk van J.). De stad J. was het middelpunt van dit nieuwe koningrijk, dat bet toppunt
van zijnen bloei bereikte omstreeks het tnidden der
12e eeuw, toen ook do ridders van St.-Jan en de
-
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Jerusalem
Tempelheeren tot grootheid kwamen. Doch in het
laatst van het derde kwartaal der 12e eeuw, onder
koning Amalrik, begon de luister van het koningrijk
J. reeds te tanen, en reeds kort daarna werd het
door den usurpator Guido van Lusignan op den
rand van den afgrond gebracht. Na den slag bij Tiberias (1187) viel de hoofdstad J. in handen van
Saladijn, die reeds meester was van bet grootste
gedeelte des rijks; waarop Guido in 1190 afstand
van de kroon deed aan Richard Leeuwenhart, die
haar opdoeg aan Hendrik van Champagne; maar
noch deze (gest. 1196), noch zijn opvolger Amalrik II, noch diens opvolger Jan van Brienne was in
staat bet verlorene te herwinnen. De koningen van
J. waren sedert 1187 eigenlijk slechts koning in
naam, zonder dat door den 3en, 4en en yen kruistocht eenige noemenswaardige verandering plaats
greep in dien staat van zaken, waarin eerst eene
kortstondige wijziging kwam in 1229, toen keizer
Frederik II, die door huwelijk aanspraak had op den
troon van J., aan bet hoofd van den 6en kruistocht
de heilige stad veroverde, en Al-Kamel noodzaakte
tot teruggave van nagenoeg het geheele grondgebied,
waaruit het koningrijk J. vroeger bestaan had. Doch
reeds in 1239 werd de stad J. opnieuw veroverd
door de Ongeloovigen, en in 1291 werd ook bet
laatste overschot, dat nog van het koningrijk J.
bestond, voor goed door de Marnelukken aan de
Franken ontweldigd. Ziehier de koningen van J.:
Godfried v. Bouillon 1099 Hendrik II v.ChamBoudewijn I
1100
pagne, gehuwd
Boudewijn II
1118
met Isabeau, zusFulco V, van Anjou,
ter van Sibylla 1192
gehuwd met MeAmalrik II (Amauri
lisente, dochter
de Lusigndn)
1197
van Boudewijn II 1131 Jan van Brienne, geBoudewijn III
1144
huwd met Maria,
Amalrik (Amauri) 1162
dochter van IsaBoudewijn IV
1174
beau
1209
Sibylla, en toen haar
Frederik II, keizer v.
coon Boudewijn V 1185
Duitschland, geGuido v. Lusignan 1186
huwd met lolanRichard Leeuwende, dochter van
hart 1190 den vorigel 229-1259
Jerusalem (Concilie van), of het eerste cecumenische concilie, dezen naam geven de Roomschkatholieken aan de bijeenkomst der apostelen in het
jaar 50 onzer jaartelling, in welke bijeenkomst de
verhouding der nieuwe godsdienst tot het Oude Verbond werd vastgesteld. Bij die gelegenheid werden
alle Heidenen, die het Christendom aannamen, vrijgesteld van de besnijdenis en verdere plechtigheden,
die door de, wet van Mozes voorgeschreven waren
aan de Joden. Zie in het N. T. hoofdst. 15 der Handelingen.
Jerusalem, naam van voormalige kloosters in
de Nederlanden: 1) abdij van edele jonkvrouwen der
orde van St.-Augustinus, in bet dorp Biezelinge op
het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, werd ook wel
genoemd .klooster Bethlehem", was gesticht omstr.
962, en ging teniet in de beeldstormerij ; de laatste
abdis, Catharina Neskens, die met hare nonnen naar
Antwerpen gevlucht was, stierf aldaar 17 Jan.1612.
— 2) klooster van Kruisbroeders te Culenborg gesticht 1492 (reeds 1430 was de grond er voor geschonken). In het midden der kerk van het klooster
stond eene nabootsing van het heilige graf op den
Caivarie-berg te Jeruzalem ; dit kunstgewrocht werd
door de beeldstormers vernield, en daardoor hield
de toevloed van bedevaartgangers op, die eene rijke
loon van inkomsten voor bet klooster waren ; door
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den oorlog van 1572-1576 geraakte het klooster
geheel in verval, en werd ivveldra door de monniken
verlaten; 1649 is de kerk ingestort, later ook bet
koor, en 1749 is bet weinige, dat nog van het klooster bestond, afgebroken. — 3) J. of Gerkesklooster
(zie dat art.) in Friesland. — 4) Augustijner nonnenklooster buiten de Waardpoort te Utrecht, gesticht 1420 (en niet 1418), werd in 1493, omdat
het zooveel van het krijgsvolk te lijden had, verplaatst
naar binnen de stad, onder den naam van Agnietejiklooster ; zie no 22 van dat art.
Jerusalem (Joh. Friedrich With.), duitsch
kanselredenaar, geb. 22 Nov. 1709 te Osnabruck,
gest. to Wolfenbuttel 2 Sept. 1789, schrijver van
verscheidene stichtelijke werken, was de vader van
Karl Wilhelm J, die als veelbelovend jongeling te
Wetzlar in een aanval van zwaarmoedigheid zich
zelven doodschoot (herfst 1772), en Gothe aanleiding gaf tot het schrij%en van zijn wereldvermaarde 'Leiden des jungen Werther".
Jeruzalem, (stad, koningrijk, concilie, kloosters) zie de (tegenwoordig verouderde) spelling
JERUSALEM.
g V INCENT (lord).
Zie ST.-VINCENT
Jervis (I a) zi
t zi -EZAIA.
Jesaias, pro ffeet.
Jesana, stad in 't kon. Israel; II Chron.13: 19.
Jesarela zangmeester David's ; I Chron. 25: 14.
Jeschil-Irmak, rivier. Zie -ESJIL-IRMAK.
Jeschurum, of Jeschurun, het hebreeuwsche
yolk; Dent. 32: 15; 33: 5, 26; Jezaia 44:2.
Jesd, of Jezd (Yezd), stad in het Z. W. van bet
perzische landschap Khorassan, bijna in het midden
van Perzie, 34 mijien bezuidoosten Ispahan ; 60,000
inw.; is de gewichtigste stapelplaats voor den bandel met Kerman, Medzjed en Ispahan. — J. of Jesdabad, stad met 1000 huizen, 4 a 3 mijlen benoordwesten het vorige J.
J'esdedgerd, perz. koningen. YESDEDZJERD.
Jesebeab, overste der priesters ; I Chr. 24 : I 3.
Jeser, een zoon van Kaleb; I Chron. 2: 18.
Jesi, het nude .Esis, stad in de ital. prov. Ancona, aan den Esino of Esi, 6 uren gaans bezuidw.
Ancona ; 9500 inw.
Jesia, of Jissia, een der babyl. ballingen, die
vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10: 31.
Jesid, stichter van de secte der Jesieden.
Jesid, kalifen, nl.: J. I, tweede omtniadische
kalif, regeerde to Damascus van 680 tot 683, overwon Hosein (Hussein) den zoon van Ali, voerde een
verdelgenden oorlog tegen den weerspannigen Abdallah, belegerde Medina en verwoestte bet (681);
hij stond op het punt Mekka te gaan berennen, toen
hij stierf. Zijn naam is een afschuw voor de Sjyieten.
J. II, negende ommiadische kalif, neef en opvolger van Omar II, regeerde van 720 tot 724, was
een wellusteling, een vervolger van de Christenen,
en een iconoclast (d. i. vernieler van gewijde heel,
den). — J. III, neef van Jesid II, bewerkte den
dood van zijnen neef Walid II om diens troon to
kunnen beklimmen, doch regeerde slechts zes maanden (744), en werd opgevolgd door Merwan H.
Jesid ibn Marleb, beroernd musulmansch
veldheer, stadhouder van Khorassan (702), maakte
zich een naam door zijne krijgsbedrijven, doch was
eon doorn in de oogen van zijnen mededinger, generaal Hedzjasj, die mist to bewerken dat J. in ongenade viel bij kalif \Valid I. Toen doze 715 was opgevolgd door zijnen brooder Soliman, werd J. tot
stadhouder van Irak benoemd, vervolgens weder als
zoodanig over Khorassan aangesteld, en maakte zich
die onderscheiding waardig door de sehitterendste
-

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

Jesreel. Zie -ISRE A- L.
Jesse, in Matth. 1: 5. 6. Luc. 3: 32. Hand.
13: 22. Rom. 15: 12 de vader van koning David,
die in het 0. T. Isai heet. Zie IsAi.
Jesselmere, britsch-ind. vorstendom en stad.
Zie DJESSALMIR.
Jessen, stad in 't pruis. reg.-district Merseburg, 10 mijlen benoordoosten Merseburg ; 2600 inw.
JeSSO, of Jeso (Yeso), het noordelijkste der
groote eilanden van het keizerrijk Japan, van Nipon
slechts door eerie zeeengte (straat Sangar) gescheiden, is met de onderhoorige eilandjes 13 a 1400
vierk. mijlen groot, zeer bergachtig en boschrijk,
rijk aan metalen, worth bewoond door tie Ainoes, en
lieeft slechts aan de zuidkust japansche nederzettingen (Matsmar of Matsoemaje en Hakocladi of Kakokade). Het eiland J. werd eerst in de 17e eeuw
aan de Europeanen bekend ; 1620 werd het ontdekt
door den Jezuiet d'Angelis, 1643 hezochten het de
Hollanders voor het eerst, 1739 de Russen.
Jessore, britsch-Ind. district. Zie DrEssoaE.
Jessulmere, vorstendom en stad in britsch
0. I. Zie DJESSALMIR.
Jesua, of Jesus, stad in Juda; Neh. 11: 26.
Jesua, of Jesus,1 ) een overste der priesters ten
tijde van David ; I Chron. 24: 11. - 2) een leviet
ten tijde van Hizkia; H Chron. 31 : 15. - 3) een
hoogepriester; Ezra 2: 2 ; 3: 2, 8, 9; 4: 3; 5: 2;
10: 18 ; Neh. 7: 7; 12: 1, 7, 10, 26. 4) een
voorvader der wedergekeerden nit Babel ; Ezra 2 : 36;
Neh. 7: 11, 39. - 5) een 'evict ; Ezra 2: 40 ; 8: 53;
Neh. 7: 43; 8: 8; 9: 4, 5; 10: 9; 12: 8, 24.6) vader van een der opbouwers van Jernzalem ;
Neh. 3: 19. - 7) zoo noemt Neheinia (8: 18) Jona, den beroeniden opvolger van Mozes.
Jesua - Joab, een voorvader der wedergekeerden nit Babel; Ezra 2: 6.

Jesuaten, eene geestelijke orde, 1363 te Siena
gesticht door den heiligen Johannes Colombino. Ze
werden J. genoemd, omdat ze altijd den naam van
Jezus op de lippen hadden ; ze wijdden zich aan de
verpleging van zieken, en verkochten medicamenten,
door henzelven bereid. Buiten Italie hebben de J.
zich niet verspreid , en I 618 is hunne ordeopgeheven.
I ETEN.
Jesuiten. Zie JEZUIETEN.
Jesuitessen. 74 e -I-EZUITESSEN.
Jesus, hebr. Jehosuah, of Jezjoeah, d. i. Verlosser, was tijdens den aanvang der cbristelijke jaartelling een naam, even algemeen in zwang als iedere
andere ; om de personen, die dezen naam droegen,
van elkander te onderscheiden, werd er of de naam
Nuns vaders of die van hunne geboorteplaats bijgevoegd, bijv.: J., de zoon van Nun; J., de zoon van
Jozadak ; J., de zoon van Sirach ; J., van Nazareth,
enz. Er was zelfs, in den slam Juda, eene stad, die
den naam van J. droeg. Door de Christenen is echter, om dien naam J. uitsluitend aan den stichter
van hunne godsdienst toe te kennen, vooralle overige
personen, en ook voor de zooeven bedoelde stad,
die naam J. veranderd in Jesua; de eenige uitzondering, daarop gemaakt, betreft den zoon van Sirach,
die den naam J. behouden heeft, doch met bijvoeging. van zijns vaders naam. Volgens de tegenwoordige spelling wordt de naam J. algemeen geschreven met eene z - wij verwijzen behalve naar
de artt. JESUA, naar de artt. JEZUS-CHRISTUS en
JEZUS-SIRACH.

Jether, I) J. of Jethro, de schoonvader van
Mozes; Exod. 3: 1; 4: 18 ; 18: 1-12. - 2) oudste zoon van Gideon ; Richt. 8: 20. - 3) de vader
van Amasa; II Sam. 17: 25 ; I Kon. 2 : 5, 32;
I Chron. 2: 17. - 4) afstammeling van Juda (achterkleinzoon van Jerahmeel en Atara); I Chron. 2:
32. - 5) afstammeling van Juda (zoon van Ezra);
I Chron. 4: 17. - 6) afstammeling van Aser;
I Chron. 7: 38.
Jetheth, een vorst in Edom; Gen. 36: 40;
I Chron. 1: 51.
Jethra, varier van Amasa ; zie JETHER 3).
Jethrieten, afstammelingen van KirjathJearim ; 11 Sam. 23 : 38 ; I Chron. 2: 53.
van Mozes; Zie JETHER 1).
h
Jethro, sc..00nvader
Jetur, een der zonen van Ismael ; Gen. 25 : 15;
1 Chron. 1: 31 ; 5: 19.
afstammeling van Juda ; I Chron. 9: 6.
Jeuk (de), kleine rivier in belgisch Limburg.
Jeupara, of Rio-de-Machado, rivier in Brazilie, prov. Mato-Grosso, ontspringt in de comarca
van Juruena, en valt na een noordwestelijken loop
van 57 mijlen in den Madeira (in de prov. Para).
Jails, 1) afstammeling van Benjamin ; I Chron.
7: 10. - 2) afstarnmeling van Jonathan ; I Chron.
8: 39. - 3) afstammeling van Gerson ; I Chron.
23 : 10, 11. - 4) zoon van Rehabeam ; II Chron.
11 : 19.
Jeux floraux, d. i. Flora- of Bloemenspelen,
poetische wedstrijden, die sedert 1324 jaarlijks te
Toulouse worden gehouden, en waarbij your de beste
stukken prijzen worden uitgeloofd, bestande in
Women, kunslig vervaardigd van good of van zilver. Heeds in 1322 hadden 7 burgers van Toulouse
(sept trobadors de Tolosa) zich vereenigd tot een
genootschap ter beoefening en aanmoediginr' van de
zoogenaarnde Vrolijke kunst (gay saber, d. i. dichtkunst); dit genootschap noodigde alle beoefenaars
her kunst uit tot eenen wedstrijd, die 1 Mei 1324
te Toulouse werd gehouden, waaruit reeds in het
volgende jaar het Consistoui de la gaya sciensa ont-
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stond, dat zich, in weerwil van een aantal tegenheden, staande hield tot 1484, doch toen in verval
geraakte. In 1500 herleefde het genootschap door
de ijverige bemoeiingen van Clemente Isaure ; en
1695 werd bet op voorstel van Laloubere hervormd,
en voortaan Academie des Jeux floraux genoemd,
onder welken naam het nog tegenwoordig bestaat.
De J.-f. hebben dus niets getneens met de romeinsehe Flora-spelen, welke zich plachten te kenmerken door ontucht en liederlijkheid (zie het artikel
FLORALIeN).
Jettz, afstammeling van Benjamin ; I Chr. 8 : 10.
Jever, stad met 4300 inw. in het groothertogdom Oldenburg, 15 uren gaans benoordw. Oldenburg, is met de Noordzee verbonden door e3n bevaarbaar kanaal, en heeft tot zeehaven het dorp
Hooksiel. Het Jeverland kwam 1663, door het nitsterven van het oude oldenburgsche huis, aan AnhaltZerbst, en door het uitsterven van dit huis 1793 aan
keizerin Catharina II van Rusland (geboren prinses
van Anhalt-Zerhst). In 1807 stond keizer Alexander
het Jeverland aan Holland af; 1814 werd bet aan
Oldenburg toegevoegd.
Jewpatoria, zooveel als Eupatoria.
Jeypoor. Zi e DJEYPOER.
Jezabel, 1) J. of Izebel, vrouw van koning
Achab van Israel, was de dochter van Ethbaal, koning van Sidon. Zij verleidde haren man tot de
afgodendienst, en was eene bittere vervolgster van
den profeet Elias, liet Naboth vermoorden, en bedreef een aantal gruwelen meer. Toen Jelin den
troon beklommen had, liet hij J. in haar paleis te
Jizreel vatten, en nit een der ramen op straat werpen, %vaarop hij met zijne paarden over haar lijk
reed. Zie in het 0. T. de hoofdstukken 16, 18, 19,
21 van I Kon. en 9 van II Kon. '2) eene valsche
profetes ; Openb. 2 : 20.
Jezaia, 1) de eerste der zoogenaamde groote
profeten, zoon van Amos, wordt gezegd een broeder
te zijn van koning Amazia ; hij profeteerde onder
de koningen Uzzia, Jotham, Achas en Hizkia, en
was 130 jaren oud, toen hij, onder de regeering van
koning Manasse, ter dood gebracht (door midden
gezaagd) werd, omstr. 694 v. Chr. Zijne profetien
vormen een afzonderlijk boek in het 0. T.; slechts
de 39 eerste hoofdstukken zijn eigenlijk van J.; de
hoofdstukken 40-46 zijn later geschreven, door
een ander (in de babylonische gevangenschap).
Jezaia, 2) kleinzoon van Zerubbabel; I Chron.
3: 21. — 3) een der zonen van Jeduthun ; I Chron.
25: 3, 15. — 4) afstammeling van Eliezer, den zoon
van Mozes; 1 Chron. 26: 25. — 5) een der met Ezra
wedergekeerden nit de babyl. gevangenschap ; Ezra
8 : 7. — 6) een der Levieten, die Ezra onthood ;
Ezra 8: 19. — 7) afstammeling van Benjamin; Neh.
11 : 7..
jezanja, veldoverske van Zedekia, tijdens den
ondergang van het rijk Juda; Jerem. 40: 8; 42: 1.
Jezdechast, stad in de perzische prov. Fars,
aan den weg van Sjiras naar Ispahan, is eene natuurlijke bergvesting.
Jezebel. Zie -EZABEL.
'Tozer, 1) een zoon van Naphtali ; Gen. 46 : 24 :
Num. 26: 49; I Chron. 7: 13. — 2) in Num. 26 :
30 wordt een J. genoemd als zoon van Gilead, dus
als achterkleinzoon van Manasse ; doch in I Chron.
7 wordt van dezen J. geen melding gemaakt. Intusschen heeten de beide J. in Numeri stamvaders
der Jezerieten.
Jezia, een dergenen die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10 : 25.

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

provincialen (die ieder aan het hoofd der J. staan in
eene kerkelijke provincie), als ook de weder onder
deze gestelde superioren on rectoren benoemd. Al de
genoemde waardigheidbekleeders in de orde der J.
worden niet anders dan nit de professen gekozen,
dat wil zeggen, nit de leden van den hoogsten der
drie graden, waarin de orde der J. gesplitst is. De
professen maken eigenitk de kern der orde nit; zij
alleen zijn tot den vollen omvang der ordesplichten
verbonden, en zij alleen hebben het recht om mede
to stemmen, wanneer er een nieuwe generaal moet
worden gekozen. Onder hen staan de coadjutores on
de novitii. Als novitii (kweekelingen) worden in de
orde niet anders toegelaten dan jongelieden van
goeden aanleg en vlug begrip, die dan hunne opleiding ontvangen in zoogenaamde novitiaat-huizen,
waar ze twee jaren moeten doorbrengen als prooftijd ; eerst na afloop van die twee proefjaren worden ze als eigenlijke leden van den minsten graad
in de orde opgenomen, namelijk als coadjutoren ;
als zoodanig behoeven ze nog geen klooster-geloften
of to leggen, zoodat dan ook menigmaal aanzienlijke
wereldlijke personen, ja, zelfs vorsten (o. a. Lodewijk XIV) als coadjutor in de orde der J. opgenomen zijn. Hooger dan deze staan de scholastici of
geestelijke coadjutores (leden der orde in den tweeden graad). Van hen worden wel degelijk de kloostergeloften gevorderd, on als werkkring wordt hun
hoofdzakelijk aangewezen het onderwijs-geven aan
de jeugd. — Reeds spoedig na het ontstaan der
orde kwam in Europa het onderwijs der hoogere
standen zoo goed als uitsluitend in hadden der J.
Hun vierde generaal, Claudius Aquaviva (1581—
1615) werd de eigenlijke schepper van kunnen
pedagogischen werkkring, door de nitvaardiging
(1599) van de Ratio et institutio societatis Jesu
waarbij de zoogenaamde vJezuieten-scholen" werden
gesplitst in Studia inferiora (gymnasien) en Studia
superiora (universiteiten). Het hoofdstreven der J.
bij hun onderwijs was: aan den geest hunner leerlingen ecne righting to geven, die geheel on at
strookte met de belangen der orde ; en hoezeer zelfs
de Protestanten moeten toestemmen, dat de ontwikkcling in kennis, die op de scholen der J. werd
opgedaan, verreweg die van andere inrichtingen van
onderwijs overtrof, is het evenzeer een onloochenbaar feit, dat alles in hun onderwijs-stelsel er volkomen op berekend was (en nog is) om bij de leerlingen het ))eigen-denken" te dooden. Bij zulk eenen
onberekenbaren invloed, dien de J. op het opkomend
geslacht uitoefenden, kwam de niet minder groote
invloed, dien ze zich moisten te verschaffen, door,
als biechtvaders van vorsten en grooten der aarde,
het gemoed van deze hunne biechtelingen to kneden
naar hun welbehagen, on zoodoende metterdaad de
wereld te regeeren. Het kon echter niet missen of
hunne rustelooze zucht °in zich overwegend in
wereldsche zaken te mengen en, in het geheel, hun
streven om hunne orde hoe Langer hoe rijker aan
macht, invloed en wereldsche goederen to maken,
moest bun zelfs in de roomsch-katholieke Kerk vele
benijders en bestrijders verwekken. Slechts ter loops
zullen wij bier aanstippen den vinnigen strijd der
J. met de Jansenisten (zie JANSENISTEN), die eenen
aanvang nam reeds kort nadat het hun eindelijk
gelukt was (1605) weder in Frankrijk to worden
toegelaten, waar ze 1594 uit het land waren gebannen. Reeds dertien jaren vroeger (1581) had
Jinn een gelijk lot in Engeland getroffen ; en vier
jaren later (1598) werden ze op hoog gezag ook nit
Portugal verjaagd.13ewonderen moet men echter de
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assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre,
que les soi-disant JOsuites ont dans toes les tons et
persevdrament soutenues, enseignees et publides dans
leurs livres avec l'approbation de leurs supdrieurs et
gdneraux.
Een generaal staat aan het hoofd der
orde; van 9 Juli 1829 tot Juli 1853 is die hooge
waardigheid bekleed door een Nederlander, namelijk
pater Johannes Roothaan. Die generaal wordt door
de paters nit hun midden gekozen, blijft die waardigheid bekleeden tot aan zijnen dood, heeft zijne
residentie te Rome, on wordt bijgestaan door eenen
raad van vijf adsistenten en eenen monitor, op welken laatste meer bepaaldelijk de taak rust OM op de
handelingen van den generaal het toezicht te houden. Door den generaal en zijnen raad worden

Jezuieteu
geslepenheid en de volharding, waarmede zij, overal
waar ze verdreven werden, weder wisten binnen te
sluipen en zich te nestelen, zoodat het bijv. reeds in
1601 (dus 20 jaren na de eerste verdrijving) in
Engeland noodig was andermaal eene wet nit te vaardigen, waarbij alle J. nit dat rijk werden verbannen.
Omstreeks denzelfden tijd werden de J., door de
1585 in Japan op den troon gekornene nieuwe dynastie, uitgerueid ; en aan hun heersch- en baatzuchtig
streven en wroeten was het te wijten, dat het rijke
Japan, eene halve eeuw te voren argeloos en goedhartig opengesteld voor geheel de wereld, toen onverbiddelijk gesloten werd voor de europeesche beschaving, en ruim twee eeuwen ontoegankelijk bleef.
Maar vooral ook de 18e eeuw was voor de J. een
tijdperk van worsteling, waarin het gold .te zijn of
niet te zijn". Nadat ze 1717 verdreven waren uit
Rusland, werden ze 1753 ook verjaagd nit geheel
China, dat land, dat een der eerste schouwplaatsen
was geweest van hunnen ijver ter uitbreiding van
het geloof, nadat reeds van 1541 tot 1551, dus in
10 jaren tijds, door den onvermoeiden Franciscus
Xaverius, geholpen door eenige leden zijner orde,
honderdduizenden tot het Christendom bekeerd
waren. in Goa, Travancore, Cochinchina, Malakka,
Ceylon en Japan, terwijl gelijktijdig door andere
leden der orde met den gewenschten uitslag aan de
zendingstaak gearbeid werd in Brazilie en Paraguay.
In laatstgenoemd land vooral verschaften zij zich
eenen overwegenden invloed, zoo zelfs dat er zware
vermoedens tegen hen bestonden, dat ze ijverig de
hand hadden gehad in den opstand aldaar tegen het
portugeesche gezag. Deswege, en wegens deelneming
aan een beraamden moordaanslag op, koning Jozef 1,
werden de J. in Portugal door den ijver van den
vermaarden minister Pombal gerechtelijk vervolgd ;
als altijd evenwel, kon ook hier weder niets tegen
hen bewezen worden, hetgeen echter niet belette,
dat ze 3 Sept. 1759, ter cake van hoog verraad, uit
Portugal werden gebannen. De orde telde toen
in al hare graden 22,589 leden.
In Frankrijk, waar ze reeds lang aanstoot hadden
gegeven, stond Choiseul aan het hoofd van hunne
bestrijders ; en van een handels-proces tegen pater
Lavalette trok hij partij om te bewerken, dat de orde
der J. 1764 ook in Frankrijk werd opgeheven. Onder
den invloed van Choiseul en van den spaanschen
minister Aranda werden de J. 1767 ook verdreven
nit Spanje, Napels, Parma en Malta ; en diezelfde
invloed, die schier alom de openbare meening voor
zich had, noopte eindelijk pans Clemens XIV de bul
uit te vaardigen
Dominus ac redemptor noster
(21 Juli [16 Aug.] 1773), waarbij de orde der J.
geheel en al opgeheven, dat wil zeggen vernietigd
werd. Reeds kort daarna (22 Sept. 1774) stierf deze
paus — men heeft beweerd, ten gevolge van vergiftiging, doch dit is niet bewezen. Sleehts nit Spanje
en Portugal werden de J., na de opheffing van hunne
orde, geheel verdreven. In Italie', Duitschland, Frankrijk, Hongarije en Polen werd hun vergund als particulieren verblijf te houden. Frederik II liet hen
zelfs als priesters van het koninklijk school-onderwijs voortbestaan, hetgeen eerst door zijn opvolger
werd opgeheven. In de poolsche provincien van Rusland werden ze ongehinderd als leden eener geestelijke orde geduld, en bekwamen 1782 zelfs vergunning om nit hun midden een vicaris-generaal te
kiezen. Uit het eigenlijke Rusland waren de J. (gelijk
we hierboven reeds hebben aangestipt) sedert 1717
gebannen. Bij oekaze van 1 Jan. 1817 werden ze
op nieuw nit Petersburg en Moskou gebannen, en
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bij oekaze van 25 Maart 1820 werd de orde der J.
in geheel het russische rijk opgeheven. Intusschen
had reeds veel vroeger pans Pius VII de orde weder
erkend in Wit-Rusland en Litauen, haar 1804 hersteld ook in Sicilie, en bij de bul Sollicitudo omnium
(7 Aug. 1814) werd de orde der J. geheel en at door
hem hersteld. Het is in een beknopt Woordenboek
de plaats niet om in bespiegelingen te treden over
de beweerde onfeilbaarheid van den paus ; de opheffing van de orde der J. door pans Clemens XIV
en bet herstellen van die orde door pans Pius VII
mag echter aan de voorstanders van die onfeilbaarheid wel ter overweging worden aanbevolen. Het
wroeten en woelen der J. in het tijdperk, dat tussclien 1773 en 1814 ligt, is grootendeels in een ondoordringbaar duister gehuld ; vooral wat betreft in
hoeverre zij in aanraking zijn geweest met de Rozenkruisheeren en de Illuminaten. Hunne poging om
onder den naam van Vicentijnen weder als geestelijke
orde op te treden, was reeds 1787 mislukt. Het door
Peccanuari (een Tiroler) in 1796 gevormde genootschap der 'Paters van het Geloof" werd door de J.
verloochend, ofschoon ze later bij de restauratie der
Bourbons onder dien naam teruggekeerd en oogluikend toegelaten zijn in Frankrijk, waar ze vervolgens
gedurende eenige jaren bloeiende scholen hebben
gehad, die echter 1828 op hoog gezag gesloten zijn,
terwijl de orde zelve 1830 in Frankrijk geheel opgeheven werd ; niettemin zijn de J. feitelijk in Frankrijk blijven bestaan. Hetzelfde kan ook gezegd worden van Spanje, waar de orde der J. 1815 hersteld,
doch 1835 weder opgeheven, en 1855 op nieuw gebanner! werd. Ook in Portugal, waar het herstel der
J. slechts van 1832 tot 1833 wettelijk erkend is geweest, hebben zij zich weder weten in te dringen.
In Nederland, Belgie, Engeland, lerland en de amerikaansche staten zijn de J. verspreid en ijverig
werkzaam in den geest der orde. In Zwitserland
werd 1818 in het kanton Freiburg een collegie der
J. opgericht, terwijl ze zich ook in de kantons Wallis, Schwytz en Lucern nederzetteden, doch 1847
aanleiding gaven tot den zwitserschen burger-oorlog
(zie DUFOUR), welke hunne verdrijving nit geheel
Zwitserland ten gevolge had. Doch reeds weder hebben zij, met hunne rustelooze volharding, eenige
kantons weten over te halen, om de algemeene bondswet te ontduiken en hier en daar een Jezniet als
professor aan te stellen, hetgeen in 1866 op nieuw
vertoogen van den Bondsraad aan de regeering van
die kantons heeft uitgelokt, en waarschijnlijk vroeg
of laat andermaal tot eene uitbarsting zal Leiden. In
de steden, waaruit het koningrijk Italie is samengesteld, is sedert de stichting van dat koningrijk (1860)
hun invloed gebroken ; in Belgie, waar die invloed
sedert 1830 groot was, is die ten gevolge van den
overmoed der J. reeds in 1857 -gefnuikt. Maar geen
wetten van gouvernementen, geen pauselijke bullen,
geen verbannings-decreten, geen kerkergrendels,
geen burger-oorlogen, niets ter wereld is in staat
de machtige orde der J. te vernietigen — verlichting
alleen is het wapen, waarmede de invloed der J. kan
worden beperkt binnen zulke grenzen, dat hunne orde
voor niemand een steen des aanstoots meer kan zijn.
JeguIeten kloosters (voormalige) in de
Nederlanden : I) te Breda, in de St.-Jansstraat.
2) te Groningen ('t Jezuietenhuis) in de Popkenstraat.
— 3) te 's-Hertogenbosch, in 1609 door de paters
betrokken ; is thans de zetel van het provinciaal gouvernement van Noord-Braband. — 4) te Luxemburg,
in de bovenstad, door de Jezuieten betrokken 1594,
door hen ontruimd 1773, toen de bul van pans Cle—
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J is ei

Jezuletessen

mens XIV in Luxemburg afgekondigd was. — 5) te
Maastricht, in de Heerenstraat, 1580 door de Jezuieten betrokken, die door den hertog van Parma in
de stad gebracht werden ; 1605 aanmerkelijk vergroot ; 1638, toen de Jezuieten de hand gehad hadden in het gepleegde verraad, op bevel der Algemeene
Staten door de Jezuieten ontruimd. Zoodra Lodewijk XIV de stad veroverd had (1673) keerden de
Jezuieten er tertig, en bij den vrede van Nijmegen
(1679) werd hun met zekere beperkingen vergund
te Maastricht te blijven ; doch zoodra de bul van
paus Clemens XIV afgekondigd was, hebben de Jezuieten dadelijk hun klooster moeten ontruimen
(22 Sept.); met al de daarin aanwezige roerende goederen is het toen in het openbaar verkocht, en uit
de opbrengst werden aan de verdrevene Jezuieten
jaarlijksche pensioenen uitgekeerd. — 6) te Roermond, in de Jezuietenstraat, gesticht 9 Sept. 1611,
was vroeger door St.-Hieronymus-kantinniken bewoond, die het afstonden aan bisschop Lindanus ;
ook de tweede bisschop bewoonde het; de derde
schonk het aan de Jezuleten; 1774 ontruimd krachtens de bul van paus Clemens XIV.
Jezuletessen, eene geestelijke orde, in 1534
door twee engelsche dames (Warda en Tuittia) gesticht, in navolging van de door Loyola gestichte
orde der Jezuieten. Zij deden de geloften van kuischheid, armoede en gehoorzaamheid, doch leefden niet
in kloosters; zij predikten in de kerken. Deze orde
werd 1631 opgeheven door paus Urbanus VIII.
Jezus, dezelfde naam als Jozua of Jesua (zie
JEsus), wordt tegenw. slechts gebezigd ow er den
stichter van het Christendom mede aan te duiden,
die als zoodanig ook even menigvuldig Jezus-Christus (of eenvoudig Christus) genoemd wordt, terwijl
de Joden hem den naam van Jezus van Nazareth
hebben gegeven, naar de woonplaats van Jozef den
titnmerman, die getrouwd was met Maria. Volgens de
theologische voorstelling der bijbelsche legende is
J. de tweede persoon der goddelijke Drieeenheid,
de mensch geworden God en Zaligmaker der wereld, door den Heiligen Geest verwekt bij de Maagd
Maria, die, aldus op eene bovennatuurlijke wijze
zwanger geworden, toch niet ophield maagd te zijn;
en bij het concilie te Rome (20 Nov. 1854) is de
Onbevlekte ontvangenis der Heilige Maagd en Moeder Gods verheven tot een onaantastbaar leerstuk
der roomsch-katholieke Kerk, waarmede overigens
alle rechtzinnige (of orthodoxe) Protestanten volkomen instemmen. In de zoogenaamde Moderne theologie, dat wit zeggen bij het vrijer denkende deel
der Protestanten, is J. niets anders dan de vrucht
van Maria's vleeschelijke gemeenschap met eenen
man, verwekt en ter wereld gekomen even natuurlijk als alle andere menschen, doch is hij door het
verheven standpunt, waarop zijne groote verstandelijke begaafdheden en de practische toepassing van
zijne uitstekende deugden hem geplaatst hebben,
een waarachtig toonbeeld geworden van de hoogste
volmaaktheid, die de menschelijke natuur ooit bereiken kan, terwijl hij door het ijverig verkondigen
van eene nieuwe zedeleer de stichter is geworden
van bet Christendom, even als Mozes, Mahomed,
Confucius en anderen de stichters geweest zijn van
verschillende godsdiensten, alleenlijk met dit onderscheid, dat het Christendom boven al die andere
verreweg de zuiverste moraal bevat en verreweg de
voorkeur verdient. De geschiedenis vanJ.is beschreven
door de vier Evangelisten Mattlieus, Marcus, Lucas
en Johannes, welke vier Evangeli6ii bet voornaainste
gedeelte vormen van bet Nieuwe Testament.

Jezus Christus. Zie het vorige art. JEZUS.
Jezus Sirach, eigenlijk Jezus Sirachs, d. i.
Jezus de zoon van Sind', een vermaard joodsch
schrijver, vermoedelijk omstreeks 3 eeuwen vroeger
geboren dan Jezus van Nazareth, heeft eene verzameling meerendeels voortreffelijke zedespreuken geschreven in den trant der Spreuken van Salomon ;
ze zijn opgenomen in de zoogenaamde Apocryphe
Boeken, die een aanhangsel vormen op het Oude
Testament. De oorspronkelijke hebreeuwsche tekst
is verloren geraakt ; slechts van eene grieksche vertaling, bewerkt door des schrijvers kleinzoon, kennen
wij een afschrift, dat op vele plaatsen verminkt schijnt.
Jezzar, een pacha. Zie DJEZZAR.
Jhalawan, khanaat in Beloedzjistan. Zie het
art. DJHALAWAN.
Jhalinder, stad. Zie DJALANDHAR.
Jhansi, of Djhansi, versterkte stad in britsch
0. I., in Hindostan, 13 mijlen bezuidw. Gwalior en
15 mijlen benoordw. Tsjatterpoer (Chatterpour);
werd 1858 aan de rebellen ontweldigd.
Jhellum, het friesche dorp Jellum.
Jhelum, rivier. Zie DJELEM.
Jibleam, stad in den stam Manasse ; Joz. 17:
11 ; Richt. 1: 27; II Kon. 9: 27.
Jicse, of Jikadaz6, stad in Tibet, 35 mijlen bewesten Lassa, is de hoofdpl. der prov.Tsang, en heeft
ruim 100,000 inw.
Jiddah, stad in Arable. Zie DJEDDAH.
Jiddo. Zie IDDO.
Jidlaph, een der zonen van Nahor; Gen. 22 : 22.
Jiel, of Jeiel, overste der Levieten ; II Chr. 35 : 9.
Jiga Goenggar, stad met 20,000 huizen in
Tibet, 10 mijlep hezuidw. Lassa.
Jigal, een van David's helden ; II Sam. 23: 36.
Jigeal, een der verspieders van Canaan, uit den
stam Issaschar; Num. 13: 7.
Jigona, of Jijona, stad met 3700 inw. in de
spaansche prov. Alicante, ruin] 7 uren gaans benoordw. Alicante, is door geheel Spanje vermaard
door zijn honigkoek, die met Kersttijd zulk eene
groote rol speelt (vooral te Madrid).
Jihon, of Jihoon, rivier. Zie DJIHOEN.
Jijelli, stad in Algerie. Zie DJIDJELI.
Jijona, stad in Spanje. Zie JIGONA.
Jikadaze, stad in Tibet. Zie
Jim, of Ijim, stad in stam Juda ; Jozua 15: 29.
Jimena, stad in de spaansche prov. Cadix,
ruim 5 mijlen beoosten Medina-Sidonia ; 6600 inw.;
beet voluit Jimena-de-la-Frontera.
Jimla, de vader van Micha ; I Kon. 22 : 8, 9 ;
II Chron. 18: 7, 8.
Jimna, 1) een zoon van Aser ; 1 Chron. 7: 30.
— 2) een Leviet; II Chron. 31 : 14.
Jimzu, het Gimzo uit het 0. T. (II Chron. 28:
18), groote stad in Palestina, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Jaffa, aan den weg naar Jeruzalem.
Zi JEUPARANA.
i Ft
Jiparana, rivier in
Jiphdeja, een afstammeling van Benjamin ; I
Chron. 8: 25.
Jiphtah, stad in den stam Juda ; Jozua 15: 43.
Jiphtah E1 (bet dal van) lag tusschen de
stammer Zebulon en Issaschar ; Jozua 19 : 14, 27.
Jirmeja. Zie IRMEJA.
Jiron. Zie IRON.
Jirpeel, stad in stain Benjamin ; Jozua 18 ; 27.
Jisbak, een der zonen van Abraham bij het
bijwijf Ketura ; Gen. 25 : 2 ; dezelfde als Isbak (I
Chron. 1: 32).
Jisei, I) afstammeling van Juda; I Chron. 2:
31. — 2) zie
–

–

Jisia
Jisia. Zie Isla.
Jiska, zuster van Nahor's huisvrouw
Gen. 11: 29.

Jismachja, een der opzieners in den tempel;
II Chron. 31: 13.

Jismaja. Zie ISMAJA.
Jismerai. Zie ISMERAI.

Asp, dorp in Kennemerland, prov. N.-Holland,
1 uur gaans bewesten Purmerende ; 500 inw.; 21
April 1667 zware brand, waardoor 150 huizen in
de asch gelegd werden.
Jispa. Zie IspA.
Jispan. Zie ISPAN.
Jissia, 1) een der zonen van Uzziel ; I Chron.
23: 20; 24 : 25. — 2) een afstammeling van Mozes ;
I Chron. 24: 21. — 3) zie JESIA. - 4) zie
Jithla. Zie
Jithma. Zie ITHMA.

Jithnan. Zie ITHNAN.-Jithran. Z. ITHRAN.
Jithream, zesde zoon van David ; II Sam. 3 : 5 ;

I Chron. 3: 3.

Jithrieten. Zie ITHRAN 2).
Jitomir, poolsch Zylomiersz, stad in Volhynie
(russ. Polen), 16 mijl. bezuidw. Kiew; 34,000 inw.
Jizdra, stad in europ. Rusland, aan de rivier
J., die zich in de Oka ontlast, ligt 16 mijlen bezuidw.
Kaloega ; 2200 inw.
Jizhar. Zie IzHAR.

Jizlia. Zie IZLIA.
Jizraja. Zie IZRAJA.
Jizreel, I) de voornaamste stad van den stam

Issaschar, lag in eene vlakte (zie ESDRELON), die de
vlakte van J. genoemd, en besproeid werd door
eene beek J., welke 'zich ontlastte in den Jordaan.
Te J. het rampzalig uiteinde van koningin Jezabel ;
ook in menig ander opzicht neemt J. eene belangrijke plaats in de geschiedenis der Joden in, en wordt
in het 0. T. vermeld: Jozua 19: 18 (hier Jizreela);
Richt. 6: 33 ; I Sam. 29: 1, 11 ; II Sam. 2: 9; 4 :
4; I Kon. 4: 12; 18: 45, 46; 21 : 1, 23; II Kon.
8 : 29; 9: 10 en v.; II Chron. 22: 6 ; Hosea 1: 4, 5,
11 ; 2: 21. De bewoners van J. heetten Jizreelieten.
— 2) J. of lzreel, stad in den stam Juda ; I Sam.
25: 43 (zie ook
Jizreel, I) afstammeling van Juda ; I Chron.
4 : 3. — 2) zoon van den profeet Hosea ; Hosea 1: 4.
Jizri, een hoofd der priesters; I Chron. 25 : 11.
Joab, 1) veldheer van David, was een zoon van
diens zuster Zeruja ; hij vernietigde de partij van
Isboseth, David's medestander naar de kroon, en
behaalde verscheidene schitterende overwinningen
op de Syriers en op de Jebusieten : in Psalm 60 : 2
wordt eene overwinning van J. in het Zoutdal vermeld, waarin hij 12,000 Edomieten verslagen had.
Hij bezoedelde echter zijnen roem door de verraderlijke wijze, waarop hij Abner deed vermoorden. Tegen
den in opstand gekomenen Absalom opgerukt, doodde
hij dezen met eigen hand, in weerwil dat David hem
uitdrukkelijk bevolen had zijnen zoon het leven te
sparen. Bij David's dood koos J. de partij van Adonias tegen Salomon ; doch toen laatstgenoemde de
overhand behield, werd J. als rebel ter dood gebracht. In I. Sam. 26: 26, bijna al de hoofdstukken
van II Sam., I Kon. 1, 2 en 11 en boek I der Chron.
wordt over J. gehandeld. — 2) een voorzaat van
wederkeerenden uit de ballyl. ballingschap ; Ezra
8: 9; Neh. 7: 11.
Joachaz. Zie JOAHAZ.
Joachim, koningen van Soda, nl. 3. I, of
Jehojakim ; zie ELJAKIM 2). — J. II, of Jechonia ;
zie JECHON1A.
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Joachim, de heilige, wordt door de roomschkath. Kerk gevierd 20 Maart, als vader van Maria,
dus als grootvader van Jezus.
Joachim, keurvorsten van Brandenburg, nl.
J. I, of Nestor, regeerde van 1499 tot 1535,
stichtte de universiteit Frankfort, en was hevig tegen
Luther. — J. II, zoon van den vorige, geb. 1505,
regeerde van 1535 tot 1571, voerde de Reformatie
in zijn rijk in.
Joachim, koning van Napels. Zie MoaA.T.
Joachimsthal, 1) stad in Bohemen, aan de
Weseritz, 5 wren gaans benoorden Elnbogen ; 5700
inw.; rondom J. zilver-, lood-, tin- en tzermijnen;
naar dit J. werden de eerste daalders genoemd
(Joachimsihaler). — 2) stad in 't pruis. reg.-distr.
Potsdam, tusschen het Werbelliner- en Grimnitzmeer ; 2100 inw.; de in een voormalig zomerpaleis
1607 door keurvorst Joachim-Frederik gestichte
prinselijke school werd 1640 als een gymnasium
(Joachimthalsch gymnasium) naar Berlijn verplaatst.
Joad, hoogepriester der Joden. Zie JOJADA.
Joadan, of Joaddan, moeder van koning Amazia ; II Kon. 14: 2 ; II Chron. 25 : 1.
Joah, 1) kanselier van koning Hizkia te Jeruzalem ; II Kon. 18 : 18, 26, 37; Jezaia 29 : 12 ; 36:3,
11, 22.— 2) afstammeling van Levi ; I Chron. 6 : 21;
II Chron. 29: 12. — 3) een der portiers van den
tempel ; I Chron. 26 : 4. — J. of Joha, kanselier van
koning Josia ; II Chron. 34 : 8.
Joahaz, Joachaz, 1) koning van Israel (848—
832 v. Chr.), zoon en opvolger van Jehu. Het begin
zijner regeering kenmerkte hij door goddeloosheden;
maar nadat hij door Hazael, koning van Syrie, verslagen was, bekeerde hij zich tot God ; II Kon. 10,
13 en 14; II Chron. 25: 17, 25. — 2) koning van
Juda, zoon van koning Josia, maakte zich bij zijns
vaders dood (608 v. Chr.) van het gezag meester ;
doch hij werd drie maanden daarna van den troon
gestooten door den egyptischen pharao Necho, die
den waren rechthebbende, nl. J.'s oudsten broeder
Eljakim, koning maakte, die toen zijn naam veranderde in Jojakim ; II Kon. 23 : 30-34; II Chron.
21 : 17; 25: 23; 36: 2, 4. — 3) vader van Josia's
kanselier Joha of Joah ; II Chron. 34 : 8.
Joana, of Joanna, fransch Anjouan, een der

Comoro-eilanden.

Joanice, koning van Bulgarije. Zie JOHANNES I.
Joanna. Zie JOANA, JOHANNA en JEANNE.
Joas, 1) koning van hula, was de jongste der
zonen van koning Ahazia, en de eenige, die door
zijne tante gered werd, toen de ontaarde Athalia al
hare kleinkinderen liet ombrengen, ten einde zelve
den troon te kunnen beklimmen. Door den hoogepriester Jojada in den tempel opgevoed, was J. 7
jaren oud, toen Athalia van den troon gestooten, en
hij als koning uitgeroepen werd (870 v. Chr.). Zoo
lang Jojada hem ter zijde stond regeerde J. verstandig ; doch na des hoogepriesters dood verviel J.
tot afgoderij, en deed den zoon van zijnen weldoener wreedaardiglijk ombrengen. Hij werd verslagen
gen door Hazael, en kort daarna door zijne eigene
onderdanen gedood (831 v. Chr.). In bet 0. T. is
hij vermeld II Kon. 11 : 2, 21; 12: 1 —20 ; 13:1,
10 ; 14: 1-23 ; I Chron. 3: 11 ; II Chron. 22: 11 ;
24: 1-25 ; 25: 23, 25.
Joas, 2) koning van Israel, zoon en opvolger
van Joahaz, regeerde van 832 tot 817 v. Chr., behaalde eenige overwinningen op Benhadad, koning
van Syrie, en versloeg Amazia, koning van Juda.
Zie in het 0. T.: II Kon. 13: 9-25; 14: 1-27;

II Chron. 25: 17-25; Hosea 1: 1; Amos 1: 1,
14
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Joao, 3) de vader van Gideon ; Richt. 6, 7 en 8.
— 4) zoon van Achab; I Kon. 20: 26; II Chr.18: 25.
— 5) een afstammeling van Juda ; I Chron. 4 : 22.
— 6) een kleinzoon van Benjamin ; I Chron. 7: 8.
— 7) een van David's helden ; I Chron. 12: 3. —
8) David's schatmeester over de olie ; I Chron. 27 : 28.
•Thatham, of Joathan, onder dezen naam wordt
in het geslachtregister van Jezus (Matth. 1: 9) als
zoon van Ozias vermeld de overal in het 0. T. Jotham genoemde koning van Juda, die reeds als
rijksbestuurder het bewind voerde bij het leven van
zijnen vader Azaria (Ozias), daar deze met melaatschheid bezocht was. Toen zijn vader stied' (752
v. Chr.) volgde J. hem als koning op, en regeerde
tot 737 v. Chr. Onder J.'s regeering werd aan de
dienst van Jehovah vastgehouden ; de Ammonieten
en de Syriers leden gevoelige nederlagen ; en Jeruzalem werd door J. versterkt. Hij wordt in het 0. T.
vermeld : II Kon. 15: 5-38; 16 : 1; I Chron. 3:
12; 5: 17; II Chron. 26: 21, 23 (bier en bij Jezaia
en Hosea beet J.'s vader Uzzia); 27: 1, 6, 7, 9;
Jezaia 1 : I ; 7 : 1 ; Hosea 1: 1 ; Micha 1: 1.
Job, 1) de held van een zedekundigen roman
der Hebreen, waarvan de moraal is, dat . geen beproevingen zoo zwaar kunnen zijn of met lijdzaam
geduld, komt de mensch ze te boven, terwijl dan het
lijden gevolgd wordt door verblijden. De lotgevallen
van dit personage zijn in een afzonderlijk boek, dat
zijnen naam draagt, opgenomen in het 0. T.
2) een zoon van Issaschar ; Gen. 46: 13.
Jobab, 1) kleinzoon van Heber en coon van
Joktan ; Gen. 10: 29; I Chron. 1: '23. — 2) een
koning in Edom ; Gen. 36: 33, 34 ; I Chron. 1: 44,
45. — 3) een koning in Canaan ; Jozua 11: 1. —
4) twee verschillende afstammelingen van Benjamin ;
I Chron. 8: 9, 18.
—

Zie -1UBBEGA.
Jobbega, fi ha
eiland in Australia, is door eene zeeengte
(straat van Jobie) gescheiden van het eiland Schouten.

Jobst, markgraaf van Moravia. Zie JODOCUS.
Jocaste, vrouw van Laius, koning van Thebe,
en moeder van Edipus. Later werd zij, zonder te
weten dat hij Naar coon was, de vrouw van tEdipus,
die vier kinderen bij Naar verwekte (ni. Eteocles,
Polynices, Antigone en Ismene. Toen J. later ontdekte dat de vader van hare kinderen hair eigen
zoon was, verhing zij zich uit vcanhoop.
JOcher (Christian Gottlieb), geb. 20 Juli 1694

te Leipzig, als bibliothecaris der universiteit aldaar
gest. 10 Mei 1758, heeft vooral naam gemaakt door
zijn Allgemeines Gelehrtenlexikon (4 dln. Leipzig
1750-51 ; voortgezet door Adelung, 2 dln. Lpz.
1784-87, en Rotermund, dl. 1-6, Bremen 1 810-22).
tTochdai, afstammeling van Juda ; I Chr. 2 : 47.
Jochebed, dochter van Levi, was geboren in
Egypte, werd de vrouw van Amram, en bij dezen
moeder van twee zonen (Mozes en Aaron) en eene
dochter (Miriam); Exod. 6 : 19 ; Num. 26: 59.
JOChriMs (August, vrijheer van Cotignola),
geb. 1808 te Hamburg, nam eerst deel aan den
griekschen vrijheidsoorlog, nam 1835 dienst bij het
engelsche vreemden-legioen, waarbij hij tot 1838
in Spanje diende en opklom tot chef van den grooten staf bij het armee-korps van Cantabrie. In 1840
ging hij in dienst van Turkije over, en hielp IbrahimPacha uit Syrie verdrijven. Van 1841 tot 1848 aan
het ministerie van oorlog te Constantinopel toegevoegd, keerde hij bij de uitbarsting van de revolutie

(Maart 1848) naar Duitschland terug, en werd in
Mei 1849 rijksminister van buitenlandsche zaken en
marine. Toen bet rijksministerie ontbonden werd

koos J. (Dec. 1849) het ambtelooze leven ; veelal
was hij op reis, doch woonde anders te Frankfort
aan den Main. Van zijne geschriften verdient melding Der Syrische Krieg (Frankf. 1856).

Jocohama. Zie JOKOHAMA.
Jocundus (Joannes), bouwmeester. Zie bet
art. GIOCONDO.
Jodar, stad in Spanje, 4 uren gaans bezuidoosten Ubeda en II beoosten Jaen ; 4000 inw.
Jode (Petrus, of Gerard, de), beroemd plaatsnijder, geb. 1511 te Nijmegen (volgens anderen 1541
te Antwerpen), muntte tevens in verscheidene vakken van wetenschap uit, en stond bij den aardrijkskundige Ortelius in hooge achting. Na eenigen tijd
in de spaansche armee van Karel V gediend te hebben, vestigde hij zich te Antwerpen, waar hij 1591
stied. Vooral beroemd is zijn plaatwerk in folio
Speculum orbis terrarum.

Joden, een beroemd yolk, dat eerst den naam
heeft gedragen van Hebreen of Hebreers (naar Heber,
een der voorzaten van Abraham). Later veranderde
die naam in Israelieten (naar Israel, den bijnaam
van Jacob). Eindelijk kwam met de Babylonische
ballingschap (606 v. Chr.) de naam J. in zwang;
Jood (duitsch Jude) wil zooveel zeggen als Judeer
(lat. Judceus); en doordien het koningrijk Juda zich
het langst had staande gehouden, is ook de hennaing
J. sedert in zwang gebleven. Onder verwijzing naar
het artikel HEBBEeN, waar de vroegste geschiedenis
der J. tot den dood van Salomon, en naar de artt.
IsaAeL en JUDA, waar die geschiedenis tot den aanyang der Babylonische ballingschap in korte trekken

is geschetst, vangen wij bier aan met den terugkeer
der J. uit Babylonia, waar ze 70 jaren hadden doorgebracht. In 536 v. Chr. gaf Cyrus (in den bijbel
Kores genaarnd) aan een gedeelte der J. vergunning
orn naar Palestina terug te keeren, en (521-516 v.
Chr.) werd de tempel te Jeruzalem weder opgebouwd. Eene tweede afdeeling der J. keerde omstr.
447 v. Chr. naar hun vaderiand terug met vergunning van koning Artaxerxes Longimanus (in den
bijbel Arthahsasta); en onder den perzischen schepter leefden de J. ruim eene eeuw in ongestoorde
rust. Door den ondergang van het perzische rijk,
dat ten gevolge van de onherstelbare nederlaag in
den slag van Gaugamela (331 v. Chr.) in handen
viel van Alexander den Groote, kwamen de J. onder
diens gezag ; doch reeds kart na zijnen dood werden
zij de onderdanen van Ptolemeus, koning van Egypte
(320); vervolgens viel Judea in handen van Seleuens Nicator, koning van Syrie (300 v. Chr.); wel
werd het 279 v. Chr. aan de egyptische kroon teruggegeven, doch kwam 203 v. Chr. weder onder het
juk der syrische koningen, die weldra het joodsche
volk op allerlei wijze begonnen te. verdrukken, en
zelfs aan hunne godsdienstige overtuiging geweld
aandeden. Vooral werd die toestand aanhoudend onuitstaanbaarder sedert 174 v. Chr. totdat eindelijk
(169 v. Chr.) Judas Maccabetis_zich aan het hoofd
van zijne vertrapte landgenooten stelde : onder aanvoering van hem en zijne breeders (de Maccabeen)
kwamen de J. in opstand, wierpen het vreemde juk
af, en vochten zich vrij. Verlost van de syrische overheersching, en weder een onafhankelijk yolk geworden, stelden zij het hoogste gezag erfelijk in handen
van hunne bevrijders, en de Maccateen regeerden
over de J. van 166 tot 107 v. Chr. met den titel
van hoogepriester, vervolgens als koning (van 107
tot 40 v. Chr.). Doch verdeeldheid onder de leden
der koninklijke farnilie had reeds in 65 v. Chr. aan

de Romeinen eene geschikte gelegenheid verschaft

Joden
om zich in de taken van Judea te mengen ; en het
duurde niet lang of de romeinsche invloed begon
zich meer en meer overwegend te doen gevoelen,
totdat Herodes, door dien invloed gesteund, de
dynastic der Maccabeen van den troon stiet (40 v.
Chr.), en zelf koning van Judea werd. Bij zijnen
dood (bet jaar na Christus' geboorte) werd zijn rijk
verdeeld onder zijne zonen, en gesplitst in4tetrarchien
(nl. Judea, Galilea, Batanea, Iturea); Archelous werd
zijns vaders opvolger in Judea, met den titel van
tetrarch of viervorst, doch na negen jaren als zoodanig geregeerd te hebben ward hij om zijne wreedheden afgezet, en zijne tetrarchie (waartoe ook Samaria en Idumea behoorden) bij Syria ingelijfd, dat
als wingewest bestuurd werd door een romeinsch
procurator. Intusschen werd door Caligula (anno 37)
het tetrarchaat Judea hersteld, en Herodes-Agrippa
daarmede begiftigd met den titel van koning ; door
keizer Claudius werd het grondgebied van Judea
vergroot, zooclat bet nagenoeg weder dezelfde uitgestrektheid erlangd had als vroeger onder Herodes
den Groote ; doch reeds anno 44 stierf HerodesAgrippa, en Judea werd weder als wingewest van
bet romeinsche rijk behandeld. Een opstand der J.,
in 66 uitgebarsten om het juk van Rome of te werpen, eindigde in bet jaar 70 met de verovering van
Jeruzalem, dat na een moorddadig beleg van 7
maanden ingenomen werd door Titus, en honderdduizenden J. werden nu uit Palestina weggevoerd
en in ballingschap verstrooid over alle landen. Doch
reeds eene halve eeuw later (120) begonnen de J.
nogmaals de worsteling om hunne onafhankelijkheid
te herwinnen ; de sluwe bedrieger Bar-Cochba gaf
zich voor hunnen Messias uit, en werd als koning
door hen uitgeroepen ; doch na een tijd lang met
veel voorspoed den strijd tegen de Romeinen te
hebben gevoerd, zag hij eindelijk de oorlogskanseii
tegen zich keeren, en daze laatste worsteling der J.,
die 15 jaren geduurd had, eindigde in 135 onder
keizer Adriaan met een allerverschrikkelijkst bloedbad ; en toen, na de inname van Jeruzalem, BarCochba in zijne laatste vesting (Bather) door de
overmacht der Romeinen was verpletterd, werden
al de J. voor eeuwig uit Jeruzalem gebannen, en de
strengste wetten tegen het Jodendom uitgevaardigd ;
van dat tijdstip dagteekent dus de vernietiging der
J. als natie. Wel werd in bet laatst der 2e eeuw hun
toestand iets minder ondragelijk ; doch met de invoering van het Christendom in het romeinsche rijk
(3:0) brak een tijdperk voor hen aan van steeds
toenemenden druk ; de edicten an de concilie-besluiten tegen de J. werden hoe !anger hoe stranger, en
429 werd zelfs hun patriarchaat te Tiberias opgehaven. Na den ondergang van bet Westersch-rom.
rijk leefden de J. in Italie en Sicilie tamelijk ongemoeid, terwijl ze in het Byzantijnsche rijk aan veal
verdrukking, in Frankrijk an Spanje in de 6e en 7e
eeuw aan harde vervolgingen blootstonden. In bet
mahomedaansche Oosten genoten zij eene benijdenswaardige rust, en onder de moorsche dynastien in
Spanje namen zij sedert de 8e eeuw bestendig toe
in aantal an in beschaving. Daarentegen hadden ze
veel te lijden in Byzantium, vooral in het begin der
8e eeuw, even als later onder Basilius II. Gelukkiger
tijden beleefden de J. in Italie, inzonderheid in
Sicilie; in I 493 echter werden er op bevel van Ferdinand den Katholieke omstreeks 100,000 uit Sicilie
verdreven. In Frankrijk en in Engeland hadden ze
groote vervolgiugen te verduren ; uit laatstgenoemd
laud werden ze in 1290 verdreven, uit het zuiden

van Frankrijk in 1395. In het Duitsche rijk waren
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de J. als zoogenaamde .kamerknechten" eigendom
der keizers, die ben aan anderen verkocbten naar
welbehagen. De krnistochten, zoomede volksopstanden en verdrijvingen, brachten sedert de 12e eeuw
groote jammeren over de J., voornamelijk 1348-50
tijdens de onder den naam van Zwarten dood hearschende pest, die zich uit Azie over Europa verbreidde,
doch waarvan de J. als de oorzaak werden beschouwd,
daar men hen betichtte vergif te hebben uitgestort
in alle bronnen, putten, enz. Uit verscheidene
rijkssteden, inzonderheid sedert de 15e eeuw, werden de J. voor goad gebannen. Ook in Zwitserland
begonnen 1348 de vervolgingen ; en in ettelijke kantons is de onverdraagzaamheid jegens de J. nog op
den huidigen dag niet uit de wetgeving verdwenen.
Van de in de 14e eeuw in Zwitserland vervolgde J.
namen vele de wijk naar Polen an Litauen, waar aan
de J. reeds vroeger rust gegund en bescherming
verleend was, en waar ze sedert 1264 zelfs zekere
voorrechten genoten. In Spanje bleven de J. tot
omstreeks de 2e helft der i4e eeuw nagenoeg in het
ongestoorde genot .van hunne inderdaad belangrijke
privilegien ; doch in 1492 verdreef Ferdinand de
Katholieke zoowel de J. als de Mooren uit zijn rijk,
welke maatregel ten aanzien van de J. ook op Sicilie.
ward toegepast (1493), gelijk reeds hierboven is
aangestipt. Drie jaren later volgde Portugal het,
voorbeeld van het onverdraagzame Spanje, en moesten de J. ook dat land ontruimen (1495). In het
begin der 16e eeuw waren in het westelijk gedeelte
van Europa bijna geen J. meer te vinden ; de meeste
hielden zich nog op in Duitschland, Italie, Polen,
Turkije, en in Noord-Afrika. Uit de 15e eeuw dagteekende het gebruik, om, als de J. geduld werden,
hun eene afzonderlijke wijk of buurt der stad te
laten bewonen; terwij1 men reeds in de 15e eeuw
schier overal in het christelijk Europa als wet had
voorgeschreven, dat de J., wanneer zij zich op straat
vertoonden, door duidelijke merkteekenen als J. te
herkennen moesten zijn aan hunne kleederen: kortom
verdrukking an vernedering, an niet het minst teyens afpersing en uitzuiging, was schier overal het
stelsel, dat ten aanzien van de J. door de regeeringen in praktijk werd gebracht. Geen wonder, terwij1
de Inquisitie in de roomsch-katholieke landen vooral
de J. niet spaarde, dat velen, om hun leven te redden, het Roomsch-catholicismus omhelsden, ma ar
vervolgens, zoodra ze er slechts middel toe zagen,
de vlucht namen naar een ander oord, waar ze buiten het bereik waren van dat geestelijk Schrikbewind. Vooral toen de Nederlanden het juk van
Spanje hadden afgeschud, kwamen vele J. de wijk
nemen naar ons vaderland, inzonderheid uit Spanje,
en uit Portugal (vandaar de Portugeesche .I.-gemeenten
in ons land). Ook in Duitschland was de toestand
der J. sedert de 16e eeuw allerbedroevendst geworden. Op verscheidene plaatsen in het geheel niet
geduld, uit andere plaatsen verdreven, menigmaal
zelfs (en tot schande der 19e eeuw herhalen zich
nog tegenwoordig bier en daar in Duitschland zulke
tooneelen) blootstaande aan volkstumulten, aan plundering en mishandeling van een zwerm razend gepeupel, lion het wel niet anders of het herbergzame
Nederland werd een gezegend toevluchtsoord ook
voor de in Duitschland verdrukte J. (vandaar in ous
land de Hoogduitsche J.-gemeenten). Toen het den

J. in de 16e an 17e eeuw in Italie at te benauwd
werd gemaakt door de Inquisitie en door de vervolgzucht der pausen, vonden ze eene toevlucht in
Venetie, Padua, Florence, Pisa en Livorno, waar ze
eene goede mate van vrijheid en bescherming von-
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den. In Duitschland, aithans in sommige staten van
Duitschland, begot' voor de J. een tijd van minder
verdrukking aan te breken, sinds sedert 1778 een
Lessing, een Mendelssohn en een Dohm met nadruk
hunne stem deden hooren in het belang der verdrukte J., en 1782 het oostenrijksche Tolerantieedict werd uitgevaardigd. In Frankrijk, waar de J.
(sedert 1550 o. a. te Bayonne en te Bordeaux) geduld
werden, gar de omwenteling van 1789 aan de wereld
het voorbeeld, dat J. evenveel aanspraak hebben op
de rechten der menschheid als ieder ander, want
in 1791 werd hun door de Constituante, op voorstel
van Gregoire (zie dat art.), gelijkheid voor de wet
met alle andere burgers toegekend. Dat voorbeeld
is sedert door verscheidene gouvernementen nagevolgd. Ook in Nederland zijn de J. geheel geemaneipeerd ; z0000k in Belgie, Engeland, Denemarken,
Zweden en Noorwegen. Uit het eigenlijke Rusland
door Nicolaas I verdreven, wonen de J. echter onder
den russischen schepter in Koerland, de Krim, russ.
Georgie, Caucasie, en vooral talrijk in de voormalige
poolsche landstreken. In Polen zijn gansche steden
en dorpen, die zoo goed als uitsluitend door J. bewoond worden. Sedert 1844 evenwel heeft het russische gouvernement herhaalde malen harde maatregelen tegen de J. genomen. Beter verzekerd is de
toestand der J. in het Posensche en in Galicie, zoomede in Hougarije. In Westfalen werd hun liet burgerrecht verleend in 1808 ; dat voorbeeld volgde
1808 Hessen, 1808 en 1811 Baden, 1809 Dessau en
Waldeck, 1810 en 1811 Wurtemberg, Weimar, Meiningen en Frankfort, 1813 Mecklenburg en Beieren.
Nagenoeg volkomene gelijkstelling in de burgerlijke
en staatsburgerlijke rechten verkregen de J. 1812
in Pruisen. In Wurtemberg werd hun 1828 het voile
burgerrecht verleend ; in Keurhessen werden de J.
1833 geemancipeerd; ook in Saksen, Hanover en
Brunswijk werd de toestand der J. aanmerkelijk
verbeterd. In al de constitution en wetten, die uit
de staatkundige beweging van 1848 in Duitschland
geboren werden, waren de J. volkomen gelijk gesteld
met alle andere inwoners der verschillende staten ;
die gelijkstelling is echter sedert de reactie weder
(hies meer, daar minder) beperkt geworden. In
Zvvitserland begint eerst sedert de laatste jaren een
geest van verdraagzaarnheid jegens de J. veld te
winnen. In Spanje worden ze weder geduld sedert
1837. In Amerika !even de J. als volkomen vrije
burgers in Suriname, Jamaica, Canada en in de VereenigdeSta ten. De Geschiedenis der Joden in Nederland
is beschreven door Koenen (Utrecht 1843); hun
zielental in ons land kan geschat worden op het
ronde cijfer van 60,000. Over den ga ► schen aardbol
verspreid leven tegenwoordig omstreeks 5 millioen
J., waarvau ruim 3 millioen in Europa
Jodengenooten. Onder deze benamines , die
in het N. T. eenige malen voorkomt (Matth. 23.
' 15;
Band. 2: 10 ; 6: 5: 13: 43) heeft men te verstaan
degenen, clie , zonder besneden te zijn, in den God
van Israel geloofden en hem dienden, zonder zich
echter aan de voorschriften der Mozaische wet te
houden. Deze half-bekeerden werden ook Proselieten
der Voorpoort genoernd, orndat ze sleeks in deu
voorhof van den tempel toegelaten werden. Dezulken echter, die zich geheel tot liet Jodendom lieten
bekeeren, heetten Proselieten der Gerechtigheid.
Jodocus, de heilige (fr. St .-Josse), zoon van
Juthaol, den koning van Bretagne, en broeder van
Judicaol, stichtte verscheidene kloosters, en stierf
omstr. 668 ; kerkelijke gedenkdag 13 Dec.
Jodoeus, marligraaf van MoraviO, kocht van

Johan Maurits
zijnen neef Wenceslas het hertogdom Luxemburg,
en verkoeht dit weder aan den hertog van Orleans,
broeder van Karel VI van Frenkrijk. Na den dood
van Robert, die Wenceslas was opgevolgd, werd Jodocus tot keizer verkoren (1410), doch stierf drie
maanden daarna.
Jodocus Pratensis. Zie JOSQU1N DESPREZ.
Jodoigne, vlaamsch Geldenaecken, marktvlek
in Belgie, prov. Braband, aan de Geete, derdhalf uur
gaans beznidw. Tirlemont (d. i. Tienen); 3900 inw.
Jodrum, lat. naam der stad Jouarre.
Joel, afstammelino. van Benjamin ; Neh. 11: 7.
Joel, 1) de tweede der twaalf zoogenaamde
kleine profeten, was een zoon van Pethuel; hij profeteerde in Juda omstr. 700 jaren v. Chr.; zijne
voorspellingen (I boek in 3 hoofdstukken) zijn opgenomen in het 0. T. Hij wordt ook in het N. T.
vermeld Hand. 2: 16.
Joel, 2) oudste zoon van Samuel; Sam. 8: 2;
I Chron. 4: 35; 6: 33. — 3) afstarnmeliugen van
Ruben ; I Chron. 5: 4, 8. — 4) afstammeling van
Gad ; I Citron. 5: 12. — 5) een leviet ; I Chron. 6:
36; 15 : 7,11,17; 23: 8; 26: 2201 Chron. 29:12.
— 6) een van de hoofden des yolks in den stain
Issaschar; I Chron. 7: 3. — 7) een der helden van
David ; I Chron. 11: 38. — 8) een van de hoofden
des yolks in den halven stain Manasse ; I Chron.
27 : 20. — 9) een dergenen, die in de baby!. ballingschap vreemde vrouwen hadden genomen; Ezra
10: 43. — 10) opziener over de Benjamieten te Jeruzalem ; Nell. 11: 9.
Joel, 11) ook wel Juhel genaamd, en ook wel
Hoel, hertogen van Bretagne, nl. J. I van
953 tot 980, J. II van 1066 tot 1084, J. III en
Eudes of Odo van 1148 tot 1156.
een held Davids. Zie JOHELA.
Joemanang, of Joeminang, dorp op Java,
resid. Djokdjokarta; 3 Nov. 1825 overwinning der
Nederlanders op Diepo Negoro.
Joember, dorp op Java, in de vallei van Seloh,
resid. Soerakarta ; werd door de aardbeving van
3 Jan. 1823 ongenaakbaar.
Joeminang, dorp op Java. Zie -1-NANG.
0EDIA
Joerang, dorp op Java, in de vallei van Seloh,
resid. Soerakarta; ongenaakbaar geworden door de
aardbeving van 3 Jan. 1823.

Joessoef. Zi e -USUF.
Joezer, een der krijgshelden, die de zijde van
David kozen tegen Saul ; I Chron. 12: 6.
- Jogbeha,
stad in Canaan, gebouwd door de
kinderen van Gad ; Num. 32 : 35; Richt. 8: 11.
Jogli, wader van Bukki, den overste van den
stain Dan bij de verdeeling van Canaan ; Num. 34 : 22.
Joha, 1) een afstammeling van Benjamin;
I Chron. 8: 16. — 2) een van David's helden;
I Chron. 11: 45.
Johan, koning van Saksen. Zie JOHANN.
Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegeii,
geb. 1604, woonde 1632 onder ► rins Frederik Hendrik het beleg van Maastricht bij, werd 1656 door
de West-Indische Compagnie aangesteld als stadhouder van 13razilie, naar hij aan de Portugeezen
verscheidene sterke plaatsen ontweldigde, op bet
recief eene nieuwe stad stichtte, die naar hem den
naarn ontving van Maurit s-sl ad, en een heerlijken
tuin liet aanleggen voor 700 kokosboomen en lijne
zuid-europeesche vruchthoomen. Na aan den botanischen tuin te Leiden veel belangrijke zeldzaarnheden overgezonden te hebben, keerde hij 1644 zelf
naar Nederland terug, en nerd tot luit.-generaal der
ruiterij aangesteld ; later bedankte hij voor In be-
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trekking van stadhonder van Brazilie, die hem opnieuw aangeboden werd. In 1664 deed hij bij Franeker (zie dat art.) een gevaarlijken val in het water,
waarnaar de brig, die oorzaak van dien val was, nog
tegenwoordig de Maurits-brng beet. In 1665 streed
hij tegen den hisschop van Munster, 1672 tegen de
Franschen, die hij driemaal nit de nabijheid van
's-Graveland verdreef. Door den keurvorst van
Brandenburg benoemd tot stadhouder van Cleve,
deed J.-M. veel ter verfraaiing van dat bekoorlijk
oord. Hij stierf 1679.
Johanan, 1) een overste van den stam Juda ;
II Kon. 25: 23, ook vermeld in 11 Chron. 17: 15;
23: 1; en in de hoofdstukken 40, 41, 42 en 43 van
Jeremia. — 2) verscheidene andere personen in het
0. T.: I Chron. 3: 15, 24; 6: 9, 10; 12: 4, 12;
26: 3 ; Chron. 28: 12 ; Ezra 8: 12 ; 10 : 6, 28;
Neh. 6: 18 ; 12: 13, 22, 23, 42.
Johann (Neopumok Maria dozer), koning van
Saksen sedert 1854, geb. 12 Dec. 1801, zoon van
prins Maximiliaan van Saksen en eene prinses van
Parma, volgde 9 Aug. 1854 zijnen broeder FrederikAugust II als toning op, en behoorde onder de vorsten, die zich in 1866 aan de zijde van Oostenrijk
geschaard hadden tegen Pruisen, tengevolge waarvan zijn land door de Pruisen bezet werd ; bij het
einde van den oorlog bleef hij in bet bezit van zijnen
troon, ofschoon de onafhankelijkheid van Saksen in
groot gevaar had gezweefd door bet zcgevierende
Pruisen vernietigd te worden.
Johanna, eiland. Zie ANJOUAN.
Johanna, de huisvrouw van Herodes' rentmeester Chusas, was eene bekeerling van Jezus ;
Lucas 8: 3; 24: 10.
Johanna (pausin), volgens de Roomsch-katbolieken een personage, dat nooit bestaan heeft, en
dat sleeks door de vijanden van het pausdom is
uitgedacht, om het stedehouderschap Gods op aarde
in een bespottelijk daglicht te stellen. Volgens anderen zouden de bewijzen, dat deze pausin werkelijk
bestaan heeft, verdonkeremaand zijn, om de eer van
den Stoel van Petrus te redden, en zijn de maatregelen tot dat einde zoo zorgvuldig genomen, dat het
bestaan van pausin J. met geen mogelijkheid meer
bewezen worden kan. Zooveel is intusschen, volgens
de ijveraars tegen het pausdom, historisch bewezen,
dat Petrus Juliani, toen hij 1276 den pauselijken
Stoel beklom en den naam van Johannes aannam,
zich niet Johannes XX noemde, maar Johannes XXI,
omdat hij bet voor waarheid hield, dat de pauselijke waardigheid van 855 tot 857 bekleed was door
een anderen Johannes VIII, dan den Johannes Viii,
die van 872 tot 882 aan het hoofd der Kerk heeft
gestaan. Intusschen blijkt uit authentieke stukken
(gesteld dat die niet vervalscht zijn), dat Leo IV, die
855 stierf, onmiddellijk is opgevolgd door Benedictus III. Veel is er over bet al dan niet bestaan-hebben van pausin J. geschreven en getwist (o. a. nog
onlangs [1845] is te Milaan in bet Licht gegeven door
Bianchi-Giovini een Esame crilico degli atli e
documenti della papessa Giovanna). Door hen, die
bet bestaan van pausin J. eene fabel noemen, wordt
in de naamlijst der pausen een Johannes XV vermeld , die slechts een oogenblik paus is geweest (985);
zoodat dan ook volgens hen Petrus Juliani, toen hij
als pans den naam van Johannes aannam, zich niet
anders noemen kon dan Johannes XXI. De fabel
van pausin .1., beweren zij, is in de wereld gekomen, doordien pans Johannes VIII (872-882) de
zwakheid bad gehad den patriarch Photius te erkennel.' ; door ben, die deze erkenning afkeurden,

Johanna

213

werd gezegd, dat de pans zich in dat geval gedragen
had als eene vrouw ; en om deze fignurlijke zegswijze nog sterker nit te drukken zeiden ze, dat de
rechten der Kerk daarbij gehandliaafd waren niet
door een 'pans Johannes", maar door eene pausin
Johanna. Na deze verschillende beweringen te hebben opgesomd, die het al of Diet bestaan-hebben
van pausin J. gelled in het onzekere laten, moeten
wij nog aanstippen, dat men bij sommige oude kronijkschrijvers van dit personage gewag vindt gemaakt, en dat overigens in de I le, 12e en 13e eeuw
de geschiedenis van pausin J. algemeen onder het
yolk verspreid was als legende. Volgens die legende
was pausin J. geboortig uit de stad Maintz ; in manskleederen vermomd had zij zich naar Athene begeyen en daar gestudeerd ; vervolgens had zij onder
den naam van ',Johannes van Engeland" den geestelijken staat omhelsd, was toen naar Rome gegaan,
en daar reeds spoedig tot de hoogste kerkelijke
waardigheden opgeklommen, totdat zij eindelijk bij
den dood van Leo IV tot zijnen opvolger werd verkoren (855). Twee en een half jaar had zij reeds
als pans gefungeerd, toen haar bedrog op eene veel
schaudaal verwekkende mauler aan den dag kwam,
doordien zij bij gelegenheid van eene plechtstatige
processie door de barensweeen overvallen werd, en
op de openbare stoat een kind ter wereld bracht.
Johanna, koninginnen van Napels, nl.: J. I,
geb. 1326, oudste kleindocbter van koning Robert
van Napels (nit de dynastie van Anjou), en dochter
van hertog Karel van Calabrie. Om haar de rechten
op den troon te verzekeren huwelijkte haar grootvader haar reeds 1333 nit aan prins Andreas van
Hongarije (nit dezelfde dynastie), en toen koning
Robert tien jaren later stierf (1343) beklom J. dan
ook den napelschen troon. Twee jaren later werd
in haar paleis te Aversa, in eene kamer naast haar
slaapvertrek, haar koninklijke gemaal Andreas gewurgd (20 Aug. 1345) door eene bende saamgezworenen, aan welker hoofd Lodewijk van Taranto
stond, die juist op den Zen verjaardag van dien moord
met de koningin in het huwelijk trad (20 Aug.
1347). Door den broeder van haren eersten gernaal,
namelijk koning Lodewijk van Hongarije, die haar
als wreker van zijns broeders dood den oorlog aandeed (1347), werd zij derwijze in de engte gehracht,
dat zij uit haar koningrijk moest vluchten, waarop
zij de wijk nam naar Provence, dat haar toebehoorde ;
en zij kon niet eer in hare italiaansche staten terugkeeren, dan toen de pans, wiens scheidsrechterlijke
uitspraak ingeroepen was, haar onschuldig had verklaard aan den op haren eersten gemaal gepleegden
moord. Na den dood van Lodewijk van Taranto
(1362) schonk J. bare hand aan Jacobus III van
Majorca, die slechts . koning van Majorca was in naam
en meestentijds verblijf hield in Spanje, waar hij
1374 stierf. Uit geen barer drie huwelijken kinderen hebbende, had J. hare nicht Margareta van Durazzo tot hare vermoedelijke troonopvolgster benoemd, en haar 1368 uitgehuwelijkt aan Karel den
Kleine van Durazzo. Toen J. echter zelve een vierde
huwelijk aanging (met prins Otto van Brunswijk)
schaarde Karel van Durazzo zich aan de zijde van
hare vijanden orn haar te beoorlogen, waarop J.
eenen anderen vermoedelijken troonopvolger benoemde, nl. Lodewijk van Anjou, den tweeden zoon
van koning Jan den Goede van Frankrijk; doch eer
deze haar te hulp kon snellen veroverde Karel 16 Juli
1381 Napels, en rnaakte zich van J. en haren vierden
gemaal meester ; en toen Lodewijk van Anjou in
aantocht was om haar te bevrijden, werd zij op be-
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vel van Karel van Dtmazzo in bet kasteel Muro ge-

wurgd (22 Mei 1382), terwijl haar gemaal zich door
de vlucht (naar Provence) wilt to redden. Zij was
eene vrouw van ongemeene schoonheid, maar wulpsch
en los van zeden ; hare hofhouding was prachtig,
maar op de zedelijkheid er van viol geenszins te roemen ; zij beschermde echter kunsten en wetenschappen (o. a. verkeerde de dichter Bocaccio aan haar
hof). — J. II, geb. 1371, dochter van Karel van
Durazzo, was 1389 gehuwd met aartshertog Wilhelmus van Oostenrijk, 1406 weduwe geworden, en
beklom bij den dood van haren brooder Ladislas
6 Aug. 1414 den napelschen troon. Zij zocht behagen in verregaande losbandigheid, en overlaadde
Alopo en een aantal andere gunstelingen met eerbewijzen. Slechts noode ging zij er op den aandrang
van de landsgrooten toe over, haar weduwschap te
verwisselen met den echten staat, en 1415 trad zij
in den echt met Jacobus van Bourbon, graaf de la
Marche. Nauwlijks was doze met haar gehuwd, orhij
beijverde zich den Augias-stal harer hofhouding to
zuiveren, doordien hij Alopo en al de overigen, die
aan de uitspattingen der koningin medepligtig waren, ter dood liet brengen, terwijl zij zelve door hem
gevangen word gezet. Doch reeds in het volgende
jaar (1416) werd zij door hare onderdanen bevrijd,
en nu werd haar gemaal op zijne beurt als gevangene behandeld, totdat het hem 1419 gelukte te
ontsnappen, en de wijk to nemen naar Frankrijk,
wear hij franciscaner monnik werd (lietgeen hij gebleven is tot zijnen dood in 1438). Na zijne ontvluchtingnam J. een nieuwen gunsteling of minnaar,
met name Caraccioli, dien zij eenige jaren later van

kant liet maken. Intusschen had zij, om zich eenen
steun te verzekeren, in 1420 Alfons V van Aragonie
geadopteerd en tot haren troonopvolger benoemd;
hij had echter geen geduld genoeg om haren dood
of te wachten, en vatte de wapenen tegen haar op.
Nu adopteerde de koningin in zijne plaats den franschen prins Lodewijk van Anjou (Lodewijk III), en
toen doze 1434 stierf zijnen broeder Rend. Reeds
het volgende jaar (1435) maakte de dood een einde
aan haar wellustig leven ; en ofschoon in het eind
hare kroon werd toegewezen aan Alfons van Aragonie, ontwikkelde zich nu meer en meer de naijver
en wangunst tusschen Frankrijk en Spanje, waardoor tegen het einde der 15e eeuw geheel Italie in
een oorlogstooneel werd herschapen.
JOhanna,bijgenaa md de Krankzinnige,koni ngin
van Castilie, dochter van Ferdinand den Katholieke
en van Izabella, trad 1496 in den echt met den oostenrijkschen aartshertog Filips, en werd de moeder
van Karel V. Zich veronachtzaarnd ziende door haren gemaal, aan wien zij innig gehecht was, verviel
zij daarover tot vlagen van jaloezij en droefgeestigheid, die niet veel verschilden van volslagen krank.zinnigheid. In 1504 kwam zij, gezamenlijk met haren man, op den troon van Castilie, door het overlijden van hare moeder Izabella. Om geheel alleen
te regeeren had Filips het plan opgevat, haar van
het regeeringsbeleid te doen llitsluiten, toen de dood
een einde kwam maken aan zijn leven. Alsnu werd
J.'s vader Ferdinand tot rijksbestuurder aangesteld,
om het bewind te voeren namens zijnen kleinzoon
(Karel V), behoudens de bepaling echter, dat zijne
function zoullen ophouden, indien J. weder in het
bezit kwam van hare verstandelijke vermogens. Then
Ferdinand stierf (1516) word Karel, behoudens dezelfde voorwaarde, als koning erkend ; en in al de
besluiten, die hij uitvaardigde, stond zijn naam naast
dien ztjner moeder. In haar 75e jaar stierf J. to
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Tordesillas (1555), na bijna 50 jaren als krankzinnige opgesloten gezeten te hebben.

Johanna van Navarre, koningin van Frankrijk, dochter van Hendrik I, koning van Navarre
en graaf van Champagne, trouwde 1284 met Filips
den Schoone, koning van Frankrijk, en behield,
in weerwil dat zij gehuwd was, zelve het bewind over haar eigen erfrijk. Zij verdreef de Aragoneezen en Castillanen uit Navarre, en vernietigde
de armee van den graaf van Bar, die een inval was
komen doen in Champagne1297). Zij stierf 1305.
-- Hare kleindochter J. II, gehuwd met Filips
van Evreux, regeerde over Navarre 1328--;-1350.
Johanna van Burgundie, koningin van Frankrijk, dochter van Otto IV, paltsgraaf van Burgundie, trouwde 1307 met Filips den Lange, werd,
even als hare zuster Blanche en hare schoonzuster
Margareta, gevangen gezet wegens overspel 1314,
doch weder in genade door haren man aangenomen.
Zij stierf 1329 to Roye. — Eene andere J. van Burgundie trouwde 1313 met Filips van Valois. Zij was
eene dochter van Robert H van Burgundie en van
Agnes van Frankrijk, de laatste dochter van den heiligen Lodewijk. Zij was 55 jaren toen zij 1348 stierf.
Johanna van Vlaanderen, vrouw van den graaf
van Montfort. Na de gevangenneming van baron man,
die het hertogdom Bretagne betwistte aan Karel,
graaf van Blois, zette zij met den bijstand der Engelschen moedig den oorlog voort, en had twee belegeringen to doorstaan in Hennebon (1342 en 1343).
Hare tegenpartij was Johanna van Penthievre, gravin
van Blois, die geholpen word door den koning van
Frankrijk. Dit is de Oorlog der twee Johannaas.
Johanna van Penthievre, vrouw van Karel van
Blois, voerde den oorlog in Bretagne na de gevangenneming van haren man, en behaalde eenige voordeelen op Johanna van Vlaanderen, gravin van Montfort (zie het vorige art.). Zij was eene nicht van
Jan III, den laatsten hertog van Bretagne.
Johanna Uenriquez, koningin van Navarre
on Aragonie, dochter van Frederik Henriquez, admirant van Castilie, trouwde 1444 met Jan II, koning van Navarre, die toen weduwnaar was. Zij
baarde hem een zoon (Ferdinand, later bijgenaamd
de Katholieke). Zij word in 1458 als koningin van
Aragonie erkend, toen Jan 11 in dat rijk zijn broeder
Alfons opgevolgd was. Voor don Carlos, prins van
Viane, een zoon uit des konings eerste huwelijk, was
J. eene harde stiefmoeder ; zij joeg den vader tegen
den zoon in het harnas, en wordt zelfs verdacht
laatstgenoemden door middel van vergif uit den weg
geruimd to hebben (zie CARLOS). De Catalanen, die
den jongen prins liefhadden, kwamen in opstand,
en belegerden de koningin in Gerona ; zij word ontzet door den graaf van Foix (1463). In 1467 streed
zij tegen Jan, hertog van Lotharingen, die Catalonia
aan haren man betwistte; en in dezen oorlog legde
zij veel vastheid van wil en voortvarendheid aan
den dag ; zij stierf 1468 bij het beleg van Rosas.
Johannas, een in 't geslachtregister van Jezus ; Lucas 3 : 27.
Johannes, uit de groote menigte personen,
die dozen naam hebben gevoerd, zullen wij de voornaamste indeelen in 5 rubrieken, voor het overige
tevens verwijzende naar de artikels JAN, JEAN, JEHAN,
JOHAN, JOHN, JUAN, GIOVANNI, enz.

I. Bijbelsche personen.

Johannes de Dooper,

neef en tijdgenoot
van Jezus, was de zoon van den priester Zacharias
en Elizabeth, en was 6 maanden voor de geboorte
van Christus ter wcreld gekomcn te Juts in deli

Johannes de Evangelist
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stain dada. In het 15e jaar der regeering van keizer
Tiberius (29 na Chr.) trad J. in de woestijn van
Juda als leeraar en profeet op, en kondigde als kort
ophanden de komst van den Messias aan. Allen, die
in zijne voorspelling geloofden, moesten zich van de
smetten, die hun leven tot dusverre hadden aangekleefd, zuiveren, ten teeken waarvan ze (door mid-

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

del van indompeling, die met eene zekere plechtigheid plaats had) door J. in den Jordaan gedoopt

werden ; vandaar zijn bijnaam de Dooper ; die doop
was derhalve het zinnebeeld der inleiding in eenen
nieuwen levenswandel, ontdaan van de zonden, die
den levenswandel van gewone menschen ontsierden.
Ook Jezus wilde door J. gedoopt worden, ofschoon
J. zelf hem erkende als zijn meerdere. Eenigen tijd
daarna werd J. in den kerker geworpen, omdat hij
zich in te sterk afkeurende bewoordingen had nitgelaten over het huwelijk van Herodes-Antipas met
Herodias, de vrouw zijns broeders ; en Herodias was
zoo op J. gebeten, dat zij niet rustte, voordat hij op
bevel van Herodes in de gevangenis onthoofd werd
(32 na Chr.). De leerlingen van J. vormden ook na
zijnen dood eene afzonderlijke secte, en zijn in het
Oosten blijven voortbestaan tot op den huidigen dag
onder den naam van Johannis-Jongeren of JohannisChristenen (Sabeers). Bij de Roomsch-katholieken
wordt de gedenkdag van J. (Sint-Jan) kerkelijk gevierd 24 Juni ; in Engeland wordt J. reeds van oudsher vereerd als de beschermheilige of schutspatroon
van de bouwkunst en alle daartoe behoorende handwerken. In het N. T. wordt over J., als voorlooper
van Christus, gehandeld in de vier Evangelisten en
in de Handelingen der Apostelen.
Johannes de Evangelist, een der twaalf
apostelen, zoon van Zebedeus en Salome, was geboren te Bethsaida in Galilea, en oefende, even als zijn
broeder Jacobus, het handwork buns vaders als
kostwinning uit, nl. de vischvangst, totdat de beide
broeders (toen J. 25 jaren oud was) gehoor gaven
aan de roepstem van Jezus: Volgt mij na, en ik zal
u visschers van menschen maken (Mattb. 4: 19 ;
Marcus 1 : 17). Door zijn levendig en toch zachtmoedig karakter werd J. reeds spoedig een van Jezus'
liefste discipelen ; hij was degene, aan wien Jezus,
toen hij stierf, zijne moeder aanbeval (Joh. 19: 26,
27). Zoodra Jezus ten hemel gevaren was, begon J.
te prediken. Na de algemeene vergadering der apostelen te Jeruzalem (bet zoogenaamde eerste cecumenische concilie) toog J. naar Klein-Azie, en strekte
zijne zendingsreizen uit tot het land der Parthen.
Hij werd later door de Christenen te Ephesus aangesteld als hun (eerste) bisschop. In het jaar 95
wegens zijnen geloofsijver in hechtenis genomen,
werd hij naar Rome gesleept, waar keizer Domitiaan
hem (zoo luidt althans de legende) in een ketel
kokende olie liet werpen ; doch toen J. ongedeerd
daaruit kwam, werd hij naar het eiland Pathmos gedeporteerd. Hier schreef hij, naar het beweren van
velen, het boek der Openbaringen (zijnde bet laatste
boek van het N. T.); doch er bestaat racer grond
om voor waarheid aan te nemen, dat het boek der
Openbaringen in het geheel niet door J. geschreven,
maar het werk van eenen lateren Johannes is. Na
den dood'van Domitiaan bekwam J. vergunning em
naar Ephesus terug te keeren, waar hij anno 101
in 94-j. ouderdom stierf. Het 4e der Evangelien in
het N. T. wordt voor het werk van J. gehouden
(vandaar zijn bijnaam de Evangelist); en hoezeer
door sommige geleerden alleszins gegrond schijnende
redenen zijn aangevoerd, ten bewijze, dat het Evangelic van J. geenszins door J. zelven geschreven is,
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sche kerkvaders, die zijnen bijnaam Chrysostomus
(d. i. Gouden mond) te danken heeft aan zijne onovertroffene welsprekendheid. Geboren omstr. 344
te Antiochie, studeerde hij eerst rhetorica onder
Libanius, en was door zijnen vader (een veldheer
des keizerrijks) voor de rechtsgeleerdheid bestemd ;
doch reeds spoedig liet J. de daartoe strekkende
studien varen, om zich geheel op de godgeleerdheid
toe te Leggett. In 374 ging hij de eenzaamheid zoeken in het bergland van Syrie, waar hij verscheidene
jaren doorbracht als kluizenaar; doch de strenge
levenswijs, waaraan hij zich dus onderwierp, verzwakte dermate zijne lichaamskrachten, dat hij zich
(381) genoodzaakt zag naar Antiochie terug te
keeren. Door den heil. Flavianus, bisschop van Antiochie, werd J. tot priester gewijd, en aangesteld
als bisschoppelijk vicaris. la deze betrekking maakte
J. zich al spoedig zoo vermaard door zijne welsprekendheid en heiligheid van levenswandel, dat keizer
Arcadius hem waardig keurde om hem tot den bisschopszetel van Constantinopel te verheffen (398).
Hij bewees den keizer menigmaal gewichtige diensten, en wist, door den invloed, dien hij op het yolk
uitoefende, meer dan eens opstanden te dempen ;
vooral onderscheidde hij zich door zijne mildheid
in het geven van aalmoezen en door zijnen ijver voor
de uitbreiding des geloofs. Doch hij had het ongeluk
keizerin Eudoxia te mishagen door de te strenge
afkeuring, die hij over bare gedragingen uitsprak,
zoodat hij :door haar als bisschop afgezet en tevens
gebannen werd. In weerwil van zijne hooge jaren
zag hij zich genoodzaakt groote dagreizen te voet te
maken, teen hij naar zijne plaats van ballingschap
overgebracht werd, zoodat hij van afmatting stierf
onderweg (407) te Comana. Zijn kerkelijke gedenkdag is 27 Jan. Behalve ontelbare editien van sommige zijner geschriften afzonderlijk, zijn at de werken van J. herhaalde malen compleet in het licht
verschenen, o. a. de editie van pater Montfaucon in
13 fol.-deelen, grieksch-lat. (Parijs 1718), overgenomen in de verzameling van Guillon (13 dln. in
oct. Parijs 1834).
Johannes Climax. Zie CL ► MAX.
Johannes Colombino, gedenkdag 31 Juli.

Zie JESUATEN.

Johannes Damassenus, dus genaamd
omdat hij geboortig was uit Damascus, is evenzeer
bekend onder den naam van Johannes Chrysorrhoas
Hij was geboren omstr. 700, bekleedde eenigen tijd
de hooge betrekking van schatmeester of minister
van fmantien des kalifs, en heette als zoodanig AIMansoer ; later monnik in bet klooster Saba bij Jeruzalem, stierf hij 760 (of 754). Zijne werken zijn
uitgegeven door Lequien (2 dln. Parijs 1712).
Johannes Gods, stichter van de vereeniging
der Broeders van Barmbartigheid, geb. 1495 in
Portugal nit beboeftige ouders, werd eerst soldaat,
en leidde een alles behalve Gode welbehagelijk leven.
Uit de krijgsdienst o*tslagen 1536 ; kwam hij tot
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bekeering, en besloot toen zijne overige levensdagen
te besteden tot heil van ongelukkige medemenschen.
Hij zette zich metterwoon te Granada neder, en
maakte van zijn huis een verpleeghuis voor floodlijdenden, in wier behoeften hij voorzag door hetgeen
hij verdiende met handen-arbeid. Het duurde niet
bang of* menschlievend voorbeeld vond navolging
bij veleu, die hem in zijn edel streven ondersteunden : zoo was het ontstaan van de Orde van Barmhartigheid. Hij stierf 1550 aan eene ziekte, waardoor
hij aangetast werd ten gevolge van het nit het water
redden van een man, die zonder hem verdronken
zou zijn. Uit hoofde van zijne voorbeeldige godsvrucht gaf de aartsbisschop van Granada hem den
naam van .Johannes Gods"; door Alexander VIII
werd hij 1690 gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag
8 Maart. De regal voor zijne orde werd eerst in 1556
opgesteld, en de geloften eerst ingevoerd 1570.
Johannes Neopumock. Zie NEOPUMOCE.
Johannes van het Kruis, stichter van de
orde der Carmelieter harrevoeters, gab. 1542 te
Ontiveros in Oud-Castilie, gest. 1591, kwam op
21-j. leeftijd in de orde der Carmelieten, en sloot
zich aan de heilige Theresia aan, om die orde te
hervormen. Dit voornernen verwezenlijkte hij in
1568, verkreeg op den door hem vastgestelden regel
de pauselijke goedkeuring 1580, en noemde de laden
zijner orde Carmelieter barrevoeters, omdat ze blootsvoets liepen. Hij onderwierp zich aan den strengsten
leefregel, en maakte zich zoodoende de canonisatie
waardig; kerkelijke gedenkdagen '24 Nov. en (zijn
sterfdag) 14 Dec. Zijn bijnaam heeft men hem gegeven omdat hij, behalve een houten krib om op te
slapen, geen ander huisraad in zijne cal had dan een
kruis van bamboes.
Johannes van Matha, stichter van de
orde der _Trinitariers (welke orde zich toewijdde
aan het vrijkoopen van gevangenen), gab. 1161 in
Provence, gest. 1213, stichtte in 1199 zijne orde
met Felix van Valois te Cerfroi bij Meaux. Hij verwierf den steun van Filips-August, en volbracht
verEcheidene reizen naar Afrika, telkens van daar
terugkeerende met een aantal vrijgekochte gevangenen. Zijne nagedachtenis wordt kerkelijk gevierd
8 Febr. Zijne volgelingen zijn Mathurijnen genoemd.
III. Pansen.
Johannes (de naam van) is gevoerd door 23
pausen, die door de Roomsch-katholieken warden
opgegeven als volgt :
523-526 Johannes XIII 965-72
Johannes I
Johannes II 533-535 Johannes XIV 983-85
Johannes III 560-573 Johannes XV
985
Johannes IV 640-642 Johannes XVI 985-96
685-686 Johannes XVI(tegnp.)997
Johannes V
Johannes VI 701-705 Johannes XVII
1003
Johannes VII 705-707 Johannes XVIII1003-09
Johannes VIII 872---882 Johannes XIX 1024-33
Johannes IX 898-900 Johannes XX 1045-46
Johannes X 914-928 Johannes XXI 1276-77
Johannes XI 931-936 Johannes XXII 1316-34
Johannes XII 956-963 JohannesXXIII 1410-15
Door de Onroomschen wordt die volgorde eenigszins anders voorgesteld, zooals blijkt nit het volgende
overzicht, waarbij we tegelijk zullen vermelden wat
van ieder in het bijzonder vermeld d lent te worden:
J. I, vroeger Catelina genaamd, geboortig uit Toskanen, werd door den oostgothischen koning Theodorik in den kerker geworpen, omdat hij te weinig
voor de Arianen deed ; hij stierf in de gevangenis t e
Ravenna 8 Mei 526, doch werd later gecanoniseerd ;
kerkelijke gedenkdag 27 Mei. — 3. II, een Ro-
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mein, met den bijnaam Mercurius. — J. III, nit
Rome, deed veal voor de verfraaiing van de kerken.
J. IV, geboortig nit Salona, heette vroeger
Venantius; hij veroordeelde de leer van den wil in
Christus. — J. V, een Antiochier. — J. VI, een
Griek. J.VII, insgelijks een Griek. J.VIII,
bekleedde den pauselijken Stoel van 855 tot 857,
doch heeft volgens de Roomsch-katholieken nooit
bestaan (zie pausin JOHANNA) en kan dus niet onder
de pausen medegeteld worden.
3. VIII, een
Romein, ward 872 tot pans verkoren als opvolger
van Adriaan II. Door de Sarraceenen in de engte gebracht, riep hij den bijstand in van Karel den Kale,
doch daze stierf ear hij hem te hnlp kon komen.
Door Lambertus, hertog van Spoleto, die zich van
Rome meester wilde maken, ward deze pans gevangen genomen ; hij vond echter middel om te ontsnappen, en vluchtte naar Frankrijk, waar hij van
Lodewijk den Stamelaar den noodigen bijstand ontving om op den pauselijken Stoel terug te keeren.
Opnieuw door de Sarraceenen benauwd, wendde
bij zich om hulp tot Basilius, keizer van Constantinopel, en gaf zelfs aan diens verlangen toe, om
Photius als patriarch te erkennen, welke erkenning
hij echter later herriep: nit dit historische feit zou,
volgens sommigen, later het sprookje van eenepausin
verdicht zijn (zie pausin JOHANNA). Door dezen parts
zijn drie keizers gekroond, nl.: Karel de Kale (875),
Lodewijk de Stamelaar (878), Karel de Dikke (881).
Gepresideerd of bijeengeroepen worden door dezen
pans elf concilien, o. a. dat van Troyes (878).
J. IX, uit Tivoli, stond aan keizer Lambertus het
recht van inmenging toe bij de verkiezing van panX, was door de misdadige gunst van
sen.
Theodora langzamerhand oPgehlommen tot de pauselijke waardigheid (914), doch werd op bevel van
hare dochter Marosia in de gevangenis geworpen en
gewurgd (928).
J. XI, zoon van Marosia en
van pans Sergius III, werd door zijn eigen broader
Alberik in den kerker geworpen, waar hij 936 stierf.
J. XII, vroeger Octavianus genaamd, zoon van
Alberik, was pas 18 jaren oud toen hij pans werd,
en was de eerste, die als pans eenen anderen naam
aannam. In twist geraakt met Berengarius, den koning van Italie, en diens zoon Adalbert, riep J. XII
den bijstand in van den duitschen koning Otto I,
aan wien hij den titel van »koning van Italie" schonk,
en die 962 door hem tot keizer gekroond ward.
Doch reeds kort daarna maakte hij zich jegens den
nieuwen keizer aan verraad schuldig, door met Adalbert een verbond aan te gaan tegen hem. Over dit
gedrag verontwaardigd, riep de keizer een concilie
bijeen, en liet J. XII .vvegens allerlei heiligschennis"
vervallen verklaren van den pauselijken Stoel, terwijl
Leo VIII in zijne plaats nerd verkoren. Niettemin
wist J. XII zich 964 meester te maken van het panselijk gezag, en nam toen in Rome bittere wraak op
zijne tegenstanders. Doch reeds kort daarna (14 Mei
964) werd hij in ontucht met acne gehuwde vrouw
betrapt, en van bet !even beroofd.
XIII,
een Romein, nerd door keizer Otto I beschermd
tegen den romeinschen adel. — J. XIV, vroeger

—
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bisschop van Pavia en aartskanselier van keizer
Otto II, ward door dezen 98 ► pans, clod stierf 98i
in de gevangenis, als slacbtoller van 13onifacius VII.
— Hier begint de opsomming van die in den aanhef
van dit artikel of te wijken.
J, XV (?..-k.
opgave XVI), gaf 993 door de beiligverklaring van
bisschop Ulrik. van Augsburg bet eerste voorbeeld
van eene geldige canonisatie. — J. XVI (r. -13.
()Agave tegenpaus), eigeolijk nit Rossano
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in Calabrie, werd 997 pans door Crescentius, doch
tegelijk met dezen door Otto III in (len kerker geworpen en verminkt. — J. XVII, een Romein
uit de mark Ancona, met den bijnaam Sicco, werd
1003 pans, doch stierf reeds in datzelfde jaar.
J. XXIII, een Romein, die vroeger Fasanus
beetle. — J. XIX, nit het geslacht der graven
van -Tusculum ; onder de regeering van dezen pans
kwam Knut of Canut de Groote van Denemarken in
bedevaart naar Rome. — (J. XX uit de r.-k. opgave
wordt bier gemist). — J. XX, een Portugees met
name Pedro Juliani, geboortig nit Lissabon, had zich
als bekwaam geneeskundige en als kundig philosoof
doen kennen eer hij 1276 tot pans verkoren werd ;
bij noemde zich wegens het bestaan-hebben van
pausin Johannes VIII (zie JOHANNA), die niet nit de
rij der pausen geschrapt had behooren te worden,
J. XXI; doch hij mocht niet lang aan het hoofd
der Kerk staan, daar hij reeds in het volgende jaar
(1277) te Viterbo gedood werd door het instorten
van een gedeelte van het paleis, waarin hij zich beyond. — J. XXII, vroeger Jacques d'Euse genaamd, een Franschman, geb. 1244 te Cahors, sedert
1310 aartsbisschop van Avignon, werd 1316 verkoren tot opvolger van Clemens V, en was de tweede
paus, die te Avignon zetelde. Hij begunstigde Frankrijk, bestreed de verkiezing van Lodewijk van Beieren tot keizer, deed dezen in den ban, en hood de
keizerskroon aan Jan van Luxemburg, koning van
Bohemen, aan. Hierdoor verbitterd, bewerkte Lodewijk dat Petrus van Corbiere te Rome als tegenpaus
(Nicolaas V) verkoren werd. Johannes XXII nam
echter 1328 lien tegenpaus gevangen, wierp hem
in den kerker, en noodzaakte hem van de pauselijke
waardigheid afstand te doen. De rechtsgeleerden
Marsilius van Padua, Johannes van Gent, en anderen,
die den pans bet recht betwistten zich in burgerlijke
zaken te mengen, deed hij 1327 in den ban. Den
bisschop van Cahors leverde hij aan den wereldlijhen
rechter over, onder beschuldiging dat deze hem had
trachten te vergeven. Deze paus stierf 1334. Door
hem zijn in het Iicht gegeven de twee laatste deelen
van den Corpus juris canonici (de Clementinen en
de Extravaganten).
J. XXIII, vroeger Balthasar Cossa, een Napolitaan, sedert 1402 kardinaal,
werd na den dood van Alex. V op het concilie te Pisa
door 16 kardinalen tot pans verkoren; de overige
brachten hunne stem nit op den te Avignon zetelenden Pierre de Lune, die zich pans Benedictus XIII
noemde. Omdat Jan Huss niet naar Rome kwam deed
J. XXIII hem in den ban, en sprak het interdict uit
over Praag. Op aandrang van keizer Sigismund gaf
J. XXIII toe, zich aan de uitspraak van een algemeen
concilie te onderwerpen, indien ook zijne twee tegenpausen (Gregorius XII en Benedictus XIII) zich
daartoe bereid verklaarden. Het concilie werd bijeengeroepen te Constans, en (le drie pausen legden er
2 Maart 1415 hunne waardigheid seder, ten einde
door eene nieuwe verkiezing de eenheid in de Kerk
hersteld konde worden. Doch toen J. XXIII begon
te begrijpen, dat hij niet reel kans had om gekozen
te worden, maakte hij zich 21 Maart heimelijk uit
de voeten, en vluchtte naar Schaffhausen, met oogmerk om zich weder gelijk vroeger als pans te doen
gelden. Hierop volgde 29 Mei de uitspraak, waarbij
hij wegens 70 groote schanddaden werd afgezet;
vervolgens te Freiburg in hechtenis genomen, bleef
hij gevangen zitten tot 1419, toen hij zich vrijkocht,
van pans Martinus V vergiffenis ontving, en tot
deken van het heilige collegie benoemd werd ; doch
hij stierf reeds tort daarna te Florence.

—

IV. Keizers van het Oostersch-romeinsche rijk.

Johannes I, Zimisces, keizer van Constantinopel, geh. omstr. 925, was een bekwaam
veldheer. Door Romanus II met de task belast om
Nicephorus Phocas te dooden, spaarde hij diens leyen, en plaatste hem op den troon (963). Eenige
jaren later spande hij samen met keizerin Theophano
tegen Nicephorus, liet hem vermoorden,en nam toen
zelf den titel van keizer aan (969). Geholpen door
Bardas Sclerus dempte hij den opstand van BardasPhocas (970); vervolgens beoorloogde hij den russischen vorst Swjatoslaw 1, behaalde op dezen de
overwinning van Dristra (971), ontweldigde hem
Bulgarije, rukte toen op naar Syrie, waar zijne troepen de nederlaag hadden geleden (972), volbracht
twee schitterende veldtochten (973-974), en ver°verde een aantal steden ; mar in Cilicie werd hij
ziek, en stierf daar 975. Men houdt het voor zeer
waarschijnlijk, dat zijn dood slechts het gevolg was
van vergiftiging door den gesnedene liasilius. —
J. II, Comn.enus, keizer van Coustantinopel
van 1118 tot 1143, zoon van Alexius Comnenus,
beoorloogde met -veel krijgsgeluk de Mahomedanen,
de Serviers en de Turken ; doch hij deed vergeefsche moeite om Antiochie aan de Frauschen te ontweldigen.
J. III, Ducas Vatatius, regeerde te Nicea van 1222 tot 1255, terwijl de Franschen meester waren van Constantinopel ; hij breidde
de grenzen van zijn rijk nit, en boezemde ontzag in
aan zijne n.aburen. — J. IV, Lascaris, zoon
van Theodorus den Jonge, werd 1259, toen hij nog
zeer jong was, te Nicea uitgeroepen als keizer; Michael Paleologus liet hem nog in datzelfde jaar van
bet gezicht berooven, en beklom zelf den troon.
J. V, Paleologus,
Eerst in 1284 stierf J. IV.
keizer van 1341 tot 1391, beklom nog zeer jong
zijnde den troon van Constantinopel, en was aanvankelijk slechts keizer in naam, daar al bet gezag
geusurpeerd werd door Johannes Cantacuzenus. Toes
deze in 1355 afstand van den troon deed, begon J. V
alleen te regeeren. Onder zijn bewind werd Thracie
overweldigd door de Turken, waartegen J. V volstrekt geen verzet hood, doch integendeel met Amurad in onderbandeling trad. Zijn 50-jarig keizerschap was slechts eene halve eeuw van ongeluk.
j. VI, Cantacuzenus, werd eerst rijksbestuurder bij de minderjarigheid van Johannes Paleologus (1341); vervolgens noodzaakte hij den jongen keizer (1347) den troon met hem te deelen ;
doch eindelijk de onrust moede, die het keizerschap
hem baarde, deed hij 1355 afstand, en begaf zich
in een klooster. Hij had de nederlaag toegebracht
aan de Bulgaren, de Turken, de Genueezen, die
Constantinopel waren komen belegeren, en onder
zijn bewind genoot het rijk eenen korten tijd van
rust. Hij was ook een bekwaam schrijver ; men heeft
o. a. van hem eene .Geschiedenis van het Oostersche rijk" loopende van 1320 tot 1337 (Parijs, gr.lat. 1645), opgenomen in de verzameling der Byzantij nen. — J. VII, zoon van Andronicus 111 en neef
van Manuel Paleologus, dwong dezen zijnen oom om
hem als medekeizer deel te laten nemen am) het regeeringsbeleid, toen Constantinopel belegerd werd
door Bajazet (1399); doch na de nederlaag van Bajazet te Ancyra (1402) werd J. door zijnen oom
Manuel ter zijde geschoven. —J. VIII, zoon van
Manuel Paleologus, werd door zijnen vader tot medekeizer benoemd 1419, en regeerde alleen van 1425
tot 1448. Door de Turken aangevallen, zocht hij hulp
hij de Latijnen ; om die hulp te verkrijgen gaf hij
zijne toestemming tot de vereeniging van de griek—
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sche kerken met de roomsche, waartoe het besluit
werd genomen op bet concilie van Florence 1439 ;
doch zijne onderdanen wilden niets van die vereeniging weten, en buitendien was ook de bulp, die
hem gezonden werd, onvoldoende.
V. Verschillende personen.
Johannes I, koning van Bulgarije, ook genaamd Kalo-Johan (fr. Calojean), d. i..mooie Jan",
usurpeerde 1196 den troon, ten nadeele van de zonen van zijnen broeder Petrus. In 1202 onderwierp
J. zich aan den pans. Toen keizer Boudewijn zich
weigerachtig toonde om met J. in bondgenootschap
te treden, ruide deze de Grieken tegen hem op, versloeg hem, nam hem te Adrianopel gevangen, en
sloot hem op als gevangene te Ternova, waar keizer
Boudewijn reeds kort daarna stierf. Johannes I rukte
vervolgens op tegen Bonifacius, markies van Montferrat en koning van Thessalonica ; aanvankelijk genoodzaakt die onderneming op te geven, vatte hij
bij den dood van dien vorst (1207) andermaal de
wapenen op, en zou waarschijnlijk in Thessalonica
doorgedrongen zijn, ware hij niet door een zijner
eigene veidheeren vermoord geworden.
Johannes van Gischala, befaamde Jood
nit de eerste eeuw onzer jaartelling, maakte eerst,
aan het hoofd van eene bende roovers, de groote
wegen onveilig, nam toen de wijk naar zijne geboortestad Gischala, omringde die met fortificatie-werken, en wilde Josephus (den geschiedschrijver), die
er het bevel voerde, van het leven berooven. Uit Gischala verdreven, kwam hij er toch weder in, toen

werd; J. stierf als monnik, volgens sommigen te Pisa,
volgens anderen 1360 op zijn familie kasteel Eigen.
Johannes Erigena, bijgenaamd Scotus, een
scholastisch wijsgeer. Zie SCOTUS ER1GENA,
_ACCABEUS.
Johannes Mai:umbels. Zie M
Johannes Philoponus, of naar zijne geboortestad Joannes Alexandrinus, gest. omstr. 660,
was door Amroe, den veidheer van Omar, aangesteld
als bewaarder over de Alexandrijnsche bibliotheek,
die echter op bevel van Omar verbrand werd. De
liefde voor de studie was bij J. zoo groot, dat men
hem daarom .vriend van werken" noemde (philos,
vriend ; ponos, werk). Hij schreef scherpzinnige
commentarien op Aristoteles, die (even als eenige
geschriften van godgeleerden en van taalkundigen
inhoud) tot ons gekomen zijn. Hij was een monophysiet en werd als tritheist van ketterij beschuldigd.

de stad belegerd werd door de Romeinen, en vermaande de inwoners tot eenen kloekmoedigen tegenstand. Toen Gischala zich aan de Romeinen moest
overgeven, nam J. de wijk naar Jeruzalem, waar
zijne bemoeiingen de grootste onlusten verwekten ; en
gedurende het beleg van deze stad door de Romeinen bezoedelde J. zich met misdaden. Gevangen genomen (70 na Chr.) door Titus, werd J. door dezen
veroordeeld om in de gevangenis te sterven.
Johannes van Milaan, latijnsch dichter
nit de 1 le eeuw. Zie SALERNO.
Johannes van Salisbury, lat. Joannes
Sarisberiensis, engelsche monnik uit de 12e eeuw,
geb. 1110 to Salisbury in Wiltshire, was een boezemvriend van Thomas Becket, werd 1176 bisschop
van Chartres, en stierf 1182. Hij was een der degelijkste denkers van zijnen tijd ; zijne werken zijn in
het licht gegeven door Giles (2 dln. Louden 1848).
Johannes van Udine, ook Giovanni Nanni
da Udine, ital. scliilder, geb. 1494 te Udine, gest.1564
te Rome, werkte o. a. in het Vaticaan met Rafael.
Johannes van Zwaben, ook Joannes
Parricida (d. i. Vadermoorder), kleinzoon van Rudolf van Habsburg, smeedde eene samenzwering met
de opperzwabische ridders Walther van Eschenbach,
Rudolf van Palm, Rudolf van de Warte, Koenraad
van Tegernfeld, Walther van Castelen, en meer andere, tegen zijnen oom keizer Albertus I, omdat deze
hem nog niet bet bewind wilde toevertrouwen over
de landschappen, die hem ten deel moesten vallen.
De saamgezworenen vermoordden den keizer 1 Mei
1308 in den omtrek van het oude Vindonissa ( Windisch in de Aargau). Ze werden door keizer Hendrik VII in den ban gedaan, en door de weduwe
(Elizabeth) van den vermoorde en zijne dochter
(Agnes, weduwe van den koning van Hongarije) vervolgd met cenen onverzadelijken dorst naar wraak,
die zich zelfs uitstrekte tot at hunne bloedverwanten
en betrekkingen. Van de schuldigen werd er slechts
en gcvat, nl. Wart; die tot straf levend geradbraakt
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Johannes Secundus. Zie _ANUS SECUNDUS.
Johannes, bisschop van Asia (te Ephesus),

nit Amid, leefde in de 6e eeuw, was monophysiet,
en in de kerkelijke twisten gewikkeld, schreef in
't Syrisch eene Kerkelijke geschiedenis van zijnen
tijd, waarvan het nog aanwezige in 't licht is gege-

ven door Cureton (Oxford 1853; in het Duitsch
vertaald door Schonfelder, Munchen 1862).
Johannesthal, stad in oostenrijksch Silezie,
6 mijlen benoordw. Troppau ; 2000 inw,
Johannes Convent, voormalig klooster van
Broeders van 't gemeene leven te Amersfoort.
Johannes Evangelista (St. ) , twee voormalige Premonstratenzer kloosters in Hunsingo, prov.
Groningen, een voor mannen en een voor vrouwen,
gesticht 1163 in den gebouw; doch om een einde
aan veel schandalen te maken, werd het mannenklooster reeds in 1204 van bet vrouwenklooster afgescheiden, en een half uur gaans verder geplaatst
onder den naam van Nien-klooster, terwijI dat der
nonnen toen Olde-klooster genoemd werd. Het dorp
Kloosterburen heeft daaraan zijn naam ontleend.
Johanneswald, oude naam van Jansga (St.-).
Johann Georgenstadt, grensstad in Saksen (Ertsgebergte), 6 mijlen bezuidw. Chemnitz ;
3700 inw.; mijnwezen. Deze stad is 1654 gesticht
door protestantsche uitgewekenen nit Bohemen.
Johannis, tweede naamvalsvorm van Johannes.
Johannisberg, 1) J. of Bischofsberg, dorp
met 850 inw. in het Nassausche, ruim 4 uren gaans
bewesten Maintz, in het amt Riidesheim, met een
prachtig kasteel op eenen berg, die wereldberoemd
is door den daar gewonnen wordenden Rijnwijn
(Johannisberger). Deze wijnberg met kasteel behoorde
voorheen aan den bisschop van Fulda, kwam vervolgens in eigendom aan den prins van Oranje, later
(1807) aan maarschalk Kellermann. Vervolgens aangekocht door den keizer van Oostenrijk, maakte deze
er 1816 een gesclienk van aan prins Metternich.
Eene halve eeuw later (1866), toen de Pruisen een
einde rnaakten aan het bestaan van het hertogdom
Nassau, ging een oogenblik het gerucht, dat prins
Metternich (oostenrijksch gezant te Nits) den J.
verkocht had aan keizerin Eugenie, ten elude zoodoende de Pruisen te noodzaken den J. te eerbiedigen ; doch sedert het herstel van den vrede (1866)
heeft men niet meer daarvan gehoord. De nabijheid
van den J. was in 1762 (in den 7-j. oorlog) het tooneel van een veldslag, waarin Sonbise en LodewijkJozef, prins van Conde, de overwinning hevochten.
— 2) kasteel bij Jauernik in Silezie, worth, steeds
als eigendom bezeten door den prelaat, die prinsbisschop van Breslau is. — 3) dorp in Keurhessen,
amt Fulda ; 200 inw.; kasteel ; minerale bron.
—

—

—
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Johannisburg
Johannisburg, stad in Oost-Pruisen, aan de
Piseck, 14 mijlen bezuidw. Gumbinnen; 2800 inw.
In de nabijheid de groote Johannisburger Heide.
Johannisga (St.-). Zie JANSGA (St.-).
johannis-Jongeren. Zie onder JOHANNES
DE DOOPER.
.__ALTEZER-ORDE.
Johanniter-orde. Zie M
Johannot (Alfred), tweede zoon van Francois J. (die met een compagnon, Charles Andrd, de
eerste steendrukkerij te Parijs oprichtte), werd aanvankelijk tot kopergraveur opgeleid (in welk vak
zijne twee broeders, Charles en Tony hebben uitgemunt), doch wijdde zich vervolgens aan de schilderkunst,waarin hij weldra als meester uitblonk; hij stierf
7 Dec. 1837 te Parijs ; geb. 21 M rt. I 800 te Offenbach.
Johela, of Joela, een der krijgshelden, die David's zijde kozen tegen Saul ; I Chron. 12 : 6.
John, engelsche naam voor Jan of Johannes.
John (Si. ), 1) stad en haven in Nieuw-Brunswijk (britsch N.-Amerika); 25,000 inw.; ligt aan de
uitwatering van den St.-John's-River (zie no 1 van
het volgende art.). — 2) versterkte stad met goede
haven op 't eiland Antigua (een der britsche Kleine
Antillen). — 3) Zie JOHNS (St.-).
John (St.-), verscheidene rivieren in N.-Amerika, o. a.: 1) de St.-John's-River, voornaamste rivier van Nieuw-Brunswijk, komt uit het Lake of
St.-John (in den unie-staat Maine), stroomt eerst
noordoost-, vervolgens zuidoostwaarts, en outlast
zich, na eenen loop van omstr. 70 mijlen, bewesten
de stad St.-John (zie het vorige art.) in de baai van
Fundy. — 2) rivier in Neder-Canada, valt na een
loop van 4 a 5 mijlen in de Laurentius-rivier benoorden het eiland Montreal. — 3) rivier in NederCanada, komt uit Labrador, en valt tegenover het
eiland Anticosti in de Laurentius-rivier. — 4) riv.
in den unie-staat Florida, loopt eerst noord-, dan
oostwaarts, heeft eene lengte van 45 mijlen, en valt
in den AtI. Oceaan 4 mijlen beoosten Jacksonville.
John (St.-), meren in N.-Amerika, o. a.: 1) in
den unie-staat Maine; uit dit meer neemt de nieuwbrnnswijksche rivier St.-John's-River haren oorsprong. — 2) in Neder-Canada, 24 mijlen benoorden Quebec ; in dit meer ontlasten zich verscheidene
rivieren, terwijl het aan de zuidoostzijde bet ontstaan geeft aan den Saguenay.
John Bull, d. i. Jan-Os, schertsende benaming, waarmede men het geheele engelsche yolk bestempelt, waarschijnlijk uithoofde van de ongeschiktheld (of ongeneigdheid ?) der Engelschen, om zich
naar de gewoonten en gebruiken van andere landen
te schikken, wanneer ze zich buiten hun land bevinden. In Engeland zelf is de benaming J.–B. het
zinnebeeld van engelsche degelijkheid (rechtschapenheid en goede trouw, onder een uiterlijk, dat
zich niet bedriegelijk gepolijst vertoont).
Johns (St.-), hoofdplaats van de britsche koIonic New-Foundland, op de zuidoostkust, met goede
haven, en 25 a 30,000 mow.; werd in 1846 nagenoeg
geheel door brand vernield.
John's Haven, havenplaats aan de Noordzee, in het schotsche graafschap Kincardine, ruim
1 uur gaans ten Z. Z. W. van Bervie ; 1100 inw.
Johnson ( Benjamin ), gewoonlij k Ben Jonson
genaamd, engelsch dramaturg, geb. 11 Juni 1574
te Westminster, gest. 16 Aug. 1637, was zeer bevriend met Shakespeare ; en ofschoon hij zich vele
vijanden gemaakt had door zijne satirieke zetten,
werd zijn talent toch zoo bewonderd, dat men hem
met dit korte grafschrift eerde: 0 rare Ben Jonson.
Hij heeft treur-, blij- en kluchtspelen, puntdichten,
-

–

–
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enz. geschreven. Eene complete editie van zijne
werken werd bezorgd : door hem zelven (4 din. in
fol. Londen 1616); door W. Gifford (9 din. in oct.
Londen 1816); door Barry Cornwall (Londen 1838).
Johnson (James), engelsch geneesheer, geb.
1777 te Ballinderry in Ierland, sedert 1830 lijfarts
van Willem IV, gest. 9 Oct. 1845 te Brighton. Van
zijne vele werken noemen wij: On the influence of
tropical climates (5e druk Londen 1836).
Johnson (Samuel), engelsch schrijver en lexicograaf, geb. 18 Sept. 1709 te Lichfield in Staffordshire, zoon van een boekverkooper, had eerst eene
school opgezet te Birmingham, doch zag deze poging
om zich een bestaan te verschaffen mislukken, kwam
1737 naar Londen, en begon boeken te vertalen om
aan den kost te komen. In 1747 wend hem door
eene vereeniging van boekhandelaars de taak toevertrouwd om een Dictionary of the English language
samen te stellen, welk werk acht jaren later het licht
zag (2 din. Londen 1755), en sedert dien tijd eene
klassieke autoriteit geworden is. Van zijne verdienstelijke letterkundige werken noemen wij en slechts
twee : 'Rasselas of de Vorst van Abyssinia" (Londen
1759), zijnde een zedekundige roman, die in 8 dagen
tijds door hem begonnen en voltooid ward, ten einde
aan het noodige geld te komen om zijne overledene
moeder te Eaten begraven ; en de .Levens der Engelsche Dichters", een zijner beste werken, door
hem geschreven toen hij 70 jaren mid was. Hij stierf
te Londen 15 Dec. 1784. Eene complete editie van
J.'s werken bezorgden Hawkins (11 din. Londen
1787) en Murphy (12 din. Londen 1796 ; herdrukt
1816). J.'s Dictionary is ontelbare malen herdrukt.
Johnson (Andrew), president der Vereenigde
Staten van N.-Amerika, gab. 29 Dec. 1808 te Raleigh in Noord-Carolina, verloor zijnen vader reeds
zeer jong, en begon op tienjarigen leeftijd zijne
loopbaan als kleermakersjongen. Daar zijne moeder
in behoeftige omstandighedeu verkcerde, moest J.
een ambacht Ieeren als kostwinning. Op zijn 17e jaar,
na volbrachten leertijd, verliet hij zijne geboorteplaats, werkte twee jaren als kleermakersknecht te
Laurens-Courthouse in Zuid-Carolina, keerde toen
naar Raleigh terug, en vertrok reeds spoedig met
zijne moeder westwaarts naar Tennessee. Te Greenville begon hij als kleermakersbaas te werken, en
bier trouwde hij. Door eigen inspanning had hij reeds
leeren lezen ; zijne vrouw leerde hem nu ook schrijvan en rekenen. In 1829 wend J. voor het eerst tot
eene openbare betrekking gekozen, nl. die van alderman ; 1830 koos men hem tot mayor, en dit bleef
hij drie jaren ; 1835 lid der Wetgevende kamer van
Tennessee, 1841 lid van den senaat van dien staat,
1843 vertegenwoordiger bij 't Congres, 1851 gouverneur van Tennessee en 1855 als zoodanig herkozen.
In 1857 werd hij lid van den senaat der Unie, voor
't voile tijdvak, dat eindigen zou 1863. Inmiddels
barstte de burgeroorlog uit; en na de inname van
Nashville ward J. door den president der Unie benoemd tot militair gouverneur van Tennessee, met
den rang van brigade-generaal. Door de krachtige,
doortastende en toch gematigde bonding, welke hij
in die waardigheid aannam, bewees hij een van die
weinigen te zijn, die als het ware geboren zijn om
te regeeren. Daarbij gevoegd zijn kernachtig redenaarstalent, en zijne standvastigheid in staatkandige
overtuigingen, maakten hem voorzeker overwaardig
tot den presidentszetel der Unie te worden verheveu,
toen Abraham Lincoln (zie dat art.) 15 April 1865
door moordenaarshand was gevallen. Dat J. in een
land, waar pas de burgerkrijg was gesmoord, te
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worstelen zou hebben met de hartstochten van yelen, liet zich wel voorzien; zijne onverzettelijkheid
en zijne kordaatheid om te spreken juist zooals hij
dacht, berokkenden hem een aantal vijanden; en in
bet laatst van 1866 was de partij Leger' hem sterk
genoeg geworden, om in het congres het voorstel te
wagen dat de president in swat van beschuldiging
zou worden gesteld, wegens misbruik van rnacht,
schending der wetten, enz.; de machtiging daartoe
is echter Jan. 1867 door bet congres geweigerd.
Johnston, fabriekstad in bet schotsche graafschap Renfrew, anderhalf uur gaans bewesten Paisley, werd gesticht in 1781, telt thans 10,000 inw.
Johnston (Albert Sidney), amerikaansch generaal, geb. 1803 in Macon-county, staat Kentucky,
diende sedert1835 . in Texas, werd 1857 aan het hoofd
geplaatst van de expeditie om Utah tot onderwerping
te brengen, en bleef daar als militair gouverneur,
tot hij bij bet uitbarsten van den burgeroorlog
1861 zijne dienst aanhood aan de Zuidclijke staten, die zich afgescheiden hadden; in het najaar
1861 werd hem het opper-kommando in 't Westen
toevertrouwd. Aanvankelijk genoodzaakt Tennessee
te ruimen, en zich naar Mississippi terug te trekken,
rukte bij April 1862 weer zegevierend voorwaarts
tot aan den Tennessee, doch werd 6 April 1862
door een Minie-kogel doodelijk gekwetst.
Johnston( Alexander Keith), engelsch geograaf,
geb. 28 Dec. 1804 te Kirkhill in Schotland. Van
zijn vele verdienstelijke werken noernen wij zijn
Geographical dictionary (Londen 1850; 2e dr.1855).
Johnstown, stad in den n.-amerik. staat
New-York, 17 uren gaans benoordw. Albany; telt
als gemeente 7000 zielen.
Johore, maleisch rijkje en stad. Zie DJOHORE.
JOhstadt, of Josephstadt, grensstad in Saksen,
distr. Zwickau, 9 mijl. bezuidw. Dresden ; 2200 inw.
Joigny, lat. Jovznium of Joviniacum, stad in 't
fransche dept. Yonne, aan de Yonne, 6 uren benrdw.
Auxerre ; 6600 inw.; waarschijnlijk gesticht door
Fl. Jovinus, prefect der rom. militie in Gallic (369).
Joinville, 1) stad in het fransche dept. HauteMarne, aan de Marne, 4 uren gaans bezuidw. Vassy;
3500 inw.; overblijfselen van een beroemd kasteel;
bier werd 2 Febr. 1585 een verdrag gesloten tusschen de Ligueurs en den koning van Spanje, bepalende, als Hendrik III zonder mannelijk oir na te
laten kwam te sterven, dat dan de kardinaal van
Bourbon op den troon zou komen, met uitsluiting
van alle kettersche prinsen. Eertijds was J. de hoofdstad van eene baronie J., die in de 13e eeuw bezeten
werd door Jan Godfried, sire van J. (zie het volgende art.), en die 1551 door koning Hendrik II in
een prinsdom J. werd herschapen, ten behoeve van
hertog Frans van Guise ; dit prinsdom werd 1688
geerfd door mademoiselle de Moutpensier, die het
bij haren dood vermaakte aan hertog Filips van
Orleans, in wiens familie bet gebleven is. Een zoon
van Lodewijk Filips voert den titel van Prins van J.
(zie 't 2e art. hieronder).— 2) Joinville-le-Pont
gedeelte van het dorp St.-Maur (zie dot art.).
Joinville (Jean, sire de), fransch geschiedschrijver, geb. omstr. 1223 in Champagne, gest.
omstr. 1318, was de vriend en raadsman van Lodewijk den Heilige, dies hij op zijnex eersten kruistocht vergezelde, aan wiens zijde hi) dapper streed,
en met 'Men hij ook de gevangenschap decide. Na
des konings dood schreef hij de Histoire de St.-Louis
(Poitiers 1547, en dikwijls herdrukt ; uitgegeven
door F. Michel Parijs 1858), een der voortreffelijkste
gedenkstukken ult de letterkunde der middeleeuwen.

Joknonin
Joinville (Francois van Orleans, prins van),
derde zoon van Lodewijk Filips, geb. te Neuilly 14
Aug. 1818, had reeds geruimen tijd at de lasten van
de zeedienst gedragen, toen hij 1836 bevorderd werd
tot luitenant ter zee, onderscheidde zich roemrijk
in den oorlog. tegen Mexico (1838), werd 1840 met
de tending belast om het stoffelijk overschot van
keizer Napoleon of to Bolen van het eiland St.-Helena
en over te brengen naar Frankrijk, bombardeerde
1845 Tanger en veroverde Mogador, en was door
zijne goede diensten reeds opgeklommen tot admiraal der fransche vloot, in welken rang hij zich in
Algerie beyond tijdens het uitbarsten van de omwenteling van 1848, waardoor zijn vader van den
troon werd gestooten. Over Gibraltar zijnen weg
nemende, ging hij naar Engeland, en leeft sedert
als balling. Vijf jaren te voren (1 Mei 1843)
was hij in den echt getreden met Francisca van
Brazilie (geh. 2 Aug. 1824) , die hem Aug 1844 eene
dochter en Nov. 1845 eon zoon heeft geschonken.
Jojachin, zoon en opvolger van Jojakim, was
18 j. oud toen hij koning van Juda werd; hij had
pas 3 maanden geregeerd toen Jeruzalem belegerd
werd door Nebukadnezar, door wien J. in het 8e
jaar zijuer regeering gevankelijk werd weggevoerd
near Babel; 11 Kon. 24: 6-15; 25: 27; Jerem.
52: 31 ; Ezech. 1: 2.
Jojada, 1) J., of Joad, hoogepriester der Joden,
redde met behulp van Josabath den jongen prins
Joas voor de bloeddorstigheid der ontaarde moeder,
koningin Athalia, en bracht hem cenige jaren later
(870 v. Chr.) op den troon; 11 Kon. 11: 4 en v.;
12: 2-9;11 Citron 2'2:1I;23:1 en v.; 24: 2 en
v.; Jerem. 29: 26. — 2) raadsheer van David, was
een zoon van Benaja; I Chron. 27: 34. — 3) een
der opbouvvers van den muur te Jeruzalem ; Neh.
3: 6. — 4) een hoogepriester ten tijde van Nehemia ;
Nett. 12: 10, 11, 22; 13: 28.
Jojakim, 1) zoon van Josia, heette vroeger
Eljakim, doch natn den naam J. aan, toen hij door
de hulp van den egyptischen koning Necho den troon
te Jeruzalem beklom als koning van Juda. Reeds in
het 8e jaar zijner regeering werd hij cijnsplichtig
aan de Chaldeers; en toen hij zich weder onafhankelijk zocht te maken, kwam een chaldeesch leger
op Jeruzalem aanrukken; eer die stad evenwel in
hander van den vijand viel stierf J.; zie JOJACHIN en
vergelijk ELJARIM 2). Behalve op de reeds onder
Eljakirn vermelde plaatsen wordt J. in het 0. T.
nog genoemd : H Kon. 24 : 1 ; I Chron. 3 : 16 ; Jerem.
1: 3; 26: 22, 23; 36: 28; 52: 2; Dan. 1: 1, 2.
—2)enhogeprister ntijdevanNehmia;
12: 10, 12, 26.
Jojarib, verscheidene personen in het 0. T.:
I Chron. 9: 10; 24: 7 ; Ezra 8: 16 ; Neb. 11: 5,
10; 12: 6, 19.
Jokay (Mourns), hongaarsch schrijver, geb.
omstr. 1820, metterwoon gevestigd te Pesti), heeft
zeer veel (in 't geheel 132 boekdeelen) geschreven,
o. a. de beide romantische verhalen Die weisse Bose
(dolts* Pesth 1854) en Die Tfirkenwelt in Ungarn
(duitsch, Pestle 1855). Zijn belangrijkste werk is
eene ,,Gesehiedenis van Hongarije".
Jokdeam, stad in stam Juda ; Jozua 15 : 56.
Jokim, afstarnmeling van Juda ; I Chron. 4: 22.
Jokmeam, 1) stad in Zebulon ; I lion. 4: 12;
2) stad in Ephraim ; I Chron, 6: 68.
zie JOENEAM.
Jokneam, stad of koningrijk in Canaan, werd
bij de in bezit name door de lsraelieten toegedeeld
aan den slam Zebulon ; Jozua 12: 22 ; 19 : 11; 21 :
54. nit is dezelfde stad PIS JORMEAM I).
-
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dokohama
Jokobama, Jokoehama of Jokuhama, stad in
Japan, sedert 1855 aangelegd aan de baai van Jeddo,
tegenover de havenstad Kanagawa (zie dat art.),
werd 26 Nov. 1866 geteisterd door een verschrikkelijken brand, die o. a. de geheele wijk der Europeanen in de asch legde; nog twee later plaats gebad hebbende branden in datzelfde jaar hadden
minder te beteekenen. Bij alle drie die gelegenheden
wedijverden de Japanneezen en de Chineezen met de
Europeanen, om den brand te blusschen.
Joksan, een der zonen, door Abraham verwekt
bij het bijwijf Ketura ; Gen. 25 : 2, 3 ; I Chron. 1: 32.
Joktan, arab. Kachtan, zoon van Heber, en bijgevolg een achterkleinzoon van Sem, werd de stamvader der Joktanieden, die de caste bewoners waren
van Jemen ; Gen. 10 : 25, 26, 29 ; I Chron. 1: 19,
20, 23.
Jokteel, 1) stad in stain Juda; 15 : 38.
2) dezen naam gaf Amazia, koning van Juda, aan
Sela, de hoofdstad van het zoogenaamde Steenachtig
Arable, toen hij die stad aan de Edomieten had ontweldigd; II Kon. 14: 7.
Jokwerd, gron. dorp. Zie JUKWERD.
Jol (Cornelis), bijgenaamd het Houten Been, geb.
to Scheveningen in het laatst der 16e eeuw, klom
van scheepsjongen op tot den rang van admiraal. In
een der vele door hem bijgevvoonde zeegevechten
had hij een been verloren (vandaar zijn bijnaam).
In 1638 stevende hij met 12 schepen naar Brazilie,
om de zilvervloot te bemachtigen, hetgeen hem
echter niet mocht gelukken. Hij veroverde het eiland
St.-Thomas, doch bezweek door het klimaat (1641).
Hij was op zee de schrik der Spanjaarden, die reeds
sidderden als ze zijn bijnaam (Pie de palo) sleeks
hoorden noernen.
Jolu, of Iola, hoofdstad van het Fellata-rijk
Adamaua, in westelijk Soedan, aan de Benue- of
Binue-rivier, die voor het eerst door eene stoomboot
bevaren werd in 1854, toen het stoornschip
de stad J. bezocht heeft. Reeds 3 jaren te voren
(1851) was J. bezocht door den beroernden reiziger
Dr. Barth. De bevolking van J. work op 12,000 inw.
geschat.
DJOLIBA.
—n
Joliba, ri v iier.
Joliet, stad in den n.-amerik. staat Illinois,
aan de rivier Des Plaines en het Illinois-Michigan
kanaal ; 8000 inw.
Jolof, negervolk. Zie L1HJOLOF.
Jolsva, stad in Hongarije. Zie ELTSCH.
Jomanes, rivier. zi JOMNAH.
Jomard (Edme Francois), fransch geograaf,
geb. 21 Nov. 1777 te Versailles, gest. te Parijs 1862,
was voor alles wat de geographic van Afrika betrof
eene autoriteit, en gaf een aantal werken in het Licht ;
o. a. van de groote Description de l'Egypte leverde
hij zes deelen.
Jomelli (Nicolo), een der vruchtbaarste ital.
opera-componisten, geb. 1714 te Atelli in het Napolitaansche, schreef zijne eerste opera in 1736, was
van 1748 tot 1765 kapelmeester van den hertog
van Wurtemberg, en keerde eindelijk naar Italie
terug, waar hij 28 Aug. 1774 (te Napels) stierf.
Behalve ruim een 40-tal operaas, leverde hij ook
verdienstelijke kerkmuziek.
Jomini (Henri, baron), beroemd krijgskundig
schrijver, geb. 6 Maart 1779 te Payerne in Waadtland, ontving zijne o ► leiding in Frankrijk, ging 1813
na den slag bij Bautzen tot de verbondene mogendbeden over, en werd beroemd tot adjudant van
keizer Alexander. Hij maakte zich zeer verdienstelijk
bij bet. stichten van de militaire akademie te Peters-
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burg, hield later afwisselend verblijf te Lausanne,
Brussel, Petersburg en Parijs, en stierf 1861 in
laatstgenoemde stad.

Jomplan, dorp op Java, residentie Kadoe; 19
Aug. 1828 overwinning der Nederlanders op een
troep !miters.

Jomsburg, in de middeleeuwen eene vesting
op bet eiland Wollin in Pommeren, gesticht door
d e n deenschen koning Harald, zoon van Gorms, ter
verdediging van de wendische koopstad Jumne
(Julinum).
Jona, het schotsche eiland Icolrnkill.
Jona, de joodsche profeet Jonas.
Jonadab, 1 ) zoon van Rechab, afstammeling
van Jethro, werd het hoofd van eene secte, welker
leden zich naar hem Ilechabieten noemden ; hij onderscheidde zich door strengheid van levenswandel;
zijne leerlingen mochten geen wijn drinker), persoonlijk niets in eigendom bezitten, en zich met geen
landbouw bezig houden. Hij leefde ten tijde van
koning Jehu, omstreeks negendhalve eeuw v. Chr.,
en is in het 0. T. vermeld II Kon. 10: 15, 23;
Jerem. 35: 6—'19. — 2) zoon van David's broeder
Simea, zeer berriend met zijn neef Ammon (David's
zoon), aan wien J. bet middel aan de hand deed om
zijne eigene zuster te verkrachten ; II Sam. 13.
Jonan, een in 't geslachtsregister van Jezus ;
Lucas 3 : 30.
Jonas, 1) de vader van den Apostel Petrus ;
Joh. 1 : 43 ; 21 : 15, 16, 17. — 2) J., of Jona, een
der zoogenaamde Kleine profeten, leefde omstr. 8
eeuwen v. Chr., ten tijde van Jerobeam II. Door
God met de tank belast om de inwoners van Nineve
tot boete-doen te gaan vermanen, en bun aan te
kondigen dat bij gebreke van dien hunne stad verwoest zoude worden, had J. den moed niet die taak
te gaan volbrengen ; en om zich nit de voeten te
waken ging hij te Joppe scheep naar Tharsis. Doch
op zee zijnde werd het schip door een storm beloopen, en al spoedig begreep men, dat J. degene
was, die den loom des hemels over bet schip bracht,
zoodat men het geraden vond hem over boord te
werpen. Dit gedaan zijnde, werd J. door een zeemonster ingeslikt, doch, tengevolge van zijn. vurig
bidden tot God, drie dagen later weder uitgespogen
op het strand. Nu ging hij regelrecht naar Nineve,
en deed daar de ontzettende voorspelling hooren :
Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. Toen de stad na verloop van die veertig dagen
ongedeerd bleef, en de voorspelling dits gelogenstraft
werd, zonderde J. zich van de menschen af, ten einde
Diet beschaarnd te worden ; doch hij werd over de
ondervondene teleurstelling door God getroost, en
stierf een gernimen tijd daarna, vertnoedelijk in zijne
geboorteplaats Gath-hepher. Behalve het Bock van
Jonas, dat in 4 hoofdstukken deze wonderlijke geschiedenis bevat, en onder de kanonieke boeken van
het 0. T. is opgenomen tusschen dat van Obadja en
dat van Micha, worth in den Bijbel nog gewag van
J. gemaakt: II Kon. 14 : 25 ; Matth. 12: 39, 40, 41;
16: 4; Lucas 11 : 29, 30, 32.
Jonath Elem Rechokim, vermeld in
—

—

Psalm 56: 1.

Jonathan, 1) een der zonen van Saul, beroemd
om zijne dapperheid, maar vooral om zijne hechte
vriendschap voor David, in weerwil dat deze aan J.'s
vader den troon betwistte. In den slag bij Gilboa
tegen de Philistijuen sneuvelde J., even als ook zijn
vader en zijne broeders in dien veldslag den dood
vonden. Behalve in de hoofdstukken 13, 14, 18, 19,
20, 23, 31 van bet Eerste boek van Samuel, wordt
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Jonathan Apphus

J. vermeld : H Sam. 1: 4; 9: 3; I Chron. 8 : 33,
34 ; 9: 39, 40 ; 10: 2, 6, 8, 1
2) zoon van den
joodschen priester Abjathar ; H Sam. 1 5 : 27, 36;
17: 17, 20 ; I Kon. 1: 42, 43. — 3) onderscheidene
personen in het 0. T.: Richt. 18: 30 ; II Sam. 21 :
21 ; 23: 32 ; I Chron. 2: 32, 33; 11: 34; 20: 7 ;
27: 25, 32 ; II Chron. 17: 8; Ezra 8 : 6 ; 10 : 15;
Neh. 12: 11, 14, 18, 35 ; Jerem. 37: 15, 20; 38 :
26 ; 40:8.
Jonathan Apphus, of de Maccabeer, zoon
van Mattathias, was een dapper veldoverste, overwon de Galadieten, en werd 158 v. Chr. opperbevelhebber over de armee der Joden. Zie MACCABEUS.
Jonathan ben Uziel, een rabbijn uit de
le of 2e eeuw onzer jaartelling, is de schrijver van
den Targum, een der geleerdste werken, die de Joden bezitten, zijnde eene chaldeesche uitlegging van
de meeste boeken der Heilige Schrift. De Talmudisten laten dezen rabbijn leven in de 5e eeuw v.
Chr. De beste editie van den Targum is die van
Buxtorf den vader (Hazel 1620).
jonathanMaccabeus. Z. JONATHAN APPHUS.
Jonathan, of Broeder Jonathan, schertsende
benaming, waarmede een sluwe, voortvarende, pochachtige slink bedoeld wordt, als personificatie van
het geheele noord-amerikaansche yolk.
Jonathas, dezelfde naam als Jonathan.
Jones, twee beroemde engelsche bouwmeesters,
nl.: J. (Inigo), geb. 1 572 te Londen, werd deensch
hof-architect, later architect van Jacobus I en opzichter over de koninklijke gebouwen ; wegens zijn
streven om in Engeland eenen zuiveren bouwtrant
in te voeren, werd hij de Vitruvius van Engeland
genoemd. Hij stierf te Londen 1651. Eene verzameling van zijne teekeningen verscheen in het licht
(Londen 1727; beste editie met ophelderenden tekst
in 't Fransch en Engelsch, 2 din. Londen 1770).
(Owen), geb. omstr. 1809 in Wallis, werd 1851
—J.
belast met het opzicht over de uitwendige versiering
van het kristallen paleis, en 1852 werd hem gelijke
taak opgedragen ten aanzien van de decoratie van
het kristallen paleis te Sydenham ; vooral van laatstgenoemde taak kweet hij zich op de loffelijkste wijze
(Alhambra-Court, enz.). Onder zijne geschriften en
plaatwerken munten vooral uit : Plans, elevations,
sections and details of the Alhambra (Londen 1842);
Designs for mosaic and tessellated pavements (Londen 1842); Views on the Nile (Londen 1843) en
inzonderheid the Grammar of ornament (Londen
1856 met prachtige kleurendrukken).
Jones (John Paul), geb. 6 Juli 1747 to Arbig—

-

-

land in Schotland, dreef eerst als koopvaardijman
slavenhandel, ging vervolgens naar Amerika, waar
hij bij de uitbarsting van den onafhankelijkheidsoorlog 1775 aan het congres zijno diensten aanbood ;
en nu, reeds spoedig tot kapitein bevorderd, begon
hij zijnen even roemrijken als stouter worstelstrijd
tegen Engeland's zeemacht. In 1777 werd hem een
grooter kommando opgedragen in Frankrijk; en terwijl het gouvernement van dat land nog draalde met
de oorlogsverklaring tegen Engeland, verliet hij 1778
de haven van Brest, en ondernam op eigen hand een
strooptocht tegen de noordkust van Engeland. In
1779 werd hij commodore van een uit fransche en
amerik. schepen samengesteld eskader, waarmede hij
de engelsche kusten onveilig maakte. Toen de vrede
gesloten was, begon hij handel to drijven in pelterijen, doch trod spoedig, op uitnoodiging van keizerin Catharina, in russ. dienst als schout-bij-nacht ;
de ijverzucht van Potemkin noopte hem Rusland
I 789 te verlaten ; hij stierf te Parijs 18 Juli 1792.

Joodsche Schivers
Jones (sir William), engelsch orientalist, geb.
28 Sept. 1746 te Londen, gest. 27 April 1794 te
Calcutta als lid van het hooge gerechtshof aldaar.
Van zijne werken, waarvan door zijne weduwe eene
complete editie is bezorgd (6 din. Londen 1799)
verdienen vooral melding : Grammar of the Persian
language (Londen 1 7 71; dikwijls herdrukt); Poeseos
Asiaticce commentarii (Londen 1774); enz.
Jonge (Johannes Cornelis de), nederl.geschieden penningkundige, geb. 9 Mei 1793 te Zierikzee,
als rijks-archivaris gest. 12 Juni 1853, schreef o. a.
eene lezenswaardige Verhandeling over den oorsprong
der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten (Leiden 1 817);
doch heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door
zijne Geschiedenis van Nederlands zeewezen (6 dln.
1833-48 ; 2e druk Haarlem 1859-61).
Jtinkbping, of Inkoping, stad in het zuiden
van Zweden, aan het Wettern-weer, 8 uren gians
bezuidw. Stokholm ; 7500 inw.; haven ; in 1800
werd te J. de vrede met Denemarken gesloten ; het
is de hoofdplaats van het Lein J., zijnde een slechts
gedeeltelijk vruchtbaar bergland, ruim 202 vierk.
mijlen groot, en bevolkt met 172,000 zielen.
Jono, dorp op Java, resid. Djokdjokarta, was
goed versterkt en bewoond door Chineezen (met
vrouwen en kinderen 800 zielen), toen het in Juli
1825 omsingeld werd door de muitelingen. Twee
maanden hielden de Chineezen zich dapper staande ;
doch zouden eindelijk voor de overmacht bezWeken
zijn, indien niet nog joist bij tijds eene nederl. troepenmacht J. ware komen ontzetten.
Jonquieres, stad in het fransche dept. Vaucluse, derdhalf uur gaans beoosten Orange ; 2200 inw.
Jonson (Ben). Zie JOHNSON (Benj.).
Jonsson (Finnur), ijslandsch geschiedschrijver,
geb. 16 Jan. 1704 te Hitardal op IJsland, sedert
1754 bisschop van Skalholt, gest. 23 Juli 1789.
Vooral melding verdient zijne Historia ecclesiastica
Islandica (4 dln. Kopenhagen i 7 72-79 ) .
Jonston (Joh.), natuur- en geneesk., geb. 1603
te Sambter bij Lissa in Posen, was van schotsche
afkomst. Hij bereisde geheel Europa, en schreef in
't Latijn o. a. de Historie der visschen, vogelen, insecten, viervoetige dieren, boomen, enz. (2 dln. in
fol. Hamburg 1650). Zijne vAlgemeene burgerlijke en
kerkelijke geschiedenis" staat te Rome op den Index.
Hij stierf 1675 in Silezie.
Jonzac, stad in het fransche dept. der Beneden-Charente, aan de Seugne, 9 uren gaans bezuidoosten Saintes ; 2700 inw.
Joodsche Schrijvers, zoo noemt men hen,
die door hunne pennevruchten hebben gearbeid aan
de verstandelijke ontwikkeling van het Joodsche
yolk. Uit den aard der zaak hebben de rneeste J. S.
geschreven in het Hebreemsch. De letterkunde in
die taal laat zich in 9 tijdvakken splitsen, die wij
bier kortelijk zullen overzien. In het le tijdvak (tot
143 v. Chr.) sloot het verstand der Joden zich gestadig vaster aan den inhoud van de Vijf boeken
Mosis en van de Profeten aan. In bet 2e tijdvak (143
v. Chr. tot 135 na Chr.), waarin de schriftverklaring
(Midrasj) zich reeds in Halacha en Haggadah deelde,
ontstonden, behalve de Targums in de chaldeesche
taal, at de apocryphen, schreven Josephus en Philo,
en vestigde Hillel de mondelinge wetsleer, waarin
Schamai, Jochanan-hen-Saccai, de beide Gamaliel,
Elieser-ben-Hyrcan, Jozua-ben-Chananja, en de beroemde Akiba zich onderscheidden. In het 3e tijdvak 1 3 5-4 75 ) was het onderwijs in Halacha en
Haggadah het voornaamste leervak aan de vooral
sedert Hillel bloeiende scholen in Galilea, Syria en

Joodsche Scbrijvers
Rome, sedert 219 in Babylonie onder de Sassanieden, inzonderheid te Sura, Pumbeditha en Neherdia ;
en de voornaamste leeraars, waaronder als laatste
autoriteit van dezen aard Mar-ben-Asche (gest. 467)
schiepen de Misjna en den Talmud. In het 4e tijdvak (475-740) werd in de 6e eeuw de babylon.
Talmud voltooid, ontstond in Palestina van de 6e
tot de 8e eeuw de Masora, en werden, behalve verzamelingen van reeds oudere Haggadahs, ook nieuwe
oorspronkelijke schriftverklaringen geschreven, zooals Pesikta, enz. In het 5e tijdvak (740-1040) ontwaakte onder de westersche Joden een heilrijke
naijver jegens de Arabieren, en er verrezen geneeskundigen, sterrekundigen, taalgeleerden, schriftgeleerden en kronijkschrijvers. Het laatste gedeelte
van dit tijdvak leverde de beroemde mannen GeonimSaadia (gest. 941), Sjerira (gest. 998) en Hai (gest.
1038). Van de 9e tot de 1 le eeuw had men te Fez
en te Kairwan beroemde joodsche leeraars en schrijvers, sedert de 8e eeuw ook in Italie, waar de steden
Bari en Otranto zetels waren van joodsche geleerdheid. Den hoogsten trap van luister bereikte de
joodsche letterkunde evenwel na de opheffing van
de babylonische akademien (1040) in Spanje, terwig die zich reeds in de 10e eeuw nit Italie verplaatst hadden naar Frankrijk, Maintz en Lotharingen. Het 6e tijdvak (1040-1204) is het tijd perk
van den hoogsten bloei der joodsche letterkunde ;
toen werd in de arabische en hebreeuwsche talen
eene rijke verscheidenheid van poetische en van
wetenschappelijke werken voortgebracht door de
spaansche Joden ; inzonderheid verdienen Kier genoemd : de wetgeleerden Samuel Halevi en Isaac
Alfasi ; de chronograaf en godgeleerde Abrahamben-David : de taalgeleerden Abulwalid en Parchon ;
de zedemeester Bechai ; de sterrekundige en geograaf
Abraham-hen-Chija ; de reiziger Benjamin van Tu..
dela ; de dichters Gabirol en Moses-ben-Esra ; de
uitstekende geleerden en dichters Juda Halevi en
Aben-Esra, zoomede de hooggevierde Maimonides.
In Frankrijk blinkt als exegeet boven alle anderen
uit Salomon-ben-Isaac, genaamd Raschi ; erg in
Provence de taalgeleerden Joseph en Moses Kimchi.

In Duitschland, vooral te Maintz en te Regensburg,
heerschte groote talmudische geleerdheid ; in Italie
waren Nathan-ben-Jechiel en Hillel-ben-Eljakim het,
beroemdst. In het 7e tijdvak (1204-1492) ontstood, met eene mystieke godsdienstleer, tevens het
getwist tusschen Talmudisten, Philosofen en Kabbalisten. De uitstekendste mannen leefden in Spanje,
o. a. de dichter Charisi ; later in Portugal, in Provence en in Italie ; Duitschland bracht inzonderheid
vele schrijvers over de Wet voort. In het 8e tijdvak
(1492-1755) bleef de verstrooiing der Joden, die
uit West- en Zuid-Europa werden verdreven, niet
zonder merkbaren invloed op de joodsche letterkunde, terwijl de boekdrukkunst hare krachtige hulp
kwam leenen aan verspreiding van andere werken
des geestes. Terwijl de poolsche Joden zich afgaven
met zemelziftende Talmud-studien, lagen poezie,
taalkunde en wetenschap nagenoeg geheel verwaarloosd, en in de bijbelsche Exegese, de Kabbala en de
talmudische Dialectica leverde vooral de 17e eeuw
veel middelmatigs. In uitgebreider kring werden
o. a. bekend : de godgeleerde en philosoof Abiavanel,
de taalgeleerde Elias Levita, de beroemde philosoof
Spinoza. In bet 9e tijdvak, dat van 1755 tot op onzen tijd loopt, opende Moses Mendelssohn voor de
joodsche letterkunde eene nieuwe baan; de gewijde

boeken werden overgezet in de europeesche talen,
en vreemde werken in het Hebreeuwsch ; en de

Jordaan
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joodsche dichters en schrijvers van onze eeuw kunnen in talrijkbeid en in degelijkheid met de nietjoodsche minstgenomen wedijveren.
Joodsche Wandelaar, fr. Juif Errant,
duitsch Ewige Jude, eng. Wandering Jew, een fabelachtig personage, dat in de volksoverleveringen van
alle christenlanden eene groote rol speelt. Men verhaalt dat Jezus, zijn kruis dragende, en van vermoeidheid een oogenblik willende rusten voor de
deur van zekeren Jood, met name Ahasuerus of
Ashaverus, door dezen op ruwe wijze werd voortgejaagd ; en dat Christus hem toen bestraffend
deze woorden toevoegde : .Gij zult zonder ergens
rust of duur te vinden op de aarde ronddolen totdat
ik zal wederkomen !" waarop die Jood werkelijk
dadelijk begon te loopen, en sedert dien tijd altijd
loopende is gebleven Jot op den huidigen dag. Indien men den J. W. niet beschouwt als een zinnebeeld van de verstrooiing der Joodsche natie over
de geheele aarde, daalt de historie van dit personage
tot een ellendig sprookje af.
Jooneer, ind. stad. Zis DJUNYR.
Joppe, of Jopa, stad in Palestina. Zie JAFFA.
Jora, voorvader van wederkeerenden uit de babylon. ballingschap ; Ezra 2: 18.
Jorai, afstammeling van Gad ; I Chron. 5: 13.
Joram, 1) koning van Juda (880-877 v. Chr.)
was de zoon en opvolger van Josaphat ; hij liet zich
door zijne slechte vrouw Athalia regeeren, op wier
aanhitsen hij zijne broeders en een aantal rijksgrooten ter dood liet brengen. Door de Idumeers, Philistijnen en Arabieren te gelijk beoorloogd, zag hij
zijn land door hen verwoesten te vuur en te zwaard.
In het 0. T. wordt zijn naam genoemd : I Kon.22: 51;
II Kon. 1 : 17; 8: 21, 23, 24; 1I:2;12:18;
I Chron. 3 : 11; II Chron. 21: 1, 3, 4, 5, 9, 16 ;
22: 1, 6, 11; in het N. T. Matth. 1 : 8.
Joram, 2) koning van Israel (887-876 v.
Chr.), ook Jehoram genaamd, was de zoon,van Achab,
en broeder en opvolger van Ahazia. Hij was in oorlog met de Syriers, door wier koning Benhadad hij
belegerd werd in Samaria ; en hij was op het punt
om de stad over te geven, toen de vijand eensklaps
het beleg opbrak. Later werd hij gekwetst bij het
beleg van Ramoth in Gilead, en begaf zich naar
Jizreel om zijne wooden te laten genezen. Terwijl
hij zich daar beyond verklaarde zijn veldheer Jam
zich tegen hem, en rukte op naar Jizreel om hem te
overrompelen; wel toog J. de in aantocht zijnde bende
tegemoet, doch werd door Jehu met een pill doorschoten. In het 0. T. wordt deze J. vermeld: II Kon.
1: 17; 3; 1, 6; 16, 25, 28, 29; 9: 14, 15, 16,
17, 21, 22, 23, 24, 29 ; II Chron. 22: 5, 6, 7.

Joram, 3) de zoon van koning Thoi van Hamath ; II Sam. 8: 10. — 4) een afstammeling van
Mozes, uit Eliezer; I Chron. 26 : 25. — 5) een priester ten tilde van Josaphat ; II Chron. 17 : 8.
Jorat, duitsch Jurten, bergketen in bet zwits.
kanton Waadt, aan den noordoever van het meer
van Geneve ; hoogste berg 2858 vt.
Jordaan, lat. Jordanes, de voornaamste rivier

in bet oude Palestina, beet tegenw. Nahr-eI-Arden,
of El-Sjeria, of Sjeriah-el-Kebir, en wordt gevormd
door de drie beken : Nahr-el-Hasbani, Banias en den
zoogenaamden kleinen Jordaan, welke heken zich
aan den noorderrand van het weer El-Hoeleh vereenigen ; na eenen loop van 15 mijlen of omstr. 30
uren gaans ontlast de J. zich in de Doode Zee. Van
de rivier de J. wordt menigvuldig melding gemaakt
in den Bijbel ; de twee voornaamste momenten zijn
(in bet 0. T.: Jozua 4) waar de Israelieten droog-

Jordaans

Josephine

voets door. het bed van den J. gaan ; en (in het N. T.:
Matth. 3, Marcus 1, Lucas 3, Joh. 1 ) waar Jezus in
den J. gedoopt wordt door Johannes.
Jordaans (Jacobus), of Jordaens, nederl.
schilder, geb. 1594 te Antwerpen, gest. aldaar 1678,
was een leerling van Van Ort en van Rubens.
Jordan (Camille), geb. 11 Jan. 1771 te Lyon,
nam deel aan den opstand der bevolking aldaar tegen
het Schrikbewind, en moest dientengevolge zijn behoud zoeken in de vlucht; 9 Thermidor in Frankrijk teruggekeerd, werd hij 1796 benoemd tot lid
van den Raad der Viyhonderd; moest zich 18 Fructidor opnieuw uit de voeten maken, keerde echter
na 18 Brumaire weder terug, voorspelde het despotismus van Bonaparte in een vlugschrift (Vral seas
du vote national pour le consulat a vie), leefde onder
het keizerrijk ambteloos, werd na de restauratie lid
van de Kamer der afgevaardigden, waar hij redevoeringen (gedrukt Parijs 1826) deed, die als toonbeelden van staatkundige welsprekendheid melding verdienen. Hij stierf 19 Mei 1821.
Jordanes, lat. naam van den Jordaan.
Jordanes, gesc l ' i e dschrijver. Zi e JORNANDES.
Jordanu.s, schilder. Zie GIORDANO.
Jorhaut, ind. stad. Zie DJORHAT.
Jorim, een in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3 : 29.
Joris (Sint-). Zie GEORGE.
Jorkeam, kleinzoon van Hebron ; I Chr. 2: 44.
Jornacum, latijnsche naam van het zwitsersche vlek Giornico of Irnis. Zie GIORNICO.
Jornandes, of Jordanes, geschiedschrijver uit
de 6e eeuw, geboren nit gothische ouders, was eerst
notarins van den koning der Alanen, doch ornhelsde
bet Christendom, en werd omstr. 552 bisschop van
Ravenna. Twee werken van J. zijn tot ons gekomen, nl. De originemundi, eene chronologische schets
der A Igemeene gesch ied en is, loopen de tot Justi n ian us
(uitgeg. in fol. door 13. Rhenanus, Hazel 1531), en
De Gothorum origine et rebus gestis, eene geschiedenis der Gothen, loopende tot Vitiges (met het werk
van Cassiodorus uitgegeven door Fournier, Parijs
1558). De jongste editie van J. is die van Closs
(Stuttgart 1861).
Joroeba, Yoruba, ook Yarriba, hloeiend negerrijk ter kuste van Guinea, bewesten den benedenloop van den Niger, met boschrijke en uitnemend
vruchtbare landstreken, en talrijke, sterk bevolkte
steden, waaronder de hoofdstad Abbeokoeta.
Jorquera, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordoosten Chinchilla ; 3400 inw.
Jortrijp, friesch dorp. Zie JUTRIJP.
Joruba, negerrijk. Zie JOROEBA.
Jorullo, Xorullo, een 3910 vt. hooge vulcaan
in den mexicaanschen staat Mechoacan, is 14 Sept.
1759 eensklaps ontstaan.
Jorwerd, oudtijds Everwirdt, dorp in Friesland,
2 uren gaans bezuidw. Leeuwarden ; 450 inw.
Josa, een worst in den stam Simeon ; I Chron.
4: 34.
Josabad. Zi e JOZABAD.
Josabath, of Josabeth, ook Joseba, in het O.T.
vermeld II Kon. 11 : 2 en II Chron. 22: 11, dochter
van Joram koning van Judy, was de vrouw van den
hoogepriester Jojada, die haar behulpzaam was om
Joas, den jongsten zoon haars broeders, te redden uit
de handen der ontaarde koningin-weduwe Athalia.

2) een der twaalf bestelmeesters van Salomon ; I Kon.
4 : 17. — 3) de wader van koning Jehu ; II Kon. 9:
2, 14. — 4) een van David's helden; I Chron. 11 :
43. — 5) een priester ten tijde van David ; I Chron.
15 : 24.
Josaphat, 6) koning van Juda, zoon en opvolger van Asa of Assa, regeerde van 904 tot 880 v.
Chr., handhaafde de zuivere Jehovah-dienst en het
onderhouden van de wet, en in bondgenootschap
met den koning van Israel overwon hij de geallieerde
legermacht der Moabieten, Ammonieten en Edomieten. Hij wordt in het geslachtregister van Jezus
vermeld Matth. 1 : 8, en in het 0. T. in de hoofdstukken 15 en 22 van I Kon.; 1, 3, 8 en 12 van
II Kon.; 3 van I Chron.; 17-22 van It Chron.
Josaphat (Dal van), een dal in de nabijheid
van Jeruzalem, naar men wil tusschen die stad ten
0: en den Olijfberg ten W., is 7 a 8 uren gaans
lang, en wordt bssproeid door de beek Kedron of
Kidron, waarnaar het ook wel Dal van Kedron genoemd wordt, terwiji het ook wel voorkomt onder
den naam van Dal van Siloa. In dit dal versloeg Josaphat de drie tegen hem verbondene legers (zie
het vorige art.). De profeet Joel (3: 2, 12) zinspeelt
waarschijnlijk op die overwinning; doch aan zijne
woordeu is de verklaring gegeven, dat het .Laatste
Oordeel" eenmaal in dit dal zal worden gehouden.
— Van de vele bekoorlijke plaatsen, waaraan men
later dezen naam heeft gegeven, vermelden wij het
Dal van Josaphat in de onmiddellijke nabijheid van
Brussel, wel de moeite waardig voor hen, die van
eene heerlijke wandeling houden.
Josavja, een van David's helden ; I Chr. 11: 46.
Josbekasa, een van David's zangmeesters;
I Chron. 25: 4, 24.
Joscheb Baschebeth, een van David's
helden ; Il Sam. 23: 8.
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Zie

JOJADA.

Z iie ,,OZADAK.
Josadak. ZC
Josaphat, 1) kanselier van David ; II Sam. 8:
16; 20: 24 ; I lion. 4: 3; I Chron. 18: 15.

Joseba. Zie JOSABATH.
Joseph. Zi e ,,OZEF.
Joseph (pater), eigenlijk Francois Leclerc du
Tremblay Joseph, geb. te Parijs 4 Nov. 1577, gest.
te Roil 18 Dec. 1658, eerst capucijn, daarna stichter van de benedictijnen van Calvari, speelt in de
fransche geschiedenis van dien tijd eene gewichtige
rol als vertrouweling van kardinaal Richelieu.
Josephine (keizerin), geb. 23 Juni 1763 op
Martinique, nit de familie Tascher de la Pagerie,
ontving blj den doop de namen Marie Rose Josephine,
en kwam op haar 15e jaar naar Frankrijk ; 13 Dec.
1779 trad zij in den echt met vicomte Alex. Beauharnais, uit welk huwelijk geboren werken: Eugenics (later hertog van Leuchtenberg) en Hortensia
(later gemalin van koning Lodewijk en moeder van
keizer Napoleon III). Nadat zij barer' man door het
revolutionaire schrikbewind naar het schavot had
zien slepen, werd ook zij zelve in den kerker geworpen, en had het behoud van haar levee alleen te
danken aan Tallien. Reeds spoedig oefende zij op
Karen bevrijder eenen grooten invloed nit; vervolgens op den directeur 13arras. Zich met een verzoek
tot generaal Bonaparte te wenden hebbende, werd
deze derwijze voor haar ingenomen, dat hij haar ten
huwelijk vroeg ; 9 Maart 1796 trad zij met hem in
den echt. Zij decide in den bijzonderen voorspoed
van haven man, en beklom met hem den troon, met
den titel van keizerin. Van de macht, waartoe zij
zich verheven zag, maakte zij geen ander gebruik,
dan om goed te doers; het eenige, waarover Napoleon
zich meniginaal te ergeren had, was hare te groote
onbekrompenheid in het uitgeven van geld ; overigens hield hij innig veel van haar, gelijk zij van
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hem. Doch hun huwelijk kinderloos blijvende, besloot
Napoleon tot echtscheiding, die 16 Dec. 1809 voltrokken werd; veel kostte het J. zich in die scheiding
to schikken, en sedert Ieefde zij in keizerlijke pracht
IC Navarre bij Evreux ; zij stierf 27 Mei 1814 en
werd to fuel bij Malmaison bijgezet.
Josephinos,eene staatkundige partij inSpanje.
Zie AFRANCESADOS.
Josephstadt, 1) oudtijds Pless, stad en vesting in Bohernen, aan de uitwatering van de Mettau
in de Elve, 4 uren gains benuorden KOniggratz ;
2600 inw.; de vesting, gebauwd 1781-87, is een
der gewichtigste van de oostenrijksche monarchic.

Jost (Isaac Marcus), geb. 22 Febr. 1793 to
Bernburg, sedert 1835 hoofdonderwijzer aan de
joodsche reaal-school to Frankfort, waar hij 25 Nov.
1860 stierf. Behalve door een aantal boeker: over
taalkunde, heeft bij zich vooral verdienstelijk gemaakt door historische werken, o. a. de volgende :
Geschichte der Israeli/en (9 dln. Berlijn 1820-29),
waaraan zich aansluit de Neuere Geschichte der
Israeliten (3 dln. Berlijn 1846-47); wijders de
Allgemeine Geschichte des jiidischen Volks (2 dln.
Berlijn 1831-32) en de Geschichte des Judenthums
and seine Sitlen (3 dln. Leipzig 1857--59).
Josua, fi•. Jo.cud. Zie JozuA.
Jotapata, stad in Palestina, in het zuidelijk
gedeelte van den stam Naphtali, werd 47 dagen lang
verdedigd door Fl. Josephus tegen de Romeinen.
Jotapianus, romeinsch veldheer, liet zich to
Syrie als keizer uitroepen bj den dood van Alexander Severus, van wien hij zich een bloedverwant
noemde; dock hij werd spoedig verslagen, en sneuvelde in 't jaar 249.
Jotba, geboorte-plaats van A mon's moeder ;
II Kon. 21 : 19.
Jotbath, of Jotbatha, eer, der legerplaatsen van
de Israelieten in hunne 40-jarige omzwerving ; Num.

- 2) zie JOHSTADT.

Josephus (Flavius), joodsch geschiedschrijver
en krijgsoverste, geb. to Jeruzalem anno 37 na Chr.,
behoorde tot de secte der Phariseen. Door zijne tegen de romeinsche overheersching in opstand gekomene landgenooten tot bewindvoerder over Galilea gekozen (anno 67), werd hij in de vesting Jotapata belegerd door Vespasianus en Titus, en hield
zich zeven weken staande, eer hij zich aan eerstgenoemden overgaf. Na de onderwerping van Jeruzalem
voerden Vespasianus en Titus hem naar Rome, waar
hem een aanzienlijk jaargeld werd toegelegd, en waar
hij vermoedelijk anno 95 stierf. Te Rome schreef J.
zijne AGeschiedenis van den joodschen oorlog" eerst
in het Syrisch, later in het Grieksch ; zijne $oodsche
oudheden" in 20 boeken, zijnde de geschiedenis der
Joden tot aan de verovering van Jeruzalem ; zijne
eigene levensbeschrijving, eene lofrede op de zeven
Maccabeesche martelaren, enz.; al die werken zijn
in het Grieksch geschreven, en met eene latijnsche
vertaling in 't licht gegeven door Haverlkamp (2 dln.
Amsterdam 1726). Latere editien van J.'s werken
leverden : Dindorl (2 dln. Parijs 1845-47) en Bekker (2 dln. Leipzig 1855-56).
Josepin, ital. schilder. Zie CESARI (Giuseppe).
Joses, 1) een bloedverwant en discipel van
Christus; Matth. 13: 55; 27: 56; Marcus 5: 3;
15: 40, 47. --- 2) een nit het geslachtregister van
Jezus ; Lucas 3: 29. -- 3) een leviet, medgezel van
Paulus; Hand. 4: 36; zie BARNABAS.
JOsias, of Josia, 1) koning van Juda, zoon en
opvolger van Amon, was 8 jaren oud Coen hij (639
V. Chr.) den troop beklom. Hij trachtte de Jehovahdienst to herstellen, zonder echter daardoor den
nabijzijnden ondergang des rijks to kunnen verhoeden. In den veldslag bij Megiddo tegen den egypt.
koning Necho werd J. doodelijk gekwetst (608 v.
Chr.) en stierf to Jeruzalem. Iii het 0. T. is J. vermeld: I Kon. 13: 2; II Kon. 21 : 24; I Chron. 3: 15;
Jerem. 1 : 2 en v.; Zeph. 1: 1 en v.; en in 't geelachtregister van Jezus : Matth. 1 : 10, 11. -- 2) een der
wedergekeerden uit Babel; Zach. 6: 10.
Josias, 3) prins van Coburg .Zie FREDERIK JosiAs .
Josibja, vader van Jehu ; I Chron. 4 : 35.
Josipha, een voorvadervan de wederkeerenden
uit Babel; Ezra 8 : 10.
Josquin Desprez, of: des Pres, lat. Jodocus
Pratensis, waarschijnlijk uit St.-Quentin in Picardie,
componist uit de 15e eeuw, was 1471-84 to Rome
werkzaam onder Sixtus IV, kwam later als muziekd irecteur naar Kamerijk, en stierf aldaar omstr. 1512.
Josse (St.-), een heilige. Zie JoDocus.
Josse (St.. - ) ten Noode, belgisch dorp, beoosten en bij Brussel ; 3500 inw.
JOsselin, marktvlek in het fransche dept. Morbihan, 3 uren gaans benoordw. Ploermel ; 2700 inw.;
in de nabijheid van J. op de heide van My-Voie in
1351 het gevecht der Dertig (zie DERTIG).
H.
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33: 33, 34; Deut. 10: 7.

Joten, in de noordsche mythologie de Reuzen.
JOtham, 1) koning van Juda ; zie JOATHAM . --2) jongste zoon van Gideon; Richt. 9: 5, 7, 21, 57.
-- 3) afstammeling van Kaleb ; I Chron. 2 : 47.
JOu (Mont-), lat. Mons JOVis. Zie B ERNARD ^ St. -).
Jouan (golf van), kleine zeeboezem aan de kust
van bet fransche dept. der Zee-Alpen ; voor deze
golf der Middell.-Zee liggen de Lerina-eilanden.
Jouarre, 1) lat. Jovara of Jodrum, stad in het
fransche dept. Seine-Marne, ruim 4 uren gaans beoosten Meaux ; 2800 inw. — 2) dorp in 't franscbe
dept. Seine-Oise, ruim 4 uren gaans benoordoosten
Ramboliillet ; 1400 inw.
Joubert (Nicolas), hofnar . Zie A NGOULEVENT.
Joubert (Barthelemy Catherine), een der fransche krijgshelden tijdens de eerste republiek, geb.
14 April 1769 to Pont-de-Vaux, trad 1791 als vrijwilliger in dienst; door zijne uitstekende dapperheid klom hij spoedig op, werd 1795 op het slagveld bevorderd tot brigade-generaal, en verving 1798
Bonaparte als opperbevelhebber der armee in Italie.
In den slag bij Novi, tegen de oostenrijksch-russiscbe
armee onder Suwarow, werd J. doodelijk gekwetst
15 Aug. 1799. Het Directoire dacht er juist ernstig
over om aan J. het hoogste gezag toe to vertrouwen.
Joudpoor, of Jondpore. Zie DJAUDPOER .
Joue, vlek in het fransche dept. der BenedenLoire, 6 uren gaans benoordw. Ancenis; 2300 inw.
Joudpoor, ind. stad . Zie DJOUNPOER .
Joura, eiland, het oude Gyaros. Zie GYAROS.
Jourdain, fransche naam van den Jordaan.
Jourdain, of Isle-en-Jourdain, stad in het
fransche dept. Gers, aan de Save, 6 uren gaans benoordoosten Lombez ; 4000 inw.
Jourdain (A. L. I`1. M. Brechillet-), fransch
orientalist, geb. to Parijs 1788, gent. 1818. Van zijne
vele werken noemen wij : La Perse, on Tableau du
gouvernement, de la religion, de la littdralure de cet
empire (5 din. 1814).
Jourdan (Matthieu Jouve-), Coupe-Tote bijgenaamd, geb. 1749 to Saint-Just bij Pay, was een
der bloeddorstigste onmenschen, die nit de groote
fransche omwenteliug to voorschijn traden ; in het
dept. Vaucluse deed hij stroomen bloeds vergieten,
dock op bevel van het comite voor openbaar welzijn
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gevat, eindigde hij zijn door gruwelen gebrandmerkt
Leven op het schavot 27 Mei 1794.
Jourdan (Jean Baptiste, graaf), maarschalk en
pair van Frankrijk, geb. 29 April 1762 te Limoges,
diende sedert zijn 16e jaar in Amerika, werd 1790
benoemd tot kapitein der nationale garde-te-paard,
diende in Belgie onder Dumouriez, werd 1793 divisiegeneraal, onderscheidde zich in den slag bij Hondsehoote, werd twee dagen later opperbevelhebber
van de Noorder-armee, en in 't voorjaar van I 794 aan
het hoofd geplaatst van de Maas-en-Sambre-armee.
Hij bemachtigde Dinant en Charleroi, en won den
vermaarden slag bij Fleurus (26 Juni 1794); hij
trok den Rijn over; doch door aartshertog Karel op
den linker Rijn-oever teruggedrongen, werd. hij vervangen (1796) en benoemd tot lid van den Raad der
Vijfhonderd. In 1799 tot opperbevelhebber van de
Donau-armee benoemd, werd hij 25 Maart van dat
jaar door aartshertog Karel geheel en al verslagen
bij Stockach. Ofschoon hij zich als tegenstander van
de aanmatigingen van Bonaparte deed kennen, droeg
deze hem in 1800 bet bewind over Piemont op ;
1803 werd J. lid van den senaat, en 1804 maarschalk ; zoowel in Napeis, als 1808 in Spanje, stond
J. als generaal-majoor koning Jozef ter zijde, in
1814 stond hij aan bet hoofd van de 7e militaire
divisie. Door Lodewijk XVIII werd J. in 1815 tot
graaf verheven, 18:19 tot pair; 11 Aug. 1830 benoemd tot gouverneur van bet hotel der Invalieden,
stierf hij 23 Nov. 1833.
dorp in Friesland ; zie HIAURE. —
Jour°,
2) J. of de Jouwer, vlek in Friesland, 2 uren gaans
benoordw. Heerenveen, 3 uren gaans benoordoosten
Sloten; 2500 inw.; geboorteplaats van professor
E. A. Borger (dichter en oostersch taalgeleerde);
veel leed J. bij den watervloed Febr. 1825. De eerste
aardappel, die in Friesland gepoot is, werd te J. in
den grond gebracht. Het eerste friesche marktschip,
dat Amsterdam bezocht, kwam van J.
Joussouf. Zie JUSUF.
Jouvence, of St.-Gengoux-le-Royal, stad in
bet fransche dept. Sa6ne-Loire, 9 uren gaans benoordw. Macon ; 1600 inw.; de verrnaarde bron of
fontein van J., welks water gezegd werd de schoonheid der jeugd te verzekeren aan hen, die er zich
in baadden.
Jouvenet (Jean), fransch historie-schilder,
geb. 21 Aug. 1647 te Rouaan, gest. 5 April 1717
als directeur der akademie te Parijs.
Jouwswier, of Jouwsweer, dorp in Friesland,
1 uur gaans benoordoosten Dockum.
JOuX (dal en meer van) in het zwitsersche kartton Waadt : het vischrijke Joux-rneer of Lac-de-Joux
is 2 uren gaans ling en een half uur gaans breed, en
wordt doorstroomd door de Orbe, welke rivier ook
het Joux-dal doorstroomt, zijude een landschap
tusschen twee ketenen van het Jura-gebergte, met
omstr. 5000 bewoners en Le-Sentier tot hoofdplaats.
In de 12e eeuw was dit dal nog eene woesteuij ;
toes werd er een klooster gesticht ; doch bet werd
hoofdzakelijk bevolkt door Protestanten, na de herroeping van bet edict van Nantes.
Joux (Lasted' van) in het fransche dept. Doubs,
op eenen berg, 5 kwartier pans bezuidoosten Pontarlier, beeft tot gevangenis gediend voor Fouquet,
Mirabeau en Toussaint-Louverture.
fransch vlek, dept. Yonne,
4 uren pans benoorden Avallon ; 1300 inw.
Jouy, I) fransch dorp, dept. Seine-Oise, Dan
de Bid \ire, anderhalf no gaans bezuidoosten Versailles; 1800 inw.; beroernde fransche katoon-druk-

kertjen,1760opgerieht door Oberkampf..- 2) Jouysur-Morin, het oude Gaudiacus, fransch dorp, dept.
Seine-Marne, ruim 4 uren gaans beoosten La FendGaucher; 1800 inw.
Jouy (Victor Joseph Etienne, genaamd: de),
geb. 1764 te Jouy bij Versailles, eerst militair, werd
sedert 1798 bekend als schrijver van novellen, vaudevilles, kornieke operaas, groote operaas, treurspelen, enz.; 1830 werd hij door Lodewijk Filips
aangesteld als bibliothecaris van het Louvre; hij
stierf 4 Sept. 1846 te St.-Germain-en-Laye. Zijne
Oeuvres completes (28 dln. Parijs 1823-28) zijn
voorzien van aanteekeningen door hem zelven.
Jove (Paul). Zie Jovius.
Jovellanos (don Gaspar Melchior de), eigenliik
Jove-1.1anos, spaansch letterkiindige en staatsman,
geb. 5 Jan. 1744 te Gijon in Asturie, was van 1797
eenigen tijd minister van justitie, doch viel door de
kuiperijen van Godoy in ongenade, werd herhaalde
malen gebannen, en bracht 7 jaren (1801-1808)
in gevangenschap door. Alle aanbiedingen van koning
Jozef weer lib van de hand, werd een ijverend lid
der centrale junta, en bewerkte, na de ontbinding
daarvan 1810, de benoeming van een regentschap
en de bijeenroeping van de Cortes, waardoor hij de
redder van zijn vaderland werd. Hij stierf 27 Nov.
1811. Eene complete editie van zijne werken bezorgde Calle& (7 din. Madrid 1830-32; nieuwe
druk 8 dln. Barcelona 1839).
Jovianus (Flavins Claudius), geb. te Singidunum, werd bij den dood van Julianus (363) als
keizer uitgeroepen, en zag zich genoodzaakt met de
Perzen eenen onvoordeeligen vrede te sluiten, als
het eenige middel om het overschot te redden van
een leger, dat door Julianus in eene gevaarlijke
stelling was gebracht. Zich naar Constantinopel begevende om zich te laten kronen, werd J. door den
dood overvallen.
Jovien, fransch voor Jovianus.
Jovin, fransch voor Jovinus.
Joviniacum, lat. naam der stad Joigny.
Jovinianus, een monnik te Milaan, begon
°Instr. 388 te ijveren tegen het vasten, tegen het
monnikwezen en tegen het celibaat der geestelijken,
gelijk hij ook ontkende het maagd-blijven van Maria
na de geboorte van Jezus; door Siricius te Rome en
Ambrosia.; te Milaan veroordeeld, werd J. door keizer Theodosius gebannen, en stierf 412.
Jovinus, geboortig uit Reims, romeinsch consul in 367, bevelhebber der rom. ruiterij in Gallie,
word bij de troonsbeklimming van Jovianus in zijne
provincie als keizer uitgeroepen, doch bedankte voor
die onderscheiding, en hielp zelf den opstand detnpen, die slechts uitgebroken was ten zijnen voordeele. Onder verscheidene keizers stond hij in hoog
aanzien, totdat hij 379 stierf. Vermoedelijk is door
hem de stad Joigny gesticht.
J., usurpeerde den
keizerstitel in 411 onder Honorius, en werd 413
gedood door Ataulphus.
Jovis (Mons). Zie BERNARD (St.-).
Jovius (Paulus), Paolo Giovio, beroemd schrijver uit de 16e eeuw, geb. 1483 te Como, gest. 1559
to Florence, oefende eerst de geneeskunst nit, en
geiloot de bescherming van de pausen Leo X, Adriaan VI en Clemens VII. Bij de plundering van Rome
(1527) door den connetable van Bourbon alles verloren hebbende mat hij bezat, werd J. begiftigd met
het bisdoin Nocera door Clemens VII, die zijn best
deed orn J. rijk te maken ; van den franschen koning
Frans I ()laving J. een jaargeld, dat de connetable
van Montmorency echter onder Hendrik II deed in-
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trekken. Zijn voornaamste werk is eene .Geschiedenis van zijnen tijd loopende van 1494 tot 1547"
(2 din. in fol. Parijs 1553). Ook zijn zoon Paolo
(;1 10 heeft zich als schrijver doen kennen,
JOyeUse, lat. Gaudiosa, stad in het fransche
dept. Ardeche, aan de Baume en aan den voet der
Cevennen, 3 uren gaans van l'Argentiere en 10 uren
gaans bezuidw. Privas; 2700 inw.; vroeger hoofdplaats van de heerlijkheid J., die verheven werd
1423 tot baronie J., 1450 tot vicomte en 1581 tot
hertogdom J. Zie het volgende art.
Joyeuse, fransch adellijk geslacht. In de 13e
eeuw bracht Vierne d'Anduze de heerlijkheid Joyeuse
ten huwelijk mede aan Randon, beer van Châteauneuf. Reeds in 1423 in eene baronie herschapen,
werd Joyeuse in 1450 ten behoeve van Tanneguy
de J. verheven tot een vicomte, en kwam als zoodanin aan J. (Guillaume, vicomte de), geb. 1520, gest.
1592,
die sedert 1582 maarschalk van Frankrijk
'
was. J. (Anne de), zoon van Guillaume, geb. 1561,
was de gunsteling van Hendrik Ill, die hem tot hertog van J. verhief, en 1582 tot admiraal van Frankrijk benoemde, na hem het jaar te voren (1581) de
zuster der koningin ten huwelijk gegeven en de
bruiloftskosten (ruim een half millioen guldens nederl.) betaald te hebben. In 1586 werd J. naar
Guyenne gezonden om de Hugenoten te beoorlogen;
doch na eenige onbeduidende voordeelen behaald te
hebben, verloor hij 20 Oct. 187 tegen den koning
van Navarre (later Hendrik IV) den slag bij Contras,
waarin hij sneuvelde. — J. (Francois, hertog van),
broeder van den vorige, geb. 24 Juni 1562, gest. als
kardinaal 27 Aug. 1615, voerde de gewichtigste onderhandelingen tusschen het hof van Frankrijk en
dat van Rome. — J. (Henri, hertog van), broeder
van de beide vorigen, geb. 1567, gest. 1608 als laatste van zijnen stam, vocht mede in den slag van
Contras, werd toen capucijner monnik (1587), legde
1592 de monnikspij af, en stelde zich aan het hoofd
der Ligueurs in Languedoc, was een der laatste, die
zich aan Hendrik IV onderwierpen, en ontving van
dezen den maarschalksstaf, doch zeide 1600 opnieuw
vaarwel aan de wereld, en keerde naar zijn klooster
terug. Voltaire zingt nopens hem in de .Henriade":

tien oudere broeders, die hem aan een troep slavenhandelaars verkochten, door wie hij vervolgens als
slaaf verkocht werd aan Potiphar, een der hofgrooten van den koning of pharao van Egypte. Het
duurde niet lang of de vrouw van Potiphar vatte
eenen misdadigen hartstocht voor J. op ; doch toen
zij hare wulpsche begeerten schipbreuk zag lijden
op J.'s kuischheid, maakte zij hem zoo zwart bij
haren man, dat die den kuischen J. in den kerker
lief werpen. Door het uitleggen van droomen verwierf J. in de gevangenis eene vermaardheid, die
eindelijk ter oore kwam van den pharao. Toen ook
deze van J.'s gaaf om droomen uit te leggen de proef
had genomen, ontsloeg hij J. uit de gevangenis, verhief hem tot eersten minister, en gaf hem Asnath,
de floater van Potiphera, den egyptischen hoogepriester te Heliopolis (in den Bijbel On genaamd)
tot vrouw. Bij Asnath verwekte J. twee zonen
(Manasse en Ephraim), en kwam meer en meer in
de gunst bij zijnen koninklijken meester, die hem
eindelijk tot onderkoning verhief, toen de voorzorgen tegen den door J. voorspelden hongersnood werkelijk bleken hoog noodig te zijn geweest. Door dies
hongersnood, die zich ook over andere landen uitstrekte, werden de zonen van Jacob naar Egypte gedreven, om te zien of ze daar graan konden koopen ;
en toen J., zonder dat zijne broeders hem herkenden,
van hen hoorde, dat zijn varier nog leefde, bewerkte
hij bij den koning, dat aan zijne gansche familie het
landschap Gosen werd ingeruimd. Dien ten gevolge
gaf de aartsvader Jacob aan J.'s beide zonen zijnen
zegen met gelijke rechten als aan zijne eigene zonen ;
en J. was 110 jaren nod toen hij stierf. Zijne geschiedenis is in het 0. T. verhaald in de 21 laatste
hoofdstukken van het boek Genesis. — Jozef, een
uit den stam Issaschar; Numeri 13: 7. — J., een
zoon van Asaph ; I Chron. 25 : 2, 9. -- J., een der
Israelieten,die in de babyl.ballingschap vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10: 42. — J., priester ten tijde
van Jojakim ; Neh. 12 : 14.
Jozef de timmerman,
woonde te Nazareth, en was reeds tamelijk bejaard toen hij met Maria in ondertrouw stond ; doch
bespeurende dat zij zwanger was, wilde hij haar verstooten, daar hij nog geen gemeenschap met haar
gehad had. Er kwam evenwel een engel uit den
hemel, die hem bekend maakte hoe Maria zwanger
was geworden door een wonder Gods, en nu werd
J. gewillig de pleegvader van het kind (Jezus), dat
Maria ter wereld bracht, redde bet door de vlucht
naar Egypte, toen Herodes zijn moordbevel had uitgevaardigd, en wordt dan ook door de roomschkatholieke Kerk als heilige vereerd 19 Maart ; ook
werd hem ter eere eene ridderorde ingesteld (zie
JOZEFS-ORDE). Hij wordt in bet N. T. genoemd in
de hoofdstukken 1 en 2 van Matth.; 1, 2, 5 en 4 van
Lucas; 1 en 6 van Joh. Lezenswaardige legenden,
hem betreffende, zijn te vinden in de in het Arabisch
geschrevene Historia Josephi fabri lignarii. — J.,
drie verschillende personen in het geslachtregister
van Jezus ; Lucas 3: 24, 26, 30. — J., genaamd
Barsabas, bijgenaamd Justus, een van de twee (de
andere was Matthias) over wie bet lot werd geworpen door de apostelen, om de opengevallene plaats
van den verrader Judas aan te vullen ; Hand. 1 : 23.
Jozef van Arimathea (d. i. Jozef nit de stad
Ramathaim in stam Benjamin), lid van den hoogen
raad te Jeruzalem, en heimelijk een discipel (een der
70 jongeren) van Jezus, nam diens lijk van 't kruis af
en legde het in een nieuw graf, dat hij kort te voren
had laten maken in eene rots; Matth. 27: 57, 59 ;
Marcus 15: 43, 45 ; Lucas 23: 50 ; Joh. 19 : 38.

—

Vicieux, penitent, courtisan, solitaire,
Il prit, quitta, reprit la cuirasse at la haire.
Deze weerhaan stierf 1608 in Italie, te Rivoli, terwij1 hij barrevoets eene bedevaart deed. — J. (Jean
Armand, uit een zijtak van het geslacht), geb. 1631,
was markies van Joyeuse-Grandpre, diende onder
Lodewijk XIV in Vlaanderen, Holland en Duitschland, werd 1693 verheven tot maarschalk, kommandeerde den linkervleugel in den slag bij Neerwinden
(29 Juli 1693), waar hij gekwetst werd, en stierf
kinderloos 1710.
•TO3rou, gewone naam van Joseph Cadoudal.
Jozabad, verscheidene personen in het 0. T.:
II Kon. 12: 21 (zie JOZAKAR); I Chron. 12: 4, 20 ;
26: 4; II Chron. 17 : 18; 24: 26; 31: 13; 35: 9;
Ezra 8: 33; 10: 22, 23 ; Neh. 8: 8 ; 11: 16.
Jozadak, een leviet, die door Nebukadnezar
gevankelijk weggevoerd werd naar Babylon, was de
vader van den hoogepriester Jozua ; I Chron. 6: 14,
15; Ezra 3: 2, 8; 5:2; 10:18; Neb. 12: 26;
Haggai 1 : 1, 12, 14; 2 : 3, 5 ; Zach. 6: 11.
Jozakar, een der moordenaars van koning
Joas (de andere was Jozabad); H Kon. 12: 21.
Jozef, verscheidene bijbelsche personen, nl.:
Jozef, zoon van den aartsvader Jacob bij zijne
liefste huisvrouw Rachel, werd als lieveling zijns
vaders reeds spoedig een doorn in het oog zijner
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Jozef, twee keizers van het heilige Roomsche
rijk, d. 1. keizers van Duitschland, nl.: J. I geb.
te Weenen 26 Juli 1678. koning van Hongarije sedert 1689 en rootnsch koning sedert 1690, volgde
1705 zijnen vader, Leopold I, als keizer op, en
regeerde met evenveel beleid als kracht. Hij beperkte
den invloed der Jeztfieten, deed belangrijke concessiert aan de Protestanten in Hongarije en Bohemen,
en zette den spaanschen successie-oorlog krachtig
door; ofschoon hij zijne troepen onder prins Eugenics groote overwinningen op de Franschen zag
bevechten (hij Turijn 1706, hij Malplaquet 1709),
mocht hij het einde van dien oorlog niet heleven ;
want hij stierf 17 April 1711, zonder een troonopvolger na te laten, zoodat hij word opgevolgd
door zijn broeder Karel VI. Door J. I was eene keizerlijke staatsbank opgericht, eerie akademie van
wetenschappen en kunsten te Weenen gesticht, bet
kasteel Schembrunn gebouwd, en veel gedaan ter
verbetering van het lot der boeren.
J. II, geb.
16 Maart 1741, roomsch koning sedert den Hubertusburger vrede (1764), volgde 18 Aug. 1765 zijn
vader,' Frans I, als keizer op, ofschoon eigenlijk
slechts in naam, daar zijne moeder, de keizerinweduwe Maria Theresia, geheel en al het gezag in
handers hield, zoodat J. II eigenlijk eerst .bij Karen
dood (1780) werkelijk zelf begon te regeeren. Bij de
eerste deeliug van Nolen (1772) was zijn rijk vergroot geworden met Galicie, Lodomerie en het
graafschap Zips, dus eene vermeerdering van 1400
vierk. mijlen grondgebied met eene bevolking van
3 millioen zielen. Doch tweemaal had Frederik 11
zijne vergrootingsplannen tegenover Beieren verijdeld, nl. eerst door den beierschen successie-oorlog,
en toen door den vorstenbond. Vooral echter de
ijver, waarmede J. H zijne hervormingen binnenslands doorzette, trok de algemeene aandacht ; binnen
acht dagen tijds werden 700 kloosters door hem
opgeheven, terwiji de kloosters, the nog bleven bestaan, rechtstreeks onder het gezag der bisschoppen
werden gesteld; daarop volgde 15 Oct. 1781 bet
vermaarde Tolerantie-edict ; en zelfs het bezoek, dat
pans Pius VI bij dezen keizer te Weenen kwam afleggen (1782), vermocht niet hem van zijne hervormings-plannen af te brengen. Tegenover de Vereenigde Nederlanden ging J. II op niet minder willekeurige wijze te work, clan tegenover de geestelijkheid in zijn eigen land; in 1781 verklaarde hij het
Barriere-tractaat (zie dat art.) voor vervallen, 1782
zette hij die verklaring met geweld door, en dwong
ons in 1785, behalve eenig grondgebied, nog 9
millioen guldens zoogenaamd als schadeloosstelling
af. Maar het einde van zijne loopbaan was niet gelukkig; in al zijne staten heerschte misnoegen, dat
in Hongarije en in de Nederlanden aitbrak in openbaren opstand ; een oorlog zonder rechtvaardige reden 1788 door hem tegen de Turkel. ' begonnen,
baarde hem almede reel Iced ; de omwenteling, die
1789 in Frankrijk begon, vervulde hem met bezorgdheid over zijne mister Marie-Antoinette ; en
nadat hij in Jan. 1790 alle gedurende zijne regeering
nitgevaardigdo keizerlijke besluiten (alleen het Tolerantie-edict nitgezonderd) opgeheven verklaard had
in Hongarije, de Nederlanden, Tirol en Bohemen,
stierf hij, gebroken van verdriet, 20 Febrnarij 1790,
zonder kinderen na to laten, eu word opgevolgd
door zijnen broeder Leopold II.
Jozef, Jozef-Emmanuel, koning van Portugal,
was 55 jaren oud, toen hij 1750 zijnen Fader,lan V,
opvolgde op den troon. De voornaainsle geheurtenissen under zijne regeering waren : de aardbeving
,

1755, die het grootste gedeelte van Lissabon vernielde; de verdrijving 1759 van de Jezuieten, die
verdacht werden de hand te hebben gehad in eene
samenzwering tegen het leven des konings; en de
nitvaardiging 1773 van een edict, waarbij de stnitende onderscheiding tusschen Christenen en nieuwe
Christenen werd afgeschaft. Door de wijze raadgevingen van J.'s voornaamsten minister, den markies
de Pombal, werden koophandel, nijverheid en beoefening der wetenschappen aangemoedigd, en de
macht der Inquisitie binnen zekere grenzen beperkt.
Jozef 11 stierf 1777.
Jozef Bonaparte, ondste broeder van keizer
Napoleon I, geb. 7 Jan. 1768 te Corte op Corsica,
was bestemd voor de rechtsgeleerde loopbaan, en
nog niet lang gehuwd met Julie Clary, de dochter
van een koopman te Marseille, toen de verheffing van
zijnen brooder hem 1796 tot het openbare leven riep;
1797 ging hij als fransch gezant naar Rome, doch
verliet die stad na den moord, daar gepleegd op zijn
aide-de-camp Duphot (zie dat art.). Gedurende het
consulaat gebezigd als diplomaat, teekende 14 1801
den vrede van Luneville, 1802 dien van Amiens,
werd bij de oprichting van het keizerrijk verheven
tot prins des rijks, en 30 Maart 1806 tot koning van
Napels en Sicilie. Na eene korte regeering, waarin hij
zich bij bet napolit. yolk bemind had gemaakt, zonder evenwel den adel voor zich te kunnen winnen,
verplaatste Napoleon I hem 6 Juni 1808 naar Madrid,
op den troon van Spanje, die hem echter door het
spaansche yolk gewapenderhand betwist werd. Tweemaal zag hij zich genoodzaakt zijne nieuwe residentie-stad te verlaten, en eindelijk, na de nederlaag
bij Vittoria, keerde hij 1813 voor goed in Frankrijk
terug, werd 1814 luitenant-generaal des rijks en
opperbevelhebber der nationale garden, sloot de capitulatie van Parijs, en begaf zich na de abdicatie
van Napoleon naar Zwitserland (Waadt). In 1815
wetter in Frankrijk verschenen, ging hij na den slag
van Waterloo scheep naar Noord-Amerika, waar hij
under den naam van Graaf van Survilliers elf jaren
doorbracht, hoofdzakelijk in Nieuw-Jersey. In 1830
protesteerde hij, ten gunste van den hertog van
Heichstadt, tegen de troonsbeklimming van Lodewijk Filips, ging 1832 naar Engeland, bekwam 1841
vergunning om in Italie te vvonen, en stierf te Florence 28 Juli 1844. Hij was een verstandig, goed,
en in zijne manieren eenvoudig man ; veel licht over
de geschiedenis des keizerrijks werpen zijne:Metnoires
et correspondence politique et ntilitaire du roi Joseph,
in 't licht gegeven door A. du Casse (10 din. Parijs
1853-55).
Jozef ((later) . zi JOSEPH.
Jozefs orde, eene orde ter erkenning van
burgerlijke verdiensten, ter eere van den heiligen
Jozef ingesteld 19 Maart 1807 door Ferdinand III,
groothertog van Wurtzburg, door hem medegenomen naar Toskanen, en daar 1817 vernieuwd, doch
bij decreet van 49 Maart 1860 door bet voorioopig
bewin(t opgeheven.
Jozua, 4) soon van Nun, nit den stam Ephraim,
opvolger van Moses aanvoerder der Israelieten,
veroverde een groot gedeelte van Canaan, dat hij
onder de stammers Israels verdeelde. Hij was 110
jaren oud loon hij stierf. Behalve in de boeken Exod.,
Num., Dent. en elders in het 0. T., waar melding
van hem gemaakt wordt, is zijne gesehiedenis besehreven in bet boek Jozua, dat nit 24 hoofdstiikken
bestaat, en onder de kanonieke Kooken is opgenomen tusschen 't boek Deuteronomium en dat van to
Bichteren waarschijnlijk is het book Jozua reeds
—

Juan
in David's tijd geschreven. — 2) een Beth-Semiet,
op wiens akker 70 der voornaatnste en 50,000 (!eringere inwoners van Beth-Setnes door den Heer
doodgeslagen werden, ornd.at ze in de Verbonds-ark
hadden gekeken ; I Sam. 6 : 19. — 3) eel' hoogepriester, zoon van Jozadak (zie dat art.).
Juan (don) van Oostenrijk, twee personen van dien naam, t.w.: 1) een der helden van de
16e eeuw, was een natuurlijke zoon van Karel V,
verwekt bij eene duitsche dame, Barbara van Blombergh genaanrd, en werd 1545 te Regensburg geborer'. Door Filips II, zoon van Karel V en diens opvolger in Spanje, werd eerst alle mogelijke moeite
aangewend om J. te bewegen den geestelijken staat
te omhelzen; toes dit niet gelukte, werd J. 1570 met
de taak belast, out eenen opstand der Mooren iii
Granada te onderdrukken. Hij kweet .zich van die
taak op doortastende wijze, en noodzaakte de opstandelingen om voor goed Spanje te ruimen. Vervolgens (1571) door de christen-vorsten gekozen
om het bevel te voeren over de vloot, die zij tegen
de Turken uitzonden, won hij den vermaarden slag
van Lepanto, waarin de Turken 30,000 man en ongeveer 200 schepen verloren. In 1576 werd hij door
Filips II naar de in opstand zijnde Nederlanden gezonden als landvoogd, en maakte aar ► vankelijk een
goeden indruk; doch zijne Ithichelachtige dubhelhartigheid werd reeds spoedig door prins Willem I
doorgrond, en het duurde niet tang of hij werd door
de Algemeene Staten verklaard een vijand des lands
te zijn. Wel behaalde J. eene overwinning op de
staatsche armee in de vlakte van Gembloux (1578)
en bemachtigde verscheidene steden ; dock toe ► begot' het krijgsgeluk hem van alle bitten tegen te
zijn; de pest woedde in zijn leger, hij zelf werd
aangetast door eene zware ziekte, en stierf 1 Oct.
1578 in eene armoedige but te Bonge bij Namen.
Zijn lijk werd ontleed, in reiskoffers gepakt, eu te
paard door Frankrijk naar Spanje vervoerd ; daar
werden de stukken aaneengehecht, waarop de aanzienlijke doode werd biigezet in het Escuriaal.
een spaansch veldheer, natuurlijke zoon van Filips IV bij eene tooneelspeelster met name Marie
Calderona, gel). '1629 te Madrid, werd door zijnen
vader als zoon erkend en verheven tot groot-prior
van Castilie, terwijl hij hem 1647 het opperbevel
toevertrouwde over de spaansche troepen in Hallo,
in welke hoedanigheid J. zich meester maakte van
Nape's. Teruggeroepen naar Catalonie, brach hij
Barcelona tot onderwerping, welks inwoners zich
onder beschertning van Frankrijk gesteld hadden
(1652). Vervolgens ging hij naar Vlaanderen om de
Franschen te bevechten, die aangevoerd werden door
Turenne, doch verloor bier den slag in de Nine',
14 Juni 1658 (zie DuINEN). Daarna naar Portugal
gezonden, waar hertog Jan van 13raganza toning was
geworden door de samenzwering van Pinto, Iced J.
de nederlaag bij Estremos. Na den flood van Filips IV
in ongenade gevallen bij de regentes, werd J. echter
weder aan het hof geroepen, zoodra Karel II meerderjarig was gewordeu, en door deze ► benoe ► nd tot
eersten minister. titi toonde echter voor die hooge
betrekking niet opgewassen te zijn, en stierf 1679.
Juan (eigenlijk Jab) de Castro, portugeesch
onderkoning der Indien. Zie CASTRO (Joao de).
Juan Fernandez, spaansch zeevaarder. Zie
FERNANDEZ

(Juan).

Juan-Fernandez-eilanden, twee eilanden in den Grooten Ocean; bet westelijkste van de
twee beet Mas-a-Fuera,het oostelijkste Mas-a-Tierra;
laatstgenoemd eiland worth bedoeld als then van
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het eiland Juan-Fernandez spreekt. Het ligt 66 mijlen bewesten Chili, verheft zich tot 3000 vt. hover,
den spiegel der zee, heeft eene slechte haven (SanBautista of Cumberland) aan de noordzijde, aan de
Cumberland-baai. In de 16e eeuw ontdekt door
den spaanschen zeevaarder Juan Fernandez, ontving
het 1750 eene nederzetting van Spanjaarden, die
het echter reeds spoedig weder verlieten. Tegenwoordig behoort J.-F. aan Chili, welts gouvernetnent het in erfpacht heeft gegeven aan kolonisten
uit de Vereenigde stater) en uit Tahiti. Op dit eiland
most indertijd zekere Schot, met name Alexander
Selkirk, door zip schip achtergelaten zijn, en er 4
jaren hebben doorgebracht eer hij verlost nerd, welk
avontuur aan Defoe de stof heeft geleverd mn zijn
wereldvermaard geworden verhaal,Robinson Crusoe te schrijven.
Juarez (Benito), een der tnerkwaardigste mannen van de 19e eeuw, geb. 1807 op een dorp bij
Jatlan in den mexicaanschen staat Oaxaca (Oajaca),
werd opgeleid voor de rechtsgeleerde loopbaan, klom
allengs op tot de hoogste rechterlijke betrekking in
zijnen geboorte-staat, die hem 1846 als vertegenwoordiger afvaardigde naar het congres te Mexico.
Van 1848-52 bekteedde hij met veel bekwaamheid
den post van gouverneur van Oaxaca. Onder het bewind van Santa-Anna (Santana) gebannen, hield hij
eerst eenigen tijd in Havan ► a verblijf, daarna in
Nieuw-Orlearis, totdat hij zich in het voorjaar van
1855 over Acapulco naar den ouden Alvarez begaf,
onder wiens presidentschap (sedert 4 Oct. 1855) J.
optrad als minister van justitie. In die betrekking
vaardigde hij de befaamde wet van '24 Nov. 1855
(ley Juarez) nit, waarbij al de privilegien der geestelijkheid en der armee werden opgeheven. Nadat
Comonfort voorloopig het presidentschap aanvaard
had 11 Dec. 1855, werd J. weder tot gouverneur
van Oaxaca benoemd, in Nov. 1857 tot secretaris
van staat, later tot voorzitter van het hooge gerechtshof. Dock toes Cornonfort in Jan. 1858 de vlueht
had genomen, proclameerde J. zich 11 Febr. 1858
als constitutioneel president van Mexico ; als een
natuurlijk gevolg van den burgeroorlog hield hij zijne
residentie eerst te Guanajuato, daarna te Colima,
Coen te Veracruz, eer hij den zetel van zijn gouvernement ton overbrengen naar de hoofdstad Mexico,
waar hij 11 Jan. 1861 zijnen zegevierenden intocht
deed, en 11 Juni- door bet congres opnieuw tot president gekozen en met onbeperkt dictatoriale rnacht
bek teed werd. Nauwlijks begot' het sedert eene halve
eeuw aanhoudend door omwentelingen geteisterde
Mexico eenigszins tot een toestaud van orde en rust
te kornen, toen de landing der Franschen en Spanjaarden de hartstochten der partij6n alweder deed
ontbranden. Door de 'vreernde wapenen uit zijne
hoofdstad verdreven, heeft J. zich staande gehouden
tot op den huidigen dag ; en hij is, zoo Met de eenige,
dan toch wel een der voornaarnste oorzaken, waardoor de fransche expeditie in Mexico is uitgeloopen
op teleurstelling en rnishikking.
Juba, of Dzjoeba, havenplaats in Oost-Afrika,
hoofdstad van een rijkje J. op de kust van Zanzibar,
aan de nitwatering van de rivier J., die zich, na
eenen zu idoostelijken loop, in den Indischen Oceaan
outlast.
Juba, toning van Numidie,zoon van Hiempsal II,
volgde otnstr. 50 v. Chr. zijnen vader op, en koos in
den partij-oorlog van Cesar en Pompejus de zijde
van laatstgenoemden, naar na den slag bij Pharsalus
net overschot van de overwonnene armee op, suicide
Cato te pulp, die zich in Utica opgesloten had, en
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vereenigde zich met Q. Metellus Scipio, oniaan Cesar
slag te leveren bij Thapsus, na werken slag hij, om
zijne nederlaag niet te overleven, zich liet doodsteken door Petrejus, zijnen deelgenoot in het ongeluk
(46 v. Chr.). Zijn rijk werd een romeinsch wingewest. — J. II, zoon van den vorige, werd na den
slag bij Thapsus als gevangene naar Rome gebracht,
waar Cesar niets aan zijne opvoeding liet ontbreken,
zoodat de jongeling al spoedig zeer gezien was bij
Augustus, die hem in den echt liet treden met Cleopatra Selene (de dochter van Antonius en de verrnaarde Cleopatra), en hem omstr. 30 v. Chr. als
schadeloosstelling voor het rijk, dat hij van zijnen
vader had moeten erven, een koningrijk schonk, gevormd uit de beide Mauritanian en een gedeelte van
Getulie. Na ruim eene halve eeuw geregeerd te hebben, stierf J. II in het jaar 23 na Chr. Als een gelukkig beoefenaar van geschiedenis en natuurkunde,
had J. H verscheidene werken geschreven in de
grieksche taal, o. a. »Geschiedenis van Arable",
»Oudheden van Assyria", »Verhandeling over den
Landbouw", enz.; doch alles wat hij geschreven
heeft is verloren geraakt.
Jubal, de eerste vervaardiger van muziek-instrumenten, een afstammeling van Cain ; Gen. 4 : 21.
Jubbega, oudtijds Jobbega of Jobberna, dorp
in Friesland, vierdhalf uur gaans beoosten Heerenveen ; 850 inw.
Jubbelpoor, ind. stad. Zie -JABBALPOER.
Jublains, het oude Diablintes, later Nwodunum
genaamd, dorp in het fransche dept. Mayenne, derdhalf uur gaans bezuidoosten Mayenne ; 1400 inw.;
oudtijds de hoofdstad der Aulerci Diablintes.
Jucar, kustrivier in het oostelijk gedeelte van
Spanje, ontspringt op de Muela-de-San-Juan, bezuiden de bron van den Taag, en valt, na eenen loop
45 mijlen, beneden Cullera in de Middell. Zee.
Jucawert, oude naam van Jukwerd.
Juchal, een dergenen, die door koning Zedekia tot den profeet Jeremia werden gezonden, om
zijne voorbede in te roepen ; Jerem. 37 : 3 ; 38 : I.
Juda, 1) twee verschillende personen in het
geslachtregister van Jezus; Lucas 3: 26, 30.
2) vierde zoon van den aartsvader Jacob, door hem
verwekt bij Lea, werd het hoofd van den slant Juda,
den voornaamsten der 12 stammer' Israels. Het gebied van den stain J. was gedeeltelijk gevormd nit
het land der Jebusieten en nit dat der Hethieten;
het strekte zich uit tusschen den stam Simeon ten
W. ed het. Zoutmeer ten 0., werd ten N. begrensd
door den stam Benjamin en ten Z. door Arabia. De
hoofdstad van den stam J. was Jeruzalern. Na de
scheuring, door Jerobeam bewerkt, bleef de stain J.
getrouw aan den zoon van Salomon, en werd de kern
van het koningrijk Judo (zie het volgende art., n..2).
Juda (het koningrijk), 1) een rijkje op de Slavenkust (Guinea), tusschen de rijkjes Ardra, Popo
en Dahomey; aan het laatstgenoemde is J. schatplichtig; het heeft eerie hoofdplaats J. aan de Bocht
van Guinea gelegen, 18 mijlen bezuiden Abomey.
2) het rijk, dat 962 v. Chr. na den afval der 10 stainmen, die Jerobeam tot koning namen (zie IstiAer,),
gevormd werd door de twee stammer] hula en Benjatnin, die trouw bleven aan Rehabeam, den zoon
van Salomon. Het koningrijk J. hesloeg nauwlijks
een zesde gedeelte van Judea, en was dus, oat nitgestrektheid in grondgebied hetrof, reel kleiner dan
het koningrijk Israel : doch de twee stammen Juda
en Benjamin waren in zielental zoo sterk als de andere tien stammen te zamen, zoodat de bevolking
van beide rijken (Juda en Israel) nagenoeg gelijk
,

stond. Schier onafgebroken waren de beide rijken
met elkander in oorlog gedurende derdhalve eeuw;
en na dus elkander aanhoudend verzwakt te hebben,
vielen ze eindelijk in de macht van den vreemdeling.
Het koningrijk J., ofschoon kleiner, hield zich nog
honderd dertig jaren langer staande, dan het koningrijk Israel, dat reeds in 718 v. Chr. door Salmanassar werd vernietigd, terwijl J. eerst bezweek 587 v.
Chr., toen bet de prooi werd van Nebukadnezar, die
den laatsten koning van J. (Zedekia) en bet grootste
gedeelte der bevolking gevankelijk wegvoerde naar
Babylonie. De twintig vorsten, die over het koningrijk J. geregeerd hebben, zijn
v. Chr.
v. Chr.
Rehabeam
752
962 Jotham
Abia
737
946 Achaz
Asa
944 Jehizkia
723
Josaphat
904 Manasse
694
Joram (met Josaphat
Amon
640
sedert 883) alleen 880 Josia
639
Ahazia 877 Jehoahaz 608
Athalia (koningin) 876 Jehojakim (Jojakitn) 608
Joas 870 Jehojachin(Jojachin)
Amazia
831
ook gen. Jechonia 597
Uzzia
803 Zedekia
597-587
JudaIsmus, de godsdienst der Joden.
Judas, de verrader, geboortig nit de stad Arkin
in den stain Juda (daarom Judas Iscarioth genaamd),
een der twaalf apostelen, bekend uit de geschiedenis
van Jezus, die door hem aan de Joden overgeleverd werd.
Judas, ook genaamd Thaddeus., of (Matth. l 0 : 3)
Lebbeits, een der twaalf apostelen, broeder van Jacobus den Jonge. De zendbrief van den apostel J.,
opgenomeu onder de kanonieke boeken van het N. T.,
is hoogstwaarschijnlijk niet door J. geschreven. De
Roomscli-katholieken vieren zijn gedenkdag te gelijk
met dien van Simon 28 Oct.
Judas, bijgenaamd Gatileits, een oproermaker;
Hand. 5 : 37.
Judas, te Damascus, de huiswaard van Paulus;
Hand. 9 : 11.
Judas, bijgenaamd Barsabas, een leeraar in de
eerste christenkerk ; Hand. 15: 22, 27, 32.
M
Judas Maccabetts. Zie _ACCABEfiS.
Judea, Judaea, landschap in het zuidwesten van
Syria. Nu eens wordt onder den naam van J. geheel
Palestina verstaan, dan weder slechts dat gedeelte
van Palestina, dat het zuidwestelijkst lag, en de 4
stammer Dan, Simeon, Juda en Benjamin bevatte.
In den minister' zin opgevat, was J. ten tijde van
Jezus ingedeeld irr zes landschappen, nl. Galilea,
Samaria, het eigenlijke Judea, Trachunitis, Iturea of
Perea, Idutnea. Het landschap J. ontleende zijnen
naam aan den stain Juda, die daarin altijd de voornaarnste rol speelde. Zie PALESTINA.
Judenburg, bet oude /du/turn, stad in Stiermarken, aan den NItir, 10 mijlen benoordw. Gratz;
3000 inw.; door brand geteisterd 1807 en 1818.
Judea (Mattliefis), geb. 1528 te Dippoldiswalde,
kwarn als prof. der theologie te Jena in twist met
Strigel, werd dientengevolge afgezet, ging toen eerst
naar Wismar, later naar Rostock, waar hij 1564 stierf.
Hij was de voornaamste sehrijver der Maagdenburger Centurion (15 din. in fol. 1 562).
Judicael, koning van armoricaansch Britannie
(13retagne), deed 612 afstand van den troon ten
gunste van zijnen broeder Salomon, en ging in een
klooster 20 jaren later (632) kwarn hij weer nit
zijn klooster op den troon, en 6 jaren daarna (638)
keerde hij weer in zijn klooster terug, waar hij 658

Judicello
stierf. De roomsche Kerk vereert hem als een heilige
16 Dec.
—A
Judicello, riviertje. Zie AMENANUS.
Judith, I een der vrouwen, die Esau nam;
Gen. 26: 34. — 2) joodsche heldin, dochter van
Merari, weduwe van Manasse, eene vrouw van buitengewone schoonheid, bekend nit het bock Judith
(een der Apocryphe boeken) door hare historic met
Holophernes; zie BETHULIA.
Judithphaas, oude naam van Jutphaas.
Judson (Adoniram), geb. te Maiden in Massachusetts 9 Aug. 1788, op zee gest. 12 April 1850,
was lang als zendeling werkzaam onder de Birn;aneezen, en heeft zich jegens de studie der birnianische taal en letterkunde zeer verdienstelijk gemaakt ;
o. a. is de geheele bijbel door hem in 't Birrnanisch
vertaald.
Juggernaut, ind. stad. Zie DJAGGERNAT.
Jugorische Straat, of Jugrische Straat, de
zeeengte in de noordeNke IJszee, waardoor de noordoostpunt van europ. Rusland gescheiden wordt van
het eiland Waigatsj.
Jugriers, of Ugriers, in het begin der middeleeuwen een finsche volksstam op de oevers der
'Volga, in het and Jugrie, de voorouders der tegenwoordige Oostjaken en Wogoelen, en waarschijnlijk
ook van de Magyaren, welke alle door de hedendaagsche ethnografen en taalgeleerden onder den
;lawn van jugrische (of ugrische) volkeren worden
saaingevat.
Jugurtha, koning van Numidie, zoon van
Mastanabal, werd opgevoed aan het hof van zijnen
oom Micipsa, met wiens beide zonen (Adherbal en
Hiempsal) J. gezarnenlijk het rijk erfde (119 v.
.Chr.). Liever alleen willende regeeren, liet J. reeds
116 v. Chr. zijnen neef Hiempsal van het !even berooven. Tom Adherbal deswege, en ow een gelijk
lot_ te ontgaan, de pulp der Romeinen ingeroepen
had, werden verscheidene romeinsehe veldheeren,
die tegen J. werden afgezonden, door J. ontgekocht,
en ook Adherbal van het leven heroofd (112 v. Chr.)
in de stad Cirta, waar J. hem belegerd had. Eindelijk evenwel kreeg J. met een romeinsch veldheer
le _doers, die zich niet door zijn good liet ontkoopen,
ni. Cecilius Metellus, die hem 109 v. Chr. de nederlaag toebracht. Verrolgens ook door Marius verslagen, werd J. 106 v. Chr. door zijnen schoonvader
Bocchus, den koning van Mauritanie, aan de Romeinen uitgeleverd, en 104 v. Chr. bij den zegevierenden intocht te Rome door Marius als gevangene
medegevoerd, en vervolgens in den kerker geworpen, waar men hem van honger liet omkomen. be
oorlog der Romeinen tegen J. is beschreven door
Sallustius.
Juhel, hertogen van Bretagne. Zie JoelJuillac, fransch vlek, dept. Correze, 7 uren
gaans benoordw. Drives ; 2600 inw.
Juillet, fransche main der maand Juli.
Juist, eilandje in de Noordzee, behoort tot het
amt. Norden der hanov. landdrostij Aurich, is ecu
kwartier gaans breed en circa 3 uren gaans Lang ;
150 bewoners.
Jujuy, stad met 7000 inw. in Zuid-Amerika,
14 mijlen benoorden Salta, is eerie hoofdplaats voor
bet handelsverkeer tussehett het La-Plata-land en
Peru, Bolivia en 't noordelijk gedeelte van Chili,
bet is de hoofdstad van den steal J., die tot de
Argentijnsche confederatie behoort, 1577 vierk.
mijlen groot is, en ruim 33,000 bewoners telt. De
stad J. ligt op den rechter-oever van de rivier J.,
die uit het Andes-gebergte komt, van het W. naar
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bet 0. stroornt, in het hovengedeelte van Karen loop
den naam San-Salvador draagt, in haren benedenloop Rio-Grande beet, en zich na eenen loop van
°Instr. 90 mijlen in den Vermejo outlast, 34 mijlen
beoosten Salta.

Jukagieren, yolk in Siberie. schijnt verwant
met de Korjeeken, nomadiseert in de gouvernementen Tomsk en Irkoetsk f doch is in de tweede helit
der 19e eeuw sterk aan het verminderen.
Jukwerd, of Jukwirt, dorp in Fivelgo, prov.
Groningen, een kwartier gaans benoordw. Appingedarn ; 100 inw.
Jules, fransche naam voor
Juli (de dagen van) 1830. ZieJULI-OMWENTELM.
Julia, somwijlen noemt men zoo 't eil. Merit a.
Julia, roam van een aautal steden, meerendeels
door Julius Cesar gcsticht, hersteld of verfraaicl, o. a.:
J., tegenw. Gyula in Hongarije.
J. Augusta, vroegere naarn van Parma.
J. Cesarea, in Mauritania; tegeuw. Cherchell.
J. Chrysopolis, in het oude Italia ; tegenwoordig
Borgo-San-Domino.
J. Concordia, in Hispania ; het latere Nertobriga.
J. Felix, 1) in Phenicie ; zie BERYTUS. — 2) in
oud Britannia ; tegenw. Berwick.
J. Joza of J. Traducta, in Hispania (in Betica);
tegenw. Tarifa.
J. Libyca of J. Livia, in Hispania Tarraconensis ;
tegenw. Puycerd a.
J. Materna, in Gallie; tegeuw. Arles.
J. Pax, later Pax Julia, in Hispania (in Lusitanie),
bezuiden den Taag en hewesten den Anas ; tegenw.
Beja.
J. Traducta. Zie J. JozA.
J. Zilis, tegenw. Arsilla in Marokko.
De overige namen zoeke men op het woord, dat
op J. volgt.
Julia, dochter van Julius Cesar, werd door haren vader ten huwelijk gegeven aan Pompejus, als
een onderpand voor de goede verstandhouding tusschen hen. Lang wist zij, door de zachtheid van
Naar karakter, de uitbarsting of te wenden van de
twisters tusschen haren vader en haren echtgenoot.
Met haren dood (55 v. Chr.) hield de groote invloed
op, die het trithreken van den hurgeroorlog zoo lang
had weten tegen te houden.

Julia, de eenige dochter van keizer Augustus
bij zijne tweede vrouw Scribonia, geb. 39 v. Chr.,
uitblinkende door schoonheid, vernuft en al de voordeelen eevier verfijnde opvoeding, bezoedelde al die
gaven door een allerliederlijkst levenegedrag. Eerst
werd zij de vrouw van haren neef Claudius Marcellus ; vervolgens trouwde zij met Agrippa; eindelijk
trad zij op aansporing van bare stiefrnoeder Livia
in den echt met Tiberius, om dezen de opvolging
Op den troon te verzekeren. DR laatste huwelijk was
van kracht totdat Augustus hoar, our hare schandelijke
naar bet eiland Pandataria bij
Nape's verbande ; later werd haar de stad Rhegium
(Reggio) tot verblijfplaats aangewezen, waar Tiberius, toen bij keizer was geworden, haar van gebrek
liet omkomen. Zij stierf ammo 14 na Chr. Hare zonen waren reeds vOOr haar gestorven ; hare oudste
dOchter J., de vrouw van L. Paullus, wedijverde in
ontucht en losbandigheid met eene andere 3., eene
dochter van Germanicus en Agrippina.

Julia Domna, de vrouw van Septirnius Severus, moeder van Caracalla en Geta, deed na den
dood van haren man te vergeefs al het mogelijkeom de eendracht tusschen hare beide zonen te bewaren ; zij beleefde het verdriet haren zoon Geta its
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hare armen te zien doodsteken door zijnen broeder.
Nadat ook Caracalla vermoord was, maakte zij uit
verdriet zelve een einde aan bar leven (217).
Julia, twee heiligen der roomsch-kath. Kerk,
nl.: 1) maagd en martelares, geb. te Carthago, werd
gevankelijk naar Syrie gebracht, en van daar naar
Corsica, waar zij in 439 stierf voor het geloof; gedenkdag '22 Mei. — 2) van eene andere J. wordt
de kerkelijke gedenkdag gevierd 7 Sept.
.e -ALENDER.
K
Juliaansche Kalender. Zic
Juliacum, stad in Germanie; tegenw. Julich.
Juliana, de heilige, maagd en martelares, stierf
in 308 voor het geloof in Nicomedie ; kerkelijke gedenkdag 16 Febr.
Julianehaab, deensche kolonie in Groenland,
is de hoofdplaats van het district J., dat het zuidwestelijk gedeelte der westkust van Groenland
beslaat ; de kolonie "J. is gesticht in 1775 en heeft
thans 2600 inw.
Julianisten, eene partij der Monophysieten.
Julianus (Didius), rom. keizer. Zie het art.
DIDIUS JULIANUS.
Julianus (Fla vi us Claud ius), bijgenaamd
Apostata, d. i. de Afvallige, zoon van Julius Constantinus, die een broeder was van Constantijn den
Groote. Hij was geb. te Constantinopel in 331, (loch
werd door de monnikachtige opvoeding, die hij ontviug, afkeerig van het Christendom, en voelde zich
daarentegen aangetrokken door de grieksche podzie
en philosophic. Door de gunst van Eusebia, de vrouw
van zijnen neef Constantijn II, werd hij door dezen
met den titel van ,,cesar - begiftigd (355) en tot stadbonder van Gallic benoemd ; hij vestigde als zoodanig zijnen zetel te Lutetia (Parijs). Hij onderscheidde
zich in verscheidene veldtochten tegen de Germanen, en versloeg hen totaal anno 357 te Argentoraturn (Straatsburg). Omstr. vier jaren later van Constantius bevel ontvangen hebbende een gedeelte zijnen
troepen nit Gallic naar het Oosten te zenden, kon
hij aan dat bevel niet voldoen, naardien de troopen
weigerden te gehoorzamen, terwijl ze hem zelven
uitriepen als keizer (Maart 360). Constantius kwam
dadelijk met een Leger aanruk ken, doch stierf onderweg; en zoodoende bleef J. meester van het geheele
rijk (361). Nauwlijks in bet bezit van de keizerlijke
macht, verwierp hij het Christendom openlijk; vandaar zijn bijnaam. Te Constantinopel aangekomen,
maakte hij een einde aan vele misbruiken, en toonde
de teugels van het bewind te kunnen voeren met
wijsheid en beteid. Vervolgens toog hij ten oorlog
tegen de Perzen, onderwierp Armenia en Mesopotamia, trok den Tigris over, ram Ctesiphon in, en rukte
voorwaarts in Assyrie ; doch daar dit land verwoest
was geworden door den vijand, zag J. zich genoodzaakt den terugtocht aan te semen. Op dies terugtocht doodelijk gekwetst, stierf hij des nachts daaraanvolgende aan zijne world (Juni 363). Ms schrijver van nitmuntende werken verdient hij geroemd
te worden ; zijne geschriften zijn verzarneld door
Martinius en Cantoclartis (Parijs 1583), door Petavins (Parijs 1630) en door Spanhernius (Leipzig
1696).
Julianus, twee heiligen der roomsch-kath.
Kerk: 1) bisschop van Mans, gesproten uit een aanzienlijk romeinsch geslacht, stierf ornstr. 286; kerkelijke gedenkdag 27 Jan. — 2) tijdgenoot van den
vorige, stierf den rnarteldood voor het geloof to Brivas, hij de Arvernen, in de Christen-vervolging van
Diocietiaan ; kerkelijke gedenkdag 28 Aug.
Julianus de la Rovero, later parrs Julius II.
R
Julian, stad In Galilea ; zie -ETH-SAIDA.

Julii Mons
Jtilich, het Juliacum der ouden, bet holl. Gulik, fr. Juliers, stad' in Rijnpruisen, 6 uren gaans
benoordoosten Aken, bij de Roer; 5200 inw. (behalve bet garnizoen); zeer oude stad en eertijds residentie der graven van J.; werd in den Julichschen
successie-oorlog ingenomen door prins Maurits van
Nassau (1610); doe!' 1622 bemachtigd door de
Spanjaarden, die' meester van J. bleven tot 1659.
In 1794 werd J. door de Franschen in bezit genomen, en vervolgens bij Frankrijk ingelijfd, doch 1814
aan Pruisen afgestaan ; 1860 zijn de vestingwerken
van J. geslecht.
Jiilich( voorm. bertogdom), Juliacensis ducatus,
was een landschap op den linkeroever van den Rijn,
ter grootte van 75 vierk. mijlen, grensde ten N. aan
Gelre en het land van Cleve, ten W. aan land van
Cleve, ten Z.W. aan hertogdom Limburg, ten 0.
aan keurvorstendorn Keulen, en werd doorstroomd
door de Roer; order het fransche keizerrijk maakte
dit hertogdom deel uit van het departement der Roer,
tegenw. behoort het zoo goed als geheel tot de pruisische Rijnprovincie; slechts een klein gedeelte is
bij nederl. Limburg gevoegd, nl. ongeveer het tegenwoordige kanton Sittard. De voornaamste steden
in het hertogdom J. waren : Aken, Duren, AldenhoZulpich, Dalen, enz. In de 12e eeuVi, een er(elijk
graafschap geworden ten behoeve van Wilhelm I,
had er bij den dood (1247) van den vierden graaf
(Gerard II) eene deeling plaats; de oudste zoon
behield voor zich en zijne afstammelingen den titel
van graven van J.; de graven der jongere•lirrie noernden zich voortaan graven van Berg. Under de graven
van J. onderscheidde zich vooral Wilhelm V, die
1357 door keizer Karel IV -tot hertog van J. werd
verheven, terwijl hij als erfgenaarn van zijne moeder
tevens hertog van Gelre werd. Reeds in 1423 werden de beide hertogdomwen weder gescheiden ; het
hertogdour J. kwam aan Adolf, graaf van Berg, zoodat het graafschap Berg er inede vereenigd was, toen
1511 de mannelijke stain uitstierf met Wilhelm VIII,
en door zijne dochter Maria, die sedert 1503 geliuwd
was met Jan III, hertog van Cleve, aan het hertogdom Cleve werd getrokken, in weerwil dat daartegen geprotesteerd werd door de .Albertinische linie
in Saksen, die aanspraak op J. wilde doen gelden.
En toen 1609 de dynastic van Cleve uitstierf, narn
de zoogenaarnde Julichsche successie-oorlog eenen
aanvang, die eerst 1666 eindigde met eerie whinelijke schikking. Later kwam J. aan de keurhessische linie, doch rnoest krachtens den vrede van
Luneville 1801 aan Frankrijk afgestaan warden ; bij
bet Weener congres 1814 werd J. aan Pruisen toegewezen ; aanvankelijk \Nerd daarvan gevormd eene
provinele Julich-Cleve- - Berg, welke prov. evenwel later bij de Rijnprovincie is gevoegd.
•
Julien, fransche warn voor Julianus.
Julien (Stanislas Aignan), geb. 20 Sept. 1799
te Orleans, professor der chineesche taal, en sedert
1854 administrateur van het Colldge-de-France, is
etliend als de eerste autoriteit voor het Chineesch
irr geheel Europa. Behalve een aantal chirreesche
drarnaas en rowans, heeft hij vertaald het ,,Bock der
belooningen en stratTen" (Parijs 1835), het ,Bock
van den goeden wander' (Parijs 1841), de , Histoire
de la vie de Hiniten-Thsang" (Parijs 1853); ook gal
hij in het licht
stir les confides occidentales
(2 dln. Parris 1857-58), Conies chinoises (3 dln.
Parijs 1862), enz.
Juliers, fransche main van Jirlich.
Julii Forum, tegenw. FI'611S.
Julii Mons, lat. naam van Olrnutz.

Junias

Juliobona
Juliobona, 1) tegenw. Lillebonne, gallische
stad in Lugduuensis la, bij de Caleten, aan de uitwatering van de Seine, lag voorheen aan de zee, doch
ligt thans ongeveer een half uur gaans van de kust.
— 2) tegenw. Weenen, stad in Opper-Pannonie, dezelfde als Flaviana Castra, of Vindobona.
Juliobriga, tegenw. Valdeviejo, of Aguilardel-Campo, stad in Hispania Tarraconeusis, in het
noorden, bij de Cantabren, nabij de bronnen van
den lberus.
Juliodunum, stad in Gallie ; tegenw. Loudun.
Juliomagu.s, stad in Gallie ; tegenw. Angers
Zie ANDEGAVENZEN en ANGERS.
Juli — omwenteling. de omwenteling van
27, 28 en 29 Juli 1830 te Parijs, waardoor Karel X
en de oudste tak der Bourbons van den fransche ❑
troon geworpen, en Lodewijk Filips tot koning verheven werd.
juliopolis, uaam van verscheidene steden
Klein-Azie, Egypte, enz. Zie GORDIUM, TARSUS,
NICOPOLIS, enz.
.e —LPEN.
A
Julisehe Alpen. Zie
Julium Carnicum, tegenw. Zuglio, stad in
Cisalpijnsch Gallie, bij de Cameo, benoordw. Aquileja, tussehen de Alpert en den Tilavenaptus.
Julius, de centurio, door wien Paulus en eenige
andere gevangeuen overgebracht werden naar Italie ;
Hand. 27.
Julius, twee heiligen der roomsch-kath. Kerk,
ni.: 1) een rorneinsch soldaat, onderging den marteldood your het geloof in Neder-Mesie, omstr. 302 ;
kerkelijke gedenkdag 27 Mei. — 2) pans Julius I;
kerkelijke gedenkdag 12 April.
Julius, drie paused, nl.: J. I, van 337 tot 352,
was geboren te Rome, handhaafde Athanasius tegenover Arius, en werd later heilig verklaard. —
J. II, geb. te Abizal bij Savone, was een reef van
pans Sixtus IV, en heette vOer zijne verheffing Julianus de la Rovero. Ms opvolger van Pius III kwam
hij 1503 op den pauselijken Stoel, was oorlogiuchtig
en in het beleid der staatkunde verstandig, daarbij
een bevorderaar van kunst en wetenschap. Met keizer Maximiliaan en Lodewijk XII van Frankrijk sloot
hij (1508) den zoogenaamden Kamerijkschen bond
(Ligue de Cambray) tegen Venetie ; doch reeds kort
daarna sloot hij met Venetie de zoogenaarnde Heilige
Ligue tegen Frankrijk. Terwijl J. II zelf dezen oorlog tegen Frankrijk bestuurde, riep de fransche koning een bijzonder concilie te Pisa bijeen, om over
bet gedrag van den pans nitspraak te doen ; en terwijl de pauselijke troepen (waaronder een turksch
hulpkorps) door de fransche werden verslagen te
Bologna (1511) en te Ravenna (1512), werd J.
door bet concilie van Pisa in zijne pauselijke waardigheid geschorst. Doch J. II riep een algetneen
concilie in het Lateraan te Rome bijeen, vernietigde
de besluiten van het concilie van Pisa, sprak het interdict uit over Frankrijk, ontsloeg de fransche onderdanen van hunnen eed van getrouwheid aan Lodewijk XII, en joeg Hendrik VIII tegen Frankrijk in
het harnas. Doch te midden van al die bedrijven
stierf hij 21 Febr. 1513. — J. III, veer zijne
verheffing Giovanni Maria Giocchi genaamd, opende
het concilie van Trente weder, dat door den dood
van Paulus III zijne zittingen gestaakt had, kwam
met Venetie in geschil over de inquisitie, en trachtte
de Nestorianen tot de rootnsche Kerk te brengen.
Hij bekleedde de pauselijke waardigheid van 1550
tot 1555.
Julius Africanus, geschiedschrijver. Zie het
art. AFRICANUS.
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Julius Cesar. Zie _ESAR:
Julius Nepos, keizer. Zie NEPOS.
Julius Obsequens, geschiedschrijver. Zie
het art. OBSEQUENS.

Julius Romanus, Giulio Pipi, beroemd schilder, geb. te Rome 1492, gest. 1546 te Mantua, was
een leerling van Rafael.
Julius Vicus, stad in Germania. Zie het art.
GERMERSHEIM.
4,s
Julus, won van Eneas en Creiisa. Zie ASCANIUS.
Jumet, belgisch marktvlek, prov. Henegouwen,
5 kwartier gaans benoorden Charleroi ; 13,000 inw.
Jumieges, lat. Gemeticum, ook wel Unnedica,
vlek in het fransche dept. der Beneden-Seine (in
bet mule Normandie), 5 uren gaans bewesten Rouaan ; 1700 inw.; ruinen van eene beroemde benedictijner abdij, die 654 gesticht was door den heiligen Philibert.
Jumilla, bet oude Gentel1a, stad in de spaansche prov. Murcia, ruim 8 mijlen benoordeu Murcia;
9700 inw.; romeinsche oudhetlen; J. werd aan de
Mooren ontweldigd door de Aragoneezen, en door
de Castillanen veroverd onder Hendrik v. Trastamara.
Jumillac —le — Grand, warktvlek in 't fransche dept. Dordogne, 8 uren gaans beoosten Neutron ; 3500 inw.
Jumna, riv. in Hindostan. Zie DJOMNAII.
Jung-Breslau, stad. Zie I NOWRACLOW.
Jung — Buntzlau, stad in Bohemen, aan de
lser, 15 uren gaans benoordoosten Praag; 8000 inw.
Jung —Linster, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg,circa 3 uren gaans benoordw.Luxemburg.
Jung — Stilling, mysticus. Zie STILLING.
Jungfrau, een majestueuze piek der Alpen,
op de greusseheiding der zwits. kantons Bern en
Waadt, is 12,827 vt. hoog.
Junghuhn (Franz Wilhelm), natuurkuudige
en geograaf, geb. 26 Oct. 1812 te Mansfeld in pruisisch Saksen, (Heile eerst eenigen tijd als officier
van gezondheid in Algerie ; van 1835, then hij te
Batavia aankwam, was hij tot 1848 onvermoeid bezig met geleerde nasporingen, niet slechts op geheel
Java, maar volbracht zelfs van 1840-42 de hem
door het gouvernement toevertrouwde even moeilijke als gevaarlijke taak zijne nasporingen te doen
in het land der als kannibalen zoo beruchte Battas
op Sumatra. Nadat hij sedert 1849 eenigen tijd met
verlof in Europa doorgebracht had, keerde hij, intniddels te Leiden gehuwd, met zijne vrouw naar
Java terug, waar hij aan bet hoofd was geplaatst van
de nieuw-aangelegile kina-cultuur. Te vroeg echter
werd deze onvermoeid werkzame man met zijne
veelomvattende geleerdheid aan de wetenschap ontrukt ; hij stierf 20 April 1864 te Lembang bij Bandong in de Preanger-regentschappen op Java. Van
vele uitmuntende werken, die wij aan hem te danken hebben, noemen wij : Die Rattalander in Sumatra
(2 dln. Berl. 1847); Java, seine Gestalt, Pflanzendecke
nod innere Bonnet (3 dln. Leipzig 1852 ; 2e druk
1854); Topog•aphische and naturevissenschaftliche
Reisen (Magdeburg 1845); enz.
Jungmann (Joseph Jakob), een der voornaamste grondvesters van de nieuwe boheernsche
taal en letterkunde, geb. 17 Juli 1773 te Hudlitz in
Bohemen, als prof. te Praag gest. 14 Nov. 1847.
Zijue hoofdwerken zijn : Slownik Cesko-Nemecky
(5 dln. Praag 1835-39), Geschichte der bohmischen
Sprache and Literatur (2e druk Praag 1848).
Jungwosehitz, stad in Bohemen, kreis Tabor,
aim den Blanitz; 2100 inw.
Junias, een der eerste Christenen ; Rom. 16 : 7.
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Juniata

Juniata, rivier in Pennsylvania, outlast zich,
na een loop van 30 fillet], boven Harrisburg in den
Susq uehannah.
Junin, voorheen Los Reyes, dorp in Peru ; hier
versloeg Bolivar de Spanjaarden 6 Aug. 1824, en
baande zich zoodoende den weg tot de beslissende
overwinning bij Ayacucho. Dit dorp heeft zijnen
naam gegeven aan het departement 3., bevolkt met
ruim 220,000 zielen, hoofdplaata Cerro-de-Pasco.
Junius, twee romeinsche geslachten ; tot het
oudste (patricische) geslacht behoorde Rome's eerste
consul (zie BRUTUS, blz. 590 dl. I); tot het andere
(plebejische),dat historisch optreedt bij de eerste plebejische decessie met den volkstribuun L. Junius Brutus (493), behooren o. a. de samenzweerders tegen
Cesar (zie de 2 artt. BRUTUS, blz. 591 dl. I).
Junius Brutus, ) zie het vorige art. —
2) pseudoniem ; zie LANGUET.
Junius (Adriaan), verlatijnscht voor Adriaan
de Jonge, nederlandsch geleerde nit de 16e eeuw,
geb. 1 Juli 1512 te Hoorn, eerst geneesheer te Haarlem, vervolgens te Kopenhagen eerste lijfarts des
konings van Denernarken, kon zich niet aan het
klimaat wennen, en keerde terug Iran Haarlem, werd
vervolgens als rector aangesteld, en stierf nabij Middelburg 16 Juni 1575. Men heeft o. a. van hem :
Lexicon Greco-latinum (Bazel 1548 in fol.); De anno
et mensibus (Bazel 1553 in oct.); Nomenclator omnium
rerun' (Augsburg 1555 in oct., dikwijls herdrukt).
Junkseilon, eiland. Zie DJONESELLON.
Juno, bij de Grieken Here, koningin der goden,
dochter van Saturnus en Rhea, zuster en vrouw van
Jupiter, bij wien zij moeder werd- van Vulcanus en
Hebe. volgens sommige lezingen ook van Lucina.
Buitendien was zij ook de moeder van Mars; doch
dezen telg had zij ailed» voortgebracht, zonder Jupiter's medewerking, uit naijver, omdat Jupiter alleen, zonder hare medewerking, Minerva voortgebracht had. Doorgaans wordt aan de godin J. een
trotsch en jaloersch, wraakgierig karakter toegeschreven. Gebelgd omdat de herder Paris niet aan
hear, man aan Venus den gouden appal had toegewezen, verwekte J. den "rrojaanschen oorlog, en
rustte niet, voordat de ongelukkige stad Troje verwoest was. De gedurige minnarijen, die Jupiter buiten haar om had, verbitterden haar zeer; et) al zijne
ininnaressen en zelfs de kinderen, door Jupiter aldus
verwekt, werden door J. rusteloos vervolgd. Door
hare onophoudelijke vlagen van jaloezie werd Jupiter
op zekeren tijd zoo boos, dat hij hear aan eene goutden keten liet ophangen tusschen hemel en aarde.
Bijzonder vereerd werd J. te Samos, te Argos, to
Olympia, te Carthago en te Rome. Men beschouwde
haar als bescheringodin der huwelijken en der kindergeboorten. De pauw, het zinnebeeld van schoonheld en hoogmoed, was aan haar toegewijd. Zij wordt
gemeenlijk voorgesteld, gezeten op eenen troon, met
de diadeem op het hook] en den schepter in de hand;
naast hear staat een pauw, en achter hear is Isis
bezig de kleuren van den regenboog te ontplooien.
Bekendste bijnamen van J. waren Lucina en Pronuba.
Junonen, onder dezen naam worden bijzondere
geniussen verstaan, die zooveel %.varen als hescheratengelen der vrouwen.
Junonia, een der Gclukhige (Cattarische)eilanden ; tegenw. het eiland Palma.
:ALEN!.
Junonia Paliscorum.
JIMOTAS Prornontorium, ) in Belies ;

tegenw. kaa ► Trafalgar. --- 2) hasp van den Peroitonnesus, in het zuidwesten.
'Tuna. Zie ABBANTES.

Jupiter
Junta, d. i. Vereeniging. In Spanje de naam
van elke vereeniging van personen, die hetzij van
gouvernementswege aangesteld, of eigener autoriteit
bijeengekomen is, om zich met de leiding van staatkuridige aangelegenheden te belasten.
Jupille, in middeleeuwsch latijri Jobii Villa,
stad in de belg. prov. Luik, een half unr gaans beoosten Luik ; 1600 inw.; was de geliefkoosde verblijfplaats der fantilie Heristall ; bier stierf Pepijn
van Heristall.
Jupiter, voor deze godheid werd Barnabas
aangezien door de Lycaoniers, toen Paulus een kreupelen man genas ; Hand. 14.
Jupiter, de Zeus der Grieken, koning der goden,
noon van Kronos (Saturnus) en Rhea, naar zijnen
vader ook wel Kronion genaamd, was volgens de
legende op den berg Ida geboren en opgevoed. Daar
Saturnus den hemeltroon van zijn broeder Titan
slechts had ontvangen onder beding, dat hij geen
kinderen van het mannelijk geslacht zou grootbrengen, moest J. bij zijne geboorte dadelijk worden verslonden door zijn eigen vader ; doch de moeder had
deernis met het lieve kind, en in plaats van haren
pasgeborene, gaf zij aan Saturnus een grooten steen,
dies hij voor het kind aanzag en binnenslikte. Nu
werd J. heinaelijk grootgebracht op het eiland Creta,
waar hij gezoogd werd door de geit Amalthea, en
waar de Curcten en Corybanten voor zijne opvoeding
zorgden. Het hestaan van J. lekte intusschen reeds
spoedig uit, en nu kwam Titan, door zijne zoned
gehoipen, Saturnus van den troon stooten en in eene
gevangenis werpen ; toen J. dit hoorde was hij pas
den jaar owl, doch reeds stork genoeg, om zijnen
vader uit den kerker te gaan verlossen, en hem weder
op den troon te plaatsen. Later begon Saturnus bang
te worden voor de eerzucht van zulk eenen maehtigen noon, waarotn hij J. allerlei lagers legde; dock
niet zoodra had J. dit doorzien, of hij smeet zijn
vader van den troon, verdreef hem van den Olympus,
en maakte zich van het hoogste gezag rneester ; wet
stored hij aan zijne brooders ook een gedeelte van het
gezag af (nl. aan Neptunus het gebied over de zeeen
en aan Pluto het gebied over de onderwereld), doch
voor zich zelven behield hij den hemel en de aarde,
en regeerde van dat oogenblik af aan als opperheer
over de lotgevallen der menschen, als toedeeler van
belooning en straf aan leder naar verdienste. Hij had
reeds spoedig zijn gezag te verdedigen tegen eenen
geweldigen opstand : de Reuzen kwamen den hetnel
bestormen, om de Titanen te wreken en J. van den
troon te werpen; doch J. slingerde met zijne blikserns al die hemelbestormers neder in afgronden, en
bleef meester van het gezag. Hij nam zijne zuster
Juno tot vrouw, en verwekte bij haar Vulcanus, Hebe
en Lucina ; doch Juno's trotsch heid en jaloerschheid
veroorzaakten hem veel onaangename momenten.
Hij troosttc zich echter zoo good mogelijk, door zich
to vermeien met allerhande minnarijen buiten Juno
010 ; als minnaressen van J. worden .o. a. genoemd:
lo; Seniele, de moeder van Bacchus; Ceres, de moeder van Proserpina ; Mnemosyne, de moeder der
Muzcu ; Latona, de moeder van Apollo en Diana;
WO, de trioeder van Mercurius; Alcmene, de moeder van Hercules; enz. Geheel alleen bracht hij Minerva of de \Vijshrid voort, die geheel levensvatbaar
en in voile wapeurusting ter wereld kwam nit J.'s
hersenpan. Oui zijne teeldrift to kunnen bevreiligen
nam hij allerlei gedaatiten aan : Danae verleidde Inj
in de gedaante van een gouden regen, Leda bezwangenie hij in de gedaante van eon zwaan, Europa
schaalite hij iu de gedaante van een slier. Ilij wordt
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.1 or a

Jas-tinianus

afgebeeld, gezeten op een gouden of ivoren troon,
met een schepter in de linker- en een bliksem in de
rechterhand: aan zijne voeten staat een adelaar met
uitgespreide vleugels, en hij hem staat Ganymedes,
zijn schenker. De eik was aan J. gewijd. Door de
gansche aarde werd J. aangebeden; in de gebeden
der Romeinen werd hij Oplimus maxims genoemd ;
zijne beroemdste tempels waren te Dodotta in Griekenland, te Olympia in Elis, te Ammon in Libye, en
bet Capitool te Rome.
Jura (eiland), een der Hebrieden, benoordoosten
het eiland Islay, belioort tot het scbotsche graafschap
Argyle, is 7 a 8 vierk. mijlen groot, heeft 1100 bewoners, en op de oostkust een stadje J.
Jura (gebergte), Juratus of Jurassus tnons, eerie
bergketen, die zich als vertakking an 11 e Alpen nitstrekt over Zwitserland en Frankrijk, loopt, van bet
Z. W. naar het N. 0., door de westelijke kantons
van Zwitserland en door tie fransche departementen
Doubs, Jura en Ain. Door hare vertakkingen vorint
dit gebergte eene groote menigte valleien ; de voornaamste zijn die van Joux, Moutiers-Travers, Valangin, de Doubs, de Ain, de RhOne, enz. De hoogste
pieken van het J.-gebergte zijn : Mont-Credoz, 5210
vt.; Recnlet, 5196 vt.; Pre-de-Marmiers, 5300 vt.;
Mont-Tendre, 5170 vt.; enz.
Jura (departement), een der grensdepartementen van Frankrijk, grenst ten N. aan het dept. der
Boven-Saosne, ten W. aan de departementen SadueLoire en Cote-d'Or, ten Z. aan het dept. Mn, ten
0. aan Zwitserland ; de hoofdpl. is Lons-le-Satilnier.
Het dept. J., gevormd nit een gedeelte der FrancheComte, is ruim 91 vierk. mijlen groot, bevolkt met
299,000 zielen, en ingedeeld in vier arrondissementen (Lons-le-Saulnier, Dole, Poligny, St.-Claude).
Juraken, een yolk van den samojeedschen
stam, aan den benedenloop van den Jenisei in NoordSiberie.
Jurhaut, ind. stad. Zie DJORHAT.
Jurieu (Pierre), protestantsch godgeleerde, geb.
1637 te Mer in Orleanais (Frankrijk), zoos van een
predikant, werd 1674 professor te Sedan; doch bij
de opheffing van die protestantsche hoogeschool
(1681) en de religie-vervolging, kwam J. naar Holland, en werd predikant bij de waalsche gemeente
te Rotterdam (1682), waar hij 1713 stierf. Kan
men zijne groote geleerdheid niet ontkennen, men
moet hem echter een onverdraagzaam, twistziek en
dweepzuchtig drijver noemen, die geen tegenspraak
dulden kon. Van zijne vele werken noemen wij
slechts: Histoire du Calvinisme et du Papisme mis
era parallele (2 dln. Rotterdam 1682).
Jurjura, lat. Ferrates mons, eene keten van het
Atlas-gebergte in Noord-Afrika, dezelfde als Djerdjera (zie dat art.); in den J. de gevaarlijke bergpas
Biban (zie BIBAN).
Jurten, bergketen. Zie -011AT.
Juruena, rivier in Brazilie, prov. Mato-Grosso,
ontspringt op de Serra-Parecis, en outlast zich in
den Arinos, eer deze zich in den Topayos stort.
Jusabhesed, een afstammeling van Jechonia ;
I Chron. 3: 20.
Jussey, stad in het fransche dept. der HovenSaone, 8 uren gaans benoordw. Vesoul; 2800 inw.,
romeinsche oudheden.
Jussieu, fransche familie, onder welker leden
men verscheidene benoemde kruidkundigen telt, nl.:
J. (Antoine de), geb. 8 Juli 1686 te Lyon, prof.
aan den botanischen tuin te Parijs, gest. 22 April
1758. — J. (Bernard de), broeder van den vorige,
geb. 17 Aug. 1699 te Lyon, gest. 6 Nov. 1777 te

Parijs; hij is het hoofd van eene tal ► ijke school geworden.
J. (Joseph de), jongste broeder der
twee vorigen, geb. 3 Sept. 1 704 te Lyon, gest. 11
April 1779 te Parijs, tnaakte als botanicus den tocht
mede naar Quito (1735) voor de graadmeting.
J. (Antoine Laurent de), neef der vorigen, geb. 12
April 1748 te Lyon, gest. 17 Sept. 1836 te Parijs ;
beroemdste werk : Genera plantarum secunduni
ordinem naturalem disposita (Parijs 1789). — J.
(Adrien de), coon van den vorige, geb. 23 Dec. 1797
te Parijs.
—

Jussuf. Zie JUSUF.
Jussulmere, vorstendom en stad in britsch
0. 1. Zie

DJESSALMIR.

Juste (Theodore), belgisch geschiedschrijver,
geb. 1818 te Brussel, secretaris der centrale corntnissie voor het onderwijs. Voornaawste werken van
.1 zij : Histoire elementaire et populaire de la Belgique
(3e druk Brussel 1848); Histoire de la revolution
beige de 1790 (3 dln. 1846); Precis de l' histoire du
moyen-age (5 dln. 1848) ; Les Pays-Bas sous
Philippe II (2 dln. 1855); enz.
Justina, romeinsche keizerin (de names voluit: Flavia Justina Augusta), dochter van Justus,
landvoogd van Picenum. Zij was eerst gehuwd met
den tiran Maguentius, werd toes (368) de vrouw
van keizer Valentinianus, en liet na diens dood Valentinianus II als keizer uitroepen, met wien Gratianus bewilligde bet rijk te deelen. Herhaalde males
trachtte zij het Arianistlitts in haar rijk in te voeren,
doch de uitvoering van dat plan werd verijdeld door
den hell. Arnbrosius. Toot de tiran Maximus een
groot gedeelte van Italie veroverd bad (387), was
J. genoodzaakt de wijk te nemen naar Thessalonica,
waar zij 388 stied.
Justina, twee heiligen der roomsch-kath. Kerk,
) maagd en martelares, oingekotnen in de curlsten-vervolging van Diocletiaan, is de beschermheilige
van de stad Padua ; kerkelijke gedenkdag 7 Oct. —
2) den marteldood gestorven 304 in Nicomedie;
gedenkdag 26 Sept.
Justiniana, 1) zeestad in Afrika; z. ADRUMETUM.
2) twee steden van bet Byzantijnsche rijk, in Thracie en Dacie, vergroot of verfraaid door Justinianus;
oni ze van elkander te onderscheiden vrerden ze genoemd J. Prima (zie TAURESIUM) en J. Secunda (zie
-

ULPIANUM).

Justiniani, ital. Camille. Zie GIUSTINIANI.
Justinianus I, keizer (527-565) van bet
Byzantijnsche rijk, geb. 483 to Tauresium in Mesie,
neef en opvolger van Justinus I, was gehuwd met
Theodora, eene vrouw, even vermaard door hare
schoonheid, als door hare losbandigheden, die een
gedeelte van J.'s regeering ontsierd hebben. Die regeering is vooral vermaard door de partijschappen
in den circus, genaanid de Groenen en de Blauwen,
en door de krijgsbedrijven van I3elisarius en den
gesnedene Narses tegen de Gothen van Italie en de
Vandalen van Afrika, alsook door Belisarius' overwinningen op de Perzen. Maar bovenal is de regeering van J. beroemd, doordien hij het groote werk
der wetgeving (Justiniaansehe wetgeving) tot stand
hracht hij liet namelijk at de wetten en verordeuingen van zijne voorgangers bijeenbrengen door
eene opzettelijk daartoe benoemde commissie van
rechtsgeleerden, aan welker hoard Tribonianus stood;
nit de aldus inet zorg geschifte verzameling werd
een Corpus juris civilis gevormd, waardoor het roineinsche recht op hechte grondslagen kwatn te rueten. Ook door de uitvoering van grootsche bouwwerken (0. a. tie Sophia-kerk) vereeuwigde hij zijne

Justinopolis

Jusuf-ben•Taschfin

regeering, 'die in Nov. 565 eindigde met zijnen dood,
toes hij werd opgevolgd door zijnen zoon Justus 11.
volgde 685 zijnen varier Constantinus
— J. II,
Pogonatus op den byzant. troon, en voerde later den
Diet zeer vleienden bijnaam Rhinometus (d. i. afgesneden neus), doordien hij zich zoo gehaat maakte
door zijne tirannie en door zijne wreedheden, dat
zijne onderdanen tegen hem in opstand kwamen,
hem den neus afsneden, en hem naar den thracischen
Chersonesus verbanden (694). Tien jaren bracht hij
in ballingschap door, gedurende welken tijd zijn rijk
geregeerd werd, eerst door Leontius, vervolgens
door Absimar-Tiberius ; in 705 werd J. op zijnen
troon hersteld door Tribellius, den koning der Bulgaren, en stierf vermoord 711.
Justinopolis, 1) bet door Justinianus I ter
eere van zijnen oom Justinus I weder opgebouwde
zEgida, in Istrie; zie CAPODISTRIA. --- 2) het onder
Justinus I door eene aardbeving verwoeste Edessa
in Mesopotamie, werd onder den naam van J. weder
opgebouwd ; zie EDESSA 2).
Justinus (Marcus Justinianus), romeinsch geschiedschrijver, moet geleefd hebben tusschen de 2e
en 4e eeuw na Chr. Hij heeft een uittreksel in 44
boeken geschreven van het sedert verloren geraakte
groote werk over de algemeene geschiedenis van
Trogus Pompejus, die ten tijde van Augustus geleefd
heeft. De nieuwste edition van J.'s werk zijn die van
Hartwig (3 din. Brunswijk 1860) en die van Jeep
(Leipzig 1859).
Justinus, de heitige, bijgenaamd de Philosoof,
veelal ook genaamd J. de Martelaar, geb. omstr. 100
na Chr. te Flavia-Neapolis (het oude Sichem in Samaria), was aanvankelijk platonisch wijsgeer, doch

Justus, de beilige, aartshisschop van Lyon in
het laatst der 4e eeuw, woonde de concilien bij van
Valence 374 en Aquilea 381, en bestreed daar de
Arianen. Hij verliet zijn aartsbisschoppelijken zetel,
om zijn !even als kluizenaar te gaan eindigen in de
woestijnen van Egypte. Kerkelijke gedenkdag 2 Sept.
Justus Lipsius. Zie LIPSIUS.
thilitUf (Vousouf, Jussuf, Joesoef), een naam die
hetzelfde beteekent als Jozel, is gedragen door een
aantal koningen van Marokko en van Granada ; ook
door een emir, die voor de oostersche kalifen over
Spanje regeerde van 747 tot 756, en in den slag van
Lorca tegen de Ommiaden sneuvelde.
Jusuf, frausch generaal, geb. in April 1805 op
bet eiland Elba, woonde nog op dat eiland in 1814,
en heeft er toen Napoleon I nog gezien. Naar Florence gezonden om te studeeren, werd het schip door
zeeroovers genomen, en zoo werd de knaap als slaaf
eigendom van den bey van Tunis, die hem Turksch,
Arabisch en Spaansch liet leeren. Op eene minnarij
met de dochter van den bey betrapt door een gesnedene, die door J. overhoop werd gestoken, nioest
hij zich redden door de vlucht ; vier soldaten, die
hem achtervolgden, deed hij achtereen in het zand
bijten, en met levensgevaar bereikte hij een fransch
schip; 2 Dec. 1830 trad hij in fransche dienst in
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werd tot het Christendom bekeerd, en schreef o. a.
(door Braun in 't Licht gegeven, 2e druk Bonn 1860)
twee Apologien voor het Christendom, de eerste aan
Antoninus Pius, de tweede aan Marcus Aurelius, die
hem in 165 te Rome liet onthoofden. Door de
rootusch-kath. Kerk heilig verklaard, •ordt J. kerkelijk herdacht 13 April. Al de door J. geschrevene
werken zijn o. a. door Otto uitgegeven (2e druk
3 din. Jena 1847-50).

Justinus I, bijgenaamd de Oude, keizer van
hetByzantijnsche rijk, geb. 450 in Thracie, was eerst

veehoeder, later soldaat. Zijne eerste waardigheden
begon hij te bekleeden onder keizer Leo, en werd
bij den dood van Anastasius (518) door kuiperijen
op den troon gebracht. Hij regeerde verstandig, en
wist gedurende eenigen tijd de godsdienst-twister
te sussen. Zijne regeering werd beroerd door de
partijschappen der Groenen en Blauwen. Hij stierf in
527, na zijnen neef Justinianus reeds tot medekeizer
te hebben gekozen.
II, bijgenaamd de Jonge,
neef van Justinianus I, volgde dozen op den troon
565, en begon zijne regeering tamelijk goed, (loch
gaf zich reeds spoedig over aan liederlijkheid en
wreedheid, terwijI hij het regeeringsbeleid geheel
overliet aan zijne gernalin Sophia, die cone zee van
ratnpen over het rijk bracht (zie NARSES). In den
laatsten tijd zijns levens was J. 11 krankzinnig; hij
stierf 578, na 574 Tiberius Constantinus, den bevelhebber van zijne lijfwacht, tot troonopvolger benoemd en geadopteerd to hebben ; zie TIBERIUS.
Justus, d. i. de Rechtvaardige, 1) bijnaant van
Jozef Barsabas, die met Matthias bet tweetal vorinde,
waaruit een apostel zou worden gekozen bij toting,
voor de opengevallene plaats van Judas Iscarioth ;
Hand. 1: 23. -- 2) een geloovige te Corint he ; Hand.
18: 7. — 5) bijnaam van zekeren Jezus, een der
eerste Christenen ; Coloss. 4: 11.

A Igerie, onder den naam van Jusuf-Mameluck ; 25 Mei
1831 kapitein bij liet le regiment itfrikaansche jagers, werd hij in zeer gewichtige zendingen als tolk
gebezigd, en legde in den oorlog, bij veel talent, den
grootsten heldenmoed aan den dag. In 1836 bezocht
hij Parijs, en was daar de algemeen gevierde man.
In Algerie teruggekeerd, klorn hij spoedig in rang
op, werd 1839 genaturaliseerd tot Franschman. In
1845 bezocht hij andermaal Parijs, ging daar tot het
Christendom over, en trouwde er met eerie nicht
van generaal Guilleminot. In Algerie terug, was bij
van 1845 tot 1848 bij at de vtjanclelijke ontmoetingen met Abd-el-Kader, werd 24 Dec. 1851 brigadegeneraal; in 1854 vocht hij tegen de Russen in de
Krim ; Nov. 1854 keerde hij naar Algerie terug, werd
18 Maart 1856 tot divisie-generaal bevorderd, en
maakte 1857 de tweede expeditie tegen de Kabylen
mode. Reeds in 1850 was to Parijs cent rnerkwaardig boekje van generaal J. in het licht verschenen,
getiteld La guerre en Afrique. Doze man, wiens 'even slechts eene aaneenschakeling was van avonturen, stierf in Maart 1866.
Jusuf Balkin (A boel Fethah), stichter van
de dynastie der Zeirieten (971-984) wreekte den
dood van zijnen vader Zeiri-ben-Moenas (zie dat art.)
door eene overwinning op de Zenaten (971), onderwierp Bugia (Boedzja), Iliscara, Bafra, enz., strekte
zijn gezag utt tot de woestijnen van Sahara on tot
Barkah, ontving van kalif Mooz-Ledinillah geheel
musultnansch West-Afrika als leen, veroverde Tlemcen, Fez, Sedzjelmesse, en liet, na eerie twaalfjarige
regeering., den troon tia aan zijnen zoon Aboel Kasem-al-Mansoer.
Jusuf ben Taschfin, musulmansch vorst
irr Afrika, werd verkftren 1069, stichtte de stad Marokko, waarvan hij zijne hoofdstad maakte, en verdreef de Zeirieten nit West-Afrika. Naar Spanje geroepen door de musulmansche vorsten, die niet
opgewassen waren tegen koning Alfons VI van Castilie, werd doze koning totaal door Jusuf verslagen
te Zelaka bij Badajoz (1086); waarop J. cr . ) grout
gedeelte Vail het spaansche grondgebied veroverde.
—

—

—

Orschoon machtig, erkende doze vorst het oppergezag der abbassidische kalifen van Bagdad, nam
in zijne ofricieele stukken slechts den titel man van

Kaam

Juta
Emir-al-Moslemim (d. i. vorst der geloovigen). Hij
stierf 1106.
Juta, of Jima, stad in den stam Juda ; Jozua
15: 55; 21 : 16.
Jutay, zuid - amerik. rivier. Zie JATAHY.
Jutecalpa, stad in Middel-Amerika, staat
Honduras. hoofdplaats van het dept. Olancho ; 4000
inw.; middelpunt van een rijk goudmijn- en veeteeltd istrict.
Jitterbogk, stall in 't pruis. reg.-district,
Potsdam, aan den Ange•bach, 12 uren gaans bezuiden Potsdam ; 6800 inw.; in de Nicolai-kerk wordt
de aflaatkraam van Tetzel bewaard. Bij J. overwinning der Zweden, onder Torstenson, op den oostenrijksche ❑ generaal Gallas (1644); en dicht bij J. ook
de nederlaag der Franschen 6 Sept. 1813 in den
slag van Dennewitz (zie DENNEW1TZ).
Jutes, fransche naam voor Jutten.
Jutfaas. Zi e JUTPHAAS.
Jutland, deensch Jylland, de Cimbrische Chersonesus der widen, in nieuw-lat. Jutia of Juellandia,
provincie van Denemarken, wordt ten N. door het
Skager-Rack, ten 0. door het Kattegat, ten Z. door
Sleeswijk, en ten W. door de Noordzee hegrensd,
beslaat het noordelijk gedeelte van het Cimbrische
schiereiland, is slechts in 't oostelijk gedeelte vruchtbaar, heeft eene uitgestrektheid van ruim 430 vierk.
mijlen, is bevolkt met omstr. 704,000 zielen, en
heeft tot hoofdpl. Viborg. De oorspronkelijke bewoners van J. waren de Cimbren (vandaar de benaming
Chersonesus Cimbrica); later kwamen de Gothen,
die onder den naam van Jutten (Juice of Gutce) met
eigene koningen deze landstreek bewoonden, en er
hunnen naam aan gegeven hebben ; in het laatst der
9e eeuw werd J. veroverd door den deenschen koning
Gorm den Oude.
Jutphaas, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
uur gaans znidelijk bewesten Utrecht, en 1 uur
gaans ten 0. N. 0. van IJselstein; 1400 inw.; teed
veel in de Stichtsche oorlogen ; werd 1348 door
hertog Willem van Beieren in brand gestoken, 1481
nogmaals door Joost van Lalaing ; 1672 hadden de
Franschen bier eene schans opgeworpen.
Jutrosehin, stad in 't pruisische reg.-distr.
Posen, kreis Kroben, aan de Horla ; 2000 inw.

237

Jutrijp, of Jortrijp, dorp in Friesland, drie
kwartier gaans bezuiden Sneek ; 160 inw.
Jutta. Zie Juta.
Jutten, bewoners van Jutland. Zie ook GUTIE.
Jutuntorum Forum, stad in Italia ; tegenwoordig Crema.
Juturna, eene nimf, zuster van Turnus, was
de minnares van Jupiter, die haar de heerschappij
over de wateren van Latium toevertrouwde. Zij had
eene eigene bron tusschen Laurentum en Ardea ; het
water van die bron bezat geneeskracht, en werd bij
offeranden gebezigd. Te Rome werden J. ter eere de
zoogenaamde Juturnalien gevierd; op het Forum was
het Lacus Juturnw.
Juvavum, of Juvavia, oude naam van Saltzburg.
Juvenalis ( Decimus Junius), beroemd latijnsch
hekeldichter, geb. omstr. het jaar 42 te Aquinum in
bet land der Volscen, was eenigen 41 advocaat te
Rome. In zijne 15 satires (de 16e is onecht) hekelt
hij scherp de dwaasheden en laet, zedebederf van
zijnen tijd. De beste editien zijn die van 0. Jahn
(dl. I, Berlijn 185,1) en Ribbeck (Leipzig 1859).
Juvencus (Cajus Vetting Aquilinus), latijnsch
dichter, gesproten nit een aanzienlijk spaansch geslacht, en gest. 331, had reeds vroeg den geestetijken
staat omhelsd. Hij leverde eene dichterlijke omwerking in hexameters van het boek Genesis, en eene
dito levensbeschrijving van Jezus Christus, hoofdzakelijk naar Mattheus. De baste editie van zijne
J.
werken leverde Gebser (2 dln. Jena 1827).
(een andere) leefde in de 12e eenw, en schreef eene
4evensbeschruving van Attila", die 1604 te Ingotstadt gedrukt is.
Juventas, godin der jengd. Zie HEBE.
Juvernia, somwijlen voor Hibernia, zooveel
als Ierland.
Juvigny, of J.-des-Landes, stad in 't fransche
departem. Mayenne, 2 uren gaans bewesten Erode ;
2800 inw.
Juvigny, I) plaatsje met 800 inw. in 't fransche Kanaal-dept.,2 uren gaans benoordw. Mortain.
— 2) J.-sous-Andaine, stadje in 't fransche dept.
Orne, 3 uren gaans bezuidoosten Domfront; 2000 inw.
Jylland, deensche naam van Jutland.
Jynteeah, stad in Hindostan. Zie GENTIAN.

K
(NB. De woorden, die men op

K niet mocht vinden, zoeke men op C, Ch of Q.)

K op fransche muntstukken beteekent: dat ze
geslagen zijn aan de munt te Bordeaux.
K. en B. op oostenrijksche muntstukken wit zeggen : do Cremnitzer ertsgroeven Kermcz en Banya.
Kaab, voluit Kaab-ben-Zoheir, arabisch dichter,
tijdgenoot van Mahomed, gest. 622 na Chr., was
begonnen met tegen den Profeet te schrijven ; doch
weldra ziende, dat hij van Mahomed's aanhang het
ergste zou hebben te vreezen, schreef hij een lordicht
op hem (uitgegeven te Leiden, in 't Latijn vertaatd
door Lette, 1748 , en door Freitag, Bonn 182'2). Dit
lofdicht is een der zeven Moallakat (de 7 dichtstukken, die in den tempel te Mekka opgehangen zijn).

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

Kaapland,. of Kaap-kolonie, de omstr. 1651
aan de Kaap de Goede Hoop (zie GOEDE HOOP) door
Nederlanders gestichte kolonie. Reeds in 1648 werd
de 0. I. Compagnie door den heelmeester Riebeek
opmerkzaain gemaakt van hoeveel belang het zuidelijkst gedeelte van Afrika was als aanlegplaats voor
de schepen, die naar en van Indie voeren ; waarop
genoemde Riebeek aan het hoofd van eenenitrusting
geplaatst werd, die 1651 de grondslagen legde tot
bet bezit van deze kolonie, waar reeds in 1652 eene
stad gesticht werd (zie KAAPSTAD). Tot 1795 bleef
deze kolonie in het bezit der Nederlanders, doch
werd Coen veroverd door de Engelschen, die wel is
waar 1802 bij den vrede van Amiens het K. aan de
Nederlanders teruggaven, doch zich reeds in 1806
opnieuw meester daarvan maakten, en 1814 bij den
vrede van Parijs in bet bezit van het K. bleven. Ofschoon dus de kern der bevolking nog uit afstammelingen van Nederlanders bestaat, zijn er onder de
200,000 Europeanen in het K. ook vele Duitschers,
en vooral ook Engelschen, naardien de kolonie
titans reeds meer dan eene halve eeuw Engelscli is
(de gansche bevolking, met inbegrip van Hottentotten, Kaffers, Betjoeanen, en verdere inboorlingen,
werd 1856 op ruim 267,000 zielen geschat). Het K.
grenst ten N. aan het Namaqua-land en aan de
landstreken door Korannas, Hottentotten en Bosjesmannen bewoond, ten 0. aan het Kafferland en de
indische Zee, die zich ten zuiden van bet K. vereenigt met den Atlantischen Oceaan, waardoor het
K. aan de westzijde bespoeld work. Het K. Iteeft
eene uitgestrektheid van circa 9000 vierk. mijlen,
is meerendeels bergachtig, wordt besproeid door eene
menigte rivieren, waarvan de Berg-riv., de Breede
riv., de Oranje-riv. en de Visch-riv. de voornaamste
zijn. Het K. is ingedeeld in twee groote provincien,
nl. de West-prow. of eigenlijke Kaap, en de Oostprov. of Uitenhage; zijhde doze weder ingedeeld in
21 districten, t. w. I) Kaap, of Kaapsch-district
(Cape Division), wel bet kleinste, waar tevens het
belangrijkste en best bebouwde district der gansche
kolonie, met de hoofdstad der kolonie (de Kaapstad)
en o. a. onder aan den Tafelherg den beroemden
wijngaard Constantia (Kaapwijn, Constantia-wijn);
2) Stellenbosch, het voornaamste district voor den
wijnbouw van bet K.; 3) Malmesbury; 4) Paarl of
Pare! : deze 4 districten liggen in het zuidwesten.
Wijders op de zuidkust : 5) Swellendam, bet voornaamste district voor den graanbouw van het K.;
6) Caledon; 7) George; 8) Uitenhage ; 9) Albany;
10) Fort Beaufort ; 11) Port Elizabeth. Op de noordwestkust : 12) Clanwilliam. In het binnenland:
13) Worcester; 14) Beaufort ; 15) Graaf Reynet ;
16 Somerset. In het noordoosten : 17) Colesberg.
In bet oosten : 18) Cradock; 19) Victoria ; 20) Albert ; 21) Britsch Caffraria. De hoofdplaats van 't
district Albany is Graham Town, die van Victoria
is Alice; van de overige dragen de hoofdplaatsen
denzelfden naam als de districten. Vergelijk de artt.
ORANJE-VHIJSTAAT en TRANSVAALSCHE REPUBLIEK.
Kaapsche Boeren, de landbouwers in de
Kaap-kolonie, afstaminelingen van de oorspronkelij ke
hollandsche kolonisten, en daarom ook wel genaaind
Hollandsche
Kaapstad, erg. Capetown, versterkte zeestad
en haven in Znid-Afrika, hoofdstad der Kaap-kolonie,
aan de westkust, op de noordhelling van den Tafelberg en aan den zuidwest-oever van de Tafelbaai ;
26,000 invv. (waaronder de heft kleurlingen van
allerlei soort, en eene menigte Nialiornedanen); is de
zetel van (len britschen gouverneur der Kaap-kolonie,

Kaasheuvel
en sedert 1847 ook de zetel van een bisschop. In
1652 gesticht door de Hollanders, is de K. eene
geheel in den hollandschen trant gebouwde stad.
Kaap Verd, d. i. Groene Kaap, het oude
Arsenarium Promontorium, de westelijkste landtong
van Afrika in den Atl. Oceaan, tuSschen de rivieren
Senegal en Gambia, werd 1445 door de Portu.geezen
ontdekt (door dom Fernandez).
Kaapverdische eilanden, d. i. Eilanden
van de Groene Kaap, eene uit tien eilanden en eenige
eilandklippen bestaande portugeesche bezitting, gezamenlijk circa 81 vierk. mijlen groot, met 87,000
zielen bevolkt, en aan de westkust van Afrika gelegen, 70 mijlen van Kaap-Verd. De K. werden onderscheiden in twee groepen,.nI.: eene westelijkegroep
(Eilanden hoven den wind), waartoe behooren de
eilanden Sao-Antlo, Sao-Vincente, Sta.-Lucia en
Sao-Nicolao ; en eene oostelijke groep (Eilanden
onder den Wind), waartoe behooren de eilanden
Brava, Fop, Santiago, Boavista, Majo en Sal. De
meeste dezer eilanden zijn van vulcanischen oorsprong. De havenplaatsen zijn : Porto-Grande op
Sao-Vincente, Preguizo op Sao-Nicolao, Porto-Praja
op Santiago en voornamelijk Boavista. Het grootste
eiland is Santiago, groot 36 vierk. mijlen ; het belangrijkste echter is Boavista. De gouverneur resideert te Porto-Praja. De K. werden 1456 ontdekt
door Cadamosto.
Kaas en Broodspel, deze benaming werd
aan de oproerige beweging gegeven, die 1491 in
Holland begon. De oproerlingen, meerendeels boeren uit Kennemerland, hadden op hunne vaandels
eene groene kaas en een gerstenbrood afgebeeld, ten
teeken, dat het hun, gelijk ze dan ook voorgaven, out
niets anders te does was dan om brood en kaas ;
vandaar dat alien, die aan dezebewegingdeelnamen,
met den naam van Kaas- en Broodvolk bestempeld
werden. Ze liepen het eerst te hoop te Alkmaar,
plunderden daar het bids van Nicolaas van Boshuizen, den algemeenen rentmeester van Noord-Holland,
en hedreven een aantal geweldenarijein meer. Van
Alkmaar trokken zij naar Hoorn, overal onderweg
him work van plundering en vernieling voortzettende,
waarbij zij bet voornamelijk gemunt hadden op de
Dude kasteelen of sloten. I)at deze oproerige bende
van slag tot dog aangroeide is lichtelijk te begrijpen ;
en in 1492 rukte zij tegen Haarlem op, waar de
magistraatspersonen en vele aanzienlijke burgers
wel at het mogelijke deden om-hen buiten de stall
to hoiden ; doch het gram daarbinnen, niets liever wenschende dan gemeene zaak met de oproerlingen te maken, opende hun de Kruispoort, en nit
storwde de woeste hoop regelecht war het raadhuis, waar de regeering vergaderd zat: de schout
(Nicolaas van Ruiven), zijn broeder en twee schepenen werden door de onverlaten doodgeslagen,
vele huizen van aanzienlijke inwoners geplunderd,
de rekenboeken der achterstallige belastingen verbrand, kortom geheel Haarlem was in de macht van
bet gepeupel, dat vervolgens, na nog eene menigte
kasteelen en adellijke huizen in Kennemerland geplunderd en vernield te hebben, voortrukte naar
Leiden en naar Rotterdam, waar de huizen Kralingen, Spangen en meer andere het lot der verwoesting
—

—

ondergingen. Eindelijk werd hertog Albrecht van
Sakson net eene aanzienlijke legermacht naar de
Nederlanden gezonden door keizer Maximiliaan, en
met geweld van wapenen word tom aan deze onlusten spoedig eon elude gern -aakt.

Kaasheuvel (de), verbasterde benaming voor
Kaatsheuvel.

Kades-Barnea

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

–

Kabbala. Zie CABALS.
Kabeljauwschen. Zie HOEKSCIIEN.
Kaboe, of Erang-Kaboe, volksstam op bet
nederl. 0. 1. eiland Sumatra, r( sid. Palembang, in
de binnenlanden. De K. doen niemand kwaad, doch
weigeren alien omgang, zoowel met de andere inlanders als met de Europeanen.
Kaboel, of Kabul, eigenlijk Kabal, de oude
Cophes (zie dat art.), een der groote rivieren in Azie,
die zich in den Indus ontlasten, doorstroomt de
provincie of het koningrijk K. of Kabulistan, zijnde
het noordelijk en uoordoostelijk gedeelte van Afghanistan, van welk land reeds melding in het 0. T.
wordt gemaakt (Jozua 19 : '27; I Eon. 9: 13). De
geschiedenis van K. is grootendeels ineengeweven
met die van Afghanistan (zie dat art.); van beide
namen bedient men zich onverschillig, wanneer men
bedoelt het rijk, dat zich na den dood van NadirSchach in 1747 vormde, en dat achtereenvolgend
geregeerd werd door Achmed-Khan (1747-1773),
Timoer-Schach, zoon van Achmed (1773-1792),
Zehman-Schach, zoon van Timoer (1792-1802),
Mahmned-Schach (1802-1818). De laatste koningen zagen hunne macht ondermijnen door aanhoudende twisten met de leden van hun eigen geslacht,
en door gedurige opstanden van de onder hen
staande landvoogden der provincien ; eindelijk werd
K. overweldigd door Rundzjet-Sing, vervolgens
(1839-42) door de Engelschen, die er zich echter
niet staande hebben kunnen houden. De hoofdstad
K., aan de rivier K., ligt 40 mijlen benoordoosten
Kandahar, is eene versterkte siad (met de citadel,
genaamd Bala-Hissar), heeft 60,000 inw., en is de
residentie van den koning of inlandschen vorst.
Reeds sedert de 7e eeuw was K. de residentie van
eenen Hindoe-vorst ; keizer Baboer (gest. 1530) had
K. verheven tot hoofdstad van het door hem gestichte
Mongoolsche rijk in Indie; door Nadir-Schach werd
K. 1739 ingenomen en geplunderd ; door TimoerSchach werd K. 1774 verheven tot hoofdstad van
geheel Afghanistan; door de Engelschen is K. verwoest in 1842.
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Kaboeloesoe, onbewoond eiland in den Molukschen archipel, een der Sangir-eilanden, 2 mijlen
benoordoosten Sangir, wordt door de bewoners van
den Molukschen archipel voor heilig gehouden.
Kaboesjan, Kabuschan, Chabuschan, of Kotsjoen, stad en vesting in de perz. prov. Khorassan,
14 mijlen bewesten Medzjed ; 20,000 inw.
Kabr Ibrahim, of Khatil, het oude Hebron
of Kiriath-Arba der Joden ; zie HEBRON 4).
Kabroewang, of Kabroang, eiland in den
Molukschen archichel, is een der Talautsche eilanden, ligt omstr. 70 mijlen benoorden Ternate, en
bezuidoosten het Salibabo-eiland, waarvan het door
eene 1 mijl breede zeeengte gescheiden wordt ; bevolking omstr. 4000 Maleiers.
Kabulistan, of Kabul. Zie KABOEL.
Kabuschan. Zie ..ABOESJAN.
Kabylen, lat. Cabyli, de bergbewoners van bet
Atlas-gebergte in Algiers en Tunis, zijn een yolk
van berberisc ► en oorsprong, gesplitst in eene groote
menigte stammen, die tot in den jongsten tijd hoofdzakelijk van rooverij leefden, en feitelijk onafhanlielijk waren gebleven, totdat het den Franschen, na
hen herhaaide malen te hebben beoorloogd, eindelijk 1857 is mogen gelukken hen tot onderwerping te brengen. In Algerie verstaat men onder den
naatn van Kabylie de aan de oostzijde tot de provincie Constantine behoorende kuststreek bergland,
die doorloopen work door de ontoegankelijke gevaarten van het Djurdjura-gebergte, wordende die
kuststreek gesplitst in Groot-Kabylie, dat zich in de
gedaante van een driehoek uitstrekt tusschen de
kustplaatsen Dellis en Djidjeli en de stad Setif; en
Klein- Kaby lie, oostelijk aan het vorige grenzende,
en zich uitstrekkende van Djidjeli tot Philippeville.
Men schat het getal weerbare mannen der K. op
80,000. Een andere K.-stam zijn Sjauja of Sjowijah,
d. i. veehoeders, in het Auras-gebergte.
Kabyna, eiland in den Molukschen archipel, bezuidoost. Celebes, omstr. 9 mijl. lang en 4 mijl. breed.
Kabzeel, stad in stam Juda ; Jozua 15: 21.
Kach . . . . fransche spelling. Zie
Kacheti, of Kakheti, landschap in het voormalige koningrijk Georgie (in bet tegenwoordige
gouvt. Tiflis), behoort sedert 1802 aan Rusland.
Kadawong, of Kadauong, landgoed op Java,
resid. Batavia, aan de Mokervaart ; hier lief de gouverneur Zwaardekroon 1722 de eerste kolfieboomen
planten, die hij uit Arabie had laten komen.
Kaddalor, eng. Cuddalore, zeestad in het
britsch-ind. presidentschap Madras, district ZuidArcot, aan de baai van Bengalen, 5 uren gaans bezuidw. Pondicheri en 20 mijlen bezuiden Madras.
Kaddapa, eng. Cuddapah, district van britschIndie, presidentschap Madras, werd 1800 aan de
Engelschen afgestaan, nadat ze in dat jaar de stad
K. hadden bemachtigd, die voorheen onder een aan
den vorst van Golconda onderhoorigen radjah stond,
doch later in hander was gevallen van Aureng-Zeyb.
Kader Billah, abbassidische kalif, regeerde
van 991 tot 1031, en bleef al dien tijd in vrede met
zijne naburen.
Kades, of Kadesj, in de oudheid eene levietenen vrijstad in den israelit. stam Naphtali in Palestina, was te voren eene canaanitische koningstad
geweest, die reeds ten tijde van Abraham bestond
en wordt in het 0. T. veelvuldig vermeld : Gen. 14:
7; 16: 14; 20:1;Num. 13: 26; 20: 1,14, 16,22;
27: 14; 33: 36, 37; Dent. 1: 46; 32: 51; Richt.
11: 16, 17; Ps. 29: 8 ; Ezech. 47: 19; 48: 28.
Kades Barnea, in fransche boeken Cades–

–

–

Kadizjah

Kafferland

Barrie (zie dl. I, biz. 612), stad aan het oosteinde
der woestijn Sin; in het 0. T. vermeld : Num. 32:
8; 34: 4; Dent. 1: 2, 19; 2: 14; 9: 23; Jozua 10:
41; 14: 6, 7; 15:3.
Kadizjah, fr. Kadichah, de eerste vrouw van
Mahomed. Zie KRADIDZJA.
Kadjak, het grootste eiland in russisch Amerika, door de zeeengte Schelechow van Aljaska gescheiden, wordt hewoond door het yolk der Konjagen of Kadjaken, wier taal tot den Eskimo-stam
behoort; ze zijn omstr. 1800 zielen sterk, en belijden meerendeels liet Christendom.
Kadjang, of Katjang, klein vorstendom op de
zuidelijke landtong van bet soendasche eiland Celebes, met de hoofdpl. K., is afhankelijk van Boni.
De vorst van K. kwam 1824 in opstand tegen het
nederlandsch gezag, waarop majoor le Bron tegen
het stadje K. oprukte, en bijna het slachtoffer werd
van het verraderlijk gedrag van den vorst van K.;
door de edele zelfopoffering van den vorst van Bonthain werd de majoor gered, die daarop het huis
van den vorst van K. (waarin deze met een zestigtal
medeplichtigen, die er alien hunnen dood vonden)
in brand liet schieten, en vervolgens de geheele
kampong in de arch legde.
Kadjars. 1) dynastie, 2) bergen. Zie het art.
KADZJARS.
Kadkod, dreef handel met Tyros; Ezech.
27: 16.
Kadlubek, of Kadlubko (Wincenty), poolsch
kronijkschrijver, geb. te Karmow in de 12e eeuw,
als cistercienser monnik in het klooster Jedrzejow
gest. 1223, schreef in het Latijn eerie kronijk van
Polen, die tot 1203 loopt (Chronicon regni Polonim,
gedrukt 1612) en die de eenige historische bron is,
waaruit alle kronijkschrijvers na hem geput hebben.
Kadmiel, een der levitische wederopbouwers
van den tempel te Jeruzalem; Ezra 2 : 40 ; 3: 9;
Neh. 7: 43; 9: 4, 5; 10: 9;12: 8, 24.
Kadmonieten, een canafinitisch yolk ten
tijde van Abraham ; Gen. 15: 19.
Kadnikow, stad in 't russ. gouvt. Wologda,
aan de Sodima ; 2200 inw.
Kadoe, residentie van Java ; 40 vierk. mijlen ;
452,000 zielen; wordt door meer dan honderd rivieren besproeid ; voornaamste bergen: Marbaboe,
Sendoro, Soembing, Merapi, Tidar, Trajoemaas ; in
het oostelijk gedeelte dezer resid. hevige aardbeving
27 en 28 Dec. 1822.
Kadoe — Gede, district der residentie Cheribon
op Java ; in April 1842 hadden hier verscheidene instortingen van bergen en grond-inzakkingen plaats.
Kadom, stad in 't russ. gouvt. Tambow, aan
de Moksja,25 mijlen benoorden Tambow ; 5700 inw.;
gesticht door de Tartaren ; overwinning der Russen
op de Bulgaren 1209.
Kadscharen. Zie KADZJARS.
Kadijk, n.-holl. dorp. Zie KWADIJK.
Kadzant, lat. Cadsandria, dorp in het voormange Staats-Vlaanderen, tegenw. prow. Zeeland,
5 kwartier gaans benoorden Sluis, en zesdhalf nor
gaans bezuidw. Middelburg; 450 inw. ; is een der
oudste plaatsen van dat gew'est ; werd omstr. 850

Engelschen ; in het midden der 14e eeuw weder hevige gevechten tusschen de Vlamingen en Engelschen, welke laatste in 1406 andermaal het Land
van K. afstroopten, nadat ze 22 Mei met eene sterke
vloot het Zwin binnengeloopen waren. In 1484 onderging het land van K. bij den opstand der Vlamingen gelijk lot door de troepen van aartshertog Maximiliaan. Even als de Spanjaarden bij hunne aanslagen op Sluis, zochten later ook de Franschen zich
van het land van K. meester te maken ; 1708 gelukte
hun dat niet, doch wel 1747 onder Lowendahl en
1794 onder Moreau.
Kadzjars, of Gadzjars,_bergketen, waarmede
in het noorden bet groote plathu van Kobi eindigt,
en welke te beschouwen is als eene voortzetting van
den Thiang-Sjan, of 't Hemelsche gebergte, ofschoon
zich tusschen die twee ketenen een groot plateau
(Kobi) uitstrekt. De K. loopen van het W. naar het
0., en in de nabijheid van Barin in Mongolie loopen
ze uit in de met eeuwige sneeuw bedekte bergen
van den Ta-Hang.
Kadzjars, Kadjars, Kadscharen, d. i. Vluchtelingen, aanvankelijk werd deze naam door de Turken gegeven aan de turksche deserteurs, aan wie
schach Abbas I in het laatst der 16e eeuw eene
wijkplaats verleende ; ze vestigden zich in vrij grooten getale in Mazanderan, waar ze weldra een machtigen volksstam vormden. Uit dien stam was onder
de regeering van schach Thamasp II over Mazanderan een landvoogd aangesteld, wiens zoon Mohammed-Hassan-khan zich omstreeks 1748 onafhankelijk verklaarde, bij gelegenheid van de perzische
onlusten, veroorzaakt door den dood van Thamasp.
Na eerst slechts over de noordelijke provincien
(Mazanderan, Ghilan, Asterabad) geregeerd, en verscheidene mededingers (o. a. Kerim-khan) te beoorlogen gehad te hebben, maakteu de K. zich 1794
voor goed meester van den troon van Perzie. De
vorsten uit de dynastic der K. zijn :
Mohammed-Hassan-khan
van 1748 tot 1758
Aga-Mohammed, zoon van den
a 1794 p 1797
vorige
Baba-khan, die meer bekend
is onder den naam van
Feth-Ali-schach, neef van
1834
Aga-Mohammed . . . . A 1797
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door de Denen geplunderd en verbrand ; leed veel
door den watervloed van 19 Nov. 1404, en liep bij
dien van 17 Sept. 1477 geheel onder. Het Land van K.
was voorheen een eiland, doch is later (17e eeuw)
ingedijkt ; werd in de 13e eeuw te vuur en te zwaard
verwoest door de troepen van graaf Floris V van
Holland, in 1303 door de Zeeuwen ; eenige jaren
later streden bier de Vlamingen dapper tegen de

Mohammed-Mirza,
van Feth-Ali .

.

kleinzoon
. . .

p

1834

Kaf, bij de Arabieren bet wereld-omvattende
gebergte, waar alle feeen, geniussen, goede en kwade

geesten, enz. verblijf houden.

Kaferistan. Zie KAFFERLAND.
Kaffa, 1) stad ; zie CAFFA. - 2) K., of Kafa,
landschap en koningrijk in het zuidwesten van
Abyssinia, heeft tot hoofdstad Bonga.

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

Kaffers

Kaisersberg

1) de bewoners van Kaferistan in
heeten eigenlijk Siahpoeschen (d. i.
Zwartrokken), doch worden K. genoemd, omdat ze
Heidenen zijn (bet arab. Kafir beteekent ongeloovige).
Deze K. zijn een fraai gevormd menschenras, dat tot
den indo-germaanschen stam behoort. — 2) de bewoners van Caffraria in Afrika : dit zijn de volkeren,
die eigenlijk bedoeld worden, wanneer wij van Kaffers spreken. Ze vormen een eigen typos onder de
afrikaansche volkeren, in het zuiden Licht en zuiver
bruin, hoe noordelijker men komt hoe donkerder,
tot ze eindelijk geheel zwart zijn; van de overige
Negers onderscheiden ze zich, doordien ze grooter
en sterker zijn, met goed geeveuredigde lichaamsvormen. Ze zijn te splitsen in 4 groepen, nl.: de
Amakosa, de A matemba of Tamboekis, de Amaponda
of Mamboekis, en de Amazulah, ook Zulah of Zoeloe
genaamd; laatstgenoemden vormden slechts eene
kleine groep, maar hebben him grondgebied in de
19e eeuw aanhondend uitgebreid tot aan de DeLagoabaai. Een gedeelte dezer Zulah stichtte, na moorddadige oorlogen met de Betjoewanen, omstr. 1830
in het stroomgebied van de Oranje-rivier een tweede
Zulah-rijk, doch sedert 1835 kwamen ze in veelvuldige botsingen met de bewoners van het. Kaapland. Zie KAFFERLAND 2).
Kagilnik, rivier in Bessarabie, outlast zich
door bet Sasyk-meer in de Zwarte Zee.
Kagosima, stad met 180,000 inw. in Japan,
behoorende tot het gebied van den prins van Satsoema, die zich zoo vijandig en overtnoedig jegens
de Europeanen gedroeg, dat, om hem te tuchtigen,
de stad K. 15 Aug. 1863 door de Engelschen gebombardeerd en platgeschoten weed.
Kagul, 1) stad met 4000 inw. in Moldavie, behoorde tot 1856 onder de russische prov. Bessarabie.
— 2) stad in britsch Indie, in het rechtsgebied van
het Bombay-gouvernement, in het rijkje Kolapore,
ligt op 16 gr. 32 min. N.-breedte, en 74 gr. 23 min.
0.-lengte.
Kahath, ook Kehath, of meestal Kohath, een
der zonen van Levi, was de stamvader derKahathieten,
die op de omzwerving door de woestijn 41e Verbondsark en de heilige vaten droegen ; Gen. 46 : 11
Exod. 6: 15 en v. Num. 3: 17 en v.; 4: 2 en v.;
7: 9; 10: 21 ; 26: 57, 58; Jozua 21: 4, 5, 10 ;
I Chron. 6: 1 en v.; 9: 32;15: 5; 23: 6, '12; II Chr.
20: 19; 29: 12; 34: 12.
Kahira, zooveel als Cairo.
stad in Saksen-Altenburg, aan de Saale,
7 nren gaans bezuidoosten Weimar; 3000 inw.
Kahlenberg, of Kalenberg, ook Wienerwald
genaamd, gebergte in Neder-Oostenrijk, een tak van
de Norische Alpen, strekt zich uit tot aan den Donau
een weinig benoordwesten Weenen, waar de laatste
pieken, de Kahlenbergen, zich 1515 vt. hoog vet.heffen, en waarvan vooral de Josephsberg en de
Leopoldsberg door het heerlijk gezicht over den
omtrek beroemd zijn. Hier kwam 1683 de armee
van Sobieski om Weenen te ontzetten, toen die stad
belegerd was door de Turken. Aan den voet van den
Leopoldsberg het zoogenaamde Kahlenberger Dorfel,
zijnde een dorpje met 550 inw., waar omstreeks de
helft der 14e eeuw de door zijne koddige grappen
en snakerijen bekende pastoor Wigand van Thebe
(de Pfaffe von K.) woonde. — K. beet ook een
2866 vt. hooge pick bij Altenburg in bet saksische
Ertsgebergte; en nog een andere K. ligt in den
Oberhartz tusschen Zellerfeld en Klatisthal.
KaI— fong —f0, of Khai-fong-fo, hoofdstad van
de chineesche prov. Honan, aan den Hoang-ho, met

bloeienden handel, is de voornaamste woonplaats
der Joden in China, en heeft titans 200,000 inw.;
voor 1642 had het er ruim 500,000, doch verloor
meer dan de helft der bevolking tijdens een beleg,
toen de dijken doorgestoken werden.
Kaianieden, of Kaianiers, onder dezen imam
verstaan de Perzen de tweede dynastie, die over hut.'
land geregeerd heeft. De dynastic der K. werd gesticht door Kai-Kobad (wellicht den Dejoces der
Grieken), toen deze de dynastic der Pisjdadiers opvolgde omstr. 733 v. Chr. De voornaamste vorsten
uit de dynastic der K. zijn geweest: Kai-Kaoes (Astyages); Kai-Kosroe (Cyrus), 536; Lohrasp (Cambyses) 530 ; Goesjtasp (Darius Hystaspis), 521 ;
Xerxes, 486 ; Ardesjir-Diraz-best (Artaxerxes Longimanus), 471 ; Xerxes II, Sogdianus en Darab (Darius Nothus), 424 ; Artaxerxes Mnemon, 404 ; Artaxerxes Ochus, 362; Arses, 338; Darab 11 (Darius
Codomannus), 336, die 331 van den troon werd
gestooten door Alexander den Groote, en met wien
de dynastic der K. eindigde.
Kaimes (lord). Zie HOME (Henry).
Kainardzji, of Koetsjoek-Kainardzji, stad of
dorp in het turksche sandzjak Silistria, 9 mijlen
bezuiden Silistria, bekend door den vrede, die bier
21 Juli 1774 gesloten werd tusschen Catharina II
en de Porte, waarbij al het land tusschen den Dnieper en den Bog aan Rusland afgestaan, de Zwarte
Zee voor de Rnssen geopend, en de onafhankelijkheid
der Tartaren in de Krim en in Koeban verzekerd
werd.
Kainsk, versterkte stad in Siberie, gouvt.
Tomsk, aan den Om; 2700 inw.; gesticht om de
Kalmukken en Kirghizen in bedwang te houden.
KaIr-Eddin. Zie —ARBAROSSA II.
Kairwan, of Kirwan, stad in het binnenland
van Tunis, 7 mijlen van de zee; 12,000 inw.; vele
moskeen, waaronder de groote Okba-moskee. Vermoedelijk staat deze stad op de plaats van het oude
Vicus-Augusti. Zijne belangrijkheid heeft K. te danken aan de Arabieren ; in 670 werd het de hoofdstad
van een machtig vorstendom, dat aanvankelijk onder
de kalifen stond, doch zich onafhankelijk maakte
onder de Aglabieten (780-909). De Aglabieten
werden uit K. verdreven door de Fatimieten, en deze
regeerden tot 972, toen Moez-Ledinillah, meester
van Egypte geworden, het bewind over K. opdroeg
aan Jusuf-ben-Zeiri, die bet hoofd werd van de
dynastic der Zerrieten. De Almohaden van Marokko
overweldigden K. in 1150. Toen deze dynastic in
de 13e eeuw ophield, kwaro K. onder het gezag der
vorsten van Tunis, aan welks pacha K. nog ten huidigen dage schatplichtig is.
Kaisarieh, verscheidene steden van dien naam;
de voornaamste zijn: 1) in aziat. Turkije, in Caramanie, 28 mijlen benoordoosten Konieh ; 30,000
inw.; bet is het oude Cesarea in Cappadocia, en werd
onder de regeering van Valerianus ingenomen en
ontvolkt door den perzischen koning Sapor ; destijds
had het 400,000 inw. 2) stad in Syrie, 12 mijlen
benoordw. Jeruzalem, ligt tegenw. in ruiner en is
bijna onbewoond ; het is het oude Cesarea, Straton's
Burg of Drusus Burg. Zie overigens voor beiden het
art. CESAREA.
Kaisersberg, stad in het franscbe dept. van
den Bovenrijn, aan de Weiss, 4 wren gaans bezuiden
Colmar; 3900 inw.; geboorteplaats van den hervortiler Matthias Zell en van Joseph Lange. Gesticht
door keizer Barbarossa, was deze stad van den aanyang of eene vrije rijksstad. Met Munster en Turkhelm vormde K. wat men noemde tie dynastie van
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Kaiserslautern

K., onderhoorig aan de prefectuur van Hagenau.
Rudolf van Habsburg maakte zich rneester van K. in
de 13e eeuw; het werd aan Frankrijk afgestaan
1648. Veel had K. te lijden in de oorlogen tusschen
Frankrijk en Duitschland in de 17e en 18e eeuwen.
Kaiserslautern, stad in Rijubeieren, ruim
6 mijlen benoordw. Spiers ; 12,000 inw.; gewichtig
is K., doordien het den bergpas bestrijkt, die uit de
Vogesen naar Landau en Maintz loopt. De Franschen
leden daar tweemaal de nederlaag tegen de Pruisett
en tegen de Oostenrijkers, 1793 en 1794; Moreau
verdreef de Oostenrijkers nit K. in 1795 ; toen werd
de stad aan Frankrijk getrokken, en behoorde tot
1814 tot het dept. Mont-Tonnerre.
Kaiserstuhl, I) stadje in het zwits. kantori
Aargau, aan den Rijn, 8 uren gaans benoordoosten
Aarau; 1000 inw.; ligt ter plaatse van bet oude
Forum-Tiberii. — 2) eene bergengroep in den badener Bovenrijn kreis, bestaat uit ongeveer een
50-tal kegelbergen, waarvan de hoogste (de eigenlijke K. of bet Doodshoofd) 1785 vt. hoog is.
Kaiserswalde, fabriekdorp in den boheernschen kreis Leitmeritz bij Schluckenau; 1800 inw.
Kaiserswerth, stad in 't pruis. reg.-district
Dusseldorf, rechts aan den Rijn ; 2400 inw.
Kajan, rivier. Zie ARRAN.
K
Kajanieden. Zine —AIANIEDEN.
Kajem-Biamrillah, abbassidische
zoon van Kader-Billah, regeerde van 1031 tot 1075.
Hij zag zich genoodzaakt voor eenigen tijd Bagda , 1
te verlaten, doch werd op zijnen troon hersteld door
den sultan van Khorassan, Togrul-Beg, wiens hulp
hij ingeroepen had. De dienst, hem des bewezen,
moest hij echter betalen met zijne algeheele afhau
kelijkheid van Togrul-Beg en diens opvolgers.
Kakabaka — vallen, prachtige watervallen
(ruim 170 vt. hoog) van den White-Fish-River,
nabij het Bovenmeer in Noord-Amerika.
Kakheth, of Kaketia. Zie KACHETI.
Kakig I, koning van Armenie van 989 tot
1020, nit het geslacht der Bagratieden, overwon
verscheidene oproerige volkeren in Oost-Armenie
(989-99'2), voerde nog eeuige andere oorlogen, en
verfraaide zijne hoofdstad. — K. II, Iaatste bagratidische koning in Armenie, was 17 jaren toen
hij den troon beklom, en regeerde van 1042 tot
1079. Zich naar het hof van Constantinus Monornachus begeven hebbende (1045), werd hij door dien
vorst gevangen gehouden, totdat hij er in toestemde
hem (Constantinus) tot zijn troonopvolger in Armenie te berroemen; in ruil daarvoor bekwam hij
toen eene stad in Cappadocie. Later eenige strooptochten op het grondgebied der Grieken gedaan
hebbende, werd hij op ziilk een iiie ► wen tocht gevangen genomen, en ter Mood gehracht 1079.
Kakondi, in Senegambie de inheenische main
tier rivier, die door de Europeanen Nuilez genoemd
is; aan die rivier, en 55 mijlen benoorden SierraLeone, ligt de hoofdstad K., waar majoor Peddi en
kapitein Campbell gestorven zijn.
Kakovoeni, tegenwoordige naam van het gebergte Teneron in den Peloponnesus ; daarnaardroeg
bet wildste gedeelte der Vlainoten den naam van
Kakovoetristen.

Kalah. Zie I!
Kalahari, groote woesqn in lit bintienland
van Zuid-Afrika, strekt zich nit van de zuidoevers
van het Ngami-meer tot aan de Oranje-rivier, tis,rheti het land der Groot-Namaqua in het ‘V. en
dat der Betjoeanen in het U.
Kaiainantini de inbeeinsehe Imam van Borneo.

Kalender
Kalaraach, vlek in Walachije, aan den Donau,
tegenover Silistria, was dikwijls een punt van veel
gewicht in den russisch-turkschen oorlog van 1854.
Kalau, stad in 't pruis. reg.-district Frankfort,
aan den Dober, 11 mijlen bezuidw. Frankfort; 2500
inw.; nabij K. het dorp Kabel met minerale bron.
Kalavrita, of Kalaverta, het oude Cyncetha,
stad in Griekenland, aan den voet van bet Khelmos
gebergte, 11 a 12 uren gaans bezuidoosten Patras;
2000 inw. Van K. gingen 1770, en ook 1821, de
eerste pogingen nit, om Griekenlands vrijheid en
onafhankelijkheid te herstellen.
Kalawang — eilanden, of Vossen-eilanden.
Zie onder ALEUTEN.
Kalb (Charlotte von), geboren von Ostheim,
geb. 25 Juli 1761 to Waltershausen bij Gotha,
woonde 1787 te Weimar, stond met Schiller in zeer
nauwe betrekking, werd in den laatsten tijd haars
!evens blind, en stierf 12 Mei 1843. Zij heeft zich
ook als schrijfster doen kennen.
Kalb (Johan, baron von), geb. 1732 bij Nenrenberg, was officier in fransche dienst, werd 1763
door Choiseul naar Noord-Amerika gezonden, our
den toestand der engelsche bezittingen op te nemen ;
doch bij zijn terugkeer in Frankrijk in ougenade
gevalien, bracht hij eenigen tijd op zijn buitenverblijf bij Versailles door, en begaf zich 1776, vergezeld van een aantal voorname personen, waaronder
generaal La Fayette, naar Amerika, waar hij 1777
aangesteld werd als generaal-majoor. In 1780 kommandeerde hij tie achterhoede van generaal Gates,

toen deze zich met Caswell vereenigde, en sneuvelde
roenirijk in den slag van Clermont.
Kaldenkirchen, stad in Rijnpruisen, distr.
Dusseldorf, 4 uren bezuidw. Kempen; 2800 inw.

Kalebieten, ,de bewoners van of herkomstigen nit Caleb-Ephrata. Nabal was een Kalebiet;
I Sam. 25 : 5.
Kaled. Zie KHALED.
Kaleda, in de ondrassische mythologie de god
van den `'cede, wiens feest gevierd werd 24 Dec.;
nit dien hoofde heet nog tegenwoordig het Kerstfeest in het Russisch Kaliady.
— 2) een
Kalenberg, 1) zie —AHLENBERG.
K
prinsdom in Hanover, behoort tot de landdrostij
Hanover, is mini 48 vierk. mijlen grout, bevolkt

met 220,000 zielen, work in het Z. W. besproeid
41oor de Weser, en in bet N. W. door de Leine.
Kalender. Onze tegenwoordige K. is van lieverlede ontstaan nit den rorneinschen K. De namen
van verscheidene maanden zijn herkomstig nit de
vroegste tijden van Rome, toen het jaar slechts 10
maanden of 504 dagen had. De eerste maand des
jaars was toen aan Mars, glen god des oorlogs, toegewijd (de maand Maart), en de Iaatste of tiende
(tier = decem) maand was December. Door den
vredclievenden Numa Pompilins werden in 715 v.
Chr. nog twee maanden claarbij gevoegd, namelijk
Janu ► ri en Februari, zijnde de eerste, waarmede van
dien tijd of het jaar ► anving, aan Janus, den god
des vredes, toegewijd. Door die vermeerdering met
twee maanden ontstond een inaanjaar van 355 dagen, dat dos 10 dag korter was clan het zonnejaar,
zoodat door lengte van tijd de jaargetijden van de
eene maand op de andere versprongen. Om aan deze
onregelmatigheid een elude te maken hesloot Julius
Cesar (in het ,jaar van Rome 708, i. 46 v. Chr.),
op aanraden van den wiskunstenaar Sosigenes, het
burgerlijke jaar in overeenstemming met het sterreLundige jiar to brengen, en zulks in dier voege, dat
voortaan de jaargetijden ieder jaar op dezelfde maan-
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lialifen

den zouden vallen. De op dies voet vastgestelde K.
draagt dan ook naar Julius Cesar den naam van
Juliaansche K., of Juliaansche tijdrekening. Het
jaar, door Sosigenes berekend op 365 dagen en ongeveer 6 uren, werd nu bepaald op 365 dagen, dus
bijna 6 uren korter, dan het eigenlijk behoorde te
wezen ; doch in dit hezwaar werd voorzien door de
bepaling, dat telkens in het vierde jaar aan de kortste maand (Februari) een (lag ter aanvulling zou
worden toegevoegd, tusschen 23 en 24 Febr. ingeschoven ; en daar 24 Fehr. de zesde dag was voOr
de Calendw, ontving die inschnifdag den naam van
4weemaal de zesde - (bis sextus); in bet Hollandsch
heet die dag Schrikkeldag, en het jaar, dat met zulk
een dag aangevuld is, Sehrikkel jaar . (de fransche benaming annde bissextile is rechtstreeks van de latijnsche afgeleid). Deze K. nu, de Juliaansche tijdrekening, was in de geheele christenwereld in gebruik,
ofschoon men reeds lang tot de ontdekking was gekomen, dat die tijdrekening niet volkomen juist .was.
Door een dag (24 uren) als aanvtilling aan het 4e
van elke 4 jaren toe te voegen, rekende men dus
het jaar op 365 dagen en 6 voile uren, terwijl bet
zonnejaar slechts 365 dagen 5 uren 48 minuten en
45 seconden lang is, zoodat de aanvang der jaargetijden, hoe onmerkbaar dan ook, ieder jaar versprong (11 minuten en 15 seconden, dus in eene
eeuw 18 uren en 45 minuten, zoodat er in een tijdsbestek van 128 jaren juist een voile dag verschil
ontstond tusschen het burgerlijke jaar en het zonnepar). Reeds sedert lang was dit verschil opgemerkt;
doch eerst in de 16e eeuw werd daarin (1582) herstel aangebracht, door pans Gregorius XIII, die, op
aanraden van den sterrekundige Luigi Lilio, bepaalde,
dat van de maand October in dat jaar tien dagen
zouden wegvallen, en dat voortaan van de eeuwjaren
slechts een der vier een schrikkeljaar zoude zijn,
met andere woorden, dat wel de jaren 1600 en 2000
een schrikkeldag zouden hebben, maar dat daarentegen de jaren 1700, 1800, 1900 (die volgens den
Juliaanschen K. insgelijks schrikkeljaren moesten
wezen) elk slechts 365 dagen zouden teller), gelijk
een gewoon jaar. Op die wijze zou voortaan de
voorjaars-nichtevening altijd op 21 Maart vallen,
terwijl die in dat jaar.1 582 reeds 10 dagen vroeger
had plaats gehad. Deze nieuwe tijdrekening, naar pairs
Gregorius genaarnd Gregoriaansche tijdrekening of
Gregoriaansche K., werd in de maand October
1582 ingevoerd in Italie, Spanje en Portugal ; ook
in alle overige roomsch-katholieke landen werd die
spoedig aangenomen ; doch in alle protestantsche
Widen was men verdwaasd genoeg, om zich tegen
deze verstandige hervorming te verzetten, louter om
de reden, dat die uitging van Rome. Zoodoende had
men toen tweederlei wijze van tijdrekening, nl. de
Gregoriaansche, die gemeenlijk bestempeld werd
met de benaming van Nieuwe?" Stijl, in tegenstelling
van de Juliaansche, die nu den naam droeg van
Ouden Stijl. Eerst omstr. 1700 werd in de protestantsche staten van Duitschland de Nieuwe Stijl ingevoerd ; omstreeks denzelfden tijd werd die ook aangenomen in Denemarken en in de Nederlanden;
eene halve eeuw later volgden Engeland (1752) en
Zweden (1753) dat voorbeeld. Thans rekenen nog
slechts de Russen en de belijders der niet-geunieerde
grieksche Kerk volgens den Ouden Stijl, en zijn nu
dus bij de overige Europeanen 12 dagen achter. De
Joodsche K. is zeer verward. Sedert de Babylonische gevangenschap rekenen de Joden naar den
loop der zon en der maan. Het gewone burgerlijke
jaar is een maanjaar van 354 dagen, die in 12 maan-

den ingedeeld zijn. Ter verevening met den loop der
zon moet van tijd tot tijd eene maand er tusschen
geschoven worden, zoodat zulk een aangevuld jaar
dan nit 13 maanden of 384 dagen bestaat. In den
Mahoniedaanschen K. is bet jaar een zuiver maanjaar, geheel onafhankelijk van den loop der zon. Het
gewone jaar der Mahomedanen heeft 354, hun schrikkeljaar 355 dagen er zijn I I schrikkeljaren in elk
30-jarig tijdperk; ze verspringen echter onregelmatig,
doch keeren telkens in dezelfde volgorde terug, nl.
het 2e, 5e, 7e, 10, 13e,16e, 18e, 21e, 24c, 26e en
29e jaar. Ofschoon het niet te ontkennen valt dat de
Fransch-republikeinsche K., die in 1792 in Frankrijk ingevoerd werd, wegens de regelmatigheid der
indeeling verreweg de voorkeur verdiende boven de
gewone jaartelling, heeft die K., die uit de omwenteling was geboren, zich niet lang kunnen staande
houden. Bij die K. was de indeeling des jaars in 12
maanden behouden; doch de natnen Bier maanden
hadden betrekking op de jaargetijden. ledere maand
had 30 dagen, terwijl aan bet geheele jaar nog 5
(aan een schrikkeljaar 6) aanvullingsdagen toegevoegd iverden. Die dertig dagen van elke maand
waren ingedeeld in 3 decaden (tijdvakken van 10
dagen elk). Gelijk reeds gezegd, deze . K., die in alle
opzichten bij bet gezond verstand de voorkeur verdiende boven iedere andere, moest reeds spoedig
zwichten voor den door de gewoonte van eeuwen
geijktcu K., en 1 Jan. 1806 weed op bevel van
Napoleon weder de Gregoriaansche K. ingevoerd.
Kalidasas, beroemd indisch dichter, leefde
volgens sommigen eene eeuw \TO& Chr. aan het hof
van koning Vikramaditja, volgens anderen 5 eeuwen
na Chr., en heeft zich door vele gedichten in het
Sanskrit een onsterfelijken naam verzekerd.Zijn voornaamste gedicht is 't drama Sakuntala (uitgegeven
door Bolitlingk, Bonn 1842; duitsche vertaling van
Lobedantz, 2e druk Leipzig 1861 ; Sanskrit-tekst
met fransche vertaling van'Chezy, Parijs 1830).
Kalie Anjar, oud dorp op Java, resid. Pasoeroman, regentschap Ban_g'il, op den noordoosthoek
van een eilandje in den mond der riv. Bang'il, was
wel eerie halve mijl lang, en telde omstr. 3000 huizen,
toen bet in 1706 door de Madureezen verwoest en
verbrand werd, ten einde den nederl. troepen, die op
Bang'il aanrukten, den voorraad of te snijden. Sedert
herbouwd, is K.-A. weder een welvarend zeedorp.
Kalie Astanie, dorp op Java, I miji benoorden Cheribon; heeft een der merkwaardigste gedenkteekenen, die op Java worden aangetroffen, nl.
het graf van den beroemden arabisehen heilige
lbnoe Moelana, dat echter reeds zeer in verval is.
Kalie Djiring, dorp op Java, resid. Banjoemaas ; 16 April 1827 overwinning der nederl. troepen
op de muiters.
Kalifaat, zoowel het rijk als de waardigheid
van Kalif. Zie KALIFEN.
Kalifen, d. i. Stedehouders, titel der eerste opvolgers van Mahomed, die het wereldlijk zoowel als
het geestelijk gezag in handen hadden (gelijk het
rijk van een sultan genoemd wordt sultanaat, geeft
men aan het rijk van een kalif den naam van kalifaat).
I) het
Men onderscheidt drie groote kalifaten, t.
Oostersche kalifaat, waarvan aanvankelijk de hoofdzetel gevestigd was te Mekka, totdat die na den dood
van Ali verlegd werd naar Damascus (onder de dynastie der Ommiaden), en tachtig jaren later naar
Bagdad (onder de dynastie der Abbassieden). Dit
kalifaat duurde van 632 tot 1258, dus in het geheel
626 jam.. — 2) het kalifaat van Cordova, 756 gesticht door Abderamus, uit het geslacbt der Oinuaia-

-

-
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den, en verbrokkeld 1031. — 3) het kalifaat van
Egypte of der Fatimieten, gesticht 909 door een afstammeling van Fatima, de dochter van den profeet,
en 1171 omver geworpen door Saladijn. — De Oostersche kalifen verloren alle wereldlijke macht, doordien Rhadi, de kalif van Bagdad, in 935 de waardigheid instelde van emir-al-omra (d. i. emir der
emirs; later veranderd in mir-miran of beglerbeg);
dit werd van toen of de titel van den eersten minister der abbassidisehe kalifen, welke hooge waardigheid at spoedig erfelijk werd in bet geslacht der
seldjoecidische sultans. Niettemin hebben de Oostersche kalifen voortbestaan tot 1516, toen sultan
Selim den laatsten abbassidischen kalif (Motawakkel)
noodzaakte van zijn kalifaat afstand te doen.
Oostersche kalifen.
tot
tot
632--634 Watek-Billah 842-847
Aboebekr
644 Mothawakel
861
Omar
656 Mostanser
862
Oth man
866
661 Mostain-Billah
Ali
661 Motaz
869
Hassan
870
Moaviah I, Ommiade 680 Mothadi-Bi Ila h
892
683 Motammed-Billah
Jezid I
902
684 Motaded-Billah
Moaviah II
908
685 Moctafi-Billah
Merwan I
932
Abdel-Malek
705 Moctader-Billah
715 Kaher
934
Walid
717 Rhadi
940
Soliman
720 Motaki
944
Omar II
724 Mostakfi
946
Jezid II
974
743 Mothi
Hezjam
744 Thai
991
Walid II
744 Kader-Billah
1031
Jezid III
744 Kajem-Biamrillah 1075
Ibrahim
750 Moetadi-Biamrillali 1094
Merwan 11
Mostadher
1118
Aboel-A bbas, stamv.
1135
d. Abbassieden 750-754 Mostarzjed
Razjed
1136
Aboe-Djafar-al1160
775 Moctafi
Mansoer
1170
Mohammed-Mated i 785 Mostandzjed
786 Mosthadi
1180
Hadi
809 Nasser
1225
Haroen-al-Razjid
813 Daher
1226
Amin
833 Mostanser
1243
Al-Mamoen
842 Mosta se in
1258
Motassem
Kalifen van Cordova.
tot
tot
Abderamus I 756-787 Mohammed-al-Ma796
hadi, afgezet
1009
Hezjam I
822 Soliman
Al-Hakkam I
1010
Mohammed
852
opnieuw 1012
Abderamus II
1015
885 Hezjam op tio°
Mohammed I
1017
889
Hamond
Almond hir
1018
Abdallah
912 Kasim of Kassem
1027
961 Jajah of Yayah
Abderamus Ill
1031
Al-Hakkam Il
976 Hezjam III
Hezjam II, afgezet 1006
Fatimitische kalifen.
Zie in het art. EGYPTE, (II. I, blz. 936 kol. .

Kalinadi, eng. Cauly-Nuddy, rivier in het
westen van Decan, benoorden Canara, valt na een
loop van 18 mijl. bij Sedashevagur in den Ind. oceaan.
Kalioega. Zie KAL1-YOEGA.
Kalisch, of Kalisz, stad in russisch Polen, gouvt.
Plock, op een door de Prosna gevormd eilandje aan
de pruisische grenzen ; 20,000 inw.; nabij K. werden
de Zweden 1706 totaal verslagen door de Russen ;
28 Febr. 1813 werd te K. een bondgenootschap
tusschen Pruisen en Rusland gesloten: in Sept. 1835
groote militaire monstering der pruis. en russ.troepen.
Kalitura, stad op Ceylon. Zie CALTURA.
Kali yoega, d. i. zwarte eeuw, ijzeren eeuw,
—

de bij de Hindoes in gebruik zijnde jaartelling, is
van gewicht als aanvangspunt van eenige historische
geloofwaardigheid in de geschiedenis van Indie ; de
drie voorafgegane eeuwen of tijdperken liggen in

den nacht der fabelen gehuld. De K.-jaartelling
neemt een aanvang 3101 jaren vOlir Chr. met de
stichting van het rijk Magada of Bahar.
Kalkas Mongolen. Zie K11ALKHAS.
—

Kalkbrenner (Friedrich Wilh. Mich.), componist en beroemd als piano-virtuoos, geb. 1788 te

Berlijn, richtte 1824 met Pleyel eene piano-fabriek
op te Parijs, en stierf aan de cholera 10 Juni 1849
te Enghien. — K. (Christian), vader van den vorige, componist, geb. 22 Sept. 1755 te Minden, gest.
10 Aug. 1806 te Parijs waar hij sedert 1796 woonachtig was; behalve uDe Malabaarsche wedewe",
•Olympia", .Don Juan", en een aantal composition
ineer, heeft men van hem eene Histoire de la musique.
Kallai, een van de hoofden der vaderen ten
tijde van Jojakim ; Neh. 12 : 20.
eiland in het Wenermeer, behoort
tot het zweedsche Ian Skaraborg.
Kallebodstrand, de watervlakte tusschen
Amager en Kopenhagen.
Kallemberg (Gerard), nederl. zeeheld. Zie
het art. CALLENBURG.
Kallies, stad in 't pruis. reg.-district
kreis Dramburg: 3200 inw.
Kalliwoda (Joh. Wentzel), componist, geb.
21 Fehr. 1801 te Praag, gest. Dec. 1866 te Carlsruhe.
Kalmukken, Kalmyken, ook wel Elenthen
((blot) genoemd, of, gelijk ze zich zelven noemen,
Derben-Eret (Dorbon-Oirat), d. i. de Vier verbondene stammen, vormen de talrijkste en beroemde
natie van het Mongoolscbe yolk. De eerste der vier
hoofdstammen, de Choschoten, of Khosjoten, staan
onder het oppergezag van China, en bewonen de
landstreek van het Koko-Noor of Blauwe meer; een
,

gedeelte van dezen stain is echter omstreeks 1759

Kalil, turksche stad. Zie Knam.
Kalil Asjraf, sultan van Egypte (1290-93),

(volgens anderen reeds in 1675) naar het gebied
van Astracan verhuisd, en bewoont daar, onder het
oppergezag van Rusland, het oeverland aan de Wolga.
De tweede stam, indertijd de rijkste en moedigste,
zijn de Dzoengaren (zie DZOENGARL1e), die in de 18e
eeuw door de Chineezen onder het juk zijn gebracht. De derde stam, de Derbeten, kwamen zich
reeds vroeg iii Rusland nederzetten, en hebben zich
in den laatsten tijd gedeeltelijk opgelost in de
Donsche kozakken. De vierde stain, de Torgoten,

zoon van Kelaoen, verwoestte Damascus, en maakte
zich van nagenoeg geheel Syrie meester. Hij was bij
zijne onderdanen gehaat, en werd eindelijk vermoord.
Kalil Pacha, grootvizier van Amnrad. II, bevocht 1444 de overwinning in den slag hij \Varna,
waarbij de hongaarsche koning Ladislas sneuvelde,
en droeg veel bij tot de inname van Constantinopel
door Mahomed 11 (1453), die hem echter kort
daarna verwiiderde under voorwendsel van verraad.

kwarnen 1616 naar de vlakten lands de Wolga, doch
keerden later tneerendeels naar hunne vroegere
woonplaats tern. Het getal der onder russisch gezag staande K., meest niter] nog Bhoeddisten, slechts
Av einig Christenen en Nlahomedanen, wordt gesehat
op 125,000 zielen. De that der K. is na verwant met
het Mongoolsch, en heeft een eigen letterschrift en
eene eigene letterkunde. Eene kalmuksche spraakkunst leverde Zwick (Donaueschingen 1852).

—

—

Kampaspe

Kahle
Kalne, stad in het land Sinear ; Gen. 10 : 10 ;
Amos 6: 2.

Kalocza, stad in 't hongaarsche cow itaat Pesti' ,
niet ver van den Donau, 44 mijlen bezuiden Pesth ;
13,000 inw.
Kaloega, Kaluga, stad met 36 kerken en
32,000 inw. aan de uitwatering van de Kaloesjka
in de Oka, Iigt 19 mijlen bezuidw. Moskou, en is de
hoofdstad van het sedert 1776 afzonderlijke europ.russische gouvernement K., dat circa 561 vierk.
rnijlen groot, en met 1,008,000 zielen bevolkt is;
voOr 1776 maakte dit gouvt. deel nit van het gouvernement Moskou.
Kaloenkong, of Kalongkong, koningrijkje iii
het binnenland der oostkust van het. 0. 1. eiland
Bali; grenst ten N. aan Karang-Assam, ten Z. aan
Granjar.
A
Zie -RAXES
'2).
Kalogria,
Kalo Johan, koning van Bulgarije. Zie het
art. JOHANNES I.
Kalpi, of Kalpy, ind. stad. Zie CALPEE.
Kalslagen, dorp in N.-Holland, derdhalf our
gaans bezuidw. Amstelveen, Iigt 4 uren gaans van
Amsterdam.
Kama, of Kamadewa, in de indische rnythologie
de god der liefde (Cupido).
Kama, ook de Kleine Wolga genaamd, rivier
in europ. Rusland, on.tspringt in de 'oorloopers van
het Oeral-gebergte, doorstroomt de gouvernernen ten
Wjetka en Perm, vormt dan over eene lange uitgestrektheid de grensscheiding tusschen Wjetka en
Orenburg, en outlast zich in het gouvernement Kazan in de Wolga.
havenstad ter zuidwestkust van het
nederl. 0. 1. eiland Madura. is de gewone landingsplaats als men van Soerabaja komt.
Kaman (Boekit-), district met ruim 3000 zielen op de westkust van het nederl. 0. I. eiland Sumatra, in het rijk Menangkaban, bestaat slechts nit
7 dorpen, waarvan het voornaamste Bangsar heet ;
die dorpen liggen arnphitheaterswijze in eene ronde
vallei, 5 uren gaans bezuiden het fort de Kock ;
29 Juli 1832 werd dit district door de nederl. troepen veroverd.
Kamara, eene groep eilandjes in nederl. 0. I.,
behoorende tot de Kleine Soenda-eilanden.
Kamassinzen, yolk in Zuid-Siberie, in de
steppen-streek tusschen de kleine rivieren Kan en
Marla, is een overblijfsel van de Samojeedsche bevolking.
Kambing, of Kambong, Geiten-eiland, een der
Kleine Soenda-eilanden, behoort tot de resid. Timor,
ligt bewesten kaap Noel, tegenover Dilly, en heat
ongeveer 1 miji in omtrek.
Kambren, zooveel als Cimbren.
Kamefis, de goden der Drieeenheid bij de oude
Egyptenaren. Zie KHAMEFIS.
Kamehameha, koning der Sandwich-eilanden van 1784 tot 1810, was de grondlegger der beschaving aldaar. — K. II, zoon en opvolger van
den vorige, schafte de afgoderij op de eilanden af,
en stierf 1824 te Louden. — K. III, zoon van
K. II, geb. 1814, werd zijns vaders opvolger; onder
zijne regeering had in 1840 de onaf hankelijkheidsverklaring van de Sandwich-eilanden plaats, die
1844 erkend werd door Noord-Amerika en Engeland ; het nieuwe koningrijk ontving 1852 eene COD.stitutie. Hij stierf 15 Oct. 1854. — K. IV (Alexander Liholiho), zoon van den vorige, geb. 9 Febr.
1834, volgde 1854 zijn vader op den troon, trad
19 Juni 1856 in den echt met eene engelsche jonge
-
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dame, Emma ItoOker. Hij stierf in 't laatst van 1863;
hij was een schrander vorst, die veel in Europa gereisd had en de fransche en engelsche talen volkomen achtig was. Zip broeder, Lot K., geb.11 Dec.
1.830, was door hem aangesteld als opperhevelhebber
der armee.
Kam.eitetz, of haminiec-Podolsk, versterkte
stad in russisch Polen, gouvt. Podolie, aan de Smotrycza ; 18,000 inw.; gesticht in de 16e eeuw, was
K. lang het voornaamste bolwerk van Polen aan den
kant van Turkije ; de Turken veroverden K. in 1672 ;
het werd bij den vrede van Carlowitz (1699) teruggegeven.
Kamenitz, 1) stad in Bohemen, kreis Tabor,
8 liven gaans hezuidoosten Tabor; 3400 inw.
2) marktvlek in Moravie, 4 a 5 uren gaans beoosten
lglau; 1700 inw.
Kamensky ( Michael Fedorowitsj, graaf), russisch veldmaarschalk, gest. 12 Aug. 1809, onderscheidde zich in den 7-j. oorlog en in de oorlogen
tegen de Turken.
K. (Nikolai Michailowitsj,
graaf), zoon van den vorige, insgelijks russisch generaal, onderscheidde zich in den oorlog tegen
Zweden 1808-9.
Kamerik, of kamerijk, dorp in de nederl. prov.
Utrecht, 1 klein nur gaans ten N. N. 0. van Woerden ; 300 inw.
Kamerka, nude nail) van 't utr. dorp Kamerik.
stadZi
. e cCAMBRAY. - 2) dorp.
Kamerijk, 11
Zie KAMERIK.
Kamierre Ombo, dorp op Java, resid. Soerakarta ; 2 April 1827 ernstige outmoeting der 'leder'. troepen met de muiters, vvelke laatste na een
hevig gevecht uit hunne sterke stellingen werden
verdreven.
Kamire, dorp op Java, adsist.-resid. Magelang
(resid. Kadoe); 1 Oct. 1828 werd door de muiters
aan de nederl. troepen bier eene gevoelige nederlaag
toegebracht.
Kammersee, groot meer in Oostenrijk. Zie
het art. ATTER.
Kamoz, afgod. Zie -HAMOS en CAMOS.
Kamp, legerplaats, d. i. eene plaats te vrede,
waar eene zekere hoeveelheid troepen bijeen getrokken zijn ; ook wel de aldus bijeengetrokkene legermacht zelve. In vredestijd worden de troepen naar
het K. gezonden, om zich in het bedrijf van den oorlog te oefenen; in oorlogstijd diem een K. om zeer
spoedig eene slagvaardige strijdmacht in het veld te
kunnen brengen, den vijand gade te slaan, enz.; laatstgenoemde snort van K. is doorgaans van verdedigings-werken, als schansen, enz. voorzien, en wordt
geretrancheerd K. genoemd. Reeds in de hooge oudheid waren de Kampen bij alle oorlogvoerende volkeren in gebruik, als uitvloeisel van eene gebiedende
noodzakelijkheid ; zoo worden zelfs in ons land nog
vele overblijfselen van Kampen der Romeinen aangetroffen. De verschillende plaatsen, waar de Israelieten achtereenvolgend hun K. opsloegen na hunnen
uittocht uit Egypte, zijn vermeld in hoofdstuk 33
van het boek Numeri.
Kamp (van der), predikant te Zierikzee. speelde
eerie rol in het oproer aldaar 1747. Zie CANTZIUS.
Kampa, plaats op het zeeuwsche eiland Walcheren, werd 974 door keizer Otto II aan het klooster van Gent geschonken ; is verrnoedelijk het tegenw. stadje Vere.
Kampaspe, eene minnares van Alexander den
Groote, die haar naakt liet uitschilderen door Ape!,
les, doch haar vervolgens aan den schilder afstond,
toen hij bespeurde dat deze haar beminde.
–
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Kampen

Kampen, lat. Campi, Campce, ook Campia en
Carnpodinium, ook wel Civitas Campiensis, stad in
de nederl. prov. Overijsel, 3 uren gaans benoordw.
Zwolle, aan den IJsel ; geboorteplaats o. a. van init.admiraal de Winter. Reeds in 1172 zond Kampen
eene volkplanting naar Zeeland, die daar een gedeelte van Noord-Beveland bevolkte ; en reeds vriOr
1233 moet K. tot stad verheven zijn ; in 't begin der
14e eeuw in oorlog met de Oost-F'riezen van Westergoo, en vervolgens met den bisschop van Utrecht
(1336), met den Neer van Bronkhorst en de stad
Zutphen (1361), en zoo vervolgens nu met dezen
dan met genen ; 12 Aug. 1572 veroverd door grad
van den Bergh, den zwager van prins Willem 1, viel
K. reeds 20 Nov. weder in handen van de Spanjaarden ; opnieuw was K. door de Staatschen bemachtigd 1578, en de poging der Spanjaarden 1584 om
de stad te heroveren mislukte; doch de verdeeldheid
onder de burgers, die gedeeltelijk Spaanschgezind
waren, gaf 17 Maart van dat jaar aanleiding tot een
oproer, dat echter gelukkig gedempt werd ; 15 Job
1672 viel K. in handen der Munsterschen, die bet
vijf dagen later overdroegen aan de Franschen ; deze
bleven et- meester tot 24 Dec. 1673. Met geheel ons
land Fransch geworden order. het keizerrijk, narn
de fransche bezetting 12 Nov. 1813 de vlucht nit K.,
en 13 Nov. vertoonden zich daar de eerste Kozakken. Van 9 Aug. tot 31 Oct. 1779 werd K. geteisterd door pestkoorts en rooden loop; van watersnood feed K. 14-17 Nov. 1775, 20 en '21 Nov.
1776, 27 en 28 Jan. 1820, 4 Fehr. 1825.
Kampen (Nicolaas Godfried van), nederl. geschiedschrijver, zoonsvan een bloemist bij Haarlem,
aldaar geb. 15 Mei 1776, aanvankelijk opgeleid voor
den bloemenhandel, later boekverkooper te Leiden,
1815 aldaar lector der hoogduitsche taal, sedert
1823 werkzaarn aan het insti t tint te Noordhey, 1829
professor der nederl. letterkunde en geschiedenis te
Amsterdam, aldaar gest. 14 Maart 1839. Ms de
voornaamste van zijne vele werken noemen wij:
Verkorte geschiedenis der Nederlanden (2 din. 1819,
verscheidene malen herdrukt, ook in bet Duitsch
vertaald 2 dln. Hamburg 1831-33); Geschiedenis
der Nederlanders buiten Europa (3 dln. Haarlem
1831-33); Geschiedenis der letterer en wet enschappen
in de Nederlanden (3 dln. 's-Hage 1821-26);

Geschiedenis van de fransche heersehappij in Europa
(8 din. Leid. 1815 - 23); Gesehiedenis v. Griekenland

(7 din. 1828-34); Geschiedenis der krvistochten
(4 d In. 1824-26); Zedekundige sehoonheden der ouden

(1815-23); enz.

Kamper eiland, eilandje tot de nederl. prov.
Overijsel behoorende, ligt benoorden Kampen, tusschen de monden van den Else!, en wordt ten N. en
ten W. door (le Zniderzee bespoeld; het behoort aan
de stad Kampen, is de vruchtbaarste streek an geheel Overijsel, telt, omstr. 80 boerenwoningen, eene
bevolking van 600 zielen ; in Febr. 1825 Iced het
K. veel van den watervloed.
Kamperveen, dorp irr Overijsel, met 1500
verspreid wonende inw., 1 unr gaans beziiiden Kampen, 2 uren gaans bewesten Zwolle ; lend veel van
watervloed Nov. 1775 en 15 Nov. 1824.
Kampfer (Engelbrecht.), duitsch reiziger en
geneeskundige, geb. te Lew() in het prinsdom Lippe
16 Nov. 1651, bereisde in zijne jeugd het Noorden.
ging1683als gezantsehapssecretaris met den zweedschen ambassadetir Lodewijk Fabrititis naar Moskon
en !spatial), werd vervolgens scheepsdokter
hollandsche vlout, bczocht als zoodanig de Indien
bracht twee jaree in Japan door. keerde 1693 in
–

Kanaal-eilanden
Europa terug, werd Warts van den prins van Lippe,
en stierf als zoodanig 2 Nov. 1716. Behalve zijn belangrijk boek, getiteld Anzanitates exoticce (Lemgo
1712) en de door Sloane nit K.'s aanteekeningen
samengestelde History of Japan and Siam (2 din.
Londen 1727), bestaan er nog een aantal kostbare
manuscripten van K. in het Britsch Museum.
Kampveer, oude naam van 't zeeuwsche
stadje Vere.
Kamran eene baai. Zie ARCOENI.
Kamroep, district van Neder-Assam, in het
britsch-ind. presidentschap Bengalen, is 131 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 300,000 zielen ; de hoofdpl.
van dit district, en tevens hoofdstad van geheel Assam, is Gowhati of Gvvahatee.
Kamtschadalen, of, gelijk ze zich zelven
noemen, Itelmen, d. i. Invvoners), de bewoners van
Kamtschatka, zijn meerendeels nog Sjamanen, die
van jacht en vischvangst levee en des winters in
onderaardsche woonsteden (joerten) verblijfhouden.
In de 18e eeuw waren ze nog omstr. 100,000 zielen
sterk ; doch door bloedige oorlogen met de Russen,
door de pokken-epidemie, en door bet onmatig drinken van brandewijn, is bun getal reeds tot 20,000
verrninderd.
Kamtschatka, groot schiereiland van OostSiberie, tusschen de Zee van Okhotsk, de noordelijke
IJszee, en de Zee van K. (zijnde een gedeelte van de
Bering-Zee), is, bij eene lengte van 180 mijlen en
eene gemiddelde breedte van 50 mijlen, in 't geheel
4000 vierk. mijlen groot, wordt besproeid door eerie
rivier K., en in de gansche lengte doorloopen door
bergketenen (het Kamtschatkische gebergte), en is
aan de oostkust als het ware otnzoornd door eene
dubbele rij van 21 nog hrandende vulcanen, waaronder de Klioetsji of Kamtschatkaja-Sopka, die bijna
15,000 vt. hoog is. Dit door Kamtschadalen, Korjeeken en Lamoeten bewoonde land nerd 1697 door
Kozakken aan de russische kroon onderworpen, en
behoort sedert 1859 tot bet oostsiberische kustgebied. Onder de russische volkplwitingen in K. is
Petropawlowsk (Peterpaulshaven) de voornaamste.
Kamtschyk, • rivier in europ. Turkije, komt
midden uit den Balkan, ontstaat uit den Deli-K.
(d.i. Wilden K.) en den Akylly-K.(d.i.Tamthen-K.),
en outlast zich bezuklen Varna in de Zwarte Zee.
KAMTSCH
Kamtsj
Kanaal, in de oceanographic zooveel als Straat
of Zeeengte. [)oorgaans wordt onder den naam van

K. dot gedeelte van den Atlantischen Oceaan verstaan, dat zich tusschen Frankrijk en Engeland uitstrekt en den All. Oceaan met de Noordzee verbindt.
Bij de ouden heette (lit Mare .Britaniitcum ; bij de
Engelschen wordt bet thans genoemd Britsch K. of
Engelsch K. (British Channel, of veelal kortweg
Channel); de Franschen noemen bet La Manche. Er
is voorzeker geed ace-gedeelte ter wereld, dat zoo
druk bevaren word t als het h.; het heeft eene lengte
van 75 mijlen; de grootste breedte, tusschen de nitwatering der rivier Exe in Engeland en de reede van
Cancale in Franhrijk, bedraagt 35 mijlen ; het smalste
punt is slechts 5 mijlen breed, en heet bij de Engelschen Praal van hover, en bij de Franschen
Natty.) van Calais.

Kanaal departenaent, een departem. van
–

Frankrijk. Zie

MANCHE.

Kanaal eilanden, deze Hann worth, gege–

ven aan eene groep eilanden in bet Britsehe Kanaal.
0011 de noordwestkust von I , rankrijk: tie voornaamste
zijn jersey, Guernsey, Alderney, Serer] en Herrn.
()HMO:el behooren ze wider bet engelsche graafschap

Kanagawa

Kansoe

Hants, en diocese Winchester, en zijn alles wat van
het oude Normandie tegenwoordig nog behoort aan
Engeland, waarmede ze vereenigd zijn gebleven sedert de Verovering.
Kanagawa, haveustad op het japansche eiland
Nipon, aan de baai van Jeddo en 4 mijlen an de
hoofdstad Jeddo, is een der havens, die sedert 1854
voorde Europeanen en Amerikanen opengesteld zijn.
Tegenover K., dat minder geschikt was voor het
handelsverkeer, is Jokohama (zie dat art.) aangelegd.
Kanakas, zoo worden door de Noord-Amerikanen en Engelsehen de bewoners der Sandwicheilanden genoernd, die tnenigvuldig als zeelieden
dienst ternen.
Kandahar, stad in Afghanistan, met citadel
en 60,000 inw., ligt 38 mijlen bezuidw. Kaboel, en
is een der schoonste steden van Azie, was van 1747
tot 1774 de hoofdstad van Kaboel, vervolgens hoofdstad van een op zich zelven staand khanaat. K.,
totdat dit na den dood van Kohendil-khan, den
broeder van Dost-Mohamtned, door dezen bij zijn
rijk ingelijfd werd. In de nabijheid van het tegenwoordige K. ruiner van het oude K. (wellicht het
oude Demetrias), dat reeds bestond ten tijde van
Alexander den Groote, doch dat, in opstand gekornen
tegen Nadir, verwoest werd. De veroveraar liet teen
de nieawe stad bonwen, die aanvankelijk Nadir-abad
(Nadir's-stad) genoemd werd, doch later den ouden
naam K. weder aangenonien heat. In 1839 werd K.
door de Engelschen bezet.
Kandern, stad in den badener Bovenrijukreis,
8 a 9 uren pans beznidvv. Freiburg: 1500 iiiw.:
20 April 1848 gevecht tusscheu (le vrijschaar van
Hecker en de hessische en wurtembergsehe troepeti
onder Fred. van Gagern, die daarbij sneuvelde.

rijk, doch is thans gedeeltelijk aan Bornoe, gedeeltelijk aan Wadai onderhoorig, wordt door bet mahomedaansche yolk der Kanemboe bewoond, en heeft
Mao tot hoofdstad.
Kaneti, eene plaats in onafhankelijk Tartarije,
aan den weg van Bokhara naar Khokhan. Door Abdullah-Saheb-Keran, khan van Bokhara, werd hier
in 1569 de nederlaag toegebracht aan de khans van
Tasjkend, Turkestan en Kaptsjak, die te zamen eene
legerrnacht van 400,000 man tegen hem in het veld
gebracht hadden.
Kanew, stad in bet russische gouvernement
Kiew, aan den Dnieper, 13 mijlen bezuidoosten Kiew ;
6400 inw.; was eertijds eene vesting der grootvorsten van Kiew, werd 1239 veroverd door Batoe-khan,
die er een tartaarscben stadhouder over aanstelde.
In 1782 had keizerin Catharina 11 te K. eene samenkomst met. Stanislas August, koning van Polen.
Kang hi, keizer van China, stichter van de
nog tegenwoordig regeerende Mandzjoe-dynastie,
geb. 1653, was 8 j. oud toen hij 1661 den troon
beklom, en nam reeds op 13-j. leeftijd de teugels
van het bewind zelf in handers, dempte een dreigenden opstand der inlandsche kroon-pretendenten,
voerde gelukkige veldtochten tegen mongoolsche en
tartaarsche volkeren, en stierf 1722. Hij was een
ijverig bavorderaar van letterkunde en wetenschappen ; zelf heeft hij over de 100 boekdeelen geschreven.
Kangrab, ook genaamd Nagorkote, stad in
Lahore, op een berg, niet ver van de Rawi.
Kaniseha, of Kanisza, 1) Groot-K., marktvlek
in 't hongaarsche comitaat Salad, aan de rivier K.;
12,000 inw. hoofdmarkt voor Slavonie's slachtvee.
— 2) Oud-li., Magyar-K., marktvlek in 't hongaarsche comitaat Bacs, aan de Theiss; 11,000 inw.
Kanne, stolid in handelsbetrekking met Tyrus;
Ezech 27: 23.
Kano, of Ghanat, landschap in Middel-Soedan,
tegenwoordig eene provincie van het rijk Sokoto.
De hoofdstad K. heeft 50,000 inw., en was ten tijde
van Edrisi de residentie-stad van den machtigsten
honing in geheel Afrika.
Kanodzje, nog. Can*, fransch Canouge, het
nude Kanjakoebdzja, stad in het britsch 0. I. presidentschap Agra, 24 mijlen beoosten Agra, was vroeger de hoofdstad van een rnachtig rijk, gaf zich 1018
over aan Mahmoed den Gaznevide ; doch na den
aftoeht an den veroveraar werd de stad door de
radzjaas van Delhi overrompeld en verwoest ; zij
heeft zich nooit tot hares bloei van voorheen kunnen herstellen, en is that's eene onbelangrijke stad
met 16,000 inw. en vele ruinen van hare voormalige
grootheid.
Kansa, indisch vorst, mededinger van Krisjna,
is eene incarnatie van Siwa. Zie KRISJNA en SiwA.
Kan soe, provincie van China, in het noordwesten, is 4070 vierk. mijlen groot, bevolkt met
ornstr. 20 millioen zielen, en heeft tot hoofdstad
Lan-tsjeeoe.
Kansoe, of Kansoel-el-Ghaury, sultan van
Egypte, Op een na de laatste van de dynastie der
bordzjitische Mamelukken, werd 1501 v. Chr. ten

Kandesch. Zle r-ANDE1SH en KHANDESCH.
Kandinse, oude naam van 't groningsehe dorp

Kautens.

Kandioten, of Caudioten, tie bevolking van
Candia.

Kandzjam, oude twain van Coimbatore.
Kane, rivier in Siberie, gouvt. Tomsk, ontspringt
op den Kleinen Altai, loopt noordwaarts, en valt na
een loop van 57 mijlen in den Jenissei boven ZawodMednoi-Soeganskot.
Kane (Elisha Kent), amerik. reiziger en geneeskundige, geb. 3 Fehr. 1822 te Philadelphia, ging
1844 als scheepsdokter met het eerste arnerikaansche gezantschap naar China, bezocht vervolgens de
Philippijnsche eilanden, Indic, Ceylon en den Indischen archipel, toog daarna door Egypte en Nubie,
bereisde Griekenland, en keerde 1846 over Europa
naar de Vereenigde Staten terug. Daarna beyond hij
zich eerst op de Kust van Guinea, was toen in den
Mexicaanschen oorlog en bij de mexicaansche kustoprneting werkzaarn, totdat hij 1850-52 met de
door Grinnell uitgeruste expeditie arctisch Amerika'
bezocht. Het incest bekend echter werd K.'s nom
door de noordpool-expeditie van 51 Mei 1853 tot
Oct. 1855, waarbij hij zelf aan het hoofd stond, en
op welken tocht hij 82 gr. 30 min. noorderbreedte
en de opene Poolzee bereikte. Zijne gezondheid werd
echter op dien tocht derwijze geknakt, dat hij zich
tot herstel naar Havana begat, doch daar 16 Febr.
1857 stierf. Zijne arctische reizen heeft hij beschreyen in The United States Grinnell expedition (NewYork 1854) en Arctic Explorations (2 din. Philadelphia 1856).
Kanem, landschap iii Middel-Soedan, benoorden het Tsjad-meer, was vroeger een zelfstandig
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gevolge van eenen opstand als sultan uitgeroepen.

Hij was vroeger slaaf geweest, en had den leeftijd
van 60 jaren bereikt toen hij den troon beklom. Hij
vereenigde zich met Venetie tegen de vestiging der
Portugeezen in Indic, dempte herhaalde malen binuenlandsche onlusten, en regeerde tot 1516, toen
de turksche keizer Selim I Syrie kwam overweldigen. In de vlakte van Mardzj-Dabek bij Aleppo
werd K. overwonnen en gedood (1516).
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Kant

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

Kapel —de -.Beerthe, voormalig dorp in 't
noordoosten der prov. Groningen, is 1277 verzwolgen door den Dollart.
Kapel — den — Hoot, n.-brab. dorp den Hoot
bij Breda.
Kapelle. Zi e KAPPELLE.
Kapolna, dorp in 't hongaarsche comitaat
Heves, aan de Tarna; 1300 inw.; overwinning der
Oostenrijkers onder Windischgratz op de hongaarsche insurgenten 26 en 27 Febr. 1849.
Kaposvar, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Somogy, 8 uren gaans bezuidw. Koppany;
5300 inw.; door de Turkel] veroverd 1555, 1654,
en 1686.
Kappello, of Kapelle, dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, 5 kwartier gaans. bezuidoosten
Goes, in de 1 4e en in 't begin der 15e eeuw eene
bloeiende plaats met reel lakenweverij.
Kaptsjak. Zoo noernden de Oosterlingen in de
middeleeuwen het land, dot bewoond werd door de
Cumanen of Polowtzen, tusschen den Oeral en de
Atuta (tegenw. het znidoostelijk gedeelte van europ.
Rusland). lle NIongolen of Tartaren stichtten daar
omstr. 1224 een rijk, waarvan ze reeds spoedig de
grenzen uitbreidden naar het noordoosten, ten nadeele van de Russell ; dat rijk werd geregeerd door
gengiskhanidische khans. Het rijk van K., ook genaamd de Gouden Horde, de Groote Horde, of de
Horde van K. (van het rnongoolsche woord orda, dat
tent beteekent, en in rnimeren zin dezelfde beteekenis heelt als ons woord horde, Iegerdrom, armee)
ouderging verseheidene verbrokkelingen in de 14e
en 15e eeuw. In 1463 werd het gesplitst in 5 afzonderlijke khanaten, nl.: dot der Tartaren of Nogaische Tartaren, gevestigd tusschen den Don en den
Dniester, op de oostkuoten der Zwarte Zee en der
Zee van Azof; dal van de Krim, op het schiereiland
"an dien naam, met Or of Perekop en Baktsjee-Serai
als de twee gewichtigste steden ; dal van Astracan,
gelegen tusschen de Wolga, den lion en den Caucasus; dal can het eigentifice Kaptsjak, ten noorden
van dat van Astracan, tusschen den Oast in de
%Volga, met tle, hoofdstad Sarai of Serai, gestieht

Kara•Dagh
door Batoe-khan op den linkeroever. der Wolga ; en
dat van Kazan, benoorden eigenlijke Kaptsjak,
van de Samara tot aan de. stad Wjetka (Wjatka).
Iwan III, tsaar -der Russen, die 1462 den troon beklom, maakte zijn land vrij van de schatplicbtigheid,
en vernietigde het khanaat van Kaptsjak (1481),
tot dat einde bijgestaan door de Nogaische Tartaren. Het khanaat van de Krim werd schatplichtig
aan de Russen in 1474, en viel vervolgens in handy!1 von de Tnrken, die het 1784 bij het traktaat
van Constantinopel aan. Rusland afstonden. Het
khanaat van Kazan, eene eerste maal onderworpen
1486 door Iwan 111, werd 1552 voor goed bij Rusland ingelijfd ; het khanaat van Astracan werd door
de Russen veroverd 1554. Eindelijk werd in de 18e
eeuw ook het khanaat der Nogaische Tartaren vernietigd.

Naanzlijst der Khans van Kaptsjak.
(Over de volgorde zijn de chronologisten het niet
met elkander eens.)
Tsjoe-tsji-khan
1224 Moeroeth
1360
Batoe-khan
1376
1236 Tokhta-Moeisj
Bereke of Burga
1256 Vijandelijke inval
Mangoe-Timoer
1266
van latnerlan 1393
Toedan-Mangoe
1282 Poelad, sultan
1406
Toela-Boega
1287 Timoer-khan
1408
ToMtagoe
1291 Onluslen
1430
Uzbek
1305 'Mug-Mohammed 1430
Tsjani-beg
1342 Kitsjim
1439
Berdi-beg
1357 Achmed
1472
Khidir,Moerad,enz. 1359 Verbrokkeling
1481
Kapuvar, marktvlek in 't hongaarsche comitaat CEdenburg, aan de Kleine Raab ; 4400 inw.
Kapyla, of Capita, indisch wijsgeer, is de stichter van eene philosophic, genaamd Sankya, die overhelt naar het materialismus en atheismus. Men weet
niets met zekerheid aangaande K.; zij, die den Sankya
gecommentarieercl hebben, noemen hem, al naar
gelang van de secte waartoe ze behooren, of een
zoon van Brahma, of den mensch geworden Wisjnoc,
of integendeel eene incarnatie van Siwa; bet verstandigst is wellicht als men K. roar eene mythe
houdt.
Kara, turksch woord, dat ,,zwart" beteekent, is
bet aanvangswoord in vele geographische en historische narnen.
Kara, rivier in bet noorden van Rusland, ontspringt in den Oeral, vomit de grensscheiding tusschen de gonvernementen Archangel (in Europa) en
Tobolsk (in Azie), en outlast zich na een loop van
35 mijlen in de Karische golf (Zee van K.), die gevorrnd wordt door Nova-Zernbla aan de eene en een
schiereiland van het gouvernement Tobotsk aan de
andere zijde.
kijA
EK.
DIARB
Kara-Amid, stad

Karabagh, vroeger tartaarsch khanaat in het
caucasische tandschap Sjirwan, tegenwoordig eon
gedeelte van het russische goilvt. Sjamacha ; hoofdplaats K.
Karaboelach en, Karabulachen, een stain der
Tsjetsjenzen in Caucasie, woont aan de rivieren Assa
en Shunsha, en is omstr. 2000 zielen stork.
Karaboessa, eila..nd in de Nlidclell. Zee. Zie
GRABUSA.

Karaboghaz, groote zeehoezem aan de oostkust der Caspische Zee, waarinede de K. stechts door
cone smalle straat verbonden
Kara Cheher, in 't ...ratisca1 voor v.ABA--s JEER.
Kara Dagh, d. i. Zwarte Bergen, district in
Perzie., in Aderbeidzjan, heeft Ahar tot hoofdplaats,
en is rijk aan iizermijnen.
—

—

Kara•Dengiz

Karangionie
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Kara Dengiz, turksche naam der Zwarte Zee. ders). Hun zielental wordt op 300.000 geschat ; ze
belijden het mahomedaansche geloof, en staan onKaradzja Dagh, lat. Masius mons, bergke–

–

ten in aziat. Turkije, op de grensscheiding der pachaliks Reha en Diarbek, strekt zich uit van bet oosten naar bet western, tusschen het stroomgebied van
den Euphraat en dat van den Tigris.
Karadzjitsj (Woek Stephanowitsj), de voornaamste servische schrijver, geb. 26 Oct. 1787 te
Trsjitsj in Servie, woont sedert 1813 te Weenen.
Zijn hoofdwerk is de uitmuntende Srpske narodne
pjessme (3e druk 3 din. Weenen 1841-46), waarvan verscheidene duitsche vertalingen bet licht hebben gezien, ni.: van Talvj (2e druk 2 din. Leipzig
1853), van Gerhard (Wila, 2 din. Leipzig 1828),
van Kapper (Gesdnge der Serben, 2 dln. Leipzig
1852; Furst Lazar, 2e druk Leipzig 1852). Vroeger
waren reeds van K. verschenen: Pisameniza srpskoga
jesika (Weenen 1814; 2e druk 1818 ; duitsche vertaling van J. Grimm 18'24) en Srpski rjetschnik (2e
druk Weenen 1852). Later zijn nog van hem gevolgd : Srpske narodne posslowize (2e druk Weenen
1849) en Srpskenarodnepripoivijetke (Weenen 1853;
duitsche vertaling door K.'s dochter Witheimine,
Berlijn 1854).
Kara George. Zie CZERNY GEORGE.
Kara - Hissar, 1) het Tyana der outlet), stad
in aziat. Turkije, in Caramanie, 28 mijlen benoordoosten Konieh, aan eene rivier, die zich in den Kizillrmak outlast ; vele ruiners. — 2) stad in aziat.
Turkije, in Erzeroem, I 4 mijlen beztridw. Trebizonde ;
2200 huizen. —3) Afioem-Kara-Hissar (zie Anoni),
is de hoofdpiaats van het evenzoo genaarnde turksche livah of sandzjak in Anatolie, dat tusschen de
sandzjaks Angora, Hamid, Kutajeh en Caramanie ligt
en rijk is aan schoone dalen en vruchtbare vlakten.
KaraIskakis (George), armatole van Agrapha
in West-Griekenland, strijder voor Griekenland's
vrijheid, verdedigde 1825 Missoloughi, tot dit hezweek. Ais opperbevelhebber van Rumelie bestuurde
hij de verdediging van de acropolis van Athene, en
vond in Mei 1827 zijnen dood in een gevecht nabij
den weg, die uit den Pirmus naar Athene loopt ; 4 Mei
1835 werd hem daar een gedenkteeken opgericht.
— K. (Spiridion), zoon van den vorige, geb. 1822,
genoot zijne opleiding te Munchen, werd grieksch
officier, en nom 1854 deel aan den opstand in Epirus.
Kara– Jusuf, d. i. Zwarte Jozef, eerste worst
der turcomanische dynastie, die genaamd wordt van
het Zwarte Lam, omdat ze een zwart schaap in hunne
vaandels afgebeeld hadden, was meester van Diarbek
en van Armenia, toen de komst van Tamerlan hem
noodzaakte naar Egypte te vluchten. Na Tamerlan's
dood kwam Jusuf terug, en maakte zich meester van
Irak en van een gedeelte van Mesopotamia en Georgie. Te midden van zijne veroveringen stierf hij te
Tauris in 1420.
Karak, of Kerak, ook wet Kharedzj, eiland in
de Perzische golf, is ongeveer 3 mijlen groot, ligt 7
mijlen van Boesjir (Aboesjeer), heeft eene goede
ankerplaats, 1000 bewoners en een fort ; was door
de Engelschen bezet van 1838 tot 1841, en ook nog
een korten tijd sedert 4 Dec. 1856.
Karakaralinsk, russische vesting in het gebied der Groote Kirgizen-horde.
Karakalpaken,turks.-truchmenische yolksstain, in hue land (bet Karakalpaken-land aan het
Aral-meer) onderworpen aan de Kirgis-Kaisakea,
gedeeltelijk aan de Russen, komen ook in afzonderlijke troepjes onafhankelijk in hetCaucasisch gebergte
voor. Ze leiden een half nomaden levee, en noemen
zich zelven Kara-Kiptsjaken (d. i. Zwarte Veehoe-

der geestelijke khodzjas en wereldlijke khans.
Kara–Kirghizen, d. i. Zwarte Kirghizen,
ook Boeroeten genaamd. Zie &BUTEN.
Karakoel, of Karakul, Karakul, stad in Wallachije, kreis Romanatzi ; 7600 inw.
Karakorum, of Karakoram, 1) K. of Aneoeta,
bergketen ; zie ANEUTA. - 2) indertijd de hof-legerplaats van Gengis-khan in Mongolie,zieEanEst-TsiAo.
Karaman, turksche naam voor Caramanie, niet
te verwarren met Kerman.
Karamoessal, het oude Pronectus, stad in
aziat. Turkije, in Anatolie, aan de Zee van Marmora,
5 mijlen van Isnikmid.
Kara–Moestafa, groot-vizier van Mahorued IV, had zijne spoedige verhelfing te danken aan
de bescherming van Koproli. Na achtereen de waardigheden van opperstaimeester, paclr, admiraal,enz.
bekleed te hebben, werd hij 1660 tot grootvizier
henoernd. In 1683 kwam hij het beteg voor Weenen
opslaan, doch werd door Sobieski op de vlucht gestage!). Deze nederlaag werd de oorzaak van zijnen
dood ; want op zijns meesters bevel werd hij onthoofd.
Karampang, of Karampog, dorp op Java,
resid. Madion ; 18 Dec. 1825 overwinning der Nederlanders op de muiters, die drie aanvoerders op
het slagveld lieten, waaronder eene vrouw, die door
tie gemeene Javanen steeds als eene bovennatuurlijke
pri uses was beschouwd.
P erzie. Zie K_ EnNANscnAcn.
i.11 P
Karamsin,
Karamsin (Nikolai Michailowitsj), russisch
geschiedschrijver, geb. I Dec. 1765, als russisch hofraad en rijks-historiograaf gest. 13(22) Mei 1826
te 'fsaarskoje-Selo. Na eerst vreemde landen bezocht
te hebben, vestigde hij zich te Moskou, en scbreef
daar zijne .Brieven van eenen reizenden Rus" (6 din.
Moskou 1797-1801), die door Richter in het
Duitsch vertaald zijn (6 din. Leipzig 1802), door
welk werk hij zich aan het hoofd plaatste van eene
nieuwe richting des geestes in Rusland. Door keizer
Alexander werd hem de taak opgedragen eene
,)Geschiedenis van Rusland" te schrijven, van welk
uitmuntend werk het 12e deel voltooid is moeten
worder! door Biudow (12 din. Petersburg 1816-29 ;
5e druk 1840--43); bebalve eene duitsche vertaling
verscheen o. a. ook van K.'s elf eerste deelen eene
fransche overzetting, bewerkt door St.-Thomas,
Jauffret en Didolf (11 din. Parijs 1819). Door dit
werk heeft K. zich den eernaam verzekerd van Nader
der geschiedenis in Rusland".
Kara – Mustapha. Zie KARA-MOESTAFA.
Karang –Asim, of K.-Asin, ook K.-Assam of
K.-Assan, een der machtigste rijken op het soendasche eiland Bali, aan de straat van Lombok, heeft
eene bevolking van 250,000 zielen, wordt besproeid
door verscheidene rivieren, die meerendeels uitloopen in de Gilgit ; hoofdstad K. – A., t our gaans
bewesten Lombok ; de havenpiaats Pandang, bezuidoosten de stad K.-A., wordt door Chineezen,
Macassa•en en Boegineezen bezocht om handel te
drijven.
Karang – Gede, dorp op Java, resid. Soerakarta ; 11 Oct. 1825 belangrijke overwinning der
Nederlanders op eene betide van ruins 2000 muiters.
Karangionie, dorp op Java, ads.-resid. Magelang, 2 paten beoosten Kretek ; 14 Oct. 1829 werd:.!) hier door de Nederlanders gevangen genomen
Ranging Ratoe Agorn en Denajoe Gustie, eerstgeu.
de moeder van Diepo Negoro, laatstgen. zijne dochter; haar gevolg bestond slechts uit dxie personen.
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Karang-Kobar

Karol

Karang Kobar, dorp op Java, resid. Banjoemaas, op de grenzen van Pekalongang; 12 Jan.
1828 overwinning der Nederlanders op de muiters,
die bier voor goed verstrooid werden.
Karang Malang, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang; was door de Nederlanders versterkt en
bezet, toen bet 17 Febr. 1828 aangetast werd door
de muiters, die echter driemaal afgeslagen werden;
en 26 Febr, werden de limiters door de Nederlanders nit hunne stelling nabij K.-M. verdreven.
Karang-MOlon, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang; 25 Maart 1828 overwinning der Nederlanders op de muiters.
Karansebes, stad in Hongarije, aan den Temes, 10 mijlen benoorden Oud-Orsowa; belangrijk
krijgskundig punt, bestrijkt den bergpas genaarnd
de Duren Poort, die naar Zevenbergen loopt.
Karantanen. Zie —ARANTANIA.
-

—

Karasi. Zie KARASSI.
Kara Sjeer, d. i. Zwarte Stad, stad irr
—

Chi-

neesch Tnrkestan (Dzongarije), 63 mijlen benoordoosten Kasjgar, wordt bewoond door TorgooetElenthen, en heeft een chineesch garnizoen van
600 man.
Karasoe, d. i. Zwarte rivier, naam van verscheidene riviereu in Turkije en andere door turkschtartaarsche volkeren bevvoonde landstreken, o. a.:
1) de oude Nestus, in europ. Turkije, ontspringt in
het Doebnitza-gebergte, err outlast zich na een loop
van 23 mijlen in de golf van Kavala. — 2) de oude
Strymon, nog tegenwoordig ook wel Stroema genaamd, insgelijks in europ. Turkije, ontspringt op
den Balkan, en valt na een loop van 25 mijlen in de
golf van Orfano. — 3) de oude Melas, in aziat. Turkije, ontspringt 5 uren gaans van Kaisarieh, en outlast zich na een loop van 50 mijlen in den Euphraat,
6 uren gaans van Malatia. — 4) in europ. Husland,
in Taurie (de Krim), vereenigt zich met den Salgair,
en outlast zich in de Stinkzee, na Karasoe-bazar
besproeid te hebben. — 5) de oude Haliacmon; zie
INDZJE-KARASOE.
Karasoe Bazar, stad in het cuss. gouvt.
Taurie (de Krim), 6 mijlen benoordoosten Simferopol, aan den Karasoe ; 15,400 inw.; eertijds een van
de residentie-steden der khans van de Krim ; bier
stierf mevrouw Krudner in 1825.
Karassi, sandzjak in bet turksche ejalet Anadoli, gevormd nit een gedeelt.e van bet oude Mysie,
is een goed bewaterd en vruchtbaar landschap van
Klein-Azie, en heeft Balikesri (Balik-Sjeer) tot
hoofdstad ; andere steden: Adramiti en Pergamus.
Karatigin, landschap in westelijk-Azie, bezuiden Khokan, worth bewoond door Goltsjas (van
iranischen oorsprong); het was vroeger een onafhankelijk vorstendorn, doch hehoort tegenw. tot het
gebied van den worst van Datwatz.
Karatowa, stad in het turksche ejalet 1.7skub,
aan de Braonisa ; 6000 inw.
KaratsjaI, turksche volksstarn aan de noordoostelijke belling van den Caucasus, .rondow de
footmen der rivieren Koeban en Teherda.
Karatsjew, stud in het russische gouvt. Orel,
11 mijlen benoordw. Orel, aan de Snesheta; 10,000
inwoners.
Kara Verria, turksche stad. Zie VERBIA.
Karbitz, stad in den boheemschen kreis Leh.meritz, benoordoosten Teplitz; 2300 inw.
Karchemis,stad aan de rivier Phrath ; 11Chron.
35: 20 ; Jezaia 10: 9; Jerern. 46: 2. Zie Ciacesium.
Karczag, marktvlek in het hongaarsehe distr.
Groot-Ctimmie; 15,000 inw,
—
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Kardasch-Retschitz, stad- in den bobeemschen kreis Tabor; 2400 inw.
Kardinalen, hoogwaardigheidbekleeders der
roomsch-kath. Kerk, raadslieden van den paus, werden aldus genoemd naar het latijnsche woord
Cardinalis, d. i. voornaamste. Reeds in het romeinsche rijk onder Theodosius werd de titel van
cardinalis gegeven aan de hooge ambtenaren der
kroon, aan de opperbeveihebbers der armeen, aan den
prefect van het pretorium in Azie en in Afrika, omdat deze alien de hoogste waardigheden in het rijk
bekleedden. In de geestelijkheid gaf men aanvankelijk den naam van cardinalis aan de pastoors der
voornaamste parochien, inzonderheid te Rome; de
K. waren toen dus ondergeschikt aan de bisschoppen
en bleven dat tot in de Ile eeuw. Doch toen in 1181
de kardinale priesters te Rome meester waren geworden van de bevoegdheid our pans Lucius III te
kiezen, met nitsluiting van de overige geestelijkheid
en van bet yolk, hadden ze daardoor eenen voorrang boven de bisschoppen verworven. Tegenwoordig zijn de K. ten getale van 70, en vormen het
Heilig Collegie, welks vergadering den naam van
Conclave draagt, wanneer ze zich hebben bezig te
houden met de verkiezing van eenen nieuwen pans,
welke •verkiezing sedert 1181 uitsluitend door tie
K. geschiedt. Ze worden tot hunne waardigheid verheven door den paus, die hen kiest nit de roomschkath. geestelijkheid der geheele wereld.
Kareah, vader van Johanan; II Kon. 25: 23;
Jerem.40: 8-16;4 . 1:11-16; 42:1,8; 43:2---5.
Karel, lat. Carolus, fr. en eng. Charles, duitsch
Karl, naam van eene groote menigte personen,
waarvan wij de voornaamste bier zullen indeelen in
10 rnbrieken, in de volgende orde : 1) heiligen;
2) koningen van Frankrijk ; 3) fransche prinsen,
hertogen van Burgundie, d° van Lotharingen, koningen van Navarre; 4) keizers van Dnitschland;
5) koningen van Engeland ; 6) koningen van Zweden ;
7) koningen van Spanje ; 8) koningen van Nape's en
der Beide Sicilien ; 9) hertogen van Savoje en koningen van Sardinie; 10) verschillende personen.
I. Heiligen.
Karel, bijgenaamd tie Goede, graaf van Vlaanderen, zoon van den heiligen Knot, koning van
Denewarken, aanvaardde .1119 het bewind als opvolger van Boudewijn, gratif van Vlaanderen, die hem
tot opvolger benoernd had, ow hem to beloonen voor
de diensten, in Palestina door K. hewezen. In 1123
sloot K. een verbond met den koning van Frankrijk
tegen keizer Ilendrik V. In Vlaanderen ging K. doortastend te werk, our een chide te waken aan de
moonier] en aan allerlei geweldenarijen, die dear aan
Is node van den dag waren; het volk void in hem
een krachtig bescherwer tegen de verdrukking, die
het tot dus ver ondervonden had van de grooten.
.Bertolf van der Straaten, provoost van Brugge, en
zijn neef Bouchard, zich dus de handen gehonden
ziende, verwoordden K. in de herk te Brugge (1127).
De roomsch-kith. Keck viert 2 %art de nagedachtenis van dezen Yeomen worst (den, heiligen Carolus).
Somnrigen vereeren onder den naam van heiligen
Carolus keizer Karel den Groote; zie KAREL I under
de koningen van Frankrijk (volgende ruhriek)
Karel Borromeo (de heilige); zie BoanomEO.
II. Iioningeii van Frankrijk.
Karel Martel, hertog van Austrasie,
zoon van Pep:0 van Ileristal, en wader van
Pepin' den Korte, was geb. 690 of 691, en erd na
zijns vaders (lucid (714) door zijne stielinoeder
neetetide i._.;evangen gehouden to Keulen, (loch wish
—
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lard
:niddel te vinden om te ontsnappen, en werd nu
door de austrasische Franken tot hertog gekozen,
versloeg in onderscheidene gevechten Chilperik H,
koning van - Frankrijk, en stelde 718 in diens plaats
een telg van koninklijken bloede, Clotarius IV, ten
elude narnens dezen zeif te regeeren. Toen Cletarius
gestorven was, deed K. koning Chilperik II, dien hij
verslagen had te Vincy (717) en te Soissons (719),
aan zich uitleveren ; hij liet hem echter zijne kroon
behouden, en vergenoegde zich met den titel van
majordomus: doch feitelijk had K. al het gezag in
handen. Hij overwon de Saksen, de . Friezen, de
Duitschers, de Beieren, en behaalde 732, tusschen
Tours en Poitiers, eene volkomene overwinnin; op
de Sarraceenen, die onder aanvoering van Abderamus een inval waren komen doen in het land der
Franken. Naar men wil was aan K. zijn bijnaain
Martel (marteau = hamer) gegeven, omdat hij alle
tegenstanders, die in den strijd tinder zijn hereik
kwamen, verpletterde als met eenen hamer. Bij zijn
overlijden, 22 Oct. 741 te Quiercy aan de Oise,
deelde hij het rijk onder zijne drie oudste zonen
(Carloman, Grifon en Pepijn den Korte), doch zonder
hun den titel van koning te geven, daar hij dien, in
weerwil van zijne macht, zelf niet had aangenomen.
Karel I, genaamd Karel de Groote (fr. Charlemagne), koning van Frankrijk en keizer van bet
westersch-romeinsche rijk (roomsch keizer), tweede
zoon van Pepijn den Korte, geb. 2 April 742 op het
kasteel van Saltzburg in Opper-Beieren. Na den dood
zijns vaders (768) werd hij als koning der Franken
gekroond, gezamenlijk met zijn jongeren broeder
Carloman, bij wiens dood (771) K. alleen meester
bleef van het gezag, daar de zonen van Carloman
door den rijksdag van de troon-opvolging werden
uitgesloten. Reeds 770 had K. eene volkomene overwinning behaald op de volkeren van Aquitanie, die
zich onafhankelijk wilden makes. Nadat hij alleen
meester was geworden van het frankische rijk, begon
hij te werden aan de taak, die hij zich zelven gesteld
had, namelijk het roonisehe keizerschap aan de
Franken te brengen, en het grootste gedeelte van
het christelijk-germaansche rijk te vereenigen tot
den groot geheel ; tot dat einde voerde hij den
30-jarigen oorlog (772-803) tegen de Saksen, die,
aangevoerd door Wittekindt, eenen liardnekkigen
tegenstand boden, en eerst 804 door hem tot onderwe•ping gebracht werden, terwijl hij zich, om hun
het in-opstand-komen onmogelijk te maker), genoodzaakt zag het saksische yolk uit hnnne woonsteden te verplaatsen. Door den pans te huip geroepen, versloeg K. 774 Theodorik, boning der Longoharden, en maakte zich van diens rijk meester. Na
dus het Longobardische rijk vernietigd te hebben,
toog K. naar Spanje 778, en bevocht er verscheidene
overwinuingen op de Sarraceenen; doch zijne achterhoede Iced deerlijk de nederlaag bij Roncevaux.
In 796 vernietigde hij het,rijk der Awaren, en stichtte
eene Oostelijke Marke (zie OOSTENRIJK); en op den
eersten Kerstdag van het jaar 800 werd K. in de
Sint-Pieterskerk te Rome door pans Leo III als keizer gekroond. In 813 stelde hij zijnen zoon Lodewijk
(den Kromme) aan als medebestuurder des rijks,
en stierf reeds kort daarna (Jan. 814); zijn lijk werd
te Aken bijgezet. Door den tegenpaus Pascal HI werd
K. in de rij der heiligen opgenomen (kerkelijke gedenkdag 28 Jan.); als zoodanig wordt hij ook vereerd als beschermlieilige tier universiteit van Parijs.
Leven is besf:hreven door Eginhard, die zij ► i
geheimschrijver geweest was. Het reusachtige rijk,
door K. I gesticht, strekte zich bij zijnen dood tot
—
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de volgende grenzen nit: ten W. den Atlantischen
Oceaan ; ten Z. de Ebro in Spanje, den Vulturnus in
Itali; ten 0. Saksen, de Theiss, de Carpathen en de
Oder; ten N. de Oostzee, de Eider, de Noordzee en
het Britsehe Kanaal. Verdiende K. 1 den eernaam
de Groote door zijne buitenlandsche staatkunde en
krijgskundige bekwaamheden, niet minder verdiende
hij dien naarn door zijne zorg your orde en welvaart
in zijn rijk, your aanmoediging van landbouw, nijverbeid, kunst en wetenschap, krachtige bevordering van het onderwijs, kortom door alles, waardoor
een machtig en talentvol vorst een zegen voor zijn
yolk en voor geheel de wereld kan worden. Zijne
Capitularien (verzameling van wetten en decreten)
getuigen van wijsheid en nooit rustende zorg ow
orde te brengen in alles; men heeft van K. ook
Brieven. Buitendien houdt men dezen grooten
monarch voor den schrijver van cen theol. week,
Opus Carolinum genaamd (zie CAROL1JNSCHE BOEKEN).
K. II, bijgenaanid de Kale, zoon van Lodewijk
den Zachtmoedige (of Vrorne) en Yan Judith van
Beieren, geb. 823 te Frankfort aan den Main, werd
koning 840. Hij verbond zich met Lodewijk den
Duitscher tegen barmen ouderen broeder Lotharius,
die hen van de deeling des rijks wilde uitsluiten,
en te zanier' bevochten ze op hem de overwinning
bij Fontenay in Burgundie (841), waarvan het geyolg werd eene gelijke deeling des rijks tusschen de
Brie broeders. Bij (lie deeling, bekend order den
naa ► n van , deeling van Verdun", bekwain K. II Neustrie, Aquitanie en de spaansche marke (dus de kern
van het tegenwoordige Frankrijk), waaraan later,
zoo door verovering als door erfenis, nog andere
landstreken toegevoegd werden, zoo o. a. 869 een
gedeelte van Lothariugen, 875 Italie ; in laatstgenoeind jaar werd hij door pans Johannes VIII als
keizer gekroond. Deze vorst zag zijn rijk overweldigen door de Noortnannen, aan wie hij aanzienlijke
sommen gelds gaf, ow hen te bewegen zijn land weder te verlaten. Hij had verscheidene oorlogen.te
voeren, am zich te handhaven in het bezit van Aquitanie, dat hij onder zijnen schepter had ten nadeele
van zijnen neef Pepijn II. Zich naar Italie begeven
hebbende, ten einde met den pans de middelen te
beramen, om de aanvallen der Sarraceenen a fte slaan,
zag hij zich verplicht naar zijn rijk terug te keeren,
doordien Carloman, koning van Beieren, een inval
was korner) doen in Lorribardije. Op zijn terugkeer
werd hij door eerie hevige ziekte aangetast, en stierf
877 in het dory Brios aan den voet van den berg
Cenis. Hij wend als Trankisch koning opgevolgd door
zijnen zoon Lodewijk II, als keizer echter door Carloman, zoon van Lodewijk den Duitscher. Van K. 11
afdagteekent de toenemende maclit der groote leenmannen en de verzwakking van het koninklijk gezag.
K., bijgenaamd de Dikke, die rijksbestuurder
was onder Karel den Eenvoudige, draagt als keizer
den naam van Karel III (zie onder de Keizers).
-- K. III, bijgenaamd de Eenvoudige, na zijns
vaders dood 879 geboren, zoon van Lodewijk den
Stamelaar. Na het overlijden van zijne broeders,
Lodewijk III en Carloman, die hij moest opvolgen,
beschikten de landsgrooten over de kroon ten behoeve van keizer Karel den Dikke. Toen doze 887
dfgezet was, werd K. de Eenvoudige echter niet tot
den troon geroepen, maar Eudes (Odo), graaf van
Parijs, tot koning verkoren. Intusschen bracht K. bet
loch zoo ver, dat hij 893 als koning gezalfd went,
en gedurende eeuigen tijd deelde bij den troon met.
Eudes. Bij diens dood (898) bleef K. koning &Been.
Niet in staat aan de Noormannen het •-hoofd te bie—
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den, zag hij zich bij het tractaat van St.-Cair-surEpte genoodzaakt hun een gedeelte van Neustrie
(Normandie) of to staan, en aan hunnen aanvoerder
Rollo zijne docker ten huwelijk te geven (911). De
edellieden kwamen tegen K. in opstand (922-23),
(loch werden door hem verslagen, terwijl bun aanvoerder Robert, broeder an koning Eudes, in den
strijd snenvelde; maar op zijne beurt overwonnen
• door Hugo den Groote, zoon van Robert, nam K. de
wijk naar Herbert, graaf van Vermandois, die hem
vervolgens levenslang gevangen hield op bet kasteel van Peronne, waar K. III in 929 stierf. Hij liet
eenen zoon na, die bekend is onder den naam van
Lodewijk d'Outremer. Onder de regeering van
K. HI begonnen de groote vasallen zich meer en
meer onafhankelijk te maken van het koningschap.
— K. IV, bijgenaamd de Schoone, derde zoon
van Filips den Schoone en Johanna van Navarre,
geb. 1293, beklom den troon 1322 als opvolger van
zijn broeder Filips den Lange, en erfde bij den dood
zijner moeder ook de kroon van Navarre. Hij stierf
I Febr. 1328 te Vincennes. Uit zijne drie huwelijken
(met Blanca van Burgundie, Maria van Luxemburg
en Johanna van Evreux) had hij Diet anders dan
dochters, zoodat met hem de rechte mannelijke linie
der Capetingers uitstierf, en met zijn opvolger Filips VI kwamen de Valois op den troon. K. IV had
in den korten tijd zijner regeering bloedige twisten
met Eduard II, koning van Engeland, over de huldiging, die deze vorst hem verschuldigd was ter
zake van Normandie. Hij had ook oorlog te voeren
tegen eenige Gascogner edellieden, die, door de Engelschen geruggesteund, vijandelijke invallen kwamen
doen op zijn grondgebied (1324); omdat de Gascogners bij die gelegenheid aangevoerd werden
door bastaardzonen der edellieden, wordt deze oorlog genaamd Bastaarden-oorlog (guerre des batards).
— K. V, bijgenaamd de Wijze (of Geleerde),
oudste zoon van koning Jan I, geb. 21 Jan. 1337,
voerde sedert 1356 als rijksbestuurder de teugels
van bet bewind, daar zijn vader bij Maupertuis door
de Engelschen gevangen genomen was. In 't begin had
hij moeite om zich staande te 'louden, daar de algemeene staten zich de rnacht aanmatigden, en de
stad Parijs tegen hem in opstand kwam. Te gelijkertijd broken de onluste ► der Jacquerie nit, en werd
de oorlog met Engeland hervat, die echter met den
vrede van Bretigny 8 Mei 1360 beeindigd werd.
Koning Jan stierf 8 April 1364, en nu beklom K. V
zelf den troon. Met veel bekwaamheid hief hij de
koninklijke macht nit den staat van onbeduidendheid op, waarin die gebracht was, en had aan zijne
broeders en aan Duguesclin dappere veldheeren.
Nadat de oorlog met Engeland opnieuw uitgebroken
was, ontweldigde K. aan de Engelschen nagenoeg
al hunne bezittingen in Frankrijk ; bij zijnen dood
waren Bordeaux, Calais, Cherbourg, Bayonne en
verscheidene sterkten nog in tie macht der Engelschen. Hij was een bevorderaar van wetenschap en
studie, en had altijd geleerden ow zich been, door
wie hij ook het tegen den pans gerichte geschrift
Sorge du Vergier liet opstellen. Hij bepaalde de
meerderjarigheid voor Frankrijk's koningen op 14
jaren, stichtte de koninklijke bibliotheek, veering de
staten-generaal door eene vergadering van notabelen,
liet de Bastille bouwen, schlep cone staande armee,
en had bij zijne gemalin Johanna van Bourbon twee
zonen, nl. Karel VI (die hem opvolgde toen hij
16 Sept. 1380 stierf) en Lodewijk, hertog van Orleans.
— K. VI, bijgenaamd de Welbeminde, ook de
Krankzinnige, zoon van Karel V, gob. 3 Dec, 1368,

was 12 jaren oud toen hij 1380 zijnen vader opvolgde op den troon, terwijl zijne vier ooms, de hertogen van Anjou, Burgundie, Berry en Bourbon,
elkander bet regentschap betwistten, en Frankrijk
beroerden door al de gruwelen van een burgeroorlog;
de stad Rouaan kwam in opstand ; in Parijs zelf
sloegen de moordenaars, bekend onder den imam van
Maillotijnen, de geldmannen dood met ijzeren framers
(millets). In 1382 versloeg K. bij Roosebekd de in
opstand gekomene Vlamingen. In 1385 trouwde hij
met Izabella van Beieren, en nam 1388 de teugels
van het bewind zelf in handen. In 1392 toog hij ten
strijd tegen den hertog van Bretagne, die eene
schuilplaats verleende aan den moordenaar van
Clisson ; maar terwijl hij cinder eerie gloeiende zon
door het bosch van Mans trok, word hij in zijne
hersenen gekrenkt. Gedurende zijne verstandsverbijstering namen zijne ooms bet regentschap weder
op, en de burgeroorlog ontbrandde opnieuw. De
hertog van Orleans, broeder des konings, werd 1407
op last van den hertog van Burgundie vermoord, en
hierop scheurde geheel Frankrijk zich in twee partijen, nl. de Armagnaken (aanhangers van den hertog van Orleans) en de Bourguignons (aanhangers
van den hertog van Bourgogne of Burgundie); reeds
kort daarna werd de hertog van Burgundie vermoord bij w ijze van wederwraak. Hendrik V, koning
van Engeland, van deze verdeeldheid partij trekkende, wapende zich tegen Frankrijk, bevocht de
schitterende overwinning van Azincourt (1415), en
rnaakte zich meester van Normandie; vervolgens in
bondgenootschap getreden met den jongen hertog
van Burgundie, Filips den Goede, die den op zijnen
vader gepleegden moord to wreken had, en ook met
de lichtzinnige koningin Izabella zelve, liet de engelsche koning zich kronen als koning van Frankrijk
(1421). Den titel an koning bleef K. VI evenwel
nog voortdurend voeren, en zijn zoon (Karel VII)
voerde als rijksbestuurder het bewind over het weinige grondgebied dat hem nog restte. Te midden
van al die verwarring stierf K. VI den 21 Oct. 1422.
K. VII, bijgenaamd de Zegerijke, zoon van
Karel VI, geb. 22 Febr. 1403, regeerde bij de krankzinnigheid zijns vaders eenigen tijd ; doch genoodzaakt nit Parijs te viuchten, waar de partij van den
hertog van Burgundie de overhand had, nam hij de
wijk naar Bourges, waarom de Engelschen hem spottep.derwijs Koning ran Iiouiges noemden. Hij nam
den titel aan van rijksbestuurder, onderwierp verscheidene steden, en stelde een parlement in. Toen
de hertog van Burgundie vermoord was (1419) word
K. beticht daarin de hand gehad te hebben, en hij
werd van de troon-opvolging vervallen verklaard. Bij
zijns vaders dood (1422) door zijne eigene moeder
en schier de gansche wereld verlaten, terwijl de
Engelschen wester waren in Parijs, liet K. zich
niettemin als koning erkennen. Het gelukte hem de
op de Engelschen naijverige hertogen van Burgundie
en Bretagne voor zich to winnen; de heldhaftige
Dunois hield in bet veld tegen de Engelschen stand;
en eindelijk macht hij door de bedrijven van Jeanne
d'Arc (zie JEANNE) geheel en al zegevieren ; 17 Juli
1429 werd hij to Reims gekroond, Chartre.- word
veroverd, met Burgundie 21 Sept. 1435 vrede gesloten, Parijs 13 April 1436 bezet, en 12 Nov. 1437
deed K. VII zijne intrede in Parijs. 11e Eng, , !,-;chen
bezaten eindelijk van al hunne veroveringen in
Frankrijk niets meer, dan enhel de stad Calais. Door
K. VII werd regel gebracht iii het finantic—,vezen
en de rechtspleging ; hij stelde orde op de behoorlijke nitbetaling van soldij aim de troepen, on op het
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haudhaven vnn de krijgstucht ; door de Pragmatieke
Sanctie (U38) verzekerde hij de vrijheden van d,1
Gallicaansche Kerk ; hij vormde eene staande armee,
en onderdrukte den opstand der grooten, bekend
onder den naam van Pragueric. Zijne gemalin was
Maria van Anjou ; hij was echter niet zeer standvastig in de liefde; onder zijne minnaressen merken
wij eenigen tijd op de schoone Agnes Sorel. De
laatste levensjaren van K. VII werden vergald door
de eerzucht van zijnen zuon (Lodewijk XI); de
vrees, dat die ontaarde zoon hem nit den weg zocht
te rnimen door middel van vergif, was oorzaak dat
K. VII zich liet doodhongeren : ti ij stierf 22 Juni 1461.
K. VIII, bijgenaamd de Minzame, zoon van
Lodewijk XI en Charlotte van Savoje, geb. 30 Joni
1470 te Amboise, was 13 j. toen hij 1483 den troon
beklom. De voogdij werd opgedragen aan zijne zuster Anna van Frankrijk, dame de Beaujeu, in weerwil van de tegenkanting van Lodewijk, hertog van
Orleans. Reeds verloofd met Margareta, dochter van
den roomschen koning Maximiliaan, die zelf verloofd was met Anna, de erfgename van Bretagne,
won K. VIII in 1491 de hand van laatstgenoemde
en trad met haar (A nna van Bretagne) in den echt,
waardoor de gewichtige provincie Bretagne aan
Frankrijk kwam ; hieruit ontstond een oorlog, die
23 Mei 1493 eindigde met den vrede van Senlis.
Vervolgens deed hij oude aanspraken der laatste
prinsen van Anjou op Napels gelden, toog Aug.1494
met eene legermacht de Alpen over, trok 31 Dec.
Rome binnen, liet zich door den pans met het Napelsche beleenen, en nam 21 Febr. 1495 Napets in
zonder slag of stoot. Doch even spoedig als hij dit
nieuwe grondgebied veroverd had, ging het ook weder voor hem verloren. De pans, de Venetianen,
Sforza, hertog van Milaan, Ferdinand van Aragonie,
Izabella van Castilie, sloten een verbond tegen hem,
en noodzaakten hem nog in datzelfde jaar (1495)
Italie te ruimen. Op zijnen terugtocht aangetast hij
Fornovo door het geallieerde leger, dat 40,000 man
sterk was, bevocht K. met slechts 9000 man eene
schitterende overwinning, en had zoodoende het
geluk, \ceder over de grenzen van zip eigen land te
komen. Hij was een goedliartig, maar bekrompen
man, en stierf 7 April 1498 in zijne geboorteplaats.
Met hem stierf de oudste linie van Valois nit, en
hij werd opgevolgd door zijn neef, den hertog van
Orleans, die den naam aannam van Lodewijk XII.
K. IX, 2de zoon van Hendrik II en Catharina
(I e Medicis, geb. 27 Juni 1550, heette aanvankelijk
hertog van Orleans, en volgde zijnen broeder Frans II
op den troon 5 Dec. 1560, aanvankelijk onder het
regentschap van zijne moeder, die ook nog later
eenen even overwegenden als verderfelijken invloed
bleef uitoefenen op het regeeringsbeleid. Order
K. IX werd het rijk verscheurd door de drie eerste
Hugenoten-oorlogen. Toen het colloquium van
Poissy (1561), waarvan het doel was eene verzoening tusschen de beide partijen tot stand te brengen, den gewenschten uitslag miste, vatteden de
Hugenoten de wapenen op, onder aanvoering van den
prins an Conde. Na aanvankelijk eenige voordeelen
behaald te hebben, werden ze verslagen te Dreux
door den hertog van Guise (1562), te St.-Denis
door den connetable van Montmorency (1567), te
Jarnac en te Monconteur door den hertog van Anjou, later Hendrik III (1569). Eindelijk werd de
vrede geteekend te Saint-Germain (1570); en het
huwelijk van de zuster des konings met een jongen
protestantschen vorst, den koning van Navarre, later Heailrik IV, scheen een waarborg te zullen
—
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voor eene duurzame goede verstandhouding in de
toekomst, toen de rampzalige Bartholomeusnacht
(12 Aug. 1572) aan alles den bodem kwam inslaan.
Gehoor gevende aan de ellendige inblazingen zijner
moeder, gaf K. IX, op bet oogenblik waarop zijne
bruiloft gevierd werd, het nooit genoeg te brandmerken bevel tot het vermoorden van alle Protestanten in geheel Frankrijk. Deze onmenschelijke koning spoorde zelf de moordenaars aan tot het volbrengen van hun bloedwerk; men wil zelfs, dat hij
persoonlijk op zijne onderdanen stond te schieten
nit de ramen van het Louvre. Hij stierf ten gevolge
van zijne buitensporige levenswijs 30 Mei 1574, op
zijn sterfbed verteerd door gewetenswroegingen. Bij
zijne gemalin Elizabeth, dochter van .keizer Maximiliaan H, had hij Been kinderen, zoodat hij als koning opgevolgd werd door zijnen broeder Hendrik III.
K. X, onder dezen naam werd kardinaal Karel
van Bourbon door de Ligue als koning uitgeroepen
bij den dood (2 Aug. 1589) van Hendrik III. Zie
het art. BOURBON (Karel van) dl. I blz. 554, kol. 2.
K. X, Karel Filips, 4de zoon van den dauphin,
was een kleinzoon van Lodewijk XV, en broeder van
Lodewijk XVI en Lodewijk XVIII_ Geboren 9 Oct.
1757 te Versailles, voerde hij aanvankelijk den titel
van graaf van Artois. In 1773 trouwde hij met MariaTheresia van Savoje, die hem twee zonen schonk
(de hertogen van Augouleme en van Berry). Als
prins leefde hij verkwistend, werkte de hervormingsplannen van Lodewijk XVI tegen, behoorde onder
de eersten, die 1789 emigreerden, en zwierf door
Europa road, om verdedigers te zoeken voor de zaak
van het fransche koningschap ; hij was werkzaam bij
alle onderhandelingen en plannen tegen de fransche
republiek en tegen Napoleon. Na den dood van
Lodewijk XVII door Monsieur benoemd tot luitenant-generaal des rijks, deed hij, door de Engelschen
geholpen, eene poging om eene landing te bewerkstelligen op Ile-Dieu aan de kust der Vendee (1795),
doch dit mislukte. In 1813 begat hij zich nit Engeland naar Bazel, om nieuwe pogingen te beproeven ; doch eerst in het volgende jaar gelukte het hem
in Franche-Comte door te dringen met de Geallieerden ; 12 April 1814 deed hij als luitenant-generaal
des rijks zijne intrede in Parijs, en wist aanvankelijk
de genegenheid van velen te winnen door zijne minzaamheid. Bij Napoleon's terugkeer (1815) vlood hij
naar Lyon, en van daar naar Gent, en was na de
tweede restauratie der Bourbons een steunpilaar van
de partij der reactie, ofschoon hij zich voor het oog
tier wereld geheel vreemd hield aan de staatkunde,
en zijnen tijd doorbracht met jagen en kerkgaan.
Bij den dood van zijn broeder Lodewijk XVIII werd
hij zelf tot den troon geroepen (16 Sept. 1824).
Aanvankelijk waren zijne regeeringsdaden wel geschikt om hem bemind te makes ; doch door latere
maatregelen werd die eerste goede indruk langzamerhand vernietigd. Ziebier de voornaamstegebeurtenissen nit de regeering van K. X.: handhaving van
het ministerie Villele ; opheffing van de censuur (23
Sept. 1824); tractaat met St.-Domingo (17 April
1825); wet op de heiligschennis (20 April); toewijzing van een milliard francs als schadeloosstelling
aan de uitgewekenen (27 April); zalving des loinings
in de kathedraal van Reims (29 Mei 1825); ontbinding van de nationale garde (29 April 1827); wederinvoering van de censuur (24 Juni); expeditie naar
Griekenland en overwinning bij Navarino (6 Juli);
benoeming van een gematigd ministerie, met Mart ignac tot voorzitter (4 Jan. 1828), welk ministerie
eenigen tijd de reeds vrij algemeen zijnde misnoegd—
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heid wist te sussen ; benoeming van een ministerie
Polignac (8 Aug. 1829); inname van Algiers (6 Ju li
1830). Doch reeds weinige dagen na dien triomf
onderteekende hij (25 Juli) de ordonnantien, waarbn
de vrijheid der drukpers opgeheven, eene nieuwe
wet op de verkiezingen ingevoerd, en de tegen 3 Aug.
bneengeroepene Kamers ontbonden werden. Deze
inconstitutioneele handelingen voerden het misnoegen ten top; 27, 28 en 29 Juli waren drie dagen,
gedurende welke Parijs in gewapenden opstand was
(de Juli-onmenteling); en bij besluit van de voorloopige regeering, die zich op het stadhuis van Parijs geconstitueerd had, onder. de leiding van hertog
Lodewijk lips van Orleans als rijkshestuurder, werd
K. X vervallen verklaard van den franschen troon ;
2 Aug. 1830 deed hij afstand van den troon ten behoeve van zijnen kleinzoon, hertog .Hendrik van
Bordeaux, doch het was reeds te laat orn aan dezen
het koningschap te kunnen verzekeren. De van den
troon gebonsde Karel X ging 16 Aug. 1830 scheep
naar Engeland, hield daar op het kasteel van HolyRood in Schotland verblijf tot lin zich in Sept. 183'2
naar Praag begaf, waar hij het in de nabijheid gelegene kasteel Hradschin bewoonde tot 1835, toen
ging hij naar Kirchberg, en van daar eindelijk 1836
'.haar GOrtz, waar hij 6 Nov. 1836 stierf.
III. Fransche prinsen en koningen van Navarre.
Karel van Frankrijk, ook Karel van Lotharingen
genaamd, tweede zoon van Lodewijk d'Ontremer
en broeder van Lotharius, bekwarn bij zijns vaders dood geen het minste gedeelte van zijn rijk. In
977 ontving hij van keizer Otto II het hertogdoni
Neder-Lothariugen (Braband), waarop hij aanspraak
had door zijne moecler, en bewilligde er in, den keizer te huldigen als zijnen leenheer. Toen in 987 de
troon van Frankrijk ledig kwam door den dood van
zijnen neef Lodewijk den Vadzige, deed Hugo Capet
hem van de troon-opvolging uitsluiten, onder het
voorwendsel, dat hij een vasal was van den keizer.
Te vergeefs poogde K. zijn recht op den franschen
troon te doen gelden gewapenderhand ; na eerst
eenige voordeelen behaald to hebben, werd hij 991
in de stad Laon gevangen genomen, en opgesloten
in den toren van Orleans, waar hij 993 stierf.
Karel van Frankrijk of van Valois, zoon van
Filips den .Stoute, geb. 1270, ontving als apanage
de graafschappen Valois en Mellon (1285),en werd
1290 graaf van Anjou, Maine en Perche door zijn
huwelijk met Margareta, oudste dochter van Karel II
van Anjou, die in naam koning was van Sicilie. In
1283 was K. bekleed met den titel van vicaris van
den Heiligen Stoel. Eenige voordeelen, door hem in
Italie behaald op de vijanden van den pans, versehaften hem den eernaam van Verdediger der Kerk.
Omstreeks 1323 door zijn neef Karel den Schoone,
koning van Frankrijk, met de taak belast om Guyenne
en Vlaanderen te ontweldigen aan Engeland's honing Eduard II, droeg K. door het veroveren van
verscheidene steden NT eel bij tot den vrede, die reeds
kort daarna tot stand kwarn tusschen den honing
van Frankrijk en Izabella, koningin van Engeland,
de zuster van Eduard II. In het volgende jaar stierf
K. to Nogent, van de eerste zijner drie vronwen
(Margareta van Sicilie) eenen zoon nalatende, die
den troon van Frankrijk behlom onder den mm
van Filips VI, en de eerste honing was van den tak
der Valois. Men heeft van K. gezegd dat hij was
fits de roi, frere de roi, pere de roi, jamais roi.
Karel van Anjou, koning van Napels, broeder
van Lodewijk IX. Zie in de rubriek der koningen
van Napels.

Karel
Karel van Anjou, graaf van Maine, derde zoon
van Lodewijk II van Anjou, koning van Napels en
Sicilie, was de zwager en gunsteling van Karel VII.
Hij wilt zich in die guest staande te houden tot aan
den dood van dien honing, dien hij op zijne ,verschillende tochten vergezelde van 1449 tot 1452.
Bij de troonsbeklimming van Lodewijk XI scheen
hij zich aan dien vorst aan te sluiten, en werd met
de taak belast, om diens geschillen met den hertog
van Bretagne tot eene vereffening te brengen ; zijne
onderhandeling tot dat einde werkte intusschen
niets anders_uit, dan dat de haat van beide partneri
nog grooter werd. Na een nog dubbelzinniger gedrag
ged urende de befaamdeLigue, genaamd du Bien Public
zoowel in Normandie, waar hij verzuimde de Bretagners in bedwang te houden, als in den slag van
Montlhery, waar hij den koning in den steek liet en
de vlucht nam , zou men niet anders gedacht hebben
dan dat op zijn lafhartig of trouweloos gedrag door
Lodewijk XI de strengste straf zou worden toegepast : hij viel echter eenvoudig in ongenade bij dien
vorst, die reden had om K.'s broeder Rend, den koning van Sicilie, te ontzien. In 1472 stierf K.
Karel van Anjou, graaf van Maine en hertog van
Calabrie, zoon van den vorige, en laatste telg nit het
huis van Anjou, werd, krachtens het testament van
zijn 1480 gestorven oom Rend, begiftigd met het
hertogdoin Provence, doch stierf reeds kort daarna
(1481) nit verdriet over het afsterven van zijne
vrouw. Hij had van zijne voorouders reehten op den
troon van Napels geerfd, en droeg als koning van
Napels den titel van Karel IV. Zijne souvereiniteit
over Provence vermaakte hij aan Lodewijk XI en
diens opvolgers; de inlijving van die prov. bij Frankrijk had 1486 plaats door Karel VIII.
Karel van Blois, of van Chatillon, zoon van
Niargareta, zuster van Filips van Valois, trouwde
1337 met Johanna van Penthievre, dochter van Guido
en nicht van Jan III hertog van Bretagne. De huwelnks-voorwaarden bepaalden, dat K. van Blois den
naani en het wapen van Bretagne zou voeren, en dat
hij hertog Jan III zou opvolgen, die geen kinderen
had. Het meerendeel der edellieden en baronnen
huldigden K. als vermoedelijken opvolgen' van hunnen souverein ; doch Jan, graaf van Montfort, broeder van den hertog van Bretagne, wilde zich als de
naast gerechtigde doen gelden om zijnen broeder op
te volgen. Bij des hertogs dood (1341) brak dan
ook een bloedige oorlog nit, die 23 jaren voortdnurde ; eerst. in 1364 kwam daaraan eeneinde door
den dood van K. van Blois, die in den slag van Auray sneuvelde. In dezen langeu worstelstrijd, waaraan ook Frankrijk en Engeland deel namen, blonk
het grootsche karakter van de gravin van Montfort
nit, en trader] verscheidene beroemde krijgshelden
op den voorgrond, o. a. Gautier de Manni, 13eanmanoir, Duguesclin en Chandos.
Karel van Bourbon, connetable. Zie BOURBON.
Karel de Stoute, hertog van 13urgundie,
zoon van Filips den Goede, geb. 1433, droeg eerst
den titel van graaf van Charolais, en onderscheidde
zich reeds vroeg door zijnen rimed en door zijn fellen haat, tegen Lodewijk XI. Hij nat» deel aan de
Ligue du Bien-Public tegen dien honing, en leverde"
hem den onbeslist blijvenden slag van Montlhery
(1465). Wreedaardig van inborst, strafte hij met
verregaande strengheid de Imikenaars en Gentenaars,
die tegen hem in opstand waren gekotnen. Then hij
te weten gekomen was, dat Lodewijk XI, die met
hem onderhandelde te Peronne, middelerwiji opnieuw de Luikenaars tot opstand had laten aanhit-
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sen, noodzaakte hij den huichelachtigen franschen
koning met hem op te rukken tegen de opstandelingen, en hem behulpzaam te zijn om hen tot onderwerping te brengen (1468). Zijne geheele regeering
was slechts eene aaneenschakeling en van zijne oorlogen tegen Lodewijk XI (wiens machtigste vasal hij
was, en tegen wien hij den keizer van Duitschland
en den koning van Engeland in bet harnas trachtte
te jaren), en van zijn streven om zijn grondgebied
te vergrooten ten koste van zijne naburen, voornanielijk van Zwitserland en Lotharingen. Hij werd
door de Zwitsers verslagen in verscheidene ontmoetingen, bijv. te Granson, vervolgens te Morat, waar
zijne gansche armee vernietigd werd (1476); en
kort daarna vond hij den dood in de nabijheid van
Nancy, dat hij trachtte te ontweldigen aan den hertog van Lotharingen (1477). Met hem eindigde in
Frankrijk het leenmanschap. Hij liet eene dochter
na, Maria genaamd, die zijne staten erfde, en een
gedeelte daarvan overbracht in het huis van Oostenrijk, doorhaar huwelijk met aartshertog Maximiliaan,
zoon van keizer Frederik III.
Karel I (of II, als men Karel van Lotharingen als Karel I rnedetelt), hertog van Lotharingen,
werd opgevoed aan het hof van Frankrijk onder
Karel V, regeerde van 1391 tot 1431, verdedigde
de aanspraken op den keizerstroon van zijnen
schoonvader Robert tegen Wenceslas ; streed mede
in de fransche armee bij den slag van Azincourt, en
K. II (of III), bijwerd connetable in 1417.
genaamd de Groote, hertog van Lotharingen, zoon
van hertog Frans I en Christina van Denemarken
(de nicht van Karel V), was geb. 1543 te Nancy, en
was slechts 3 jaren oud, toen zijn vader stierf. Aan
zijne moeder Christina werd het regentschap opgedragen, gezamenlijk met den bisschop an Verdun.
Deze K. (1I of III) was een weldoener van zijn yolk
en gaf goede wetter) aan zijn land ; hij stichtte de
universiteit van Pont-b-Mousson ; ook de steden
Clermont in Argonne, Luneville, Stenay werden door
hem gesticht, en het bouwplan vastgesteld voor de
stad Nancy. Hij was gehuwd met Claudia, dochter
van Frankrijk's koning Hendrik II, en maakte 1589
aanspraak op den troon. — K. III (of IV),
hertog van Lotharingen in 1624, plaatste zich
onvoorzichtiglijk op eenen voet van vijandschap
tegenover Frankrijk, en werd van zijne staten beroofd door Lodewijk XIII (1631). Een gedeelte
bekwam hij terug door het tractaat van SaintGermain (1641) en dat van de Pyreneen (1659);.
maar hij werd opnieuw verdreven door Lodewijk XIV, omdat hij die tractaten geschonden had.
Hij stierf 1675, na eene overwinning te Consarbruck behaald te hehben op maarschalk Crequi.
Hij had gees kinderen; en krachtens zijn testament.
van 1660 werd Lodewijk XIV ,zijn opvolger.
K. IV (of V), neef van den vorige, erfde 1675
diens rechten, in weerwil van het, verzet daartegen
van Lodewijk XIV ; doch niet bij machte zich feitelijk in het bezit van zijne geerfde landen te stellen,
ging hij in oostenrijksche dienst. Hij won daar de
vriendschap van keizer Leopold, die hem de hand
schonk van zijne zuster, de aartshertogin Maria
dEleonore. Hij was een der beste veldheeren van het
keizerrijk, en behaalde, onder meer andere overwinningen, die in den slag van Mohacz op de Turken
(1687). Hij stierf 1690.
Karel I, koning van Navarre; zie KAREL IV onder de koningen: van Frankrijk. — K. II, bijgenaamd de Slephte (of Booze), geb. 1332, was een
achterk!einpon - van Filips III, en werd 1349 koning
—
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van Navarre. Recht op den troon van Frankrijk
hebbende, ingeval de linie der Valois uitstierf, hield
hij niet op tweedracht in Frankrijk te zaaien, in de
hoop, langs dien weg op den troon te zullen komen.
Tot dat einde trail hij in bondgenootschap met den
koning van Engeland, maakte aanspraak op verscheidene provincien, bracht Parijs in opstand tegen
den dauphin (Karel V), deed zelfs eene poging om
(lien prins nit den weg to ruimen door middel van
vergif, en hield zich niet ear rustig,dan toen Karel V
stevig op den troon zat. Toen wendde deze K. II
zijne blikken naar Spanje, en had langgerekte geschillen met Peter den \Vreedaard en Hendrik van
Trastamara, die elkander Castilie betwistten. Alle
partijen verradende, maakte hij zich zoo vele vijanden, dat hij, otn zich nit de engte to helpen, genoodzaakt was afstand to doen van een gedeelte zijner landen (1379). Eindelijk geleerd hebbende door
den tegenspoed, sleet hij zijne laatste jaren in vrede,
zich alleenlijk bezig hondende met zijn binnenlandsch
bestuur. Hij stierf 1387. Hij was gehuwd met eene
dochter van koning Jan. — K. III, bijgenaamd
de Edele, zoon van den vorige, volgde 1387 zijnen
vader op, en beijverde zich om met zijne naburen
in vrede te leven. Van de aanspraken, die zijn vader
op verscheidene provincien van Frankrijk gemaakt
had, deed hij afstand (1404), en ontving voor dat
afstand-doen aanzienlijke sommen gelds. Na eene
langdurige on vreedzame regeering stierf hij 1425.
Karel van Navarre, prins van Viane on infant
van Navarre. Zie CARLOS (d011).
IV. Keizers van Duitschland.
Karel I on II; zie onder de koningen van
Frankrijk KAREL DE GROOTE en KAREL DE KALE. —
K. III, bijgenaamd de Dikke, zoon van Lodewijk
den Deitscher en kleinzoon van Lodewijk den Vrome
(of Zachtmoedige), gob. 832, ontving bij de deeling
van zips waders rijk (876) slechts bet zuidwestelijk
gedeelte van Duitschland (d. i. Zwaben), doch erfde
door den dood van zijn broeder Carloman (880)
Beieren, Italic en de keizerskroon, en door den dood
van zijn brooder Lodewijk lI (882) het overige
Duitschland. De Noormannen, die in Lotharingen
hunne verwoestingen kwamen aanrichten, werden
niet met bet zwaard door hem verdreven, maar in
tegendeel door eene aanzienlijke sum gelds bewogen
hem met rust to laten. Gedurende de minderjarigheld van Karel den Eenvoudige tot rijksbestuurder
van Frankrijk benoemd (884), onderhandelde hij
andermaal met de Noormannen in plaats van hen
to bevechten, toen ze hunne strooptochten in Neustrie
kwamen doen, on verkreeg slechts tegen betaling
van 700 livres zilver, dat ze zich verwijderden.
Door dit lafhartig gedrag haalde hij zich de algeineene verachting op den hats, zag zich door zijne
armee verlaten, en werd door den algemeenen rijksdag van Tribur bij den Rijn (887) van den troon
vervallen verklaard. Het rijk van Karel den Groote,
slechts your een korten tijd weder in zijn geheel onder den schepter gebracht, spatte dus weder uiteen ;
on zoo good als geheel vergeten stierf K. III reeds
het volgende jaar (888) in de abdij van Reichenau.
K. IV, geb. 13 Mei 1316 to Praag, zoon van
koning Jan van Bohemen on kleinzoon van keizer
Hendrik VII, werd 1346 als koning van Bohemen,
1347 als keizer gekroond. Hij handhaafde zich, terwijl zijne beide tegenkeizers (Lodewijk, en Gunther
van Schwartzburg) kort na elkander stierven. Door
zijn tocht naar Rome, alsook door een lateren tocht
naar Italie, herstelde hij daar de rust niet; wet gelukte hem dat gedeeltelijk in Duitschland, waar hij
—
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zijnen naam vereeuwigde door het uitvaardigen van
de Gouden But (1356), die tot in ooze eeuw de
grondwet is geweest van het Duitsche rijk. Zijne

broeder Ferdinand volgde hem als keizer op, nadat
hij reeds eenige maanden vroeger zijne kroon als
koning van Spanje had overgedragen aan zijnen

voornaamste zorg wijdde hij aan de uitbreiding van
zijn grondgebied ; hij verwierf, behalve Bohemen en
Moravie, 1368 ook nog Silezie en de Neder-Lausitz,
en 1373 Brandenburg. In Bohemen deed hij veel ter
bevordering van beschaving en welvaart, moedigde
mijnwezen en landbouw aan, maakte de Moldau
bevaarbaar, bonwde de nieuwe stall, den hradschin
en de brag te Praag, en stichtte aldaar 1378 de
eerste duitsche universiteit. Hij was viermaat gehuwd, en stierf te Praag 29 Nov. 1378. Van zijne
zonen kvvam Wentzel in het bezit van Bohemen,
van Silezie en van de keizerskroon ; Brandenburg
vigil ten deel aan Sigismund, de Lausitz aan Jan.
K. V (in 't fransch Charles Quint), geb. 24 Febr.
1500 te Gent, oudste zoon van aartshertog Filips
Van Oostenrijk, en van Johanna, erfgename van
CaAilie en dochter van Ferdinand en Izabella van
Spanje. Reeds bij het leven zijner moeder, wier verstandelijke vermogens in eenen staat waren, die Naar
ongeschikt maakte tot regeeren, aanvaardde K. V de
tengelS van het bewind in Spanje (1516), en drie
jaren later, na den dood van Maximiliaan I, wend hij
tevens tot duitsch keizer verkoren (1519); zijn
medestander naar de keizerskroon was Frans 1, koning van Frankrijk, die dus zijn natunrlijke vijand
wend. Lang beoorloogden de beide vorsten elkander
met afwisselend krijgsgeluk, totdat K. V de overhand
behield; in den slag van Pavia (1525) wend Frans I
gevangen genomen, en zoo naar Spanje gebracht, waar
hij zich genoodzaakt zag te Madrid een zeer onvoordeeligen vrede te sluiten ; eenmaal weder in
vrijheid, bleef hij in gebreke de bepalingen van het
vredestractaat na te komen, en de oorlog begon opnieuw (1526); deze oorlog leverde als voornaamste
gebeurtenissen de inname van Rome door Bourbon
(1527) en den veldtocht van Lautrec in het koningrijk Napels (1528), en eindigde met den vrede van
Kamerijk. In 1536 begon K. V den oorlog nogmaals,
en kwam het beleg opslaan voor Marseille; hij werd
echter genoodzaakt terug te trekken, en sloot te
Nizza een stilstand van wapenen voor 10 jaren. In
1539 verkreeg hij van Frans I vergunning om door
Parijs te trekken, ten einde den opstand der Gentenaars te gaan beteugelen, en werd bij die gelegenheid in Frankrijk's hoofdstad met grooten luister
ontvangen. Desniettemin verklaarde hij drie jaren
later aan Frankrijk den oorlog ; (loch zijn leger werd
verslagen bij Ceresole, hetgeen tot den vrede van
Crespy leidde (1544). Ook N . erscheidene veldtochten
had K. V tegen Afrika ondernomen; hij versloeg
Barbarossa 1535, doch zag zijn aanslag op Algiers
mislukken (1541). Al zijne krachten spande K. V in
om de Kerkhervorming te fnuiken ; toen hij 25 April
1547 hij Muhlberg de overwinning behaald had op
Johan Frederik van Saksen, en het Augsburger Interim door hem uitgevaardigd was, dacht hij in
Duitschland zijn oogmerk bereikt te hebben. Doch
1552 trad Maurits van Saksen tegen hem in het
veld ; K. V moest naar Innsbruck vluchten, en 2 Aug.
1552 genoegen nemen met den vrede van Passau,
waarbij aan de Protestanten vrijheid van geweten
werd toegestaan. Middelerwijl had Hendrik II van
Frankrijk de lotharingsche bisdommen ingenomen,
en K. deed vruchtelooze pogingen om die te heroveren (vergeefs belegerde hij 1552 MAz, dat verdedigd wend door den hertog van Guise). No begon
zich zwaarmoedigheid meester van hem te !oaken,
en 1556 legde hij zijne beide kronen neder (zijn

zoon Filips II); hij begaf zich in het klooster Geronimo de San-Yuste in Estremadura, waar hij intusschen nog de raadsman bleef van zijnen zoon
Filips II, totdat hij 21 Sept. 1558 stierf. Behalve
zijn genoemden zoon en opvolger Filips II, had K.
bij zijne gemalin Izabella van Portugal nog een zoou
en twee dochters verwekt, nl.: Ferdinand (gest.
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1545), Maria (de vrouw van Maximiliaan II) en Johanna (de vrouw van Jan van Portugal). De natuurlijke kinderen of bastaarden van K. V waren :
don Juan van Oostenrijk, en Maria (die naderhand
zoo bekend werd als landvoogdes der Nederlanden).
K. VI, tweede zoon van keizer Leopold I, geb.
1 Oct. 1685, lief zich dadelijk na den dood van
Karel II als koning van Spanje kronen te Weenen
1703, en begaf zich 1706 naar zijn koningrijk, doch
vond daar een mededinger in Filips V, den kleinzoon
van Lodewijk XIV, hetgeen aanleiding gal tot den
Spaanschen Successie-oorlog ; bet mocht K. niet gelukken, zich in het bezit te stellen van zijne kroon.
Na het overlijden van zijnen broeder, keizer Jozef I
(1711), werd K. tot keizer van Duitschland verkoren, zoodat hij toen Spanje verliet ; en drie jaren
later deed hij bij het tractaat van Rastadt afstand
van zijne rechten op den spaanschen troon, en ontving als schadeloosstelling Napels, de hertogdommen
Milaan en Mantua, Sardinie en de Nederlanden. Onder zijne regeering behaalden de keizerlijke troepen,
aangevoerd door prins Eugenius, de overwinningen
van Peterwardein (1716) en Belgrado (1717) op
de Turken, die ten laatste genoodzaakt werden tot
den vrede van Passarowitz (1718). Vervolgens had
K. VI eenen nieuwen oorlog te voeren tegen den
koning van Spanje Filips V, en sloot met GrootBritannie, Frankrijk en de Nederlanden (1718) het
Viervoudig verhond tegen Spanje ; de hangende geschillen werden echter vereffend bij bet tractaat van
Weenen (1725). De oorlog brak opRieuw uit 1733,
toen Frederik-August, die door keizer K. VI was
begunstigd, verkoren werd tot koning van Polen,
ten nadeele van Stanislas, wiens verhefling was voorgestaan door Frankrijk deze oorlog eindigde 1735
met een verdrag, waarbij aan Stanislas, voor bet
derven van de poolsche kroon, Lotharingen als schadeloosstelling wend gegeven, terwijl Napels en Sicilie
weder aan Spanje afgestaan werden. Na bet beein,digen van dezen oorlog door de Turken aangetast,
moest hij him bij den vrede van Belgrado 18 Sept.
1738 Belgrado met Servie en Walachije afstaan. Hij
stierf 20 Oct. 1740. Daar hij uit zijn hnwelijk met
Elizabeth Christine van Brunswijk-Wolfenbuttel
slechts eene docker (Maria Theresia) naliet, stierf
met K. VI de mannelijke linie van het huis Habsburg nit. Om aan deze zijne dochter de troonopvolging te verzekeren had hij reeds 1713 de
Pragmatieke Sandie afgekondigd, die niet slechts
door al de oostenrijksche staten, maar tevens door
verscheidene mogendheden erkend was geworden.
In weerwil echter van deze voorzorg wend aan zijne
dochter het bezit van de kroon levendig betwist.
Over Napels had K. geregeerd van 1707 tot 1735.
K. VII (Karel Albert), zoon van MaximiliaanEmmanuel, kenrvorst van Beieren, destijds stadbonder der Spaansche Nederlanden, geb. 1697 to
Brussel, trail 1722 in den echt met eene dochter
van keizer Jozef I, en volgde 1726 zijnen vader op
als keurvorst van Beieren. Reeds 1732 protesteerde
hij tegen de Pragmatieke Sanctie; en toen keizer
—
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K. VI in 1740 gestorven was, weigerde hij diens
dochter Maria Theresia te erkennen, en beweerde
zelf op al de oostenrijksche erflanden aanspraak te
hebben krachtens een testament van Ferdinand I ;
om deze zijne rechten te doen gelden, sloot hij 18
Mei 1741 het Nymphenburger verbond met Frankrijk en Spanje. Door de troepen van Lodewijk XV
ondersteund, liet hij zich te Lintz kronen als hertog
van Oostenrijk, te Praag als toning van Bohemen,
en eindelijk te Frankfort als keizer (1742). Maar
reeds kort daarna begonnen de oorlogskansen te
verkeeren, en binnen weinig tijds verloor hij al zijne
veroveringen, zoodat hij te Frankfort resideerde als
een keizer zonder keizerrijk. Van eenen in val, dien de
koning van Pruisen in Bohemen deed (1744), trot
K. VII partij om zijne erflanden te heroveren, en deed
eindelijk zijne intrede in Munchen, waar hij 20 Jan.
1745 stierf. Als keurvorst van Beieren werd hij opgevolgd door zijnen zoon Maximiliaan Jozef; als
keizer had hij tot opvolger Frans I, den geinaal van
Maria Theresia.
V. Koningen van Engeland, Scholland en lerland.
Karel I, tweede zoon van Jacobus I, geb. 19
Nov. 1600 te Dunfermline in Schotland, werd prins
van Wallis door den dood van zijnen broeder Hendrik (1612), en beklom 1625 den troon, waarop hij
in den echt trad met de roomsch-kath. Marie Henriette van Frankrijk, ulster van Lodewijk X1II. Aan
voortreffelijke gaven naar lichaam en geest paarcle
hij al de stijfhoofdigheid, aan zijne famine eigen.
Door de zucht om de koninklijke macht meer en
meer nit te breiden en de rechten des volts in te
krimpen, lag hij aanhoudend overhoop met bet parlement, dat hem de noodige gelden weigerde of hem
billijke vertoogen deed, zoodat het dan ook viermaal
achtereen door hem ontbonden werd, en hij eigenlijk zonder parlement regeerde gedurende elf jaren.
Na reeds door allerlei willekeurige handelingen de
gemoederen tegen zich verbitterd te hebben, voerde
hij het misnoegen ten top, door in zijn gansche rijk
eene nieuwe liturgie te willen invoeren, die opgesteld was door aartsbisschop Laud. Nu kwamen de
Presbyterianen als een man in verzet, en stelden het
vermaarde Covenant op, bij welke acte zij zich verbonden, hunne godsdienst te zullen verdedigen met
opoffering des noods van goed en bloed (1638). Dit
was het sein tot de uitbarsting van den burgeroorlog ; en in dezen dreigenden staat van zaken zag
K. zich genoodzaakt, het nieuwe parlement bijeen te
roepen. Dit parlement, dat zich constitueerde voor
een onbepaalden tijd van duur, en nit dien hoofde
bekend is onder den naam van Long-Parliament,
werd 3 Nov. 1640 geopend; en wel verre van aan
den koning steun te verschaffen, kende het zich al
dadelijk de bevoegdheid toe, ow als rechten uitspraak
te doen over at de handelingen des konings : al de
door K. genomene willekeurige maatregelen werden
buiten werking gesteld, en ten gevolge van eenen in
Ierland uitgebroken opstand, nam het Parlement het
hoogste gezag geheel en at in handen. Na vergeefsche
pogingen om bet Parlement tot onderwerping te
brengen, verliet de koning 10 Jan. 1642 zijne hoofdstad, en nam de wijk naar York ; en no brak tusschen
den Koning en het Parlement feitelijk de oorlog uit.
Over het leger, dat het Parlement op de been bracht,
benoemde het Essex en Cromwell tot opperbevelbebbers ; en ook de Schotten schaarden zich aan de
zijde der Parlementairen. Na een afwisselend krijgsgeluk, waarip de Koninklijken reeds meer dan eens
de nederlaag_ l adden geleden, bevochten de Parlementairen eindelijk eene volkomene overwinning
i

257

15 Juni 1645 bij Naseby ; K. I vluchtte in Mei 1646
naar het schotsche hoofdkwartier, doch werd 16
Febr. 1647 voor geld door de Schotten aan bet Parlement uitgeleverd, in Juni echter door de Independenten uit de macht van bet Parletnent bevrijd. Daar
bij evenwel heimelijk onderhandelde met al de partijen zijner tegenstanders, verloren alien, toen dit
ontdekt werd, tot zelfs den laatsten zweem van vertrouwen in hem. Desniettemin scheen het Parlement
weder eenigszins tot den Koning toe te naderen, en,
nadat Cromwell's partij de Presbyterianen nit het
parlement verdreven had, traden ook de Schotten
weder voor den Koning op ; om hem dus alle kansen
of te snijden, werd hij 20 Jan. 1649 voor een buitengewoon gerechtshof gebracht, 27 Jan. ter dood veroordeeld wegens misbruik van macht en dwingelandij, en drie dagen later (d. i. 30 Jan. 1649) voor
Whitehall ter dood gebracht. Hij onderging zijn
lot met mannelijke waardigheid. Wat hem ook te
taste gelegd ['loge worden, hij was een man van
hooge beschaving des geestes, groote minzaaniheid in .den omgang, en vlekkelooze reinheid van
zeden. Dat hij ook verdienstelijk de letterkunde
beoefende blijkt uit zijne geschriften, in het licht
gegeven door Brown ('s-Hage 1651). Hij bad drie
zonen, nl.: Karel II (zijn opvolger), Jacobus (later
toning Jacobus II) en den hertog van Gloucester.
K. II, zoon van den vorige, geb. 29 Mei 1630,
ging tijdens den burgeroorlog naar Frankrijk, nam
na de ter dood brenging van zijnen vader (1649)
den titel van toning aan, landde 23 Juni 1650 in
Schotland, waar hij eenen goeden aanhang vond,
liet zich vervolgens te Scone kronen als koning (1651),
doch verloor 3 Sept. 1651 bij Worcester den beslissenden veldslag tegen Cromwell, en redde zich,
niet dan met bet grootste gevaar, door de vlucht.
Na behouden in Frankrijk gekomen te zijn, begat hij
zich naar de Nederlanden, waar hij verblijf hield,
totdat hij 1660 (twee jaren na Cromwell's dood)
hoordzakelijk door de ijverige bemoeiingen van generaal Monk op den engelschen troon werd geroepen ; 26 Mei landde hij te Dover, en deed 29 Mei
onder het oorverdoovend gejubel van eene ontelbare
volksmenigte zijnen intocht in Londen. Op het voetspoor zijns vaders wenschte hij geheel alken te
regeeren, ontbond herhaalde malen het parlement,
en koos tot raadslieden der kroon verdorvene ministers (zie CABAL). Door zijne lichtzinnigheid, zucht
tot vermaak en verkwisting geraakte hij reeds spoedig in geldverlegenheid, greep alle middelen te baat
om aan geld te komen, verkocht Duinkerken en
Mardijk aan Frankrijk, en genoot lang een vast jaargeld van Lodewijk XIV. Om bet misnoegen der bevolking onschadelijk te maken, bediende het Kabaalministerie zich van alle middelen, die daartoe konden Leiden; eindelijk evenwel viel dit zedelooze
ministerie door zijn streven om de Boomsch-katholieken te begunstigen ; de koning moest de Test-acte
onderteekenen, aan de gerechtelijke vervolging tegen
het zoogenaamde roomsch-katholieke komplot Karen
loop laten, en de Habeas-Corpus-acte geven. Toen
de storm tot bedaren was gekomen, stak de reactie
het hoofd oinhoog ; en even als vroeger de Roomschkatholieken, moesten 1683, ten gevolge van het
Ryehouse-komplot, de republikeinen bloeden. De
koning stierf 6 Fehr. 1685, en deed op zijn steribe sd
belijdenis van de roomsch-katholieke kerkleer. De
pest (1665) en de brand van Londen (1666) verhoogden den druk der tijden onder de regeering van
K. II. Onder hem ontstonden ook (1680) de partijen der whigs en tonics; door K. 11 wend het Ko17
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ninklijk Genootschap te Londen gesticht (1660);
en kenmerkte zijne regeering zich door eerie krachtige ontwikkeling der engelsche letterkunde, sterker
nog kenmerkte zij zich door een toenemend zedebederf, dat zich uit de hofkringen, waarin het bij
uitnemendheid heerschte, verbreidde onder alle klassell der bevolking. Geen wettige kinderen hebbende
uit zijn huwelijk met Catharine van Portugal, werd
K. II opgevolgd door zijnen broeder Jacobus H.
K. EduardStuart, genaamd de Preteg4ent.
—

Zie

STUART.

VI. Koningen van Zweden.
• Vijftien koningen van Zweden hebben den naam
van Karel gedragen. De regeering der zes eerste behoort meer tot het gebied der mythe, dan tot dat
der geschiedenis.
Karel VII, zoon van Sverker, regeerde over
Zweden van 1160 tot -1168 ; reeds sedert 1151 was
hij koning van Gothland. Hij verklaarde den oorlog
aan de bewoners van Ingermanland en Esthland,
om hen te noodzaken tot omhelzing van het Christendom. Hij stichtte vele kerken en kloosters, doch
begon reeds spoedig te ondervinden, dat de macht
der geestelijkheid te sterk werd. Toen hij middelen
beraamde om aan de aanmatigingen der geestelijke
heeten perk te stellen, werd hij in eenen opstand
(1168) gedood door Knot Erikson. Zijne vrouw
Christina vluchtte naar Denemarken met haren zoon
Sverker, die naderhand koning van Zweden werd.
K. VIII, zoon van Knut Bonde, waarom hij
veelal genoemd wordt Knutson of Canutson, stamde
of van koning Erik IX, den heilige. De vereeniging
van de koningrijken Denemarken, Zweden en Noorwegen,1397 te Calmar geproclameerd door Margareta van Waldemar, was voor Zweden niets anders
geweest dan eene bron van rampen, zoodat die vereeniging 1448, bij den dood van Christoffel den
Beier, verbroken, en Karel Knutson tot koning van
Zweden verkoren werd. Door Noorwegen werd hij
in het volgende jaar als koning erkend ; doch dit
rijk werd hem reeds spoedig ontweldigd door Christiaan I van Oldenburg, die hem eenigen tijd later
(1457) tevens noodzaakte den troon van Zweden op
te geven. Ko•t daarna echter heroverde K. den troon,
doch .werd andermaal verdreven. Ten derden male
in het bezit van zijne kroon geraakt (1467), bleef
K. VIII dien dragen tot aan zijnen dood (1470).
K. IX, vierde zoon van Gustaaf Wasa, geb. 4
Oct. 1550, voerde aanvankelijk den titel van hertog
van Sodermanland. Bij den dood van zijnen oudsten
broeder Jan Ill (1592) trok hij partij van de awezigheid van zijnen broeder Sigismond, die tot koning van Polen verkoren was, en deed zich benoernen
tot rijksbestunrder, waarna hij zich eenige jaren
later (1604) als koning liet uitroepen. In 1595 hail
hij een decreet nitgevaardigd, houdende, dat de
Luthersche kerkleer voortaan de eenige in zijn rijk
gedulde godsdienst zoude zijn. Hij hail oorlog te
voeren tegen de Russen, en trail als overwinnaar nit
dien strijd ; maar hij leed gevoelige nederlagen in
zijne oorlogen tegen de Polen en Denen. Ilij stichtte
1607 de stall Gothenburg, en stierf 1611. Zijne
eerste vrouw was Anni Nlaria, doehter van paltsgraaf Lodewijk sedert 1592 had hij zijne tweede
vrouw, Christine van Holstein, die hem zijn opvolger, den beroemden Gustaaf Adolf geschonken had.
— K. X (Karel Gustaaf), geb. 8 Nov. 1622, zoon
van Johan Casimir, paltsgraaf van Tweebruggen, en
Catharine. dochter van Karel IX van Zweden nit
zijn eerste huwelijk. Als prins owlet- den naam van
de 4► alts -qoal" bekend, streeil hij na den dood van
—
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zijnen oom, koning Gustaaf Adolf, in den *30-j.
oorlog, werd 1648, kort voor den Munsterschen
vrede, opperbevelhebber over de zweedsche armee
in Duitschland, en beklom na de abdicatie van zijne
nicht, koningin Christina, 1654 den troop. Hij was
een onverschrokkewlepheer. Eerst wendde hij zijne
wapenen tegen deROJEW.,(1655), won den vermaarden veldslag valilVaischau, die drie dagen duurde
(1656), en maakte zich binnen drie maanden tijds
van geheel Polen wester. Te gelijk met den koning
van Polen, die door Oostenrijk gesteund werd (1657),
had K. X te strijden met den koning van Denemarken, rukte- met zijne armee over de dichtgevrorene
Belten van eiland tot eiland, en kwam zoo op het
eiland Seeland aan. Nu verspreidde zich schrik en
verslagenheid in Kopenhagen ; en bij het tractaat
van Rothschild bedong hij, dat hem Schonen en nog
eenige andere provincien afgestaan wierden (1658),
die sedert tot Zweden zijn blijven behooren. Onder
voorwendsel, dat het tractaat niet naar behooren ten
uitvoer was gelegd, verscheen K. X, die van een
eenig Scandinavisch rijk droomde, reeds spoedig
opnieuw voor Kopenhagen, bestormde die stad, doch
werd afgeslagen, en veranderde nu de belegering in
eene stelsehnatige insluiting. Hij maakte zich gereed
tot eenen nieuwen aanval om de stad te bemachtigen,
toen hij 1660 plotseling stierf te Gothenburg. Hij
was gehuwd met Hedwig Elenonore van Holstein.
K. XI, zoon en opvolger van den vorige, geb.
1655, stond aanvankelijk (1660) onder voogdij van
zijne moeder Hedwig Eleonore, en bij het tractaat
van Oliva, dat 1660 door den raad van regentschap
gesloten ward, word de door K. X aangevangen
oorlog beeindigd, en aan Zweden eene aanzienlijke
vergrooting van arondgebied toegestaan. In 1672
aanvaardde K. XI zelf de teugels van het bewind ;
in verscheidene gevechten bracht hij aan Christiaan V, koning van Denemarken, die hem den oorlog verklaard had, de nederlaag toe, en noodzaakte
hem tot eenen voor Zweden voordeeligen vrede
(1679). Zijn binnenlandscli bewind was streng,
nadat hij 1680 door de staten-vergadering met een
onheperkt gezag was bekleed ; den adel ontnam hij
niet slechts verscheidene privilegi6n, maar beroofde
dien tevens van vroeger verworvene bezittingen, die
te voren staats-eigendom waren geweest. Tegen
deze verdrukkingen was het bezwaarschrift van den
adel en van Patkul namens de Liplanders gericht,
dat 1689 aan den koning ingediend werd. Hij was
gehuwd met Ulrike Eleonore van Denemarken ; en
toen hij 15 April 1697 stierf, liet hij aan zijnen
zoon en opvolger een koningrijk na, dat in bloeienden stint, verkeerde, eene uitrnuntende armee en
Tito vloot bezat, en eene gevulde schatkist, zooals
nog geen zijner voorgangers ooit had nagelaten.
K. XII, zoon en opvolger van den vorige, geb.
27 Juni 1682 te Stokholm, werd bij zijns vaders
dood door de staten-vergadering meerderjarig verklaaril, en beklom den troon (1697). Zulk een jeugdigen vorst meenden zijne naburen gernakkelijk te
kunnen vermeesteren, zoodat Frederik IV van Denemarken, August II van Polen en Peter I van Rusland
een verbond aangingen tegen hem. Allereerst wendde
K. XII zijne wapenen tegen Denemarken, kwam het
beleg opslaan voor Kopenhagen, en noodzaakte Frederik IV tot den vrede van Travendahl (8 Aug. 1700).
No rukte hij op naar Koerland, en bevocht met 8000
man tegen 50,000 Russell de schitterende overwinning bij Narwa (Nov. 1700). Vervolgens ontzette
hij hat door Sakseri belegerde Riga, rukte toen Polen
binnen, liet daar honing August II van den troon
—

—

Karel

Karel
stooten en Stanislas Leszczynski in diens plaats op
den troon plaatsen, vervolgtle zijnen tegenstander
tot in Saksen, waar hij hem 1706 noodzaakte den
vrede van Alt-Ranstadt te teekenen, waarbij August II
formeel afstagd deed van den poolschen troon. Hij
bezoedelde Miter den roem zijner overwinning door
de gruwzame wijze, waarop hij PAW ter dood liet
brengen;en de vruohten van die overwinning gingen
geheel verloren, toen hij zich door Mazeppa liet
overhalen, om Rusland te gaan beoorlogen in de
Ukraine. Met 43,000 man rukte hij op naar Moskou,
doch werd 8 Juli 1709 bij Pultawa totaal door den
tsaar Terslagen, en genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de vlucht over de turksche grenzen, de wijk
nemende naar Bender, waar hij bijna 4 jaren verblijf hield. Gedurende zijne afwezigheid, beklom
August weder den troon van Polen, tsaar Peter rukte
Lijfland binnen, en Frederik van Denemarken hemachtigde Schonen. Middelerwijl deed K. XII, die
in zekeren zin de gevangene was der Turken, at het
mogelijke om de Porte tot den oorlog tegen Rusland
aan te zetten. Toen hij gedrongen werd ow Turkije
te verlaten, weigerde hij zulks ; toen men hem dreigde
met uitzetting, verschanste hij zich in het door hem
bewoonde huis, en verdedigde zich daar (1713) met
eenige bedienden tegen een geheel armee-korps,
dat zich genoodzaakt zag het huis in brand te steken, ten einde zich meester te kunnen maken van
zijnen persoon (1 Febr. 1713). No werd hij vervoerd naar Demotika bij Adrianopel ; en van hier
vertrok hij te paard, vermomd als een eenvoudig
oflicier van het duitsche leger, trok door Hongarije
en Duitschland, en bereikte, na zestien dagen en
zestien nachten doorgereden te hebben, 22 Nov.
1714 de stad Stralsund. in deze stad belegerd door
eene vereenigde armee van Denen, Saksen, Pruisen
en Russen, deed hij wonderen van dapperheid tot
23 Dec. 1715 ; toen moest Stralsund voor de vijandelijke overmacht bezwijken, en K. XII redde zich
door de vlucht naar. Lunden in Schonen. Nu tastte
laij Noorwegen aan, en trad door tusschenkomst van
baron GOrtz in onderhandeling met Peter den Groote
en Alberoni, over planners van veelomvattenden aard.
Doch op het punt zich door de bemachtiging van
Fredrikshall meester te maken van de laatste noorweegsche sterkte, die nog door hem veroverd moest
warden, werd hij 30 Nov. 1718 in de loopgraven
voor die plaats doodgescboten. Zijne zuster UlrikeEleonore, gezamenlijk met haren man Diederik van
Hessen, volgde hem op den troon; doch met den
dood van den heldhaftigen K. XIII verdween Zweden nit de rij der groote rnogendheden van Europa.
K. XIII, geb. 7 Oct. 1748, was de tweede
zoon van koning Adolf Frederik en van Louise Ulrike,
de zuster van Frederik den Groote. Hij voerde aanvankelijk den titel van hertog van Sodermanland,
en was opperbevelhebber der vloot onder de regeering van zijnen broeder Gustaaf III. Toen deze 1792
vermoord was, werd K. met het regentschap bekleed,
dat voortduurde tot 1796, toen Gustaaf IV meerderjarig werd, waarop K. zich van bet staatstooneel
terugtrok, en stil ging leven op zijne landgoederen.
Door de omwenteling van 1809 werd Gustaaf IV
echter van den troon geworpen (20 Juni), en K. in
zijne plaats tot koning verkoren. Hij aanvaardde de
regeering onder den naam van K. XIII, en haastte
zich met Frankrijk, Rusland en Denemarken vrede
te sluiten; eenige jaren later kwam bij echter weder
met Denemarken in oorlog ter zake van Noorwegen,
welk land bij veroverde en 18U formeel met Zweden vereenigde. Sedert het jaar 1774 gehnw' —•
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Hedwig Elizabeth Charlotte van Holstein-Gottorp,
had hij echter nit dit zijn huwelijk geen kinderen;
daarom adopteerde hij prins .Christiaan August van
Holstein-Augustenburg tot troonopvolger ; doch toen
deze prins 1810 gestorven was, adopteerde K. XIII
den franschen maarschalk Bernadotte, die dan ook
bij den dood van K. XIII (5 Fehr. 1818) den zweedschen troon beam onder den naam van Karel XIV.
K. XIV, vroeger Jean Baptiste Jules Bernadotte
genaamd, geb. 26 Jan. 1764 te Pau in Frankrijk,
was de zoon van een fransch rechtsgeleerde. In
fransche krijgsdienst getreden 1780, was hij bij bet
uitbarsten van de groote omwenteling serjant, doch
doorliep spoedig alle graden, en was weldra bekend
als een der beste fransche generaals. In 1798 (16
Aug.) trad hij in den echt met Eugenie Bernardine
Desiree Clary (geb. 8 Nov.1781, gest. 17 Dec. 1860),
eene dochter van den koopman Clary te Marseille,
en eene zuster van de vrouw van Jozef Bonaparte.
In 1804 werd hij verheven tot maarschalk ; en voor
zijne schitterende bonding in den slag van Austerlitz werd hij heloond met het prinsdom Ponte-Corvo.
In 1806 versloeg hij de Pruisen voor Halle en bij
Lubeck, waar hij Blucher gevangen nam. Vervolgens
oprukkende naar Polen ; trok hij de Weichsel over,
bezette Elbing en Braunsberg, en versloeg de Russen
bij Mohrungen en bij Spanden aan den Passarge,
waar hij z•aar gekwetst werd (1807). Na zijn herstel benoemd tot gouverneur air Hanze-steden, en
met de taak belast om tegen Zweden te ageeren,
staakte hij echter grootmoediglijk de vijandelijkheden, zoodra hij vernam, dat eene omwenteling Gustaaf IV, die tegen Frankrijk vijandig gezind was,
van den troon had geworpen (1808): door dit gedrag won hij de hoogachting en toegenegenheid der
Zweden. Zijne hooding bij deze en meer,andere gelegenheden verried echter in de oogen van Napoleon
eene zekere mate van zelfstandigheid, die door den
keizer, voor wiens wil alles moest buigen, niet gaarne
gezien werd. In 1809 droeg Bernadotte, als. bevelhebber van het 9e korps, dat meerendeels uit Saksen
bestond, veel bij tot de overwinning bij Wagram ;
doch de diensten, door zijn korps bewezen, werden
niet zooals hij verwacht had in de bulletins des
keizers erkend, waarom hij zijn ontslag indiende.
Bij zijn terugkeer in Frankrijk werd hij echter dadelijk aan het hoofd gesteld van de troepen, die
tegen de (Juli 1809) op Walcheren gelande Engelschen moesten ageeren. Ook hier nam hij weder
maatregelen op eigen gezag, zonder des keizers bepaalde bevelen of te wacbten ; en ofschoon hij zijne
moeilijke taak in twee maanden tijds geheel en al
ten uitvoer bracht, werd hem het kommando ontnomen, en viel hij geheel in ongenade. Van eene andere zijde echter werd hij ruimschoots daarvoor
schadeloos gesteld : '20 Aug. 1810 werd hij door de
staten-vergadering van Zweden tot kroonprins van
dat rijk verkoren, en zweedsche afgevaardigden kwamen hem formeel dien titel aanbieden; met toestemming van keizer Napoleon nam hij dien aan,
ging 19 Oct. tot het Protestantismus over, landde
20 Oct. in Zweden, werd hij acte van 5 Nov. door
Karel XIII geadopteerd, en nam de namen Karel-Jan
aan. Aanvankelijk schaarde hij zich aan de zijde van
Napoleon, dien hij zelfs ondersteunde in bet Continentale stelsel; doch toen in het begin van 1 g 1 2
fransche troepen bet grondgebied van ZW ,‘,1Cn schonden, en zijne vertoogen desweiyo ocen gehoor vonden, brak hij met Fr--- en verbond zich 24
nusland en Engeland. Tot opper
laar._.rc)
,,u08e v t1i
an—de Noorder-armee benoemd, landd
—
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hij te Stralsund met 30,000 Zweden, overwon Oudi..
not bij Gross-Beeren, Ney bij Dennewitz, en droeg
krachtdadig bij tot den voor de Franschen noodlottigen alloop van den slag bij Leipzig. Na dezen
slag opereerde hij .niet verder tegen Napoleon, doch
wendde zijne wapenen tegen Holstein, en -floodzaakte Denemarken tot den vrede rte Kiel, waarbij
hem het bezit van Noorwegen werd Veltekerd. Slechts
langzaam rukte hij op tegen'frankrijk, blijkbaar
bezield met de wht om zijne Zweden te sparen,
en 1815 verktaardi hij zich onzijdig. Bij den dood
van Karel XIII bekltim hij den.troon (5 Fehr. 1818);
hij deed zeer veel voor de welvaart van zijn yolk, en
bevorderde zooveel hij kon de verbroederiug van
de Noorwegers met de Zweden. Hij stierf 8 Maart
1844, en werd opgevolgd door zijnen zoon Oscar.
K. XV (Karel Lodewijk Eugenius), oudste
zoon van koning Oscar en Josephine van Leuchtenberg, geb. 3 Mei 1826, trad 19 Juni 1850 in den
echt met Louise (geb. 5 Aug. 1828), oudste dochter
viii prins Frederik der Nederlanden, nit welk huwelijk 31 Oct. 1851 eene dochter (Louise) geboren
werd. Den 8 Juli 1859 volgde K. XV zijnen vader
op den troon, werkt krachtig ter'bevordering van
de stoffelijke welvaart en den vooruitgang van zijn
land, is een begunstiger van wetenschap en kunst,
en zelf een verdienstelijk dichter. Zijn broeder, prins
Oscar (geb. 21 Jan. 1829), voert den titel van hertog van Oost-Gothland.
VII. Roningen van Spanje.
Karel I. Zie KAREL V in de vierde rubriek,
Keizers van Duitschland. — K. II, koning van
Spanje en Napels, geb. 5 Nov. 1661, zoon van Filips IV en Maria Anna van Oostenrijk, volgde 1665
zijnen vader op, onder regentschap van zijne moeder. Eerst door deze geregeerd, werd hij dat vervolgens door zijn bastaard-broeder don Juan van
Oostenrijk, door zijne eerste vrouw Maria Louise
van Orleans (gest. 1689), en eindelijk door zijne
ministers. Hij beging de onvoorzichtigheid deel te
nemen aan den bond tegen Frankrijk, en zag zich
door Lodewijk XIV berooven van de Franche-Comte
en van verscheidene provincien der Nederlanden
(1678). Ook nit zijn tweede huwelijk (met Maria
Anna van Palts-Neuburg, gest. 1740) geen kinderen
hebbende, benoemde hij bij zijn testament (1700)
Filips van Frankrijk, hertog van Anjou, kleinzoon
van Lodewijk XIV, tot zijnen troonopvolger, en stierf
I Nov. 1700. Hij was de laatste spaansche koning
uit bet Habshurger huffs, dat gedurende twee eeuwen
over Spanje geregeerd had ; onder de regeering van
K. II verloor Spanje als mogendheid de laatste resten van aanzien, die het nog in de oogen van Europa
bezat. Met den door K. II benoemden troon-opvolger
(Filips V) kwam de dynastie der Bourbons op
den spaanschen troop, en lieu ten gevolge ontgond reeds spoedig de spaansche successie-oorlog.
K. III, koning van Spanje, geb. 20 Jan. 1716,
zoon van Filips V en Elizabeth Farnese, droeg den
naar van don Carlos tot hij 1759 na den dood van
zijnen ouderen broeder Ferdinand VI den spaanschen
troon beklom. lanvankelijk regeerde hij over Parma,
flat hij 1 751 van zijne moeder geerfd had, eenige
jaren later (1755) stond zijii vader hem zijne
af op het koningrijk der Beide Sicilien, dat hij
in
tijd bemachtigde (de Oostenrijkers, die
het hem betwl ,, ,,.1, werden door hem verslagen bij
Bitonto), en door rrao.,-.., ;1, werd
(1755) erkend
onder den naam van Karel I s •
28 ; am ,
hij vorstamfig over zijne
tii;o ; tneli hij .17;9 op deo troon Yam Spanje
—
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als Karel III, stond hij het koningrijk der Beide
Sicilien aan zijnen derd. -m zoon (Ferdinand) af, onder bepaling, dat dit rijk nimmer met Spanje ver 7
eenigd mocht worden, maar steeds eon eigen koning'
zou hebben.uit de Bourbons van Spanje. Met Lode,
wijk XV sloot bij 1761 het hate de famille, waar,'
door de rechten der Bourbons Wesden verzekerd ; en
hij stond Frankrijk als bondgenoot ter'zijde in de
twee oorlogen (1762 en 1778) tegen Engeland; in
den eersten dier twee oorlogen ondervond bij niet
anders dan tegenlieden, doch- in den tweeden
lukte bet hem, althans gedeeltelijk, zijne verliezen te
herstellen. Vervolgens ondernam hij de Weill*iag
van de algerijnsche zeeroovers, doch zag zijne:pogingen met geen gewenschten uitslag bekroond. - Hij
stierf 13 Dec. 1788, en werd opgevolgd door zijnen
zoon Karel IV. Melding verdient hier de poging .van
K. III om eene hervorming te brengen in de Tspaan-,
sche kleederdracht, welke poging echter 1765 oorzaak2
werd van een verschrikkelijken opstand te Madrid.
K. IV, koning van Spanje, zoon en opvolger
van Karel III en van Maria Amalia van Saksen, geb.
12 Nov. 1748 te Napels, kwam 1759 met zijn vader
naar Madrid, en beklom 13 Dec. - 1788, bij zijns waders dood, den spaanschen troon. Hij diet zich geheel
regeeren door zijne gemalin Louise Marie van Parma,
en door Karen en zijnen gunsteling Alcudia, prins de
la Paz, en was de speelbal van alle gebeurtenissen.
In 1793, na de ter dood brenging van Lodewijk XVI,
verklaarde hij den oorlog aan Frankrijk, doch zag
zich reeds spoedig genoodzaakt den vrede te sluiten
en zelfs een of- en defensief verbond met Frankrijk
aan te gaan (Hazel 1795). Ten gevolge van dit verbond was hij verplicht oorlog te voeren tegen Portugal en tegen Engeland ; laatstgenoemde mogendheid bracht hem een geweldigen slag toe bij Trafalgar (1805), en ontnam hem zijne schoonste kolonien. Vervolgens werd hij de speelbal van Napoleon ; weldra het juk moede, dat de keizer hem oplegde, en dat hij vnichteloos poogde af te schudden,
Wilde hij de wijk nemen naar Amerika; doch in
het ten nitvoer leggen van dat plan werd hij verhinderd door den opstand van Aranjuez (18 Maart
1808), bewerkt door zijnen zoon, den prins van
Asturie (Ferdinand VII), ten wiens behoeve K. zich
gedwongen zag afstand van den troon te doen (19
!shall). Doch Napoleon noodzaakte hem, die abdicatie te herroepen, en opnieuw afstand te doen
(5 Mei 1808), doch ditmaal ten behoeve van Napoleon. Hierop werd K. naar Compiegne gebracht,
hield later te Marseille verhlijf, en vestigde zich
eindelijk te Rome. Nadat hij in Dec. 1818 zijne
gemalin verloren had, stierf hij zeif (op eenen uitslap dien hij naar Napels deed) 19 Januari 1819.
— K. V, zoo noemde zich de tweede zoon van
K. IV, are pretendent naar den spaanschen troon;
zie CARLOS (don), dl. I, blz. 647, kol. 1.
VIII. Koningen van Napels en van de Beide Sicilien.
Karel I, graaf van Anjou en koning van Napels, was een zoon van den franschen koning Lodewijk VIII en broeder van den heiligen Lodewijk. Hij
vergezelde zijnen broeder naar Egypte, en werd te
gclijk met hem gevangen genomen na den slag van
Mansoerali (1250). Zoodra hij in vrijheid gesteld
was, kwam het bewind aanvaarden over Provence, flat hij geerfd had door zijne vrouw. In 1264
riep pans Urbanus IV hem te hulp tegen Manfred,
koning van Napels en Sfeilie g die zich het misnoegen van den heiligen Stoel op den hals had gehaald,
hem de kroon van dien. voert. En wer,,
'
van het koningrijk NapeL
—
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meester te maken; doordien hij Manfred versloeg
(1266) en zijnen neef Conradin (1268); maar hij
bezoedelde den roem zijner overwinningen door zijne
wreedheid. Hij maakte zich derwijze gehaat bij de
Sicilianen, dat ze onder de leiding van Johannes
van Procida tegen hem samenspanden. In 1282 wer= ',
den at de Franschen, die zich te Palermo hevonden,
vermoord op Paasch-maandag, op het nor, waarop
in de kerken de vespers gezongen stonden te worden, .nit welken hoofde men aan dit bloedbad den
naam heeft gegeven van Siciliaansehe Vespers. Door
dit afschnw wekkendemoordtooneel ging Sicilie voor
K. verloren ; hij bleef echter meester van het koningrijk Napels; doch van dat oogenblik af aan had hij
niet anders nicer dan tegenheden;*en stierf 1285.
— K. II van Anjou, bijgenaamd de Manke of
Kreupele, zoon van den vorige, was 1284, bij een
gevecht, dat hij onvoorzichtiglijk aan de Sicilianen
leverde, in hunne handen gevallen, en zat nog gevangen toen zijn vader stierf. Eerst in 1289 bekwam
hij zijne vrijheid weder, en liet zich kronen als koning van Napels. Hij deed vergeefsche pogingen om
Sicilie,. dat zijn vader verloren had, te herwinnen ;
doch regeerde met meer zachtheid en wijsheid dan
zijn voorganger. Hij stierf 1309, en liet den troon
na aan zijnen zoon Robert. Een andere zoon van
K. II, nl. Karel-Martel (zie 29 reg. lager), betwistte
1290 den troon van Hongarije aan Andreas III.
— K. III van Durazzo, achterkleinzoon van den
vorige, werd 1381 tot den troon van Napels geroepen door pans Urbauus VI, die rnisnoegd was op
koningin Johanna. Zonder slag of stoot maakte K.
zich van de kroon meester, en liet koningin Johanna wurgen ; doch vervolgens had hij zich te
verdedigen tegen Lodewijk I, hertog van Anjou, ten
%lions behoeve koningin Johanna afstand van den
troop gedaan had. Ook met den pans, die hem op
den troon geplaatst had, en die hem daarom de wet
dacht te kunnen voorschrijven, geraakte K. III reeds
spoedig in onmin. Intusschen wend hij 1385 tot
den troon van Hongarije geroepen, als eenige erfgenaam in de mannelijke linie ; doch op het oogenblik, waarop hij zich verbeeldde, alle moeilijkheden
te boven te zijn, werd hij (1386) vermoord op last
van de koningin van Hongarije, die slechts geveinsd
had afstand van hare rechten te doen. Zijn zoon
Ladislas was zijn opvolger op den troon van Nape's.
— K. IV, graaf van Maine, pretendent. Zie onder
de fransche prinsen KAREL VAN ANJOU, blz. 254, d I. II.
— K. IV, koning van Napels, dezelfde als Karel
van Spanje (Karel V als keizer van Duitschland).
— K. V, koning van Napels. Zie KAREL II van
Spanje. — K. VI, koning van Napels. Zie het
art. KAREL VI van Duitschland.
VII, genaamd don Carlos. Zie het art. KAREL III van Spanje.
— Karel – Martel, koning van Hongarije, tweede
zoon van Karel II, koning van Napels, en Maria,
koningin van Hongarije, werd als toning erkend
1290 hij den dood van Ladislas IV ; doch hij win
Been bezit van zijnen troon, en stierf te Napels 1293,
op 23-j. leeftijd. Hij liet eenen zoon na, Charobert,
die na hem over Hongarije regeerde.

IX...ilerlogen van Savoje,
koningen van Sardinia, enz.

Karel I, hertog van Savoje, was pas 14 jaren
oud, toen hij 1482 zijnen broeder Philibert I opvolgde, en stierf op 21-j. leeftijd, zonder iets van
aanbelang uitgericht te hebben. Desniettemin gaf
men hem den vereerenden bijbaam van Krijgsheld.
— K. II, zoon van den vorige, was 9 maanden
oud, toen zijn vader stierf, en stierf zelf op 8-j. leeftijd.
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-- K. III, bijgenaamd de Goede, hertog van Savoje, volgde 1504 zijnen broeder Philibert H op.
-

Zijne regeering was eene halve eeuw van nagenoeg
rdets anders dan rampspoed en ongeluk. Hij weifelde
aanhoudend tusschen zijnen fleet* Frans I en zijnen
zwager Karel V, en werd mishandeld door beiden.
Hij stierf letterlijk van verdriet 1553 te Verceil.
— Karel –Emmanuel I, hertog van Savoje,
hijgenaamd de Groote, regeerde van 1580 tot 1630.
Partij trekkende van de onlusten in Frankrijk, maakte
hij zich meester van het markizaat Saluzzo, en liet
zich door de Ligueurs tot graaf van Provence benoernen 1590. Hendrik IV wreekte zich op hem, door
hem Savoje en een gedeelte van Piemont te ont- •
nernen. Door eene matelooze eerzncht gedreven,
maakte K.-E. I na den dood van keizer Matthias
aanspraak eerst op den keizerlijken troon, vervolgens op het koningrijk Cyprus en op het prinsdom
Macedonia. Hij stierf ten laatste van spijt, teen hij
zag dat al zijne eerzuchtige plannen hem mislukten.
— Karel – Emmanuel II, hertog van Savoje,
zoon van Victor-Amedeiis, geb. 1634, volgde 1638
zijn broader Frans-Hyacinthus op, ender voogdij
zijner moeder, Christina van Frankrijk, dochter van
Hendrik den Groote. Hij aanvaardde zelf de teugels
van bet bewind pas in 1648, en regeerde tot 1675.
— Karel – Emmanuel III, tweede koning
van Sardinia nit het hills van Savoje, zoon van koning Victor-Amedeiis II, geb. 1701, beklom den
troon 1730, na zijns radars abdicatie. Hij verbond
zich 1733 met Frankrijk en Spanje, die het plan
gevorwd hadden om bet bids van Oostenrijk te verzwakken. Aan bet hoofd der verbondene troepen
het Milaneesche, overwon de Keizerveroverde
lijkeu bij Guastalla, en bekwam, als belooning, het
Novareesche en eenige teener' van het keizerrijk.
Door het uitzicht op eene vergrooting van grondgebied liet hij zich 1742 overhalen, de partij der
koningin van Hongarije te kiezen tegen Frankrijk
en Spanje ; hij maakte zich meester van Modena,
vervolgens van Mirandole, en legde groote krijgskundie e bekwaamheden aan den dag ; (loch hij verloor 5000
man bij Coni (1744). In 1746 shoot hij
'
te Turijn vrede met Frankrijk, wijdde zich vervolgens
geheel aan het binnenlandsch bestuur, en stierf 1773.
— Karel – Emmanuel IV, vierde koning van
Sardinia, zoon van koning Victor-Amedeiis 111 ;
volgde1796zijnarop,dechtgs
gedeelte van zijn rijk bad • zien ontnemen door de
Franschen. Deelende in de ongelnkken der Bourbons, Nvaarmede hij verbonden was, deed K.-E. IV
vruchtelooze pogingen om in zijn rijk de rneer en
meer veldwinnende omwentelingszucht te enderdeukken. Ilij werd genoodzaakt at zijn grondgebied
op bet vasteland af te staan aan Frankrijk, en nam
de wijk naar Sardinia (1798). In 1802 deed hij afstand van den troon ten behoeve van zijnen broader
Victor-Ernmanuel I, en ging te Rome verblijf houden,
waar hij zich uitsluitend aan de godsdienst wijdde,
en 1819 stierf als lid van de orde der Jezuleten.
hertog van Genevois, in 1821
— Karel – Felix,
koning van Sardinia geworden door de gedwongene
abdicatie van zijnen broeder Victor-Emmanuel I.
beteugelde de opstandelingen, herstelde de orde in
zijn rijk, bracht regel in de administratie, en voerde
een militair wetboek in. Hij stierf kinderloos 1831,
en liet den troon na aan Karel-Albert (die nu volgt).
— Karel – Albert, geb. 2 Oct. 1798, zoon van
prins Karel Emmanuel van Savoje-Carignan en van
Maria Christina, eene dochter van hertog Karel van
Saksen err Koeriand (die later de vrouw ward van
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den prins van Montleart), werd na zijns vaders dood
(1800) hoofdzakelijk opgevoed in Dresden, trad
1817 in den echt met Maria Theresia van Toskanen,
en woonde sedert in Piemont, waar hij 1821 aan
het hoofd der omwenteling geplaatst, 13 Maart door
koning Victor-Enimanuel I, tot de aankomst van
den troon-opvolger, benoemd werd tot rijksbestuurder, en als zoodanig den eed aflegde op de spaansche
constitutie, doch 21 Maart heimelijk Turijn verliet,
en zich naar bet oostenrijksche hoofdkwartier begat.
Vervolgens hield hij verblijf te Florence en in Frankrijk, en maakte 1823 den veldtocht naar Spanje
mede, waarop hij vergunning bekwam om naar Turijn
terug te keeren, en .1829 onderkoning van Sardinie
werd ; 27 April 1831 beklom hij als koning den
troon,. na den dood van Karel-Felix (zie 26 regels
booger), en bleef als regeerstelsel het absolutismus
volgen, doch in liberalen geest. Sedert de optreding
van pans Pius IX beide hij over tot de hervormingsbeweging, en scheen niet afkeerig, zich aan het hoofd
van Italie te stellen ; 23 Maart 1848 verklaarde hij
den oorlog aan Oostenrijk, doch werd in twee veldtochten overwonnen, waarop hij 23 Maart 1849
afstand van den troon deed, naar Portugal ging, en
28 Juli 1849 te Oporto stierf. Als koning van Sardinie werd hij opgevolgd door zijn oudsten zoon
Victor-Emmanuel, die bestemd was zulk eene groote
rol op het staatstooneel te spelen en zijnen titel te
verwisselen tegen dien van Koning van Italie (zie
ITALte, blz. 166 en 167, dl. II),
X. Verschillende personen.
Karel, onttroonde hertog. van Brunswijk, voluit
Friedrich August Wilhelm Karl, geb. 30 Oct. 1804
te Brunswijk, oudste zoon van hertog FrederikWillem bij Maria Elizabeth van Baden, kwam na
zijns vaders dood onder voogdij van den britschen
prins-regent, werd tegen diens wil in Oct. 1823
meerderjarig verklaard, en trad sedert 1826 onverholen te voorschijn met eene regeeringsrichting, geheel tegen de maatregelen indruischende, wider het
regentschap genomen. De handelingen van hertog
K. droegen het kenmerk van de grootste willekeur ;
daarbij hield hij vertrouwelijken omgang met verscheidene lieden, die, \vat de zedelijkheid betreft,
in eenen zeer dubbelzinnigen reek stonden. De
klachten, die uit het land tegen hem opgingen, vonden eindelijk 1829 weerklank bij den Bondsdag,
waarop de hertog naar Frankrijk ging; doch (le Juliomwenteling van 1830 dreef hem nit Parijs naar
Brussel ; ook van daar were hij door de revolutie
verdreven; en nauwlijks was hij in Brunswijk teruggekeerd, of daar brak een opstand nit, die hem noodzaakte zijn behoud te zoeken in de vlucht (zie bet
art. BRUNSWIJK). Eene poging out ten-1g to keeren
mislukte. In 1831 verklaarden de agnaten hem tot
regeeren onbekwaam, en werd bet bewind aanvaard
door zijnen broeder Wilhelm. Sedert heeft hij afwisselend verblijf gehouden in Frankrijk, Engeland,
Nederland, enz., en heeft herhaalde malen door zijne
avontuurlijke levenswijs veel van zich doen spreken,
zoo o. a. te 's-Gravenhage, waar hij omstr. 1863 of
64 tegen hoogen prijs een aanzienlijk huffs huurde,
reeds kort daarna weigerde dat huis te betrekken,
geruimen tijd met de lieden van zijn gevolg, in een
logement verbUjf hield, en den eigenaar van bet gohuurde huis tot het voeien van een proces dwong,
dat, eenige jaren hangende bled, en nog niet uitgewezen was nadat K. reeds lang wetter naar Parijs
terug was gekeerd. Om de vele rechtgediligen, reeds
door hem tegen anderen en door amicron tegen hem
gevoerd, gaf men hem den bijnaam vanProcessenonan

Karol, aartshertog van Oostenrijk, hertog van
Tescben, derde zoon van keizer Leopold II, geb. 5
Sept. 1771 te Florence, een der beste veldheeren
van den lateren tijd, nam sedert 1792 roemrijk deel
aan de veldtochten, en was lang op het slagveld een
der bekwaamste tegenstanders van Napoleon. In
1805 voerde hij bet bevel in Italie tegen Massena,
met wien hij 30 Oct. bij Caldiero streed, doch in
den nacht van 1 op 2 Nov. zijnen meesterlijken
terugtocht naar Croatie aanving, om de erflanden
te hulp te komen. Nu werd hij generalissimus, en
reorganiseerde het krijgswezen. In 1809 rukte hij
Beieren binnen, _doch werd aan den Donau genoodzaakt tot den terugtocht, bestond den roemrijken
slag van Asperren-Esling, waaraan zich echter geen
belangrijke gevolgen vastknoopten, en leed 5 en 6
Juli de nederlaag bij Wagram, van waar hij eenen
geregelden terugtocht uitvoerde naar Znaim. Kort
daarop legde hij at zijne waardigheden neder, en
woonde aanvankelijk te Teschen, later te Weenen.
Na Napoleon's terugkeer van Elba was K. gedurende
eenigen tijd gouverneur van Maintz. Hij stierf 30
April 1847. Van zijne Militarische Werke zijn deel
1-3 in het licht verschenen (Weenen 1861-62).
Karel Alexander, gouverneur der oostenrijksche Nederlanden, coon van Leopold, hertog van
Lotharingen, en Elizabeth van Orleans, was een
broeder van keizer Frans I, en 1742 te Luueville
geboren. Toen Lotharingen afgestaan moest worden
on tvingK.-A. eene apanage, werd 1740 oostenr. generaal der artillerie, kort daarna veldmaarschalk, terwijl hij tevens aangesteld werd als gouverneur over
de Nederlanden. Aan de Silezisehe oorlogen, alsook
aan den 7-j. oorlog, heeft hij een werkzaam aandeel.
genomen, en keerde 1757 naar de Nederlanden terug.
Hij stierf 1770 te Brussel.
Karel Eduard, de laatste der Stuarts. Zie
STUART (Karel Eduard).
Karels orde, 1) eene spaansche orde voor
burgerlijke en militaire verdiensten, 19 Sept. 1771
ingesteld door Karel Ill van Spanje, en vernieuwd
1814 door Ferdinand VII. — 2) eene zweedsche
orde, wordt slechts aan vrijmetselaars van den
hoogsten zweedschen graad geschonken, en is ingesteld 27 Mei 1811 door Karel XIII.
Karem, stad. Zie C_HARAX 4).
Karen, een volksstam in Achter-Indio, inzonderheid verspreid over de aan de Britten toebehoorende provincien. De K. zijn sedert 1830 door protestantsche zendelingen tot het Christendom bekeerd.
Hunne taal (waaraan het Sgau- en het Pgho-dialect
meer bijzonder bekend zijn geworden) behoort tot
de eenlettergrepige talon, en wordt met birmanische
letters geschreven.
_
K IRENSK.
Hi
_.an_.
d
Karensk, stad in aziat. _us
Karghan, stad in turksch Armenie, ejalet
Erzeroem, hoofdplaats van het landschap Terdzjan,
aan den Karasoe ; 10 a 12,000 inw.
Kargeh, stad in de groote oasis van Egypte;
ruiners van een tempel.
Kargopol, stad in europeesch Rusland, gouvt.
Olonetz, 8 wren gams bezuiden Olonetz ; 3000 inw.;
is zeer owl, en diende tot plaats van ballingschap
voor verscheidene beroernde rnssische personen.
Kariees, of Karpos, hoofdplaats der priesterrepubliek op Athos, met omstr. 100 huizen; is de
zetel van den turkschen aga-bostandzji (den eenigen
Mahomedaan ahlaar) en vair de heilige synode.
Karikal, of Karinkala, fransche bezitting op
de kust van Coromandel in (lost-Indio, circa 3 vierk.
rnijlen groot, met 50,000 zielen, en de hoofdstad
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Karmathen, musulmansche sectarissen, volgelingen van Karmath (zie dat art.), waren slechts
van den Kavery. Het grondgebied K. werd 1739
een tak van de Ismaelieten. Ze waren aanhoudend in
door den radjah van Tandgaoer aan de Franschen
oorlog met de kalifen van Bagdad, die zij heschouwafgestaan. De stad K. was niet onbelangrijk van 1740
den als onwettig. De K. heerschten over een gedeelte
tot 1763, werd 1803 door de Engelschen bemachvan Arabie en over de monden van den Euphraat.
tigd, en 1814 aan de Franschen teruggegeven.
Karimken, kinderen van Europeanen en Mon- Onder Djafer II (Moktader Billah) viel Mekka in
bonne macht. Ze werden omvergeworpen en uitgolen ; dat bastaardras wordt hoofdzakelijk aangegeroeid in 982. Men gelooft, dat de Nosairis, die
troffen in de russisch-mongoolsche grensstreken.
men tegenw. in sommige gedeelten van Syrie aanKarimon, eilanden in nederl. 0. I.: 1) in den
treft, een overblijfsel van de K. zijn.
soendaschen archipel, beoosten Sumatra. — 2) in
de Zee van Java , omstr. 8 mijlen benoorden den
Karmelieten, monniken en nonnen. 'Lie het
art. CARMEL.
Hoek van Djapara (op Java), is het grootste eiland
der Karimon-Djawa- (ook wel genaamd KarimonKarmelieter kloosters in de Nederlanden : 1) te Boxmeer, N.-Braband, telde I Jan. 1844
Java-)groep. — 3) Groot-K., e'en der Riouwsche
zeventien leden. — 2) voormalig klooster te Doomeilanden, bezuiden de straat van Malakka, vortnt
spijk, Gelderland. — 3) voorm. klooster te Haarlem
met Sabon en eenige andere eilandjes de zoogein 't begin der Houtstraat, gesticht 1249 ; nit dit
naamde Kust van Sabon. — 4) Klein-K., mede een
klooster zijn afkomstig de portretten der graven
der Riouwsche eilanden.
van Holland (van Diderik I of tot Maria van Bur.e K
-ARIKAL.
Karinkala. Zie
gundie en Maximiliaan van Oostenrijk), thans op 't
Karioe, dorp op het 0. I. eiland Ceram ; bij
stadhuis te Amsterdam. — 4) voormalig klooster
K. 30 Sept. 1828 nederlaag der nederl. troepen tegen
eene bende van ruim 2000 muiters.
te Monnikendam ; zie MARIeNGAARD. - 5) voormalig
Karische Zeb, of Karische Golf, gedeelte van klooster te Ouddorp, N.-Holland (Kennemerland),
gesticht 1467, afgebroken 1572. — 6) voormalig
de noordelijke 1Jszee, tusschen het eiland Novaklooster te Utrecht, is thans het Buis van arrest. —
Zembla en het vasteland, staat door de Karische Poort
7) voormalig klooster te Woudsend, Friesland ; zie
of Karische Zeeengte (noordelijke doorvaart, tusschen
het Waigatz-eiland en Nova-Zembla) naar het noorMARIA's CONVENT. - 8) voormalig klooster te 1.11st,
Friesland ; is in den spaanschen oorlog afgebroken.
den in gemeenschap met de IJszee.
— Karrnelitessen-kloosters bestonden : 1) te Boxmeer.
Karkaii, grensstad in stam Juda ; Jozua 15: 3.
2) te Haarlem, gesticht 1465 aan de Voldersgracht,
Karki, eilandje bij Rhodus. Zie CHARM.
omstr. 1600 afgebroken. — 3) te 's-Hertogenbosch,
Karkissa. 'Lie KERKISIEII.
aan 't einde der St.-Jorisstraat,gesticht omstr.1622.
Karkor, stad der Midianieten ; Richt. 8 : 10.
4) te Oirschot, in de Nieuwstraat, gesticht omstr.
Karl, duitsche naam voor Karel.
1640, vernietigd door Jozef II in 1783 ; de geneKarleby, of Carleby, twee steden in het finsche gouvernement Wasa (Nicolaistad), nl.: Oud-K.
zingen, die zekere geneesheer Arnoldus Fey deed,
(Gamla-K.) met 2100, en Nieuw-K. (Ny-K.) met
werden toegeschreven aan eene weiriekende wonderolie, die gezegd werd nit het lijk der laatste abdis
1200 inw.
van dit klooster te druipen ; doch bij gerechtelijk
Kariman. Zie r-ARLOMAN.
onderzoek bleek de geheele wonder-historic fabel
Karlstadt, de hervormer. Zie CARLOSTADT.
Karmarsch (Karl), duitsch technoloog, geb. en bedrog te zijn.
17 Oct. 1803 te Weenen, eerst leeraar der technoKarmi, drie personen in het 0. T. Zie CHARM!.
logic aan bet Polytechnisch instituut aldaar, sedert
Karmbe, goed bebouwd eiland aan de noor1830 hoofd-directeur der Polytechn. school to Haweegsche kust, behoort tot bet amt Stavanger, is 4
❑ over, leverde, behalve een aantal verdienstelijke
mijlen Lang, tot driekwart mij1 breed, en bevat drie
opstellen in tijdschriften, o. a. Einleitung in die
parochien.
mechanischen Lehren der Technologic (3e druk 2 dIn.
orp ; zie CARNAC.
Karnak, i) ffr ansc h d orp
Hanov. 1857-58), en gezamenlijk met Friedrich
2) dorp op de rumen van Thebe in Opper-Egypte.
Heeren Technisches Worterbuch (2e druk, 3 dln.
— 3) hoofdstad van 't landschap Loggene (Logone),
Praag 1854-56).
in het rijk Bornoe, aan den Serbenal; 15,000 inw.
Karmath (Hamdan, genaamd), stichter van
Karnal, ind. stad ; bij K. twee gedenkwaardige
eene musulmansche secte, leefde in de 9e eeuw. Hij
veldslagen, nl.: 1739 tusschen Mohammed-schach en
bestreed de leerstellige punten van den Islam, preNadir-schach ; en 1761, toen aan de Mabratten de
dikte gemeenschap van goederen, alsook van vronnederlaag toegebracht werd door de musulmansche
wen, verwierp alle openbaring, vasten, bidden en
radjahs. Zie overigens CARNAUL.
aalmoezen-geven, en gaf in zijne leer den vrijen
Karnatik, of Karnata, ook Karnara, ind. landteugel aan de hartstochten. Hij stierf omstr. 900,
schap. Zie CARNATICA.
naar men wit als slachtoffer der wraak van een opKarnemelks Zee, de Zee van Java.
perhoofd der Ismaelieten, met wien hij in oorlog
Karnoel, stad in Decan. Zie CURNOUL.
was geraakt. Hij zetelde in het noordoosten van
Karnos, Carnus, eon waarzegger, lieveling van
Arable, aan de grenzen van Mesopotamie, in eene
Apollo, werd bij de overvaart naar den Peloponnesus
sterkte, die hij Dar-al-Hedzjra noemde, en begon
door Hippotes Peen der Heraclieden) vermoord. Den
zijne leer te verbreiden in de omstreken van Koefah.
naar hem genoemden Apollo Carnius ter eere, werd
Zijne opvolgers breidden zijne veroveringen nit ; een
in den ganschen Peloponnesus een feest gevierd, dat
hunner, Aboe-Taher, maakte zich meester van Basnegen dagen duurde.
sora (923), van Koefah (924), en onderwierp bet
h. Zie
Karnten,, 0o f _..arnt_en
K
2:i r ARINTHIe.
gansche land tot aan Perzie. Deze sectaris noemde
Karpathen (de), of Karpaten, het Karpatisch
zich K. naar zijne geboorteplaats Karmathi, nabij
gebergte. Zie KRAPACZ.
Koefah. Het gewijde schrift zijner secte was eene veel
Karpathische Zee. Zie 17-ARPATHO.
met het Koefisch overeenkomende soort van Arab.
Karpfen, vrijstad in het hongaarsche coniitaat
letterschrift, en heet Karmathisch letterschri ft.
Sohl ; 2200 inw.; minerale bronnen.
K. (met 15,000 inw.) aan een uitwaterings-arm
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Karpinski

Karpinski (Frans), poolsch dichter, geb. 1745
(of 1760) te Holosco in Galicie, gest. 11 Sept. 1823.
Rader zijne werken (4 din. Warschau 1806 ; nieuwe
druk Leipzig 1836) treft men verscheidene echt
nationale liederen aan.
Karp°, een der horen. Zie HOBE.
Karpus, een Christen te Troas; II Tim. 4 : 13.
Karr (J. B. Alphonse), fransch satiricus, geb.
4 Nov. 1808 te Munchen, wijdde zich te Parijs aan
de dagbladpers, en vestigde zijnen naam als romanschrijver. met Sous les tilleuls (2 dln. Parijs 1832),
waarop hij een aantal andere romans liet volgen.
Voornamelijk echter heeft hij zich eene etiropeesche
vermairdheid verschaft door zijn bijtend satiriek
vlugschrift, getiteld Guepes (d. i. Wespen), door
hem uitgegeven van 1839 tot 1848. Later heeft hij
zich als handelaar in bloemen te Nizza gevestigd.
Kartasana, vlek op Java, resid. Kediri, 14
urea gaans bezuiden Soerabaja ; 4000 inw.; in de
nabijheid milieu van eene prachtig gebouwde badplaats met zes waterleidingen, veel beeldhouwwerk,
en opschriften in de Kawi-taal.
Kartha, stad in stain Zebulon ; Jozua 21 : 34.
Karthan, stad in stam Naphtali ; Jozua 21 : 32.
Karthli, lat. Cartalinia, ook Carduel genaamd,
landschap tusschen Imeretie en Kaketh, in Transcaucasia, vorinde vroeger een gedeelte van Georgie,
en behoort tegenw. tot het russ. gouvt. Tiflis. Voor
Opper-K. zie ACHALTSICKEE.
Karthuizers, de leden eener in 1086 door
den heiligen Bruno gestichte monniken-orde (zie
CHARTREUSE), waarvoor de regel, opgesteld 1134
door prior Guigo, 1170 door den pans goedgekenrd
werd. Behalve door de gewone geloften, zijn de K.
tevens verbonden tot een altijddurend stilzwijgen,
en onthouden zich ook van het gebruik van vleeschspijzen. Iedere monnik woont in eene afzonderlijke
cel (Laura), die hij slechts eens in de week verlaten
mag. Kloosters der K. vindt men tegenw. nog in
Italie, Zwitserland en Frankrijk.
Karthuizerinnen
vormden zich in de 13e eenw in Frankrijk, en bleven, ofschoon gestadig minderende, bestaan tot 1790.
Karthuizer —kloosters (voormalige) in de
Nederianden : I) even buiten de Haarlemmerpoort
te Amsterdam, gesticht 1393 ; hier logeerde 1521
toning Christiaan II van Denemarken, zwager van
keizer hard V, bij gelegenbeid van zijn bezoek te
Amsterdam; 27 Sept. 1566 werd dit k(ooter door
het amsterdamsch gepeupel geplunderd ; later legerde
daar het krijgsvolk van Lumey, toen hij Amsterdam
biokeerde, en toen hij moest aftrekken, werd bet
geplunderd en in brand gestoken; wat er van bleef
staan werd 1609, bij de uitlegging van Amsterdam,
binnen de stad getrokken. — 2) buiten de Waterslootspoort te Delft, gesticht 1430, op bevel der
Staten geslecht oinstr. 1570. — 3) in de Langstraat,
prov. N.-Braband, buiten Geertruidenberg, aan de
(sedert in loop veranderde) Donge, gesticht omstr.
1332 ; nor de Ulervorming gesloopt, en de monniken
op pensioen gesteld. — 4) te Horssen in Gelderland.
— 5) te V ucht in N.-b'raband, in 1475 van Dlingen
naar Vucht overgebracht, overvallen en op brandsehatting gesteld door Maarten vary Ross= 1545,
word het 1566 door tie beeldstormers nit 's-13oselt
geplunderd en verwoest. — 6) buiten de Catharijnepima te Utrecht, gesticht 1593: op last tier utrechtsc he regeering afgebroken 1580, nit vrees dat het,
Pei.I schniinest kon worden voor de Spaujaarden. —
7) op het zeenwsehe elland Sehouwen. — 8) op de
Veluwenzoom in de prov. Gelderland.
en 2;
.) —AIRES
r.
Karyee. Zie 1)

'Casimir
Kasan. Zie KAZAN.
Kasanlik. Zie KAZANLYK.
Kasba, zoo noemen de A rabieren, inzonderheid
in de barbarijsche stater, de citadel en bet paleis
van den vorst. Vooral bekend is de K. van Algiers,
op eene hoogte bezuiden de stad, die de gewone
residentie was van den laatsten dey van Algiers; in
die K. vonden de Franschen zijne schatkist. — Voor
de K. van Mekka, zie KAABA.
Kasbin. Zie KAZWIN.
Kasch .... Zie KASJ
Kasehan. Zie KASJAN.
Kaschau, hong. Kassa, fransch Cassovie, koninklijke vrijstad in 't hongaarsche comitaat Abaujvar, aan de Hermid, 7 uren gaans bezuiden Eperies;
16,500 inw.; is tegenw. een der voornaamste expeditie-plaatsen voor het handelsverkeer tusschen
Hongarije, Galicie en Polen; werd onder de regeering van Emerik omringd met moron; 1270 door
Stephanus V, en later door Andreas 111, vergroot;
doorstond 1441 eene belegering der Bohemers. —
Aangaande de Vlakte van K. zie AMS ✓ LFELD.
Kaschem-Biamrillah. Zie het artikel
KAJEM-BIAMBILLAH.
Kaschuben. Zie CASSUBEN.
Kasiphja, of Chasiphja, babylonische stad ;
Ezra 8: 17.
Kasjan, Kaschan, Kachan, de regelmatigste
stad van Perzie, in de prov. Irak-Adzjemi, 19 mijlen
benoordw. Ispahan ; 100,000 inw.; gesticht door
Zobeida, de vrouw van Haroen-al-Razjid. onder de
regeering van Kerim-khan word K. door eene aardbeving verwoest, doch spoedig weder opgebOuwd.
Kasjgar, Kaschgar, Cashgar, Cachgar, stad in
chineesch Tartarije (Klein-Bucharije); 80,000 inw.;
citadel met een stork chineesch garnizoen ; is de
stapelplaats voor bet gansche handelsverkeer van
Middel-Azii.,, , en tegenw. de hoofdplaats van het
landschap K. aan de westgrens van het chineesche
rijk. Vroeger was K. de hoofdstad van een machtig
rijk, dat geregeerd werd door een genghiskhanidischen vorst.
Kasjin, Kaschin, .Kachine, stad in europ. Rusland, gouvt. Twer, aan de Kasjinka, die zich in
de Wolga o ► tlast, Iigt 17 mijlen benoordoosten
Twer, en heeft 5200 inw.; is in de 13e en 14e eeuw
rnenigwerf door de Tartaren verwoest.
Kasjira, Kaschira, Kachira, stad in europ.
Rusland, gouvt. Toela, aan de uitwatering der rivier
K. in de Oka, 18 mijlen beznidoosten Moskou:
3200 inw.; lag eerst op den linkeroever der Oka,
doch werd in de 16e en 17e eeuw ontvolkt en verwoest door oorlog en pest, en daarna in 1656 op den
reehteroever der rivier als nieuwe stad opgebouwd.
Kasjmir, Cashmere, Cachemire, .Kaschmir, het
mule Caspiria, landschap in Oost-Indio, gevormd
nit cell langwerpig dal van het flimalaya-gebergte,
wordt hesproeid door den Dzjelern (Jhelum) en de
zich in diem stroom ontlastende rivieren, heeft een

zacht klimaat, is omstr. 900 vierk. mijlen groot, bij
uitstek vritehtbaar, en heeft eene hevolking van ongeveer 800,000 zielen, deals ► elijders van de n Is l am ,
deels van het, Brahmanismns; ze behooren tot den
Ilindoe-statn, spreken eene eigene tail (het K as jmiri)
en !even hooldzakelijk win landhouw en veeteelt;
eel) hoofd-artikel van tie knnstvlijt der bevolking zijn
de wereldberoemde, kosthare Cachenuire-shawls, gewoven van het Nvolachtige fijne Naar der zoogenaarntle K.-geiten. Tot in de 16e eenw was K. con
o ► alhankelijk rijk, onder eigene tartaarsche vorsten
(loch in 1586 word het veroverd door den groot-

Kasjna
mogol Akbar, en bleef met het mongoolsche rijk
vereenigd tot 1754 toen het geheel in handen viel
van de Afghanen, die reeds sedert 1747 begonnen
waren gedeelten van K. te veroveren ; eene provincie
van Kaboel bleef K. tot 1809; en 1819 werd bet
door de Sikhs bemachtigd, en door Randzjit-Singh,
den maharadzja van Lahore, ingelijfd bij het rijk
der Sikhs, en werd tot 1845 geregeerd dop,r een
stadhouder van den maharadzja van den Peddzjab.
In het laatst van 1845 schonden de troepen der
Sikhs het britsch-indische grondgebied, hetgeen
eenen oorlog ten gevolge had, die hiermede eiudigde,
dat het gansche bergland tusschen den Beas en den
Indus, met inbegrip van het landschap K., aan GrootBritannie afgestaan werd (1849). Het grootste gedeelte van K. werd vervolgens, tegen eene schadeloosstelling in geld, door Groot-Britannia afgestaan
aan den maharadzja Gholab-Singh, aan wien ook
Dzjamoe, Baltistan en Ladak toebehooren, te zamen
2830 vierk. mijlen, met 3 millioen bewoners. — De
hoofdstad K., vroeger Serinagur (Sirinagor) genaamd, d. i. Stad des Heils, ligt aan den Dzjelem,
in de nabijheid van het weer Dall, heeft 60,000 inw.,
en was vooral bloeiend vOOr de afghaansche overweldiging.
Kasjna, Kaschna, Cachenah, Cashna, eigenlijk
Katsena, stad met 7 a 8000 inw. en druk handelsverkeer in Middel-Nigritie, hoofdstad van het voormalige koningrijk K., dat zich uitstrekte benoordwesten het Tsjad-meer, en ten zuiden besproeid werd
door den Niger. Dit koningrijk heeft zijne onafhankelijkheid verloren, en is tegenw. een landschap van
het rijk van Sokoto; het landschap K. heeft thans
300,000 bewoners, en is een (ler schoonste landen
van Soedan.
Kasjoeben. Zi e SSUBEN.
Kaskaskia, ook Okaw of Occoa genaamd, rivier in N.-Amerika, staat Illinois, valt na een loop
van omstr. 50 mijlen in den Mississippi, 25 mijlen
boven den mond van den Ohio.— Aan den K., rnim
4 uren gaans van zijne nitwatering, ligt, in het graafschap Randolph, de stad K., die tot 1818 de hoofdplaats was van het vroegere territorium Illinois; de
stad K., zijnde de oudste europeesche kolonie in dat
land, is 1673 gesticht door de Franschen.
Kaslow, of Kazlow, 1) stad in de Krim ; zie
EUPATORIA. - '2) sod in 't russ. gouvt. Tambow ;
zie Koslow.
Kasluchieten, het stamvolk waarvan de Philistijnen voortgekomen zijn; Gen. 10: 14; I Chr. I : 12.
Kiismarkt, of Kesmark, koninklijke vrijstad
in het hongaarsche comitaat Zips, aan den Poprad,
en aan den voet der Carpathen, ruim 4 uren gaans
benoordw. Leutschau; 3500 inw.; word aanvankelijk
bevolkt door de Saksen, derwaarts gelokt door de
koningen van Hongarije ; in 1433 werd K. door keizer Sigismond van vestingwerken voorzien, om het
te vrijwaren tegen de strooptochten der Hussieten.
Kaso, turksch eilandje. Zie CASSO.
Kasrun, perz. sta d. Zi e CASROEN.
Kassem, of Kassirn, naam van verscheidene
kalifen ; zie KALIFEN. - K., vierde sultan nit de
dynastie der Seldzjoeken, ontkwam aan de handen
van zijnen jongeren broeder, die hem den troon betwistte, en die zich meester gemaakt had van zijnen
persoon. Geholpen door den stadhouder van Sjiraz,
werd K. als sultan erkend ; hij overwon zijnen in
opstand gekomenen oom Ismael, zoomede den sultan
van Khorassan, alsook zijn broeder Mohammed, die
hem verscheidene provincien ontweldigd had. Hij
stierf 1264.
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KaSSiinoW, ondtijds Gorodetz, stad in europ.
Rusland, gouvt. Rjesan, aan de 014c14 rotten benoordoosten Rjesan; 7000 inw.; was tang de residentie-stad der onafhankelijke tartaarsche vorsten,
van welke de eerste, nl. Kassim, zijnen naam aan
deze stad gaf.
KaSSos, turksch eilandje. Zie CASSO.
KELSSOWO (de vlakte van). Zie AMSELFELD.

Kastemuni. Zie C_ASTAMOENt.
Kastoria, of Kesrie, stad in het tu•ksche ejalet

Roemelie, aan het Meer van K., heeft omstr. 8000
inw. en is eene vrij belangrijke koopstad.
Kasynah, a frik . stall. Zie KASJNA.
Kaswin, perz. stad. Zie KAZWIN.
Mita, Nagy-Kata, marktvlek in het hongaarache comitaat Pesth ; 5000 inw.; kasteel van graaf
Keglevits.
Kataba, stad en koningrijk. Zie YANI.
Katadahieden, dynastic der sjerifs, die over
Hedzjas geregeerd hebben.
Katan, vader van Johanan ; Ezra 8 : 12.
Katang, dorp op Java, ads.-resid. Magelang,
bezuidw. het Kali-Djinkingsch gebergte; 9 Maart
1828 overwinning der Nederlanders op de muiters.
Katch. Zie de 3 artt. CUTCH.
KatendreCht,galUellt in Zuid-Holland,3 uren
gaans benoordw. Dordrecht, tegenover den westhoek
van Rotterdam, aan de Maas, behoort geheel aan de
stad Rotterdam ; 650 inw.
Katholieke Majesteit, zoo noemden zich
reeds sedert de kerkvergadering van Toledo (589)
verscheidene koningen van Spanje ; als erfelijke titel
werd die naam door pans Alexander VI verleend aan
het koningschap in Spanje, nadat Ferdinand de
Katholieke U91 de Mooren nit geheel Spanje verdreven had.
Katib – Tsjelebi, een turksch geleerde. Zie
HADZJI-KHALFA.
Katif (El-), arab. stad. Zie ALKATIF.
Katjiwan, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
overwinning der Nederlanders op de muiters 17
Nov. 1826.
Katoepa, of Katoopa, gebergte op Soembawa
(een der Kleine Soenda-eilanden); door de uitbarstingen van den K. is een groot gedeelte van Soembawa en bijna geheel Bima verwoest.
Kats, dorp in Zeeland (Noord-Beveland), anderhaif uur gaans benoorden Goes, vooral bloeiend
door privilegien in de 14e eeuw, ging met het sterke
kasteel van K. bij den watervloed van 2 Nov. 1532
geheel teniet, waarbij wel derdhalfhonderd menschen omkwamen ; heeft thans 400 inw.
Katscher, stad in 't pruis. reg.-district Oppeln, kreis Leobschiltz ; 3100 inw.; in het aan den
bisschop van 01(Mitz behoorende Landschap K., dat
ook wel genoemd wordt Pruisisch Moravia.
Katsj. Zie de 3 artt. CUTCH.
K.atsjar, Cachar, eertijds Hairambo, landschap
in britsch 0. I., in 't N. van Assam gescheiden door
den Brahmapoetra.
Katsjintzen, kleine tartaarsche volksstam in
de russ. gouvernementen Tomsk en Jeniseisk.
Kattak. Zie de 2 artt. CUTTACR.
Kattegat, zeeboezem tusschen de lage oostkust van Jutland, en den steilen, rotsigen westerrand van Zweden, benoorden de deensche eilanden,
staat in het zuiden door (le beide Relten en de Sond
in gemeenschap met de Oostzee.
Katten, lat. Catti. Zie CATTEN.
Kattenburg, eiland in Amstelland, vormt den
noordoostelijken hoek der stad Amsterdam

Kattendijke

Hassler

Kattendijke, dorp op 't zeeuwsche eiland
Znid-Beveland, een half uur gaans benoordoost. Goes;
700 inw.; is een der oudste dorpen van Zeeland.
Katthatb., grensstad in stam Zebulon ; Jozua
19:15.
Katwijk, of Katwijk aan de Maas, ook genaamd
bet Kleine Veer, gehucht in 't land van Cuyk, prov.
N.-Braband, 1 uur gaans beoosten Grave.
Katwijk, twee voorname dorpen in Rijnland,
prov. Zuid-Holland, nl.: 1) K. aan den Rijn, gemeenlijk Katwijk binnen genaamd, anderhalf uur
gaans benoordw. Leiden; 12Q0 inw. — 2) K. aan
Zee, doorgaans Katwijk-buiten of kortweg Katwijk
genaamd, circa een half uur gaans van K.-binnen ;
3400 inw.; vroeger een der voornaamste zeedorpen
van ons land, en nog tegenw. een bedrijvig visschersdorp; werd 1571 door een troep vrijbuiters uitgeplunderd, en nog bovendien op 2000 gulden brandschatting gesteld ; 1572 overvallen door de Spanjaarden, die er tot 1574 deerlijk huishielden. Kort
na 1600 werden eens 70 en nog eens 79 huizen door
de zee verzwolgen; 1625 woedde er de pest zoo
hevig, dat dies ten gevolge 56 huizen onbewoond
stonden ; van 1632 tot 1634 werden 33 huizen door
de zee verzwolgen; in 1732 telde K.-buiten weder
294 huizen (in 1540 stonden er 200); in 1698 verongelukten uit dit dorp 26 visschers op zee; gedenkwaardig is de zeeslag voor de hollandsche kust
op de hoogte van K. 8 Aug. 1653, vvaarin M. Hz.
Tromp de overwinning bevocht op Monk, doch in
den slag sneuvelde. Hoogst merkwaardig zijn de
Katwijksche Sluizen, waardoor de Rijn (de zoogenaamde Middelste Rijnmond), die in 860 door eene
zware overstrooming verstopt geraakte, door middel
van het Kanaal van K. weder eene behoorlijke uitwatering in zee erlangd heeft. Voor dit kolossale
werk werd 7 Aug. 1804 met veel plechtigheid de
eerste spade in den grond gestoken, en 1807 was het
gansche reuzenwerk gereed, zoodat in tegenwoordigheid van koning Lodewijk 21 Oct. 1807 de plechtige
opening van die sluizen kon plaats hebben, die door
geheel de wereld geroemd worden als een meesterstuk van waterbouwkunst. Aan den voormaligen
Rijnmond stond oudtijds ook het verrnaarde kasteel
Brittenburg ; zie BRITTEN (Huis te). — De beide dorpen K. met aanhoorigheden, en de gronden der voormalige heerlijkheid het Zand, vormen administratief
de gemeente der Beide Kattvijken en het Zand.
Katzbaeh, rivier in pruis. Silezie, distr. Liegnitz, ontspringt in de nabijheid van Ketschdorf, en
valt na eenen loop van 12 mijlen in de Oder, 5 kwartier gaans beneden Parcho'itz. Aan de boorden van
de K., tusschen Godberg en Liegnitz, werd de fransche maarschalk Macdonald 26 Aug. '1813 verslagen
door Blucher.
Katzenellnbogen, curd d u itsch graafschap,
omstr. 20 vierk. mijlen groot, met 65,000 bewoners,
in den Bovenrijnkreis, bestond uit het Opper- en
Neder-graafschap, was tot de 14e eeuw onafhankelijk, kwam bij den dood van den laatsten graaf (Filips)
aan Hessen, en werd 1815 geheel aan Nassau toegevoegd, waartoe het Neder-graafschap reeds sedert
1803 behoorde. Het in 1803 gebouwde kasteel
Nieuw-K., gewoonlijk de Kat genaamd, tegenover
Garshansen aan den Rijn, liet Napoleon in de lucht
springen (1806).
Kauai, een der Sandwichs. Lie AM.
St.-GoarsKaub, stad iu het Nassansche,
hausen, aan den Rijn. I)icht voor de stad verheft
zich een steile berg met de rifinen van den burg.
midden in den Rijn, ligt de oude halts
Tegenover

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

Kedah

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

land, gelegen tusschen de gouvernementen Wjatka,

watering van de rivier K. in de Adriatische Zee, ligt
16 mijlen benoordoosten Salonichi, heeft 3000 inw.
en is de geboorteplaats van Mehemed-Ali.
Kavanagh (Julia), dochter van Morgan K.
(een door zijne linguistische werken verdienstelijk
geworden Engelichman), engelsche schrijfster van
naam, geb. 7 Jan. 1824 te Thurles in Ierland, heeft
een aantal historische schetsen en novellen geleverd,
waarvan wij enkel zullen noemen: Woman in France
during the 18th century (2 dln. Londen 1850);
English women of letters (1861); French women of
letters (1862).
Kavanagh, engelsch volksvertegenwoordiger,
door de kiezers van Wexford naar het Lagerhuis
afgevaardigd, heeft waarschijnlijk zijne wedergade
niet in eenige Wetgevende vergadering ter wereld.
Hij is een man, die noch armen noch beenen heeft.
Gezeten in een mechanieken armstoel op rollen, waarmede hij, met behulp van kunst-armen, zees handig
wist te manoeuvreeren, woonde hij o. a. den 6 Febr.
1867 de zitting van het Lagerhuis bij.
Kaveripoeram. Zie _AUVERIPURAM.
Kavery, engl. Cauvery, rivier in het zuiden
van Decan, ontspringt op de westelijke Ghats in
Coorg (Koerdzj), .besproeit Mysore, baant zich bij
Kaveripoeram eenen weg door de oostelijke Ghats,
vormt in Karnatik eene delta, door zich bij Seringapatam in twee armen to splitsen, waarvan de noordelijkste den naam aanneemt van Kolrarn (Coleroon),
terwijI de andere den naarn van K. behoudt, en valt
na een loop van 98 mijlen in de golf van Benga len.
Kawi, d. i. de taal der dichters, zoo heel de
oude, tegenwoordig op Java bijna niet meer verstaan
wordende letterkundige taal der Javanen. Het K.
behoort door zijn organismus ontegenzeggelijk tot
den maleischen taalstam, doch heeft zijn grootsten
woordenschat ontleend aan bet Sanskrit. Meesterlijk
is deze taal spraakkunstig bewerkt door W. von
Humboldt in zijn beroemd week tither die Kawisprache
(3 dln. Berlijn 1836-40).
Kawi, berg op Java, regentschap Magelang, geschat op 8000 vt. hoogte ; van den K. tot aan de
zuidkust overblijfselen van een muur van gebakken
steen, vermoedelijk een verdedigingsmuur tegen een
oorlogzuchtigen nabuur.
Kay, mede-uitvinder van de engelsche katoenspinmachine. Zie ARKWRIGHT.
Kay, plaatsje in de pruis. prov. Brandenburg ;
bij Zullichau en K. werden 23 Juli 1759 de Pruisen
(onder Wedel) totaal verslagen door de Russet].
Kayl, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
vierdhalf uur gaans bezuidoosten Luxemburg, aan
riviertje K., dat zich in de Alzette outlast.
Kazan, of Kasan, stad in europ. Rusland, aan
de samenvloeiing van de Wolga en den Kazanka,
113 mijlen beoosten Moskou, 207 mijlen bezuidoosten Petersburg ; 59,000 inw., stapelplaats voor den
handel tusschen Siberie; Bucharije en europ. Rusland ; universiteit sedert 1803; de Tartaren in K.
verminderen gaandeweg. In 1257 werd K. gesticht
door Sain, zoon van Batoe-khan, doch anderhalve
eeuw later (1397) door Wasili-Dimitriewitsj ingenomen en verwoest ; kort daarna door de Tartaren
weder opgebouwd (zie vender hieronder), werd K.
na eene hevige tegenweer 1552 nogmaals ingenomen
door Iwan IV; in 1774 ingenomen en geplunderd
door Poegatsjew. Door brand werd K. geteisterd 1820
en 1842. Het is de hoofdpl. van het gouvernementIC.,
een der oostelijkste gouvernementen van europ.Rus-

Orenburg, Simbirsk, Nisjnel-N9wgorod en Penza,
groot 1116 vierk. mijlen, en befolkt met ruim anderhalf millioen zielen. Het voormalige khanaat K.
(ook menigmaal koningrijk K. genaamd) was ten
koste van het rijk van Kaptsjak gesticht omstreeks
1441 door Mohammed, die zijnen broeder Kitsjin
verdreef, en de 1397 door de Russen vernielde stad
weder opbouwde, en die bevolkte met Bulgaren,
Tsjeremissen en Mongolen. Dit khanaat bleef langer
bestaan dan dat van Kaptsjak, en werd eerst vernietigd 1552 door Iwan IV, ofschoon het reeds sedert 1486 onder het gezag was gebracht van Iwan HI.

Kazanlyk, of Kasanlik, stad in het turksche
ejalet Adrianopel, aan de Toendzja en voor den Balkan-pas ; 10,000 inw.
Kazbek, een der hoogste Caucas. bergen.
Kazbin. Zie KAZWIN.
Kazeroen, of Kazerun, perz. stad. Zie CASHOEN.
Kazimierz, of Kasimierz, 1) stad in het poolsche gouvt. Lublin, 11 uren gaans benoordw. Lublin,
nabij de Weichsel; 2800 inw. — 2) vlek in pruisisch Posen, 6 uren gaans benoordw. Posen ; 800
inw.; hier werd Patkul 1707 ter dood gebracht op
bevel van Karel XII, koning van Zweden.
Kazlow, stad in de Krim. Zie EUPATORIA.
Kazwin, of Casbin, stad in de perzische prov.
Irak-Adzjemi, niet ver van Schach-Roed, 18 mijlen
bezuidw. Teheran ; omstr. 40,000 inw.; is niet meer
zoo gewichtig als vroeger, toen het de hoofdstad was
van Perzie. Men houdt K. voor het oude Arsacia, de
hoofdstad der Caspiers.
Kean (Edmond), beroemd engelsch tooneelspeler, geb. 4 Nov. 1787 te Londen, was de zoon
van een arm kleermakertje, werd van jongs af aan
gebruikt als figurant op het tooneel, behoorde lang
tot een troep rondreizende kunstenmakersalegon
vervolgens in de plattelandssteden in het treurspel
op te treden, debuteerde eindelijk 1814 in DruryLane-theater te Londen, en deed zich van dien dag

af aan als kunstenaar van den eersten rang gelden.
Hij verleidde echter de vrouw van zijnen directeur
en weldoener, hetgeen hem voor eenigen tijd de
gunst van het publiek deed verliezen. In hetiaatst
van zijn leven werd hij directeur van het tooneel te
Richmond (in Surrey), waar hij 15 Mei 1833 stierf.

Keate (George), engelsch letterkundige, geb.
omstr. 1729, gest. 1797, bereisde bijna geheel Europa, en had kennis aangeknoopt met Voltaire, aan
wien bij 1769 zijn dichtstuk Ferney toewijdde. Zijn
meesterstuk is het gedicht The Alps (1764). Men
heeft ook van hem eene iSchets der geschiedenis
van de republiek Geneve" (1761); enz.
Keats (John), engelsch dichter, geb. 29 Oct.
1795, gest. te Rome 27 Febr. 1821 ; zijne lierzangen
zijn dikwijls herdrukt.
Kebanton, dorp op Java, resid. Banjoemaas;
Mei 1827 overwinn. der Nederlanders op de muiters.

Kebbi, stad in Soedan, was vroeger de hoofdstad van het machtige koningrijk K., en het middelpunt van den goudhandel. In 1806 door de Fellatas
veroverd en verwoest, is K. thans eene vervallene
stad ; en het eertijds machtige rijk, is thans de provincie K. van het koningrijk *Grand°.
Keeskemet, of Ketskemet, het grootste marktvlek van Hongarije, in het comitaat Pesth, 25 urn

gaans bezuidoosten de stad Pesth, in de zoogenaamde
Kecskemeter Heide ; K. heeft circa 40,000 inw.
Kedah, stad ter westkust van het schiereiland
Malakka, aan de uitwatering van de rivier K., is de
hoofdstad van bet kleine koningrijk K,
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Kedar
zoon van Ismael; was de stamvader der

Kedareenen; Gen. 25 : 13, ; I Chron. 1: 29 ; Ps. 121:
5; HOogl. 1 : 5; Jezaia 21: 16, 17; 42: 1d ; 60: 7;
Jerem. 2: 10; 49: 28; Ezech. 27: 21.
Kedemoth, 1) eene woestijn ; neut. 2: 26.
— 2) stad in stam Ruben; Joz. 13 : 18; 21 : 37;
I Chron. 6: 79.
Kedes, drie steden in Canaan : I) in stam Juda ;
Joz. 12: 22 ; 15 : 23. — 2) in stam Naphtali; Joz.
19: 37; 20: 7; 21: 32; Richt. 4: 6, 9, 10, 11;
II Kon. 15: 29; I Chron. 6: 76. — 3) in stam Issascbar ; I Chron. 6: 72.
Kediehem, in de wandeling Kekum genaamd,
dorp in bet and van Arkel, prov. Zuid-Holland, aan
den Lingedijk, anderhalf nnr gaans benoordoosten
Gorinchem; .400 inw.; gesticht in 't laatst der 10e
eeuw; 1479 platgebrand door Klaas van Haaften,
die steun zocht bij de met. Holland in oorlog zijnde
Gelderschen; overstroomd ten gevolge van dijkbreuk
21 Jan. 1726, 3 Jan. 1741, 20 Jan. 1809, Jan. 1820.
Kediri, een der residentien van het eiland Java,
in het noordoosten, is 185 vierk. mijlen groot, en
met 317,000 zielen bevolkt ; de hoofdplaats K. ligt
aan de rivier K. (Zie voor deze riv. het art. BRANTAS).
Kedma, zoon v.Ismael; Gen. 25:15; I Chr. I :31.
Kedor —Laomer, koning van Elam, werd
verslagen door Abraham ; Gen. 14: 1-17.
.e K
-IDRON.
Kedron. Zie
Kedumim, eene beek ; Richt. 5: 21.
Kedzje, stad in Beloedzjistan, hoofdplaats der
prov. Mekran, ligt aan den Moeliani (Boedoer), 54
mijlen bezuidw. Kelat ; had vroeger 3000 huizen en
levendig handelsverkeer, doch is thans in verval.
Keeling — eilanden, ook Kokos-eilanden genaamd, eene groep afgezonderd liggende eilandjes
in den lndischen oceaan, ten Z. van Sumatra ; ontdekt,:door Keeling in 1609 ; ze werden 1857 door
de Etigelschen in bezit genomen, om er een steenkolen-depot voor de stoomvaart tusschen India en
Australia, zoomede een telegraaf-station te vestigen.
Keene, stad in den n.-amerik. staat NewHampshire, 14 mijlen benoordw. Boston; 5000 inw.
Keent, dorp in Gelderland, vierdhalf nor gaans
beznidw. Nijmegen; 250 inw.; watersnood Febr.1799.
bij M
Maastricht.
ht.
Zie C
LAMER.
Keer,
Keerkringen, lat. Tropici, twee denkbeeldige
cirkels, nl. een benoorden en een bezuiden de evennachtslijn, waarmede ze parallel loopen ; naar twee
teekens in den Dierenriem heet de noordelijke keerkring Kreefts-keerkring en de zuidelijke Steenbokskeerkring. Zie AARDGORDELS.
Keetel, Z.-11011. dorp. Zie h-ETHEL.
Kef (El-), het ()tide Sicca Venerea, stad in het
binnenland van Tunis, aan den weg van Tunis naar
Constantine, 17 mijlen bezuidw. Tunis, en ten Z.
van de Medzjerda ; 13,000 inw.; citadel ; oude ruinen
men heeft hier twee fraaie standbeelden gevonden
(eene Venus, en een Marcus-Antonius).
Kefa, de stad Caffa in europ. Rusland.
Keferstein(Christian), duitsch na Mirk undige,
geb. 20 Jan. 1784 te Halle. Men heeft o. a. van hem :
Naturgeschichle des Erdkorpers (2 din. Leipz. 1834);
Geschichte and Literality der Geognosie (Halle 1840);
Mineralogia polyglotta (Halle 1849); Ansichten litter
die cell. Allerthiimer (3 din. Halle 1846---5 1).
Kegila, of Kehila, een der vaderen van de wederopboun'ers van Jeruzalern ; Neh. 3: 17, 18.
K AHATH.
7i 1 tli t
Kehath, en

Kehelatha, een der legerptaatsen van de kraelieten na hunnen itittoeht nit Egypte; Num. 33:
22, 23.

Keith
Kehila, stad in stam Juda ; Joz. 15: 44 ; I Sam.
23: 1-13. Zie ook KEG!LA.
Kehl, stad met 3800 inw. in Baden, •in den
Middelrijnkreis, 4 uren gaans benoordw. Offenburg,
aan de uitwatering van de Kintzig in den Rijn, tegenover Straatsburg, waarmede het tot 1858 door eene
schipbrug, sedert dien tijd door ,eene steenen brug
(die tevens spoorwegbrug is) .V4rbonden is; vele
fabrieken, eene vrijhaven, levendigen expeditie-haiidel. Het sterke bruggenhoofd, 1688 door Vauban
hier aangelegd, is 1815 geslecht. In 1697 werd K.
door Frankrijk aan den markgraaf van Baden afgestaan ; bet werd door de Franschen ingenomen in
1703, 1733, 1793, .1796; in laatstgenoemd jaar
heroverd door de Oostenrijkers, werd K. 1797 opnieuw door de Franschen bemachtigd, en 1814 teruggegeven aan den hertog van Baden.
Kehlen, of Kelen, dorp 2 uren gaans benoordw.
Luxemburg.
Kei, Groote Kei, rivier aan de oostgrens van het
Kaapland, valt na eenen 'loop van 38 mijlen in den
Zie KEY-EILANDEN.
Ind. Oceaan. —
Keier, zoo noemt het limbnrgsche landvolk het
dorp Keer.
Keighley, of Kighley, stad in het engelsche
graafschap York (in Westriding) 15 uren gaans bewesten York ; 14,500 inw.
Keilhau (Balthasar Matthias), noorweegsch
reiziger en mineraloog, geb. 2 Nov. 1797 te Birid in
Noorwegen, van 1834 tot 1857 prof. der mineralogie te Christiania, gest. aldaar 1 Jan. 1858, deed op
kosten van het gouvernetnent verscheidene reizen
door Noorwegen. Van zijne werken verdienen inz.
melding : Reise i Ost- og Vest-Finmarken (Christiania
1831); Grea Norvegica (3 dln. Christiania 1838-50).
Keiskama, riv. in 't oostel. deel van het Kaapland, valt na 18 mijlen loop in den lnd. oceaan.
Keith, stad in Schotland, graafschap Banff, 6
a 7 uren gaans bezuidw. Banff; geboorteplaats van
den sterrekundige James Ferguson (geb. 1710).
Sedert 1816 is dit K. (Fife-Keith genaamd) van een
dorpjeaangegroeid tot eene stad ; het ligt aan de Isla,
en aan de overzijde der rivier ligt het oude K.
Keith (George), schotsch veld hoer, geb. 1685
te Kincardine (gewoonlijk de Lord Maarschalk genoemd, onidat de titel van , graaf maarsehalk - erfelijk
was in zijne familie), diende met onderseheiding
onder Marlborough, (loch moest na den dood van
koningin Anna (1715) wegens zijne Jacobitische
betnoeiingen de vlucht nemen, en werd door het parlement ter dood veroordeeld. Na veel rondzwervens
kwam hij naar Berlijn, en werd door Frederik den
Groote benoemd eerst tot gouverneur van Neufchatel,
later tot gezant te Madrid. De pruisische koning bewerkte ook, dat aan K. kwijtschelding van de doodstraf verleend werd, waarop hij zich een korten tijd
in Schotland kwarn ophouden, toen naar Berlijn
terugkeerde, en aldaar 25 Mei 1.778 stierf.
(Jacobus), broeder van den vorige, geb. 11 Juni
—K.
1696 in Schotland, moest insgelijks wegens Jacobitismus vluchten bij de troonsheklimming v. George I,
diende eerst in Spanje, van '1728 tot 1744 in Rusland, waar hij zich tegen de Turken ondersAteidde
bij Otsjakow. Met den titel van maarschalk verliet
hij Rusland, en kwam naar Berlijn, werd door Frederik den Groote tot veldmaarsehalk. en I TO tot
gouverneur van Berlijn benoemd. In den 7-j. oorlog
was hij eerst werkzaam in Neder-Saksen, vervolgens
veldslagen van Lowositz en Rossbach, belegenie Praag en Olmiitz, en na het ophreken van
laatstgenoemd beleg (1758) delete hij den gedenk-

Keith

Item'

waardigen terugtocht, doch sneuvelde 14 Oct. 1758
bij Hochkirch, waar Daun de Pruisen overrompelde.
Frederik de Groote liet te Derlijn een marmeren
standbeeld van K. oprichten.
Keith (George Elphinstone, viscount), reeds
vermeld in 't art. ELPHINSTONE, bestuurde, als opperbevelhebber der Kanaal-vloot, de inscheping van
Napoleon naar St.-Helena.
Kekem, verbasterd voor Kedicni
Kekerdom, dorp in Gelderland, derdhalf uur
ten O.N.O. van Nijmegen; 380 inw.; in den nacht
van 31 Dec. 1833 op 1 Jan. 1834 liep K. onder water.
Kekum, verbasterd voor Kedichem.
Kelaja, dezelfde als Kelita.
Kelang, of Kilang, ook wel Keelan gespeld, en
ook onder den naam van Amandel-eiland bekeud,
nederl. 0. I. eiland bewesten Ceram, stond in de
16e eeuw onder den koning van Ternate; in 1656
werd het grootste deel der bevolking door den nederl.
landvoogd De Vlaming verplaatst naar Manipa en
Leytimor, ten einde aan het menschen-rooven der
Kelangers een einde te maken.
Kelaoen (Malek al Mansoer Sailf Eddin), sultan van Egypte in de 13e eeuw, was eerst slaaf geweest. Hij werd een der machtigste emirs, wierp
Malek-al-Said van den troon, en stelde diens broeder Selamesch in zijne plaats. De nieuwe sultan was
pas acht jaren oud, en K. nam voor zich zelven den
titel van eersten minister. Doch reeds spoedig (1279)
liet hij zich erkennen als sultan van Egypte en Syrie,
regeerde met vastheid en rechtvaardigheid, behaalde
verscheidene voordeelen op de Tartaren en Christenen, en stierf 1290.
Kelat, d. i. Sterkte, stad met 12,000 low. in
Beloedzjistan (met vesting en paleis van den khan)
is de boofdstad van eeli vorstendom, welks vorst
(een khan uit het yolk der Brahnis) z)ch als opperbeer van Beloedzjistan beschouwt, ofschoon verscheidene vorsten, die over gedeelten van dat land
regeeren, hem niet als zoodanig erkennen.
Kelendri, Celenderis, druk bezochte havenplaats in azial, - Turkije, 15 uren gaans bezuidw.
Selefkeh ; table ruinen.
Kelheim, beiersche stad. Zie KELLHEIM.
Kelita, een der levieten, die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen genomen hadden ; Ezra
10: 23; Neh. 8: 8; 10: 10.
C
h) Zie CELLARIUS.
—
Keller (Chris top.
Kellermann (Francois Christophe van), hertog van Valmy, pair en "maarschalk van Frankrijk,
geb. 28 Mei 1735 te Wolfsbuchweiler aan de Tauber, trail 1750 in fransche dienst, diende met on-.
derscheiding in den 7-j. oorlog, en was reeds opgeklommen tot den rang van marechal-de-camp (sedert
1788), toen de omwenteling uitbrak. In 1792 benoemd tot opperbevelhebber der Moezel-armee,
dwong hij 20 Sept. 1792, door de vermaarde kanonnade bij Valmy, de veel sterkere pruisische armee tot
den terugtocht. Desniettetnin werd hij 1793 als
.verdachte - in den kerker geworpen, en kwam eerst
9 Thermidor weder op vrije voeten. In 1795 werd
hij met het kommandement over de legers der Alpen
en van Italie bekleed, en hood gedurende dien ganschen veldtocht met 47,000 man het hoofd aan de
menigvuldige aanvallen eerier armee, die 150,000
man sterk was. In 1804 werd hij door Napoleon tot
maarschalk, senateur, hertog van Valmy, enz. verheven, 1806 tot bevelhebber over de reserve-armee
aan den Rijn benoemd, en 1807 begiftigd met de
beerlijkbeid Johannisberg. Na den val van Napoleon
onderw lerp K. zich aan de Bourbons, werd tot pair
-

-

-

-
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verheven, en stierf 12 Sept. 1820. — K. (Francois
Etienne de), coon van den vorige, geb. 1776 te
Metz, maakte op loffelijke wijze de veldtochten in
Pruisen, Duitschland, Italie, Spanje en Frankrijk
mede, - derscheidde zich in den slag bij Marengo
(waarna hij tot divisie-generaal benoemd werd): "en
in de veldslagen van Austerlitz, Vimeiro, Bautzen en
Waterloo; bij werd in de Honderd Dagen verheven
tot pair; doch door Lodewijk XVIII nitgesloten, natty
hij eerst na 1830 zitting in de Kamer, en stierf
2 Juni 1835.
Kellgren (J. H.), zweedsch dichter, geb. 1 Dec.
1751 te Floby in West-Gothlank; gest. 20 April
1795. Samlade Skrifter (3 dln. Stokholm 1796 ;
3 dln. Orebro 1837-38).
Kellheim, of Kelheim, stad in Beieren, ruitn
4 urea gaans bezuidw. Regensburg, aan de nitwatering van de Altnaihi in den Donau; 2500 inw.;
op de brag van K. werd 1231 hertog Lodewijk van
Beieren vermoord ; boven de stad, op den Michaelsberg, de zoogenaamde Befreiungshalle (eene 18-hoekige rotunde van 170 vt. middellijn, voor de busten
der strijders, die zich in den bevrijdingsoorlog onderscheiden hebben.
Kells, stad in het iersche graafschap Meath, aan
den Blackwater, 7 mijlen benoordwesten Dublin;
6700 inw.
Kelso, stad in het schotsche graafschap Roxburgh, aan den Tweed, ruim 3 uren gaans beoosten
Jedburgh ; 4800 inw.; ruinen van eene oude abdij;
gesticht 1128 dookpavid I.
Kelton. Zie
Kelwarie, nederl. 0. I. eiland, in den Molukschen archipel, ten W. N. W. van Ceram-Laut.
dorp op het soendasche eiland CeleKema,
bes (nederl. 0. I.), aan den voet van den berg Klabat en aan eene goede reede, ligt 21 palen bezuidw.
Menado, en is de hoofdplaats van het district Tonsea.
— 2) berg op Celebes, residentie Menado; een nog
in werking zijnde vuurspuwende berg, behoort tot
gebergte Keniaas, dat in 1680 ontzettend gewoed
heeft.
Kemadoe, dorp op Java, res. Kadoe, ads.-res.
Magelang ; 1 dull 1828 overwinning der nederl. troepen op de muiters onder Diepo-Negorb-Anam.
Kembangan, or Bloemen-eiland, eiland in den
Soendaschen archipel (nederl. 0. I.), aan de zuidkust
van Java, waarvan het slechts door een smal kanaal
gescheiden is; behoort tot de resid. Banjoemaas.
Kemberg, stad in 't pruisische reg.-district
(en 8 mijlen benoordoosten) Merseburg; 3800 inw.
Kemble (John Mitchell), zoon van den beroemden (1757 geb., 1823 gest.) tooneelspeler John
Philipp K., engelsch historicus en linguist, geb. 1807
te Londen, gest. 26 Maart 1857 te Dublin. Zijne
voornaamste werken zijn : de editie van den Beowulf
(2e druk Londen 1837), met engelsche vertaling
en glossarium (Lond. 1837); de Codex diplomaticus
cevi Saxonici (6 din. Louden 1838-48); en the
Saxons in England (2 dln. Londen 1851).
Kemesweerd, oude naam van het friesche
dorp Kimsweerd.
Kemi, rivier in Finland, komt finder den naam
van Tommjoki uit het Kuola-meer, doorstroomt het
6 mijlen lange Kemi-meer, vormt verscheidene watervallen, en outlast zich na eeuen loop van 55 mijlen in de Bothnische golf bij de stad K. in het finsche gonvernement Uleaborg. Naar de rivier K. is
genoemd het landschap Kemi-Lappmarken, tusschen
de Bothnische golf en den Waranger-fjord, zijnde
een gedeelte van russisch Lapland.
.
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Kemiri

Kemiri, voorm. dorp op Java, resid. Kadoe,
ads.-resid. Magelang; 23 Mei 1829 vernield door de
Nederlanders, omdat het een schuilnest was van den
pangerang Bey, een van de hoofden der muiters.
Kemmetn, bezochte badplaats in 't russische
gouvt. Lijfland, nabij de koerlandsche geenzen ;
zwavelbron.
Kemoessak, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.res. Magelang ; 17 Juni 1828 werden bier de muiters
op de vlucht geslagen door de nederl. troepen.
Kempen, 1) stad in de pruis. Rijnprovincie,
reg.-distr. Dusseldorf, 13 uren gaans bezuiden Cleve ;
4700 inw.; gelNorteplaats van Thomas a Kempis;
na eene schittetende overwinning van Gudbriant
werd K. door de Franschen veroverd 1642 ; nogmaals 1648 ; in de nabijheid van K. overwinning der
Franschen op de Gealliderden 1760. — 2) K., of
Kempno, stad in 't pruis. reg.-district Posen, kreis
Schildberg, 5 a 6 uren bezuid. Ostrzeszow; 6000 inw.
Kempenland. Zie KEMPENLAND.
__e„
), o_
of K
Kempen (de
Kempenland, d. i. het land der kempen (afgeperkte landerijen), fr. la Campine, lat. Campinia
of Campania, in de wandeling doorgaans de Kempen
genaamd, een landschap, dat vroeger een graafschap
geweest is, en begrensd werd als volgt: ten N. en 0.
door Maasland, ten Z. door de Demer, ten W. door
de Nethe en de Donge. Het K. heette oudtijds
Taxandria, en wordt door den schrijver over de
mirakelen van St.-Truien (11e eeuw) beschreven
als een land vol dorre heiden en bosschen, alleen
geschikt tot een schuilnest yes roovers; door de
noeste vlift der bewoners is intunchen het grootste
gedeelte van K. in den loop der tijden herschapen
in vruchtbare graanakkers en welige graslanden.
Reeds omstr. de helft der 12e eeuw was de oude
naam Taxandria door Campinia verdrongen. Het K.
bevatte de geheele Meierij van 's-Hertogenbosch,
met de landen van Megen, Cuyk en Ravestein, benevens eene strook van Limburg en Antwerpen, en
werd kerkelijk bestuurd door een aartsdiaken, die
onder den bisschop van Luik stond. Tijdens de
stichting van 's-Hertogenbosch was van het K. aan
de zuidzijde reeds menig stuk grondgebied afgebrokkeld ; het nog overig geblevene werd nu in vier
kwartieren of meierijen ingedeeld, waarvan er slechts
een den naam van K. behield, zijnde op een na bet
kleinste der vier, doch in rang was bet 't tweede;
het grensde ten N. aan de kwartieren Oisterwijk en
Peelland, ten 0. aan kwartier Peelland, ten Z. aan
dat gedeelte van het voormalige K., dat aan Luik
was getrokken, ten W. aan de meierij van Herenthals. Het kwartier K. had van den noordoostelijken
hock van Oirschot tot den zuidwestelijken hock van
Lommel eene lengte van ruim 7 uren gaans, terwijl
het op zijne grootste breedte ruim 6 wren gaans
breed was; het bevatte slechts ddne stad, nl. Eindhoven, benevens 34 dorpen, t. w.:
Gestel
Reusel
Aalst
Hapert
Riethoven
Bergeyk
Hoogeloon
Schaft
Blaarthem
Knegsel
Steensel
Bladel (waar
Lommel (dat
Stratum
indertijd de
tegenwoordig
Strijp
frankische
tot Belgie beValkenswaard
koningen hun
Veldhoven
hof hebben
boort)
Vessem
gehouden)
Mereveld ()oven
Waalre
Borkel
Middelbeers
Westerhoven
Casteren
Netersel
Wintelre
Dommelen
Oerle
Woensel
Duizel
Oirschot
Zeelst.
Eersel
Oostel-Beers

Kenath
Dit kwartier K. worth tegenwoordig door de Belgen
gemeenlijk la Campine hollandaise genoemd, d. i.
De Hollandsche Kempen; terwij1 van dat gedeelte
van het voormalige K., dat tegenw. tot Belgie behoort, een deel bij de prov. Braband en een deel bij
de prov. Luik ingedeeld is; vandaar de benaming
van De Brabandsche Kempen en De Luiksche Kempen,
welke benamingen overigens reeds veel vroeger in
zwang gewee Ofn voor die gedeelten van het oude
K., die tot SOansch Braband en tot het bisdom Luik
behoorden. Van de voormalige Luiksche Kempen
behoort de gemeente Luiksgestel tegenwoordig tot
de nederlandsche prov. Noord-Braband.
Kemper (Jan Melchior), geb. 26 Aprij 1776 te
Amsterdam, eerst advocaat aldaar, 1799 hoogleeraar
te Harderwijk, 1806 te Amsterdam, 1809 te Leiden,
was een der eersten, die ziel en leven gaven aan de
omwenteling van 1813, zoodat zijn naam in onze
geschiedenis onsterfelijk is geworden als een der
voornaamste bewerkers van Nederland's herborene
onafhankelijkheid; 1816 behoorde K. tot de commissie, belast met het opstellen van een Nederlandsch
wetboek ; 1817 werd hij lid der Tweede Kamer; hij
stierf 20 Juli 1824. De koning had K.'s uitstekende
verdiensten reeds in 1815 gehuldigd door hem tot
den nederlandschen adelstand te verheffen. Door K.'s
zoon zijn in het licht gegeven zijne Redevoeringen,
verhandelingen en staalkundige geschriften (3 dln.
Amsterdam 1835).
Kempis (Thomas a). Zie A-KEmpis (Thomas).
Kempius (Cornelius), of Cornelis Kemp, geb.
te Dokkum omstr. 1516, gest. 1587, had te Keulen
gestudeerd, en is bekend als schrijver van een werkje,
getiteld : De origine, situ, qualitate et quantitate
Frisice etc. in 3 boeken (Haarlem 1588), waarvan
de twee eerste boeken niet zonder verdiensten zijn ;
doch het derde bock is opgevuld met fabelen, o. a.
dat de afstammelingen van de Dokkummers, die Bonifacius vermoord hadden, geboren werden met een
grijzen staart in den nek.
Kempo, dorp op het eil. Soembawa, een der
Zuidwester-eilanden van Banda (nederl. 0. 1.); door
de uitbarsting van de Tambora, 5 april 1818, zoo
geteisterd, dat bet lang door de gansche bevolking
verlaten bleef, en slechts een schuilnest was voor apen.
Kempten, het oude Cambodunum, stad in den
beierschen kreis Zwaben, aan de Iller, 14 mijlen
bezuidw. Munchen ; 10,500 inw.; was tot 1803 eene
vrije rijksstad.
Kemuel, 1) een der zones van Nahor ; Gen,
22: 21. — 2) de overste van den slam Ephraim;
Num. 34 : 24. — 3) vader van den leviet Hasabja ;
I Chron. 27: 17.
Ken, 1) rivier in 't engelsche graafschap Westmoreland, wordt bij Kendal bevaarbaar, en valt na
7 mijlen loop in de Iersche Zee. - 2) Loch-Ken,
klein binnenmeer in Zuid-Schotland, graafschap Galloway; wordt doorstroomd door den Dee. — 3) K.,
of Cane, vermoedelijk de Cainas van Plinius, rivier
in Indic, ontspringt in het Windhya-gebergte, is 50
mijlen lang, en valt 3 a 4 mijlen bezuidw. Fettehpore
in den Djumnah.
Kenadna, vader van Zedekia ; I Kon. 22: 11,
24 ; 11 Chron. 18: 10, 23.
Kenaitzen, Eskimo's stam in russ. Amerika.
Kenan, zoon van Enos; Gen. 5: 9, 10, 12, 13,
14; I Chron. 1 : 2.
Kenath, cana5nitische stad, werd veroverd
door Nobah, en droeg als stad in den halves stain
Manasse naar hem den naam Nobah : Num. : 42
I Chron. 2: 23.

Kenaz
Kenaz, 1) zoon van Esau's zoon Eliphaz ; Gen.
36: 11, 15, 42 ; I Chron. 1: 36, 53. — 2) broeder
van Kaleb; Jozua 15 : 17 ; Richt. 1 : 13 ; 3: 9, 11 ;
1 Chron. 4: 13, 15.
Kenchreen, in het N. T. vermeld : Hand.
18: 18; Rom. 16: 1, Zie CENCRE,E.
Kendal, 1)K., of Kirkby-in-Kendal, fabriekstad
in het engelsche graafschap Westmoreland, aan den
Ken, en aan het begin van het kanaal naar Lancaster, dat 9 uren zuidelijker ligt, heeft 12,000 inw.
2) K., of Kandal, district op Java, is het vruchtbaarste district van de residentie Samarang, met 3) het
dorp K., in welks nabijheid 4 Jan. 1840•een gedeelte van den grooten weg instortte door eene aardbeving ; en 4) eene rivier K., die zich bij het dorp
Grogol in het district Perboean als eon zijtak van de
rivier Kalie-Woengo afscheidt, van het 0. naar het
N. loopt, en het district K. besproeit. 5) berg op
Java, resid. Tagal.
Kendi (al-) , arab. wijsgeer. Zie AL-KF.Net .
Keneh, egypt. stad. Zie KENNER.
Kenezieten, een yolk ten tijde van Abraham ;
Gen. 15: 19 ; Num. 32: 12 ; Jozua 14: 6, 14.
Kenhawa, naam van twee rivieren in de Vereenigde Staten, nl.: 1) de Groote K. (Great-K.) ontspringt in Noord-Carolina in het Alleghany-gebergte,
besproeit Virginia, en valt na een loop van 57 mijlen
bij Point-Pleasant in den Ohio. — 2) de Kleine K.
(Little-K.) stroomt insgelijks door Virginia, en valt
bij Parkersburg in den Ohio, na een loop van circa
20 mijlen.
Kenieten, een stam der Amalekieten in Palestina ; ze woonden deels in de woestijn Juda, deels
in Steenachtig Arable. In het 0. T. vermeld : Gen.
15: 19; Num. 24: 21 ; Richt, 1: 16; 4: 11, 17;
5: 24; 1 Sam. 15: 6; 27: 10; 50: 29.
Kenilworth, of Killingworth, stad in het engelsche graafschap Warwick, 2 uren gaans benoordw.
Warwick ; 3200 inw. In de nabijheid de ruinen van
bet oude kasteel It. gesticht door Geoffroy Clinton
onder de regeering van Hendrik I, door Elizabeth
aan graaf Leicester geschonken, afgebroken onder
Cromwell, en -beroemd geworden door den roman
van Walter Scott.
Kenkri. Zie C_ENCREIE.
Kennebec, rivier in den n.-amerikaanschen
staat Maine, ontstaat uit het Moose-Head-meer, geeft
Karen naam aan een graafschap, en outlast zich na
36 mijlen loop in de Kennebec-baai (Atlantischen
Oceaan).
Kennebunk, stad en invoerhaven in den n.amerikaanschen staat Maine, aan de uitwatering der
rivier K. in den Att. Oceaan ; 3500 inw.; had vroeger, met bet aan de overzijde der rivier liggende
Kennebunk-Port (2700 inw.), belangrijk handelsverkeer met West-Indio.
Kennedy (Grace), verdienstelijke engelsche
romanschrijfster, geb. 1782 te Pinmore, gest. 28Febr.
1825 te Edinburg.
Kennedy (John Pendleton), amerik. romanschrijver, geb. 25 Oct. 1795 te Baltimore, eer3t advocaat, toen afgevaardigde op het congres, 1852
minister van marine te Washington. Zijne romans
zijn dikwijls herdrukt, o. a. in 3 dln. te New-York
1852.
Kenneh, of Keneh, stad in Opper-Egypte, op
den rechteroever van den Nijl, 73 mijlen bezuidoosten Cairo ; 10,000 inw.; is de voornaamste stapelplaats voor den handel over Cosseir naar Arabie en
Indio, en de verzamelplaats der bedevaartgangers,
die ovor Cosseir naar Mekka pan.
,
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Kennemerland, landstreek in de prov.
Noord-Holland, besloeg vroeger een voornaam gedeelte van het Noorder-kwartier van Holland en een
klein gedeelte van het Zuider-kwartier, met zeer
onbestemde grenzen. De bewoners van K. werden
genoemd Kennemers,
Kenneth, naam van drie koningen van Schotland : de eerste regeerde van 604 tot 605 ; de tweede
van 833 tot 857 (hij versloeg de Picten en de Engelschen, en was de eerste, die over geheel Schotland
regeerde); de derde regeerde van 976 tot 984 (hij
bevocht met krijgsgeluk de Denen, gaf aan Schotland bet allereerste wetboek, en stierf vermoord).
Kensington, dorp in het engelsche graafschap
Middlesex, 5 kwartier gaans bewest. Londen ; 20,000
inn.; is eene voorstad van Londen, en heeft o. a. het
koninklijk buitenverblijf (Kensington-House) met een
groot openbaar park (Kensington-Garden), alsook
Holland-House (het huis waar Addison gestorven is).
Kent, 1) lat. Cantium, graafschap van Engeland,
in het zuidoosten, grenst ten N. aan den Teems, ten
0. aan de Noordzee, ten Z. O. aan het Kanaal (straat
van Dover of Nauw van Calais), ten W. aan het graafschap Surrey ; het is circa 77 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 734,000 zielen, en heeft Canterbury tot
hoofdplaats. Reeds sedert de invallen van Cesar in
het land Cantium, vervult K. de voornaamste rol in
de geschiedenis van Engeland, vooral sedert de stichting (455 door Hengist) van het eerste angelsaksische koningrijk K., dat behalve het tegenw. graafschap K. ook de graafschappen Norfolk, Suffolk,Essex,
Middlesex, en misschien nog andere, in zichbevatte.
Toen 526 het koningrijk Essex gesticht was door
Erkenwin, verminderde het aanzien van K. aanmerkelijk ; niettemin bleef het koningrijk K., onder
Ethelbert (585-615) steeds bet overwicht behouden over de drie andere saksische koningrijken
(Essex, Wessex, Sussex); maar na den dood van
Ethelbert verloor K. zijnen invloed, en door de koningen Cenwall en Cedwalla (van Wessex) werd
K. geheel aan bun gezag onderworpen. In 773 kwam
het aan koning Offa (van Mercia), en verloor eindelijk zijn afzonderlijk best.aan geheel en at (823) toen
Baldred, de laatste koning van K., van den troon
werd gestooten door Egbert, koning van Wessex, die
de gansche Heptarchie vereenigde tot den rijk.
Kent, 2) naam van verscheidene graafschappen
der Vereenigde Staten van N.-Amerika, waarvan de
voornaamste: a) in Delaware met de hoofdplaats
Dover, en b) in Maryland, met Chester tot hoofdpl.
Kent (het heilige Meisje van). Zie het artikel
BARTON (Elizabeth).
Kent (graven en hertogen van), deze titels zijn
gevoerd door verscheidene engelsche prinsen, o. a.:
K. (Edmond, graaf van), jongste zoon van koning
Eduard I, stiet zijnen broeder Eduard II van den
troon, daarin bijgestaan door diens eigene gemalin
Izabella van Frankrijk (1327), die het vervolgens
door hare kuiperijen zoo ver wist te brengen, dat
Edmond zelf in staat van beschuldiging gesteld, en
1329 ter dood gebracht werd. — K. (Eduard, hertog van), vierde zoon van koning George III, geb.
2 Nov. 1767, trad 1818 in den echt met de weduwe
hertogin van Leiningen, uit welk huwelijk hij wader
werd van de tegenwoordige koningin van Engeland
(Victoria); hij stied' 23 Jan. 1820.
Kent (James), eene rechtsgeleerde autoriteit in
Amerika, geb. 31 Juli 1763, als kanselier van bet
booge gerechtshof te New-York gest. 12 Dec. 1847.
Zijn klassieke werk: Commentaries of American law
(4 din. New-York 1826-30 ; 10e druk 1859).

Kentucky

Kerguelen

Kentucky, rivier in de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, ontspringt in de Cumberlandbergen, wordt bij Francfort voor stoomschepen bevaarbaar,. valt na 52 mijlen loop in den Ohio, en
aan een der stater van de Unie.
geeft have
n
De Staat K., ten N. door den Ohio gescheiden van
de staten Ohio, Indiana en ten W. door den
Mississippi van Missouri, ten Z. be grensd door Tennessee en ten 0. door Virginie, is 1 9772 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 1,160,000 zielen, is bij uitstek
vruchtbaar, heeft tot hoofdstad Francfort, en wordt
besproeid door de bevaarbare rivieren K., Cumberland, Tennessee, Big-Sandy, Mississippi en Ohio. De
eerste, die K. opnam, was James Macbridge in 1754;
vervolgens werd K. bezocht door John Finlay en
kolonel Daniel Boone, die er nederzettingen trachtten te vestiges, in weerwil van den tegenstand der
Indianen ; doch eerst 1790 ruimden de inboorlingen
voor goed het veld in K. aan de europeesche kolonisten (destijds gezamenlijk 73,677 zielen); toen
(1790) werd K. opgenomen in den staat Virginia,
doch trad 1792 als zelfstandige staat in de Unie. In
1850 (11 Juni) ontving K. zijne tegenwoordige constitutie. VOOr de emancipatie telde K. (in 1860)
225,902 sIaven.
Kenty, stad in oostenrijksch Galicia, aan de
Sola, 7 mijlen ten W. Z. W. van Krakau ; 3450 inw.
Kentzingen, Kenzingen, stad in Baden, Bovenrijnkreis, aan de Eltz, 6 wren gaans benoordw.
Freiburg; 2800 inw.; in de nabijheid de minerale
bron van Kirnhalden.
Keobroeng, bergpas in bet O. I. landschap
Boessahir, loopt ontzachlijk hoog (18,313 vt.) over
den Himalaya van Coonawar naar chineesch Tartarije.
Keokuk, stad in den n.-amerik. staat Iowa,
1 uur gaans boven de uitwatering van den DesMoines in den Mississippi, is eene snel aan het opkomen zijnde koopstad, telde in 1859 reeds 12,000
inwoners.
Kepok, dorp op Java, resid. Kadoe,. ads.-resid.
Magelang; Juni 1829 werden bier de muiters op de
vlucht gedreven door de nederl. troepen.
Keppel,twee dorpen in Gelderland, nl.: 1)HoogK., ook wel Olden-K. genaamd, 5 kwartier gaans
beoosten Doesborgh, met 300 inw. — 2) Laag-K.,
ook wel Nieuw-K., en Burg-K. genaamd, en ook wel
K.-binnen, een kwartier gaans beoosten Hoog-K.,
met 350 inw. en een oud kasteel (Huss-te-K., of
Slot-te-K.), dat 1502 door de Cleefsche bezetting
van Huissen belegerd, doch door die van Zutphen
ontzet werd ; vervolgens 1510 veroverd door Frederik van Baden, 56en bisschop van Utrecht, die het
in brand stak ; 1582 ingenornen door de Staatschen ;
1672 had Lodewijk XIV bier zijn hoofdkwartier, en
in datzelfde jaar werd het door de Franschen en
Munsterschen geplunderd.
Keppel (Arnoud J. van), graaf van Albemarle,
geb. 1669 te Keppel in Gelderland, was de gunsteling van koning Willem III van Engeland, die hem
met eerbewijzen overlaadde. Na den dood van dien
worst, werd K. generaal der hollandsche troepen, en
streed in de laatste oorlogeu der regeering van Lodewijk XIV. In 1712 werd hij bij Denain krijgsgevangen gemaakt. Hij stierf 1718.
Keppler (Job.), ook wel Kepler, beroemd sterrekundige, geb. 27 Dec. 1571 te Weil in Wurtemberg, sedert 1595 prof. der wiskunde te Gratz, ward
door Tvcho-Itrahe 1599 keizerlijk mathematicus te

heden leefde, en 1624 de berekening der Rudolfijnsche tafelen voltooide. Sedert 1628 in Wallenstein's
dienst, werd hij door diens bescherming professor
aan de universiteit van Rostock ; clod' ook bier bleef
men in gebreke hem zijn tractement uit te betalen.
Ten einde van de achterstallige jaarwedden, die hij
nog als gewezen keizerlijk mathematicus te goed
had, de uitbetaling te verzoeken, begaf hij zich naar
den rijksdag te Regensburg, waar hij onder de tegenheden, die hem overal vervolgden, 15 Nov. 1630
(Nieuwe Stijl) bezweek. De pries-prirnaat van Dalberg liet daar een gedenkteeken voor K. oprichten ;
hetzelfde is 1862 ook in zijne geboorteplaats Weil
geschied. Zijne voornaamste werken zijn : Prodromus
seu mysteriurn cosmographieum (1596); en vooral
Astronomia nova seu Physica cailestis (1609).
Kept, egypt. stad. Zie COPTOS.
Kerak, eiland. Zie KARAK
Koran° (L. Felix Guinement de), fransch letterkundige, geb. 1731 te Hennes, gest. 1805, eerst
in krijgsdienst, nam als majoor zijn ontslag, en yestigde zich als letterkundige te Parijs, werd omstr.
1756 gouverneur van don Ferdinand, infant van
Parma, om gezamenlijk met Condillac diens opleiding te voltooien, werd later professor der taktiek
aan de militaire school te Parijs, eindelijk inspecteur
der militaire scholen in Frankrijk. Men heeft van
hem eene bekorte vertaling, getiteld : Voyage de
Gmelin en &belie (Parijs 1767); eene Histoire de la
guerre des Tures et des Busses de 1736 a 1739 (Parijs 1777); Histoire de la guerre entre la Russia et
la Turquie en 1759 (Parijs 1773). — K. (Louise
Felicite de), door haar huwelijk mevrouw Robert,
dochter van den vorige, geb. 1758 te Parijs, gest.
1821 te Brussel, heeft, belialve een aantal andere
pennevruchten, geleverd : Histoire d'Elisabeth, refine
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Praag, doch daar HMI hem zijne bezoldiging
uitbetaalde ging hij 1614 als prof. der wiskunde
naar Lintz, waar hij in gear zeer mime omstandig-

Angleterre.
-EDZJED-110SAiN.
Kerbela. Zie M
Kerbogha, sultan. Zi --ORBOGHA.
Kercha, rivier in bet wester) van Perzie, ont-

springt in Aderheidzjan, doorstroomt Loeristan en
Khoesistan, en valt op turksch grondgebied in den
Sjat-el-Arab.
Kerckhoven (Pieter Frans van), vlaamsch
dichter en novellist, geb. 1818, gest.. 2 Aug. 1857
te Antwerpen.
Kercolan, eiland. Zi e -ERKOLANG.

Kerek, eiland. Zi e KARAK.
Kereli, lat. Caralio, stad. Zie onder BEG-SJEER.
Keren, een grieksch woord, beteekent: ongeluksgodinnen, doodsgodinnen. De oudste grieksche
dichters geven den naam van K. aan de gepersonifieerde verschillende manieren van sterven ; later
komen de K. als wraakgodinnen voor met deErynnien.

Keren Happuch, de jongste der Brie dochters van Job; Job 42: 14.
Kerensk, stad in europ. Rusland, gouvt. Penza,
aan de lierenda, 18 mijlen benoordw. Penza; is niet
te verwarren met Kirensk, en heeft 8000 inw.
—

Keresoen, lat. Cerasus, havenstad met 700
hilizen in aziat. Turkije, aan de Zwarte Zee, 14 mijlen bewesten Trebizonde, oorspronkelijk eene yolkplanting nit Sinope. Zie voor het overige CERASUS.
Kerguelen, of Kerguelen's Land, eiland in
den Indischen Oceaan, met zeer goede havens en
rijke steenkolenmijnen, is in den laatsten tijd een
belangrijk station voor de walvischvaarders geworden ; 1772 ontdekt door den Franschman Kerguelen
(ale 't volgende art.); onvrtichtbaar en net ijs bedekt gelijk het is, ontving het van Cook, die het 1776
bezocht, den naam van Island of Desolation.

Herguelen•Tremarec
Kerguelen-Tremaree (Ives Joseph de),
fransch vice-admiraal, geb. omstr. 1745 te Quimper
in Bretagne, gest. 1797, werd o. a. 1771 belast met
eene expeditie naar Isle-de-France, en ontdekte
12 Febr. 1772 beoosten Madagascar het naar hem
genoemde eiland (zie 't vorige art.). Men heeft van
hem : Relation d'un voyage dans la mer du Nord (Parijs 1771); Relation de deux voyages dans les mers
Australes et les Indes (Parijs 1782).
Kerial, of Koren, vorstendom in 0. 1. aan de
zuidwest-grens van Bengalen, groot 71 vierk. mijlen;
68,000 zielen ; is schatplichtigaan Groot-Britannia.
Kerim khan, vorst van Perzie, geb. in 't
laatst der 17e eeuw, zoon van een partij-hoofd,
diende eerst in de armee van Nadir, en regeerde
sedert 1750 het perzische rijk, terwijl de zwakke
Ismael op den troon zat, die in 1761 door K. van
den troon werd geworpen.Ofschoon dus geheel meester van het hoogste gezag, wilde K. niet den titel
van schach (d. i. koning) aannemen, maar vergenoegde zich met dien van wakil (d. i. landvoogd).
Hij regeerde rechtvaardig en verstandig, heschermde
kunst en koophandel, verfraaide Sjiraz, was bij zijne
onderdanen algemeen bemind, en stierf 1779.
Kerinia, turksch Girne, havenstad op de noordkust van het turksche eiland Cyprus; oud kasteel.
Kerioth, of Kerijoth, stad der Moabieten ;
Jozua 15: 25 ; Jerem. 48: 24 ; Amos 2 : 2.
Kerka, rivier in Dalmatia, komt van de Dinarische Alpen, en valt na 10 mijlen loop bij Sehenico
in de Adriatische Zee.
Kerkelijke Staat, of Pauselijke Staten,
S tato della Chiesa, ook Stati Pontifici of Stati Romani,
het eenige rijk in de christenwereld, dat niet door
een wereldlijk vorst geregeerd wordt; doch waarover de Paus, als het hoofd der roomsch-katholieke
Kerk, de souvereiniteit Hi toefent. VOor 1860 omvatte
de K.-S. een aanzienlijk gedeelte van Middel- en
Opper-Italie (bijna 753 vierk. mijlen, met 3,125,000
zielen). Sedert dien tijd zijn echter, van de vijf legatien, waarin de K.-S. sedert 22 November 1850
ingedeeld was, drie legatien (nl. de Marken, de Ro..
magna en Umbria) geheel en al, en van de twee
andere legatien gedeelten (nl. Orvieto, Benevent en
Ponte-Corvo) bij het koningrijk Italie ingelijfd ;
zoodat de K.-S. tegenwoordig nog slechts bestaat
uit de stad Rome met de Comarca (zonder Orvieto)
en de delegatien (d. i. onder-legatien) Viterbo, Ci vitaVecchia, Velletri en Frosinone (zonder Ponte-Corvo),
dus in 't geheel slechts even 214 vierk. mijlen, met
omstr. 290,000 zielen. De wording van den K.-S.
dagteekent van omstreeks het midden der achtste
eeuw; tot dien tijd bezaten de pausen geen ander
dan geestelijk gezag. Reeds Gregorius III isiaakte
zich onafhankelijk in Rome, dat door de oostersche
keizers was opgegeven. Pepijn de Korte schonk 755
bet exarcbaat van Ravenna en de Pentapolis aan
paus Stephanus Karel de Groote voegde 774 het
Perugiaansche en het hertogdom Spoleto daaraan
toe ; door keizer Hendrik III werd 1053 het hertogdom Benevent aan den pans afgestaan ; en door
de vermaarde schenking van de markgravin Mathilde
van Toskanen (1077) kwam de pans in het bezit
van de steden Bolsena, Bagnara, Montefiascone, Viterbo, Civita-Castellana, Civita-Vecchia, Corneto,
Bracelano, enz., die het PailiM071h/711. van den heiligen
Petrus uitmaakten. Intusschen waren de pausen Diet
altijd in het onbetwiste bezit van die landen. Herhaalde malen trachtLn de keizers van Duitschland
een recht van suzereiniteit over Rome en over al de
landen van den K.-S. te doen gelden ; sommigen
—
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verdreven zelfs den pans uit Rome, of benoemden
een pans naar hun welbehagen, en maakten zoodoende van het pausdom eene soort van leenmanschap (zie OTTO I, HENDRIK III, enz.). Paus Innocentius III (gest. 1216) deed de laatste sporen van
ondergeschiktheid verdwijnen, doordien hij zich als
souverein liet huldigen door den prefect van Rome
(1198), die tot dusverre steeds benoemd was geworden door den keizer. In 1274 bekwam Gregorius X van Frankrijk's koning het graafschap Venaissin. De Romeinen waren echter ten alien tijde
geneigd om tegen bet wereldlijk gezag van den
pans in opstand te komen ; en dit was dan ook de
reden, waarom de pauselijke residentie 1309 verlegd
werd naar Avignon, dat tot 1377 de zetel van het
pausdom bleef (in 1348 kocht Clemens VI de stad
Avignon van Johanna van Sicilia, gravin vanProvence).
Naar Rome zich in 1347 als republiek geconstitueerd
had, had het wereldlijk gezag van den pans gedurende eenigen tijd in Italie Diets te beduiden. Door
den legaat Albornoz werd het wel is waar namens
Innocentius VI (1353-65) hersteld ; desniettemin
bestond bet louter in naam : want nagenoeg al de
steden hidden zich herschapen in kleine prinsdommen, die elk aan eene familie toebehoorden. Het geslacht Alidosi regeerde te Imola, 't geslacht Malatesta
te Rimini, 't geslacht Illontefeltri te Urbino ; Bologna
was eene republiek gebleven. Die verschillende landen kwamen achtereenvolgend, en na verschillende
omwentelingen, onder het gezag van den pauselijken
Stoel: Citta-di-Castello in 1502; Imola, Faenza,
Forli, Rimini in 1509; Bologna in 1513; Perugia in
1520 ; Camerino in 1538; Ferrara en Comacchio in
1598 ; het hertogdom Urbino in 1626 ; enz. De antikeizerlijke staatkunde der pausen veroorzaakte, dat
de K.-S. herhaalde malen ten Joel stond aan vijandelijke invallen : zoo ten tijde van Karel V, zoo in
den spaanschen successie-oorlog. Binnenslands was,
in den laatsten tijd vooral, het nepotismus van nadeeligen invloed. Ook begonnen de roomsch-kath.
gouvernementen zich meer en meer van Rome te
emancipeeren, zoodat in 1783 zelfs Napels het oude
leenverband, waarin het tegenover den Paus placht
te staan, ophief. Erger gevaren bedreigden den K.-S.
door de eerste fransche omwenteling. Bij den vrede
van Tolentino moest de paus Avignon aan Frankrijk,
en de Romagna, Bologna en Ferrara aan de Cisalpijnsche republiek afstaan. lien oploop in Rome
tegen de Franschen (28 Dec. 1797) werd de aanleiding tot de innaine van Rome 10 Febr. 1798, en
acht dagen later (18 Febr.) werd de K.-S. herschapen in eene Romeinsche republiek. Wel nam paus
Pius VII, onder bescherming der oostenrijksche wapenen, in 1800 weder bezit van Rome, en stond
gedurende eenigen tijd in goede verstandhouding met •
Frankrijk ; doch uithoofde hij weigerde om den
Code Napoleon in te voeren en aan Engeland den
oorlog te verklaren, werden hem in 1807 de provincien Ancona, Urbino, Macerata en Camerino afgenomen, en 2 Fehr. 1808 rukten 8000 Franschen
de stad Rome binnen. Bij decreet van 17 Mei 1809
werd de K.-S. bij het fransche keizerrijk ingelijfd,
en Rome tot eene vrije keizerlijke stad verklaard.
Eerst in 1814 konde de pans naar Rome terugkeeren, en werd hem al zijn grondgebied, zooals het
voOr 1797 geweest was, teruggegeven, met uitzondering enkel van Avignon en Venaissin, en eene
kleine streek ferrarisch grondgebied aan gene zijde
van den Po. De pausen sedert dien tijd hebben te
worstelen gehad met de algemeene bewegingen in
Italie. Bij de opstanden van 1831 en 1832 werd bet.
18
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pauselijk gezag slechts gehandhaafd door het binnenrukken van oostenrijksche troepen, die eerst
1838 Rome weder verlieten, waarop ook de Franschen het 1832 door hen bezette Ancona ontruimden. Niet algemeen zijirde uitbarstingen hadden
plaats 1843 in de Romagna, 1845 in Rimini, doch
waren niet opgewassen tegen de strenge regeeringsmeatregelen van Gregorius XVI. Metalgemeene blijdschap werd 1846 de nieuwe paus, Pius IX, begroet,
die den weg van verzoening en hervorming betrad,
doch daarbij reeds spoedig derwijze door den loop
der omstandigheden in drang geraakte, dat hij 25
Nov. 1848 naar Gaeta vluchtte, waarop zich te Rome
een voorloopig bewind vormde, en in Febr. 1849 de
republiek uitgeroepen werd, aan het hoofd waarvan
Armellini, Sails' en Mazzini optraden. Om den pans
op zijnen wereldlijken troon te herstellen, rukten
oostenrijksche, napolitaansche, spaansche en fransche troepen aan ; en de Franschen bemachtigden
2 Juli 1849 Rome, nadat dit zich met voorbeeldelooze dapperheid verdedigd had. Eerst in April 1850
echter keerde de pans naar Rome terug, dat van
lien tijd af, gelijk het heette ter bescherming van
den Heiligen Stoel, bezet bleef door eene fransche
legermacht, die wel is waar in 1860 toeliet, dat het
grootste gedeelte van den K.-S. bij bet nieuwe koningrijk Italia ingelijfd werd, doch overigens niet
te bewegen was den pans aan zijn lot over te laten.
Eerst lang daarna kwam tusschen Italie en Frankrijk
eene conventie tot stand, krachtens welke Italie zich
verbond het grondgebied, dat den Pans nog restte,
en zijne wereldlijke souvereiniteit onaangetast te
laten, waartegen Frankrijk beloofde zijne bezettingstroepen uit Rome terug te zullen trekken ; en deze
conventie is in 't laatst van 1866 ten uitvoer gelegd.
Kerkesieh. Zie C_IRCESIUM.
Kerki, oude naam van Auroeng-abad.
Kerkisia, of Kerkisieh. Zie CIRCESIUM.
Kerkoek, of Kerkuk, lat. Corcura, stad in aziat.
Turkije, pachalik Bagdad, 31 mijlen benoorden Bagdad en 17 mijlen bewesten Soeleimanieh, op eene
steile hoogte ; omstr. 15,000 inw.; is de hoofdmarkt
voor het zuiden van Koerdistan. Men beweert te K.
het graf te hebben van den profeet Daniel. Bij K.
overwinning der Turken op de Perzen 1733; ingenomen door Nadir-schach 1741.
Kerkolang, of Karkalang, ook wel Toloer genaamd, eiland in den Molukschen archipel (nederl.
0. I.), is een der Talautsche eilanden. In het begin
der 18e eeuw had K. eene bevolking van 3000 zielen, waaronder circa 1000 weerbare mannen ; omstr.
1773 werden de Hollanders, die zich van K. meester
gemaakt hadden, van daar verdreven door de bewoners van Mindanao.
Kerkrade, dorp in nederl. Limburg, aan de
pruis. grenzen, anderhalf uur gaans bezuidoosten
Heerlen; 600 inw.; in de nabijheid het voormalige
klooster Rolduc, thans een seminarie.
Kerkvaders, lat. Patres ecclesice, noemt men,
in den beperkten zin des woords, de leeraars en
schrijvers der oude Kerk van de 2e tot de 6e eeuw;
in ruimeren zin verstaat men daaronder tevens de
latere, tot in de 11 e eeuw, waar de scholastici aanvangen. De kennis van hunne tevens en werken vormt
den inhond van een bijzonderen tali van wetenschap,
waaraan men den naam van Patristiek gegeven heeft.
De werken der K. strekken hoofdzakelijk ter verdediging van het Christendom en ter bestrijding van
het Heidendoin, en hanilelen overigens ook over al
dP deelen der theologie. De voornaamste K. zijn, in
de griekscile Kerk Clemens, Alexandrinus, Orige-

Kerrapay
nes, Eusebius; in de latija6clie Kerk: Tertullianus,
Ambrosias, Augustinus, Hieronymus, Gregorius de
Groote. Verzamelingen van de werken der K. zijn :
Maxima bibliotheca veterum patrum (27 dln. Leiden
1677), en Galland's Bibliotheca veterum patrum (13
din. Venetie 1765-69); de volledigste is : Patrologiw
curses completes (1840 en v.) van Migne.
Kerkwerve, I) wide naam van Oegstgeest.
— 2) dorp op het zeeuwsche eiland Schouwen,
3 kwartier gaans benoordw. Zierikzee, 5 kwartier
bezuiden Brouwershaven ; 130 inw. De kerk te K. is
gesticht ten tijde van Willibrordus; het dorp werd
1575 in brand gestoken door de Spanjaarden. Bij
K. 1576 een verschrikkelijk gevecht, waarin de Spanjaarden (die onder Mondragon een aanslag op Brouwershaven beproeven wilden, doch met hunne gewapende sloepen aan den grond raakten) in het water sprongen om zich te redden, doch door het yolk
van Joost van den Ende achterna gesprongen en met
de kolven der musketten doodgeslagen werden.
lierkwijk, dorp in Gelderland, I uur gaans
bezuiden Zalt-Bommel ; 180 inw.
Kerb:Yuan, stad in het fransche dept. Finistere,
ruim 3 uren gaans benoordoosten Brest; 3500 inw.
Kermadec eilanden, eene britsche groep
in Australia, benoordoosten Nieuw-Zeeland ; het
voornaamste der K. heet Macauley.
Kerman, of Kirman, ook Caramanie genaamd,
bet oude Carmania (zie dat art.), landschap in Perzie, met de hoofdstad K., of Sirdzjan, het oude
Carmana, eene (voorheen zeer groote) stad, met
uitgestrekte rumen, en thans omstr. 30,000 inw.,
73 mijlen bezuidoosten Ispahan. In de burger-oorlogen op bet laatst der 18e eeuw is de stad K. grootendeels verwoest ; 1794 werd zij ingenomen door
Mohammed-khan, die er zijne soldaten drie maanden
lang liet plunderen. Het tegenwoordige landschap K.
is een gedeelte van het oude Caramanie (zie ook dat
art.). Voor de rivier K., zie IBRAHIM-ROED.
Kermanschach, of Karamsin, stad in het
perzische landschap Koerdistan, waarvan het de
hoofdplaats is, ligt aan den Karasoe (48 mijlen bezuidw. Teheran), bij het vereenigingspunt der wegen
van Bagdad, Hamadan en andere belangrijke steden,
en heeft 30,000 inw. Naar men wil is K. gesticht
door Behram, den zoos van Schachpoer II (Sapor II),
Door Thamasp-Koeli-khan werd K. in 1730 aan de
Turken ontweldigd, en toen versterkt. In de nabijheid van K., op den berg Bisoentoen, een vermaard
gedenkteeken, genaamd .de Troon van Roestan".
Kerner (Andy. Justinus), duitsch dichter, geb.
18 Sept. 1786 te Ludwigsburg, eerst geneesheer te
Wildbad en to Gaildorf, 1819-51 te Meinsberg in
Wurtemberg, aldaar gest. 21 Febr. 1862.
Kerns, marktvlek in bet zwits. kanton Unterwalden, district Obwalden; 2500 inw.; 26 Juli jaarlijks een schommelfeest.
Kerns, een voorvader der wederkeerenden uit
Babel ; Ezra 2 : 44 ; Neb. 7: 47.
Kerowlee, of Keroely, klein vorstendom in
Radzjpoetana (in 0. 1.), sedert 1817 onder britsch
oppergezag, is 89 vierk. mijlen groot, telt 187,000
zielen, en heeft tot hoofdstad K., met 8000 inw. en
twee forten, 17 mijlen bezuidw. Bhertpoer.
Kerpen, vlek in Rijnpruisen, aan de Nassel,
ruim 5 uren gaans bezuidw. Keulen; 2500 inw.
Kerrapay, of Crepi, landsch. in Opper-Guinea
(Dahomey), op de Slavenkust, tusschen eigenlijk
Dahomey en Widdah ten 0., Anagoe ten N., Aquamboe,
Arnina en Adampie ten W., en de Golf van Guinea
ten Z. De voornaamste stad is Quitta.
—

Kerry

Ketshenvel

Kerry, graafsch. in Ierland, prow. Munster, groot
ruim 87 vierk. mijl., bevolkt met ruirn 238,000 zielen,
het iersche Zwitserland" genoemd, wegens de vele
schoonheden der natuur; hoofdplaats Tralee.
Kerschen, twee dorpen in he groothertogdom
Luxemburg, nl.: Ober-K. (fransch Haul- Charage) ,
met circa 500 inw.; vierdhalf uur gaans bezuidw.
Luxemburg; en Nieder-K. (fr .B as- Charage) met circa
700 inw., I kwartier zuidwestelijk van het vorige.
Kertsj, de oostelijkste landtong van het Taurische schiereiland in Zuid-Rusland (de Krim), van
het tegenoverliggende schiereiland Taman in Caucasie gescheiden door de zeeengte, die de Zwarte Zee
met de Zee van Azof verbindt, en Straat van K., of
ook wen Straat van Jenikale genoemd wordt. Op het
schiereiland K. liggen de van ()lids beroernde steden
Calla of Feodosia, Kertsj, Jenikale en Arabat, en in
het geheel is deze landtong rijk aan historische herinneringen. De stad K. zijncle 't oude Panticapeant
of Bosporus (in de middeleeuwen Vospro en Aspromonte
genaamd), was de hoofdstad van het oude TauriO,
ligt 10 mijlen benoordoosten Caffa en 3 uren gaans
bezuidw. Jenikale, heeft ruirn 13,000 inw., en eene
onder keizer Alexander I gebouwde, veilige haven,
met levendig handelsverkeer. De stad K. is door
Milesiers. gesticht in de 6e eeuw v. Chr., en droeg
aanvankelijk den naam van Panticapeiim ; in de 5e
eeuw werd K. de hoofdstad van bet Bosporische rijk.
Toen Mithridates door de Romeinen benauwd werd,
wierp hij zich in K., en gaf zich daar den dood. Vervolgens in handen der Barbaren gevallen, onderging
K. sedert de 4e eeuw allerlei lotswisselingen. In de •
14e eeuw werd K. bemachtigd door de Genueezen,
die den naam veranderden in Vospro ; 1 476 werd
K. aan de Genueezen ontweldigd door Mahorned 11,
bleef in de macht der Turken tot 1 774 , en werd toen
aan Rusland afgestaan; 25 Mei 1855 werd K. bezet
door de anglo-fransche armee, en daarbij het aan
oudheden rijke museum van K. verwoest.
Kervijn de Lettenhove (Joseph Marie
Bruno Constantin), belgisch geschiedschrijver, geb.
17 Aug. 1817 te St.-Michel in West-Vlaanderen.
Wij noemen inz. zijne: Histoire de Ftandre (6 dln.
Brussel 1847-50; 2e druk 4 dln. Brugge 1853-54).
Kesimpier, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang ; in den nacht van 9 op 10 Dec. 1829
door de nederl. troepen overrompeld en genornen.
Kesmark, hongaarsche stad. Zie liaSMARKT.
Kesrawan, bergland in Syrie, in het zuidelijk
gedeelte van het pachalik Tripoli, wordt bewoond
door 120,000 Maronieten en Druzen, die onafhankelijk zijn van de Porte en van den pacha van Egypte.
Kessel, 1) dorp in Noord-Bra band, aan de Maas,
2 uren gaans benoordw. Oss; werd 1 504 door Karel
van Gelder gebrandschat ; het stond 1740 geheel
onder water, ook teed het veel bij de watervloeden
1757 en Jan. 1809. — 2) dorp in nederl. Limburg,
aan de Maas, 3 uren gaans benoordoosten Roermond ;
400 inw.; met kasteel of slot, volgens sommigen 't
oude Castellum Menapiorum.
Kessel (Jan van), de Oude, geb. 1 626 te Antwerpen; landschap-, dier- en bloemschilder, sedert
1680 in Spanje, waar hij stierf. — K. (Jan van),
de Jonge, zoon of neef van den vorige, geb. 1644 te
Antwerpen, gest. 1708 te Madrid, hofschilder van
koning Karel II; portretten en historiestukken.
K. (Jan van), landschapschilder, geb. 1648, gest.
te Amsterdam 1698, was een zoon van den kopergraveur Theodoor van K. (geb. 1620).
Kesselberg, een pick van bet Reuzengebergte
in Bohemen, bij Friedrichsthal, is 4363 vt. hoog.

Kesselsdorf, dorp in Saksen, derdhalf our
gaans bewesten Dresden ; circa 700 inw.; overwinning der Pruisen op de Saksen 15 Dec. 1745.
Kesteren, zeer oud dorp in Gelderland, 3 uren
gaans benoordoosten Tiel, aan den Rijndijk ; 180
inw.; Iced veel door den watervloed van 1809, en
door dien van 1820.
KesWiCk,engelsch rnarktvlek, graafschap Cumberland, sehilderachtig gelegen aan bet meer Derbent-Water, 8 urcn gaans van Penrith ; 2600 inw.
Keszthely, hongaarsch marktvlek, comitaat
Zala (Szalad), nabij bet Plattenmeer, 15 uren gaans
bezuidwesten Vesprim ; 3400 inw.; zwavelhoudende
bron.
Ket, rivier in Siberie, ontspringt bezuiden Jeniseisk, en valt bij Narirn in den Obi, na een loop
van 100 mijlen.
Ketbogha, sultan van Egypte, een geboren
Mongool, was eerst slaaf geweest van sultan Kelaoen.
Na den dood van dezen, en van diens zoon KalilAschraf, belast met het toezicht over den troonopvolger Naser-Mohammed, maakte K. zich van het
bewind meester voor zich zeiven in 1294. Hij slaagde
er in, eenen opstand van de bordzjitische Mamelukken te dempen; (loch kort daarna kwam een
zijner ve,h.lheeren, met name Ladzjin, tegen hem in
opstand, liet zich als sultan uitroepen (1296), en
noodzaakte K. afstand van den troon te doen.
K
Ketek,districtiin
Zie KATTAE.
Ketel (de), 1 ) dorp ; zie KETTIEL. - 2) zie her
art. KETELDIEP.
Ketel (Cornelis), hollandsch portretschilder,
geb. 1548 te Gouda, gest. 1600, bracht eenigen tijd
in Frankrijk en in Engeland door. IN had dit merkwaardige, dat hij Diet slechts even goed met de vingers schilderde als met de penseel, maar dat hij
zelfs uitrnuntende portretten vervaardigde enkel met
de teenen zijner voeten.
Ketelaer (Nieolaas), met zijn compagnon Gerard de Leempt de oudste nederlandsche boekdrukker. Ze leefden te Utrecht in het laatst der 15e eeuw.
Men heeft van hunne drukkerij eene eerste editie
der Scholastica historia super Novuni Testamentum
(1473 in fol), een editio princeps van de Historia
ecclesiastica van Eusebius (1474 in fol.), enz..
Keteldiep, een der monden van den IJsel, bij
Kampen.
Ketember, of Key-Tenimber, het voornaamste
eiland van eene daarnaar genoemde groep eilanden
in den Molukschen archipel, is I mijl lang en 1
mijl breed. De groep der K. (waartoe behalve K.
Wetter, Fuhr en Moessa behooren) ligt ten Z. W.
van de Key-eilanden, en behoort onder de residentie
Banda (nederl. 0. I.). De K.-eilanden heeten op
sommige kaarten Verdoolde eilanden.
Ketesso. Zi e
Kethel (de), dorp in Znid-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidoosten Delft, en 1 uur gaans benoorden Vlaardingen ; 600 inw.
Ketjiel, of hetjil, Telaga-Ketjil, voorheen een
binnenmeer op Sumatra (nederl. 0. I.), tusschen
In twee voornaamste pieken van den vuurspuwenden berg Boekit-Keba ; is 25 Maart 1834 door eene
nitbarsting van dien berg geheel verdwenen. •
Ketjoeban, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang; 26 Juni 1829 belangrijke overwinning der nederl. troepen op de muiters.
Ketosso, of Ketesso, dorp op Java, resid. Kadoe,
ads.-resid. Magelang ; 12 Maart 1828 belangrijke
overwinning der nederl. troepen op de muiters.Ketsheuvel, n.-brab. dorp. Zie KAAMEUVEL.
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Ketsj Hissar, vermoedelijk het oude Tyana,
stad in aziat. Turkije (Konieh), 17 mijlen bezuidw.
Kaisarieh ; oude ruinen, o. a. eene waterleiding van
graniet, die derdhalf our gaans lang is.
Ketteler (Gotthard von), of Kettler, de laatste
grootmeester der Duitsche ridders in Lijiland (1559),
ging tot het Protestantismus over, en stond 1561 de
rechten zijner orde op Lijfland af aan koning Sigismond August van Polen, en ontving daarvoor Koerland en Semgallen als wereldlijk hertugdom in leen
van de poolsche kroon. Hij stierf 1587.
Kettwig, stad in het pruis. reg.-district Kenlen, kreis Essen, aan de Roer; 3000 inw.
Ketura, bijwijf van Abraham, baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Snit ; Gen.
25: 9-4; Chron. 1: 31, 32.
Keulen, d uitsch kiln, of Coln, fransch Cologne,
het Colonia Agrippina der ouden, hoofdplaats der
pruis. Rijnprovincie, op den linkeroever van den Rijn,
over welken bier, behalve de oude schipbrug, sedert
1859 eene waste brug (tevens spoorweg-brug), een
wonder van bouwkunst. Behalve omstr. 112,000 inw.
heeft K., als vesting van den eersten rang een garnizoen van ongeveer 5000 man, terwijl het aan de
overzijde van den Rijn gelegene Deutz als bruggenhoofd der vesting K. client. De straten in K. zijn
nauw en somber, en in weerwil (of misschien wet
joist uithoofde) van de groote bedrijvigheid, die er
heerscht, is de eerste indruk, dien K. op den vreemdeling maakt, niet zeer aangenaarn. Intusschen heeft.
K. zeer veel merkwaardigs, o. a. de zoo heroemde
Keulsche Dona, een der verhevenste gewrochten van
de gothische bouwkunst, in 1248 under aartsbisschop Koenraad van Uochstaden aangevangen door
den bouwmeester Heinrich Stmere; 1322 werd het
koor ingewijd ; 1437 was het voorportaal van den
znidelijken toren voltooid, en die toren zelf 170 vt.
hoog opgetrokken; in het laatst der 15e eeuw en
tot 1509 kwamen de kostbare geschilderde glazer
in de ramen, en van laatstgenoemd jaar af bleef de
bouw gestaakt, totdat men 1814 maatregelen begon
te nemen, om dit trotsche monument van vroegere
fenwen in wezen te houden ; krachtdadiger sloeg
men de handen aan het work, toen 1824 het aartsbisdom Kenton hersteld was ; toen begon men al het
bouwvallige weder in goeden staat te brengen, en
ging daarmede voort, totdat 4 Sept. 1842 de eerste
steen werd gelegd om het in 1509 gestaakte work
verder te voltooien ; toen de houwmeester Zwirner
stied - (22 Sept. 1861) was de Dom zelf nagenoeg
voltooid, zoodat enkel nog de beide torens onafgewerkt waren, die, wanneer ze voltooid zijn, 476 vt.
hoogte zullen bereiken. De gansche lengte van den
Keulsehen Dorn bedraagt 466 vt., de breedte 274 vt.,
de hoogte van het middelsehip 150 vt., de hoogte
van de toren-facade 195 vt. Sedert 1842 hebben
zich verseheidene vereenigingen gevormd, om door
geldelijke bijdragen en inzamelingen de voltooling
van den Dom to bevorderen, tot welk einde sedert
1842 ook de koning van Pruisen eene toelage geeft
van jaarlijks 50,000 thaler (90,000 gulden). Van de
27 roomsch-katholieke en '2 evangelisehe kerken to
K. vermelden wij alleen de Ursula-kerk, waar de
gebeenten der Elf duizend Maagden bewaard worden als heilige reliqui6n. Ook bet wereldvermaarde
keulsche reukwater (Eau de Cologne) zullen wij nog
vermelden als eon der voornaamste fahrikaten an
K., dat als fabriekstad cone voornanie plaats bekleedt en als hoofilstapelplaats voor den Rijnhandel
cone vrijhaven is. In het jaar 37 v. Chr. word K.
gesticht d..)or de Ubi6rs; later vergroot door keizer
—

Keurvorsten
Claudius op aanzoek van zijne gemalin Agrippina,
die daar geboren was, ontving bet Naar ter eere den
naam van Colonia Agrippina, werd vervolgens de
hoofdstad van Germania 2a, en behoorde sedert 475
tot het Frankische rijk, nadat het reeds in 314 tot
een bisdom verheven was, dat in de 8e eeuw in een
aartsbisdom herschapen werd. Door keizer Otto I
werd K. met vele privilegien begiftigd, was vervolgens een der voornaamste Hanze-steden, en sedert
1212 vrije rijksstad. In 1795 door de Franschen
ingenomen, werd K. van 1801 tot 1814 de hoofdplaats van het departement der Roer. Sedert 1814
behoort K. aan Pruisen, en geeft zijnen naam aan
het reg.-district K., dat ruim 72 vierk. mijlen
groot is, en circa 570,000 zielen telt. In 1837 stond
de stad K. op het punt bet tooneel te worden van
eenen onzaligen opstand, tengevolge van de onverdraagzame bonding des aartsbisschops (zie 't art.
DROSTE), doch door de krachtige maatregelen der
regeering bleef de rust ongestoord. Onder de voorname personen, to K. geboren, merken wij op: keizerin Agrippa, den heiligen Bruno, Cornelius Agrippa,
den dichter Vondel, den schilder Rubens, enz.
Keulen (bet Keurvorstendom), een der staten
van het Heilige Roomsche Rijk (d. i. het Duitsche
keizerrijk), was een der drie geestelijke keurvorstendommen, sedert aan aartsbisschop Herbert (999—
1021) door den keizer den titel van keurvorst was
verleend. Als eene zonderlinge regeling, behoorde
de stad Keulen (die eene vrije rijksstad was) niet
tot het keurvorstendom K., dat samengesteld was
nit tamelijk verspreid liggende deelen, die zich in
4 groepen laten rangschikken, nl. 1) het Opperkeurvorstendom aan den Rijn, tusschen de hertogdommen Julich on Berg ; 2) het Neder-keurvorstendom, tusschen Julich on Trier; 3) het graafschap
Recklingshausen; on 4) bet hertogdom Westfalen:
to zamen een grondgebied van 120 vierk. mijlen.
De voornaamste steden waren : 1) Bonn (sedert de
tweede helft der 13e eeuw hoofdstad en residentie
van den keurvorst), Konigswinter, Andernach, Zulpich, Briihl en Deutz ; 2) Nuys, Zoos, Rheinsberg ;
3) Recklingshausen ; 4) Gesecke, Arensberg, Werl.
In de 16e eeuw omhelsde de • keurvorst-aartsbisschop van K. (Gebhard Truchess von Waldburg) de
Hervorrning, en trad in den echt met Agnes van
Mansfeld, zonder zijne aartsbisschoppelijke waardig11041 neder to leggen; hij word door de Beieren weggejaagd. Lodewijk X1V maakte zich voor een oogenblik van het keurvorstendom K. meester, dat destijds geregeerd werd door aartsbisschop Jozef Clemens, hertog van Beieren. De laatste keurvorst,
Maximiliaau Franciscus Xaverius (gest. 1801), was
insgelijks hertog van Beieren en broeder van MarieAntoinette. Bij den vrede van Luneville (1801) werd
het aartsbisdom K, geseculariseerd, on op het Congres te Weenen aan Pruisen afgestaan. De eerste
aartsbisschop van het n .ieuw-georganiseerde aartsstieht was sedert 1824 graaf Spiegel tot Desenberg
en Canstein, die 1835 werd opgevolgd door Clemens
August, vrijheer tot Droste-Vischering (zie DiriosTE),
na wiens flood (1845) bisschopGeissel tot den antsbisschoppelijken zetel verheven word.
Zie ..O
K_ER1CH.
1 1corp. _.e
Keurich, Iluxemb.
Keurvorst (de Groot Zie :REDER1K WILLEM',
dl I, biz. 1101.
Keurvorsten (van het oudduitsche Kur, (1. i.
keus, verkiezing) heetten in het Heilige Roomsche
rijk die vorsten, die hot recut hadden om den keizer of koning te k iezen. Na het, nitsterven (10e eeuw)
.ler CarolingeN, in wier dynastic de keizerlijke waar∎

Keuschberg
digheid erfelijk was geweest, nerd door de hertogen
der Beieren, Saksen, Zwaben, Franken en Lotharingers in gemeen overleg bepaald, wie aan het hoofd
des rijks zou worden geplaatst. Later ging de macht
en het aanzien der oude hertogen op bepaalde waardigheden en territorien over, te weten ; op de aartsbisschoppen van Maintz, Trier en Keulen, en op de
Palts, Saksen, Brandenburg en Bohemen, en deze
zeven werden bij de Gouden Bul van 1356 erkend
als de eenig-gerechtigden tot het kiezen van eenen
keizer. Daar in den loop van den oorlog de kiesgerechtigdheid van de Palts was overgegaan op
Beieren,. werd bij den Munsterschen vrede (1648)
de Palts als achtste keurvorstendorn erkend, doch
ging als zoodanig 1777 weder te niet. In 1692 werd
Brunswijk-Luneburg (huis Hanover) tot keurvorstendom verheven, doch eerst 1710 kon de hertog
als keurvorst zitting neruen. Er waren toen dus 9
keurvorstendommen, welk getal in 1777, door het
uitsterven van de beiersche dynastie, weder tot 8
teruggebracht werd. De waardigheid van keurvorst
gaf koninklijken rang, doch zonder den titel van
Majesteit. Bij de ontbinding van het Heilige Roomsche rijk (1806) verloor de waardigheid van keurvorst hare beteekenis ; en de keurvorsten, die toen
nog bestonden, namen andere titets aan, behalve die
van Hessen-Cassel, die zich bij voortduring .heurvorst - is blijven noemen, terwijl zijn rijk nog tegenwoordig ,>keurvorstendom Hessen" heel.
Keuschberg, dorp in Pruisen's regeeringsdistrict en kreis Merseburg, historisch merkwaardig
door de nederlaag der Hongaren (Hunnen) 15 Maart
933, toen ze overwonnen werden door de Duit.schers
onder honing Hendrik I.
Kevelaer, marktvlek in het pruis. reg.-district
Dusseldorf, kreis Geldern, nabij de Niers; 1500 inw.;
drukbezochte bedevaartplaats, omdat er een Mariabeeld is, dat wonderer' kan doen. Vooral uit de Nedertanden gaan jaarlijks talrijke scharen (Kevelaergangers) naar K., on" dat mirakelen-doende heeld
te vereeren.
Kew, dorp in het engelsche graafschap Surrey,
derdhalf uur gaans bewesten Londen, aan den Teems
en aan den spoorweg van Londen naar Windsor,
800 inw:; koninklijk kasteel met een Botanischen
tuin, den grootsten en rijksten van geheel de wergild.
Kexholm, of Korelgorod, stad en vesting in
europ. Rusland, in het finsche gouvernergent \Viborg ;
op een eiland in het Ladoga-meer, 10 mijlen benoordoosten Wiborg; 1000 inw. Gesticht in 1295
door de Zweden, behoorde K. ruim 3 eeuwen tot
zweelsch Carelie, doch werd 1598 aan Rusland af.. !estaan. In 1611 weder door de Zweden bemachtigd, werd K. 1710 heroverd door Peter den Groote,
en bij den vrede van Nystadt voor goed aan Rusland
toegewezen.
Key eilanden, ook wel de Keys genaamd,
eene groep eilanden behoorende tot (le Znidoostereilanden van Banda (nederl. 0. I.), bestaat nit drie
groot.e en eene menigte kleine eilanden ; de groote
zijn Groot-Key, Klein-Key en Key-Watela. Be bevolking der K. (de Keyaren; wordt geschat op
30,000 zielen.
Keyonthul, klein vorstendom aan den Himalaya in 0. I., tusschen den Sutledzj en den Dzjutnna,
staat onder britsch oppergezag, is met onderhoorigheden 13 vierk. mijlen groot, en heeft eene bevolking
van 26,000 zielen.
Keyser (Henrik de), beetdhouwer en bonwn3eester te Utrecht, geb. 1565 aldaar, gest. 1621,
heeft veel in den renaissance-stijl gebouwd te Am-
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sterdam en elders. — K. (Theod. de), waarschijnlijk een zoos van den vorige, was een voornaam
portretschilder (1621-1657).
Keyser (Jac. Rud.), geb. 1803 te Christiania,
professor aan de universiteit aldaar, een der geleerdste scandinavische geschiedkundigen en noordschetalen-beoefenaars, onder wiens werken, behalve eene
menigte uitmuntende editien van gedenkstukken
der oude noordsche letterkunde (o. a. Norges ganile
love, 3 dln. 1846-49), inz. melding verdienen
Normaendenes religions forfatning i hedendoinmen
(Christiania 1847) en Den norske kirkes historic ,
(2 din. Christ. 1856-58).
underkatholicsm
Keyser (Nicaise de), belgisch historie-schilder,
geb. 1813 te Sandvliet aan de hollandsche grenzen,
sedert 1855 directeur der akademie te Antwerpen,
vestigde reeds 1834 de aandacht op zijn talent door
zijne Aruisiging van Christus - op de tentoonstelling
te Antwerpen, en verschafte zich eene europeesche
vermaardheid door twee kolossale veldslag-stukken
(slag bij Kortrijk en slag bij Woringen).
Kezanlik, stad in europ. Turkije, in Roemelie,
aan den voet van den Balkan, 6 mijlen benoorden
Tsjirpan ; 10,000 inw.
Kezez, of Emek-Keziz, stad in den stain Benjamin ; Jozua 18: 21.
Kezia, de tweede der drie dochters van Job;
Job. 42: 14.
Khaboer, of Khabur, naam van twee rivieren
in aziat. Tnrkije: 1) de oude Aborras of Chaboras,
die in bet noordoosten van het pachalik Helm ontspringt, valt na 48 mijlen loop in den Euphraat
nabij 't nude Circesium, dat tegenw. Kerkisieh heel.
— 2) de oude Nieephorius, kornt nit het pachalik
\Van in het pachalik Diarbek, en valt na 50 mijlen
loop in den Tigris.
Khadidzjah, de eerste vrouw van Mahomed,
geb. 564 na Chr., was eene rijke koopvrouw uit den
arab. stam der Koraisjieten. Zij was reeds weduwe
van haren tweeden man, en telde reeds 40 jaren,
toen zij als zaakbeheerder of factor den 25-jarigen
Mahomed in dienst tram, die haar de hoogste toegenegenheid inboezemde, en reeds spoedig hare hand
won. Mahomed verwekte bij haar vier zonen en vier
dochters, o. a. de schoone Fatirne. Na 24 jaren met
den Profeet getrouwd geweest te zijn, stierf K. in 628.
Zie

KA1-FONG-F0.

Khal Sang, ook genaamd Woe-lsong, 6e kei-

zer van China nit de mongoolsche dynastic, volgde
1308 zijnen oom Tamerlan op den troon, Cl) regeerde
roemrijk tot 1311. Hij was een beschermer van de
letterkunde, en verzamelde de wetter' van zijne voorgangers tot den wetboek.

Khakhan. Zie KHAN.
Khaldoen, arab. geschiedechrijver. Lie het
art.

IBN-KHALDOEN.

Khaled, een der dapperste veldheeren van Mahomed, had aanvankelijk partij gekozen tegen hem,
en veel bijgedragen tot de uitkomst van den slag bij
Ohod, waarin die van Mekka aan den Profeet de nederlaag toebrachten. Doch in het 8e jaar der Hedzjra
(630) omhelsde K. de nieuwe godsdienst, en had
door zijne krijgsbedrijven Lt grootste aandeel aan
de verovering van Syrie. Hij ontving van Mahomed
den bijnaam van Award Gods, en stierf 642.
en KALIFEN.
h
Khalif, en Khalif.aat. Zie _ALIFAAT
Khalil, of EI-Chalil, stad in het turksche pachalik Jeruzalem (Palestina) met 3000 inw., sterk
kasteel, en eene moskee, waarin de graftomben van
Abraham, Sara, Isaac, Jozef en Jacob.
personen. Zie KALIL.
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Khalka

Khimiaroli-Bergen

Khalka, rivier in het russ. gouvt. Jekaterinoslaw, valt nabij de uitwatering van den Dnieper in
die rivier. Aan de K. behaalden de Mongolen 1223
eene groote overwinning op de Russell.
Khalkhas, of Chalchas, gezamenlijke benaming voor de benoorden de woestijn Gobi wonende
Mongolen. De K., hoofdzakelijk een veehoedend yolk,
waren voorheen machtig en talrijk, doch werden
in de 18e eeuw zeer verzwakt door de oorlogen, die
ze moesten voeren tegen de Eleuthen. In de 19e
eeuw schijnt een gedeelte der K, zich aan Rusland
onderworpen te hebben.
Khrtmefis, de opperste goden der oude Egyptenaren, drie in getal, nl. Knef, Fta en Fre (zie die
namen), vormden eene Drieeenheid, gelijk in de indische godenleer Brahma, Wisjnoe en Siwa, waarmede de in het Christendom aangenomene Drieeenheld van Vader, Zoon en Heiligen Geest zeer veel
overeenkomst heeft. Het wooed K. beteekent volgens
de mythografen ),Beschermers van het land van Chain"
(de oorspronkelijke benaming van Egypte).
Khamti, een yolk in het noordelijk gedeelte
van Birma.
Khan, (1. i. Heer, een titel der mongoolsche of
tartaarsche vorsten, die sedert Gengis-khan aangenomen werd door alle mongoolsche en turksche bewindvoerders, behalve in Tartarije ook in Perzie en
Hindostan. Den titel van Khakhan, d. i. Khan der
khans of Vorst der vorsten, voerden de mongoolsche
souvereinen. De in Perzie regeerende mongoolsche
vorsten noemden zich Ilkhan, d. i. Grootkhan (zie
ILKHANIeRS). Tegenwoordig zijn de meeste khans
eenvoudig stadhouders over eene provincie, die bezoldigd worden door Rusland of door Perzie; de
eenige onafhankelijke khans, die nog bestaan, wonen benoorden den Caucasus in onafhankelijk Turkestan en in het land der Kirgizen ; de voornaarnstc
zijn de khans van Bokhara, Rhiwa en Balk. Uit de
middeleeuwen kent men inzonderheid de khans der
Awaren, die van Kaptsjak, Kazan, Astracan, do
Krim, enz.
Khanaat, zoowel bet rijk als de waardigheid
van khan.
Khandesch, district in kitsch 0.-I. (zie het
art. CANDEISCH); weed in de 15e eeuw geregeerd door
afghaansche vorsten, kwani vervolgeris order het
gezag van den Groot-Mogol, werd later yeroverd door
de Mahratten; 1818 verdeeld tusschen de vorsten
van Sindh en Holkar. Laatstgenoemde zag zich reeds
spoedig genoodzaakt zijn gedeelte of to stain (zie
HOLKAR) aan de Engelschen, die toen weldra gelledl
K, order hun gezag brachten.
Khang hi, keizer van China. Zie KANe-Ii r.
Khanpoor (niet to verwarren met Cawnpore),
.stad in het indische vorstendom Bhawlpoer, aan
eenen arm van den Pendzjnad ; 10,000 inw. en fort.
Kharan, stake stall in Beloedzjistan, hoofdplaats der provincie Sara wan, 15 mijlen bezniden
Sarawan.
Kharedzj. Zie KAaAK.
Kharesm. Zie —11 A RIZM.
—

• Khargeh (El-). lie
Kharizm, of lo

EL-CHAIIGk .

Chowaresm of
Khowaresm, hot land der Chorasnii(H's (zie dot art.),
lamlstreek in vestetij k
es tan, benoorden de Zee
van Aral, aan vveersz -ijden van den Djihon, tusschen
het khanaat van Bohliara en de Caspische Zee, Bova[
0. a. het khanaat van Khiwa en het land der Turkotnannen. Iii h,. vele stepper eli vruchthare
Helen. Van 99.1 tot 1 251 weirdo K. eel, onafhanwerd iloor eon turk14dijk vorstendoni, dat

.

schen prins, ten koste van de Samanieden. De vorsten van K. overweldigden Perzie, maakten daar
1193 een chide aan de dynastie der Seldzjoeken,
en veroverden 1197 Samarkand. De macht der vorsten van K. werd vernietigd door Gengis-khan. —
Eene dynastie der khowaresmische vorsten regeerde
ook te Delhi in .Hindostan sedert 1213, toen ze de
Goerieden van den troon hadden gestooten, welk
lot zij zelven ondergingen 1398 door de Patanen.—
IIet rijk K. was eenigen tijd ingelijfd bij het rijk van
Kaptsjak ; doch omstr. 1481 maakte Ibars-el-Scheibani het weder onafhankelijk.
Kharkow, of Charkow, stad in europ. Rusland, 150 mijlen bezuidoosten Petersburg, in 1650
gesticht door tsaar Alexis, als bolwerk tegen de
Tartaren van de Krim, ligt aan den Dorietz, waarin
zich bier de Logan en de Kharkowka ontlasten, heeft
33,000 inw. en eene (1804 gestichte) universiteit,
is een der gewichtigste provincie-steden in het russische rijk, en hoofdplaats van 't gouvernement K.,
dat ruim 959 vierkante mijlen groot is, eene bevolking heeft van ruin anderhalf millioen zielen, en
ook wel genoemd wordt het gouvernement der
Sloboden van Ukraine; zie UKRAINE.
Kharput, stad in turksch Armenie, 12 mijlen
ten W. N. W. van Diarbekir.
Khaspoer. Zie KHOSPOEII.
Khassiyas, of Cossyas, bergvolk in AchterIndie. Zie COSSY A-HILLS.
Khatanga, rivier in russisch-Siberie, gouvt.
Jenisseisk, ontspringt in het gouvt. Tomsk, en outlast zich na eenen loop van ongeveer 150 mijlen in
de noordelijke IJszee, waar haar mond de
Khatanga-baai vormt.
Khatif (El-). Zie EL-Kr:611F.
Khatmandoe, of Khatypoer, hoofdstad van
Nepaul. Zie CATMANDOE.
Khatypoer. Zie KHATMANDOE.
—
Khazaren, yolk. Z ie CHASdREN.
Khazarije, het rijk der Chasaren ; somwijlen
ook eukel de Krim, welk landschap de laatste bezitting van dat yolk geweest is.
Kheiber, of Khyber, eene 12 mijlen lange bergketen der zuidelijke nitloopers van den Hindoekoesj, bewesten Peshawur, heeft in den Tartan
5100 vt. hoogte, en wordt doorgebroken door den
Kheiber-pas (3373 vt. hoog), zijnde een der hoofdwegen van geineenschap tusschen Indio en Afghanistan. In den omtrek woont de afghaansche stain
der Kheiberis.
Khem, egypt. godheid. Zie CHEMMIS.
Kherso, eiland. Zie —HERS°.
s,eeen.zi
—.0 —HERSON.
Kherson,1
r
Khersowa, versterkt vlek in het turksche
ejalet Silistria, aan den Donau; 4000 inw.
Kheta, rivier in aziat.Rusland,gouvt.Jenisseisk,
valt na 57 mijlen loop in de Khatanga.
Khian Long, of Kien-Long, keizer van
China, Mt de Mandzjoe-dynastie, beklom 1736 den
[root], dempte 1755 eetien opstand der Tartaren,
on ondervvierp geheel Tarim*, tot aatt de grerizen
Vail Perzie. (bud en afgeleefd, deed hij 1795 afstand
van den troon ten behoove van zijnen noon. In 1753
10(15 (1001' K.-D. het Christendom in geheel China
verboden.
Rhilkan., arab. gesehieds;eltrijver. Zie het art.
I 11N- K HAL LIA AN.
Khil0k, rivier in Siherie, ruin) 80 mijlen tang,
yak, in de Selinga, 9 iiren benoordoosten Selinginsk.
Khimiaroli-Bergen, of Chi Mel'il-gebergt.e.
Z ie A CR (-W Ell AUNI1 MONTES,
—

Khiong-tsjeeoe
Khiong tsjeeoe, de voornaamste stad op
het chineesche eiland Hainan, heeft 200,000 inw.
en eene levendige haven, die bij den vrede van Tientsin voor den wereldhandel opengesteld is.
Khitan, een waarschijnlijk toengoesische, of
misschien ook mongoolsche volksstam, van de 7e tot
de 9e eeuw in opstand tegen de Chineezen, voraide
sedert 901, onder eene eigene dynastie, het machtige
Khitanischc rijk, ook Liao genaamd, dat geheel
Mandzoerije, Mongolie, oostelijk Turan, en gedurende
eenigen tijd zelfs het noordelijk gedeelte van China
in zich bevatte, zich geheel en at aansloot aan de
ontwikkeling der chineesche beschaving, doch 1125
zijne onafhankelijkheid verloor, en bij China ingelijfd werd door de dynastie Kin.
Khiwa, heeft 20,000 inw., ligt nabij den linkeroever van de Arnoe-Darja (den Djihon), 70 mijlen benoordoosten Asterabad, en is de hoofdstad van
het khanaat K. in Turkestan, zijnde eene omstr.
190 vierk. mijlen groote oase, die ten noorden door
het meer Aral, aan de overige zijden door de groote
woestijn van Turan begrensd wordt ; het gezag van
den erfelijken khan vaii K. strekt zich ook over het
omliggende woestijnland nit, van de Caspische Zee
in het westen tot het khanaat van Bokhara in het
oosten, en van de Kirgizen-steppen in het noorden tot Perzie in het zuiden, te zamen eene oppervlakte van ongeveer 6900 vierk. mijlen, met omstr.
300,000 zielen (Mahomedanen, ijverige Sunnieteii,
en als zoodanig gezworene vijanden van de sjyitische
Perzen).DoorPeter den Groote werd vergeefs beproefd
dit land te veroveren. Sedert 1802 werd het grondgebied van het khanaat K. aanmerkelijk uitgebreid
door khan Mohammed-Rachim. In 1840 ondernamen de Russen eenen krijgstocht tegen K., die echter mislukte; (loch eene volgende expeditie, onder
de leiding van Perowski, bracht het zoo ver, dat
1854 een tractaat werd gesloten, waarbij de khan
van K. zich vassal van Rusland erkende.
Khodawendikjar, turksch ejalet in KleinAzie, het nude Bithynie, met de hoofdplaats Brussa
of Broessa, bevat de livabs Broessa, Balikesri, KalehSultanieh,Kodzja-I li,Kjoetahia enAfloem-Karahissar.
Khodzjend, stad in onaf hankelijk Tartarije,
in het nude Sogdiana, was vroeger de hoofdplaats
van het khanaat van Khokhan, en ligt ruim 6 mijlen
benoorden de tegenwoordige hoofdplaats Khokhan.
De stad K. heeft 60,000 inw. en wordt ook genaamd
Alexandresjt (zie dat art.).
Khoekhoe Noor, d. i. het Blauwe Meer, een
meer in het binnenland van Hoog-Azie, is 40 mijlen
lang en 12 mijlen breed. Het omliggende land,
het Land van K.-N., door de Chineezen ook Whet
Westland - genoemd, is hoofdzakelijk bewoond door
Mongolen en Kalmukken, en is schatplichtig aan
China.
Khoelm, of Khoeloem, koopstad met 30,000
inw. in Turkestan, in het vorstendom Kandoez (Koendoez), aan de zich in den Amoe (Amu) ontlastende
rivier Khoelm, ligt ruim 6 mijlen beoosten Balkh.
Khoensoe, egypt. godheid. Zie CHONS.
OXELA
Khoerrem, d. i. FF avor ii te.Z ie 11—NE.
Khoezistan, perzische prov., ten Z. door de
Perzische golf, ten 0. door Farsistan, ten N. 0. en
N. door Irak-Adzjemi, ten W. door aziat. Turkije
begrensd, is 1380 vierk. mijlen groot, bevolkt met
900,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Dizfoel
(Dezfool). Deze prov. bestaat hoofdzakelijk uit Brie
landschappen,n1.: het eigenlijke K. (het nude Susiana),
Loeristan ('t oude Elymais), en het territorium
van Ahoeaz (het oude land der Uxiers).
—

—

Khospoer
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KhoI, stad in de perz. prov. Aderbeidzjan,•is
een der schoonste steden van Perzie, met 20,000
inw., en ligt aan den karavanenweg van Tebriz naar
Erzeroem. In de nabijheid van K. werd schach Ismael 1514 verslagen door sultan Selim I. De nieuwe
stad dagteekent eerst uit de regeering van Kerimkhan.
Khokhand, of Kokan, stad met ruim 40,000
inw. in onafhankelijk Tartarije, 34 mijlen benoordoosten Samarkand ; Gengis-khan maakte van deze
stad zijne voornaamste residentie, en Tamerlan gaf
bier, bij gelegenheid van het huwelijk zijner kleinzouen, een schitterend feest, dat bijgewoond werd
door 500 ambassadeurs van volkeren, die hij aan
zijn gezag onderworpen had. Deze stad is de hoofdstad van het khanaat K. of Chokand, ook wel Ferghana genaamd, zijnde een gedeelte van het nude
Scythie, aan gene zijne van den Imatis. Het khanaat
K. is 3 a 4000 vierk. mijlen groot, met omstr. 2 millioen zielen bevolkt (zijnde deels Tadzjiks, de norspronkelijke bewoners van Iran, deels Usbeken, de
heerschende volksstam), en wordt besproeid door den
Sir (Jaxartes) en de zich daarin ontlastende rivieren.
In de 19e eeuw is de khan van K. herhaalde nalen
in botsing geweest met Bucharije en met Rusland
26 Dec. 1853 nerd hem in eenen veldslag de nederlaag toegebracht door den russ. generaal Perowski,
en sedert schijnt K. eenigermate aan Rusland ondergeschikt te zijn.
Kholmogory, stad. Zie CHOLMOGORY.
Khonds, een yolk. Zie CHOND.
Khonsar, stad in Iran, in Irak-Adzjenii, 17
mijlen benoordw. Ispahan ; 2500 huisgezinnen. Deze
stad ligt tusschen twee Bergen, en bestaat eene uitgestrektheid van bijna derdhalf uur gaans in de lengte.
Khoorda, stad in bet britsch 0. I. presidentschap Bengalen, prov. Orissa; was vroeger de hoofdstad van Orissa ; heeft 8000 inw.
Khoorja, stad in het britsch 0. I. presidentschap Agra, district Boolundshuhur, aan den weg
van Muttra naar Meerut ; 23,000 inw.
Khoper, rivier. Zie CHOPER.
Khorassan, of Chorasan, d. i. Zonneland,
Oosterland, in ruimen zin bet berglandschap in het
oostelijk gedeelte van Iran, strekt zich als eene landengte nit tusschen de steppen der turanische laaglanden en de zoutwoestijn in bet binnenland van
Perzie, zoomede tusschen Afghanistan in het 0. tot
de perzische provincien Asterabad en Taberistan in
bet W., doch behoort tegenwoordig gedeeltelijk tot
Turkestan en tot Afghanistan (zie HERAT). West-K.
of Perzisch K., titans eene provincie van Perzie, met
Medzjed tot hoofdplaats, is 3800 a 3900 vierk. mijlen groot, met :omstr. 2 rnillioen zielen bevolkt, en
is van oudsher voor Perzie van het hoogste gewicht
geweest, daar degene, die geheel K. bezit, feitelijk
meester is van geheel Iran.
Khorkhandzj, stad der ephtalitische Hunnen. Zie GORGO.
Khorremabad, het nude Corbiena, stad in
de perzische prov. Khoezistan, is de hoofdplaats van
Loeristan, ligt (aan eene rivier, die zich in de Kerkah
ontlast) 14 mijlen bezuidw. Hamadan ; 6000 inw.;
vroeger residentie van den khan der Feilis, is tegenw.
met aanhoorend grondgebied ingelijfd bij het stadhouderschap Koerdistan (Kermanschach).
Khorsabad, dorp in het turksche pachalik
Mossoel, links aan den Tigris, 1 uur gaans van 'Mossoel, bekend door de opgravingen van Botta en Place
in de ruinen van het oude Ninive.
Khospoer, hoofdstad van Katsjar. Zie KATSJAR •

280

Kiepert

Khosroe

Khosroe. Zie CHosaoes.
Khotan, of Khotian, stad in China, provincie
Thian-sjan-nan-loe, 50 mijlen bezuidoosten Jarkand,
hoofdplaats van het prinsdom K., dat voo•heen onafhankelijk was, doch thans onder China staat.
Khotin, stad in eu•op. Rusland. Zie CHOCZIM.

Khowaresm. Zie KHARIZM.
Khrowaten, of Croaten. Zie onder CROATIe.
Khyber, h k t Zie K_ AMBER.
Khyen, een yolk in het gebergte tusschen Ara-

can en het stroombekken van den Khyendwen zuidwaarts tot aan het Jomadung-gebergte.
Khyendwen, rivier in Achter-Indic, words.
bij Kendat bevaarbaar, en valt, na een loop van 40
mijlen, bij Amyenmyo in den Irawaddi.
Khyook - Phyoo, of Khyoek-Phyoe, stad in
Achter-Indie, in de britsche prov. Aracan, op de
noordkust van het eiland Ramree; 2000 inw.; haven.
Khyrabad, stad in het voormalige 0. I. koningrijk Oude (Audh); 10,000 inw.
Khyrgaon, stad in de britsch 0. I. prov. Sind,
aan den Kordoen (een tak van den Indus); 3000 inw.
Khyrpoor, I) stad in de britsch 0. 1. prov.
Sind, aan het kanaal Me•wah ; 15,000 inw.; resid.
van Ali-Murad, een der emirs van Sind, die, na de
verovering van het land door de Engelschen, K. met
een zeer aanzienlijk grondgebied als britsch leenvorstendom ontving. — 2) stad in den indischen
Radzjpoeten-staat Bhawlpoer, niet ver van de Ghara,
met 4 a 5000 inw.
Kiachta, versterkte stad in aziat. Rusland,
gouvt. Irkoetsk, 35 mijlen bezuidw. Irkoetsk, op de
grenzen van China, aan de rivier K., tegenover de
chineesche koopstad Maimatsjin, heeft 5000 inw. en
is de gewichtigste plaats voor het russ.-chineesche
verkeer. 1728 is K. gesticht, nadat tusschen Rusland
en China een tractaat van koophandel gesloten was.
Kia —hing, stad in China, prov. Tsjee-Iiiang,
ruim 8 mijlen benoordoosten Hoang-tsjeeoe ; heeft
15 marmeren torens.
Kiakhta. Zie KIACHTA.
Kia— king, keizer van China (1795-1820),
was een zoon van Khian-Long. Zijne regeering werd
verontrust door aanhoudende binnenlandsche woe-

lingen. Flij werd opgevolgd door zijnen zoon Taokwang, die regeerde tot 1850.

Kia ling,

rivier in noordwestelijk China, kornt
van den Peling, en valt bij Tsjong-Khing in den
Jang-tse-kiang.
—

Kiama, stad in het noordelijk gedeelte van
Nigritie, in Borgoe, de handeldrijvendste en yolkrijkste stad des rijks; 30,000 inw.
Kiang, cliineesch woord, beteekent rivier, en
komt in een aantal geographische names voor.
Kiangari, het oude Gangra, stall in aziat.
Turkije, in Anatolie, 13 rnijlen benoordoosten Angora ; hoofdplaats van eon livah, dat samengesteld
is nit een gedeelte van het Dude Galatia en een klein
gedeelte van Paphlagonie.
Kiang Kiang rivier in Middel-China, ontspringt in de prov. Koe-ei-tsjeeoe, en valt bij Feeoe
(in de prov. Se-tsjoean) in den Jang-tse-kiang.
Kiang ping, zooveel als Nanking.
Kiang Si, prov. in 't zuidoostelijk gedeelte
van China, is 3392 vierk. rnijlen groot, en bevolkt
met 26. millioen zielen, heeft Nan-tsjang-fo tot
hoofdplaats.
Kiang Soe, een der bloeiendste provincien
in het oostelijk gedeelte van China, is 2090 vierk.
mijlen grout, en met circa 40 millioen zielen bevolkt ;
de hoofdplaats is Nanking. .
—

—
—

—

Kiang— te —tsjin, stad in de chineesche prov.
Kiang-Si aan de rivier Tsjang, 19 mijlen bezuiden
Nanking; te K. de groote, met meer dan 500 ovens
werkende keizerlijke porselein-fabriek, die opgericht
is in 1004, en waar ruim 1 millioen werklieden bezig
zijn met het ve•vaa•digen van porselein voor China
zelf en voor den uitvoer naar buitenslands.
Kibroth Thaava , een der legerplaatsen van
de Israelieten op hunne 40-jarige omzwerving door
de woestijn; bier stierven zij in menigte aan eene
soort van pest, ten gevolge van het onmatig eten
van kwakkels ; Num. 11: 34, 35; 33: 16, 17 ;
Dent. 9: 22.
Kibyra, lat. elbyru, in de oudheid eene machtige stad in phrygisch Pisidie, behoorde later tot
Carie, en vorrnde eene aristocratische republiek, genaamd Kibyratis. Voor verdere bijzonderheden, zie
CYBYRRHA (dezelfde stad als K.).
Kibzalm, een der steden die in stain Ephraim .
andelvitogwzerdn;Jua21:.

Kidak,

vlek in het russische gouvernement
Jekaterinoslaw, aan den Dnieper, die bier 13 waterva llen vorint.
Kidderminster, stad in het engelsche graafschap Worcester, aan den Stour, 6 uren gaans benoorden Worcester; 18,500 inw.
Kidderpore, een der voorsteden van Calcutta
in britsch 0. I.
Kidonia, of Haiwali, het nude Heraclea, stad
in aziat. Turkije, in Anatolie, aan de golf van Adra-

mill, 13 mijlen benoordw. Smirna.

Kidron, of Kedron, eene beck of rivier in Judea;
beoosten Jeruzalem, liep door een diep dal, en ontlastte zich in de Doode Zee (Asphaltites lacus). In
het N. 1. wordt deze beck slechts dens vermeld,
nl.: Joh. 18: 1; doch in het 0. T. menigvuldig, nl.:
II Sam. 15: 23; I Kon. 2: 37; 15: 13; II Kon.
23: 4, 6, 12; 11 Chron. 15:16; 29: 16; 30: 14;
Jerem. 31 : 40. Het naar deze heck genoemde dal,
het dal van K., aanvangende benoorden Jeruzalem
(can de waterscheiding tusschen de Nliddellandsche
Zee en de Doode Zee), ream eerst het dal Hinnom
op, en liep vervolgens als eene barre, niet zelden
2000 vt. diepe dalstreek near de Doode Zee af. Het
gedeelte, dat oudtijds eigenlijk de velden van K.

heette, draagt thans den naarn van Vuurdal (Wadien-Nar); het middelste gedeelte, waar het klooster
Mar-Saba ligt, beet thans bet Monniksdal (Wadien-Habib); in de nabijheid van Jeruzalem beet het
.Dal van Josaphat (zie JOSAPHAT).
h II Idorp. Zie ...I.IFHOEK.
K
Kiefhoek,
Kieff, russische stad. Zie KIEW.
Kiel, lat. Chilonium, stad in bet hertogdom
Holstein, aan eene golf der Oostzee, met eene druk
bezochte, groote haven (Kieler haven), eene 5 Oct.
1655 ingewijde universiteit, en 17,500 inw., is vermaard door den Kieler vrede, zijnde het tractaat,
dat 14 Jan. 1814 te K. gesloten werd tusschen Deneinarken en Zweden, krachtens well( tractaat Denemarken, tot dus ver de bondgenoot van Napoleon,
lid wad van den bond tegen Frankrijk.
Kielce, stad in bet poolsche gouvernement Radom, 15 rnijlen benoordoosten Krakau ; 4200 inw.
hd_orp. Zi KIMSWERD.
Kiemswaard,
Kien-Long, k eizer vanChina. Zie KHIAN-LONG.
Kiepert (Heinrich), duitsch geograaf, geb. 31
lull 1818 te Be•lijn, voerde van 1845 tot 1852 het
teehnische bosom van het geogr. instituut te Weimar, en vestigde zich toen te Berlijn. Hij is een der
geleerdste geografen en voortrellelijkste kaartenteekenaars der 19e eenw. Behalve een aantal afzon-

Kierzy-sur-Oise

Killarney

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

vervallen. Het ligt te midden van de landstreek
Curragh of Kildare, die 7950 acres groot, en door
haren weergaloozen rijkdom aan groen beroemd is.
Naar de stad noemt zich ook het graafschap K.,
groot circa 31 vierk. mijlen met 96,000 zielen,
grenzende ten N. aan graafschap Meath, ten 0. aan
de gr. Dublin en Wicklow, ten Z. aan 't gr. Carlow,
ten W. aan King's- en Queen's-County.
Kildare (graaf van). Zie PETTY.
Kilia, de noordelijkste uitwaterings-arm van
den Donau, die zich tusschen zand-eilanden in de
Zwarte Zee ontlast. Aan de K. ligt de tot Moldavia
behoorende stad K., met 6500 inw.
Kiliaan (Cornelis), of C. van Kiel, nederlandsch
taalgeleerde, geb. te Duffel bij Mechelen in de eerste
helft der 16e eeuw, gest. 1607, was gedurende 50
jaren corrector aan de beroemde drukkerij van
C. Plantijn te Antwerpen, gaf Epigrammata en andere dichtstukken in bet licht, vertaalde belangrijke
werken, doch heeft zijnen naam vereeuwigd door
het samenstellen van zijn Etymologicon lingua?
Teutonicce (3e druk Antwerpen 1599, en met belangrijke aanteekeningen opnieuw uitgegeven door
G. van Hasselt 1777).
Kilian, de heilige, de apostel der Franken, een
Schot, die met Coloman en Totman in de 7e eeuw
naar Beieren kwam, door den pans tot bisschop benound werd, en het doopsel toediende aan Gosbert,
den hertog der Franken; doch op aandrijven van
Geilna, do weduwe van des hertogs broader, ward.
K. met zijne medgezellen in 689 vermoord. Kerkelijke gedenkdag van deze martelaren 8 Juli.
Kilidh Bahr, d. i. Sleutel der Zee, het nude
op de europ. kust gelegene kasteel aan den ingang
der Dardanellen, tegenover de sterkte Hissar-Sultani,
die op de aziat. kust ligt. Deze twee forten zijn bestemd om de invaart der Dardanellen van de zijne
van den Archipel te verdedigen; doch bij de middelen,
waarover de krijgskunst titans te beschikken heeft,
zouden ze tegen geen ernstigen aanval bestand zijn.
Kilidzje Arslan, naam van eenige seldzjoecidische sultans van Konieh : de eerste regeerde
van 1092 tot 1107; de tweede van 1155 tot 1192
(hij oorloogde tang tegen de Grieken, en ontweldigde
hun verscheidene plaatsen ; doch hij had aanhoudend
te worstelen met prinsen van zijne eigene familie,
die tegen hem opstonden); de derde, die van 1204
tot 1210 regeerde in naam, want hij was nog maar
een kind, ward van den troon gestooten door zijnen
oom Azeddin.
Kilimandzjaro, een ontzagwekkende met
sneeuw gekroonde berg in 't binnenland van OostAfrika, onder 3} graad zuiderbr. en 54 a 55 gr.
oosterl.; door Rebmann en door Decken bezocht,
en geschat op eene hoogte van 20 a 22,000 vt.
Kilimane. Zi e
Kilkenny, stad in de iersche prov. Leinster,
13 mijlen bezuidw. Dublin, aan de Nore; 24,000 inw.;
is de hoofdplaats van het graafschap K., ruim 37
vierk. mijlen groot, bevolkt met circa 160,000 zielen.
Killalla, stad in 't iersche graafschap Mayo,
aan de uitwatering van den Moy in den Atl. Oceaan,
6 uren gaans benoordw. Ballina ; landing der Franschen onder Humbert 1798.
Killaloe, stad in Ierland, graafschap Clare,
prov. Munster, aan den Shannon, vijfdhalf uur gaans
benoordoosten Limerick ; met inbegrip van de voorstad Ballina '2300 inw.
Killarney, marktvlek in Ierland, graafschap
Kerry, prov. Munster, 18 uren gaans ten W. N. W.
van Cork ; 5900 inw.; ligt aan het meer van K.

Kierzy sur Oise,fransche stad. Zie QU1ERZY.
Kiesewetter (Rafael Georg), beroemd muzi–

–

kaal schrijver, geb. 29 Aug. 1773 te Holleschau in
Moravia, tot 1845 referent bij den hofkrijgsraad te
Weenen. Van zijne werken zijn ina. te vermelden:
Geschichte der europ.-abendland.,d.i.unserer heutigen
Musik (Leipzig 1834; 2e druk 1846); Ueber die
Musik der Neugriechen (Leipzig 1838); Die Musik
der Araber (Leipzig 1842); enz.

Kietjiwan, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang ; 28 Maart 1828 overwinning der
nederl. troepen op de muiters.
Kiew, of Kieff,00k Kijew, poolsch Kijow (Kioff,
Kiovia), stad in europ. Rusland, aan den Dnieper,
133 mijlen bezuiden Petersburg, bestaat nit dric
gedeelten, die elk als bet ware eene stad op zich
zelve vormen (Petsjersk, Kiew, Podol), heeft 61,000
inw., de oudste geestelijke akademie van Rusland,
de 1833 gestichte universiteit van den heiligen
Wladimir, onder zijne vele kloosters het oudste
klooster van Rusland met groote, merkwaardige
grafgewelven, en 52 kerken. In vroeger tijd, toen
K. nog veel grooter was dan thans en ) ,de Moeder
van alle russische steden" genoemd werd, had het
400 kerken. De stad K. bestond reeds in de 5e
eeuw, en behoorde toen aan de Khazaren; zij werd
vervolgens de hoofdstad van een onafhankelijk rijk ;
Rurik, bet waregische opperhoofd, verhief K. tot
hoofdstad van Zuid-Rusland ; onder grootvorst Jaroslaw (in 1037) werd K. de hoofdstad van het geheele russische rijk, en behield dien rang gedurende
de lie en 12e eeuw. Sedert verwoest door branden
en door oorlogen, achtereenvolgend in de handen
gevallen van de Wailers, de Polen, de Tartaren en
de khans van de Krim, verloor de stad K. veel van
haar aanzien; in 1686 werd zij bij Rusland ingelijfd, en is thans de hoofdpl. van 't gouvernement K.,
dat met Tsjernigow, Pultawa en Kharkow het zoogenaamde Klein-Rusland vormt, zijnde een grondgebied van 924 vierk. mijl., met circa 2 mill. zielen.
Kiewerowa Horka, vlek in het russ. gouvt.
Pskow, in de nabijheid van Porkhow. In 1582 werd
hier, onder mediatie van pans Gregorius XIII, tusschen den poolschen koning Stephanus Battori en
den russ. tsaar Iwan IV een tractaat gesloten, waarbij
Lijfland door Rusland aan Polen afgestaan werd.
Kijun, een afgod der Israelieten ; Amos 5 : 26.
Kikinda, Groot-Kikinda, marktvlek in het
hongaarsche comitaat Torontal ; 17,500 inw.
Kik niet, of Djagan-Kata, fort op het nederl.
O. I. eiland I3oeton (een der Saleier-eilanden),.werd
1665 door de Maleiers aangetast, die (wel 10,000
man stark) het eiland overweldigd hadden. Nadat
de nederlandsche bezetting zeven stormloopen van
den vijand had afgeslagen, moest zij eindelijk voor
de overmacht bezwijken ; maar op het oogenblik,
waarop de Maleiers van alle kanten het fort binnendrongen, staken de helden, die het zoo Lang, verdedigd hadden, de font in het kruit, en het geheele
fort vloog met vriend en vijand in de lucht.
Kildare, stad in de iersche provincie Leinster,
ruim 6 mijlen bezuidw. Dublin; 1300 inw.; was
voorheen versterkt en goed bevolkt, doch is thans,
ten gevolge van de burger-oorlogen in Ierland, zeer
–

–

–

–
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Killiecrankie

Ling's Blind

(Lough K.), het bekoorlijkste en beroemdste meer
van lerland (eigenlijk drie meren, nl. het Bovenmeer, het Middelmeer of Turk, en het Benedenmeer),
beslaande eene uitgestrektheid van 6 a 7 vierk. mijlen, met verscheidene eilandjes, den schoonen waterval van O'Sullivan (aan de westzijde), en eene
wijd en zijd vermaarde echo in de nabijheid van de
rots, die het Arendsnest genoemd wordt, aan het
kanaal, waardoor het meer Turk in gemeenschap
staat met het Bovenmeer.
Killiecrankie, vermaarde pas door het Grampiaansch gebergte, in het schotsche graafschap Perth,
6 uren gaans benoordw. Dunkeld. Aan het noordwest-einde van dezen bergpas in 1689 de veldslag,
waarin Claverhouse (viscount Dundee) sneuvelde.
Kilns, lat. Ciliza, stad in Syrie, 7 mijlen benoorden Aleppo; 12,000 inw.
Killy, stad in Ierland, graafschap Down, 5 a 6
uren gaans bezuidoosten Belfast ; geboorteplaats van
Hans Sloane.
Kilmad, assyrische stad, dreef koophandel met
Tyrus; Ezech. 27: '23.
Kilmallock, stad in lerland, graafschap Limerick, prov. Munster, 8 uren gaans bezuiden Limerick ; belangrijke en schoone stad in de 15e eeuw ;
thans geheel in verval; 1200 inw.
Kilmarnock, stad in Schotland, graafschap
Ayr, aan den Irvine, ruim 4 uren gaans benoordoosten Ayr ; 19,500 inw.; bloeiend door handel en
industrie; 1 kwartier gaans van K. ruinen van het
kasteel van K.
Kiloa. Zie QUILOA.
Kilpatrick, schotsch marktvlek, graafschap
Dumbarton, aan den Clyde, ruim 2 uren gaans benoordw. Glasgow ; 4000 inw.
Kilrush, marktvlek in de iersche prov. Munster, aan de uitwatering van den Shannon, It uren
gaans bezuidw. Ennis ; 4500 inw.; haven ; visscherij.
Kilsyth, stad in het schotsche graafschap
Stirling, 4 uren gaans benoordoosten Glasgow;
5700 inw.; bij K. in Aug. 1645 overwinning der
Koninklijken, aangevoerd door Montrose, op de Covenanters, gekommandeerd door Baillie.
Kilwinning, dorp in het schotsche graafschap
Ayr, aan den Rye, vijf kwartier gaans benoordw.
Irvine; 3800 inw.; ruinen van de beroemde (1140
gestichte) abdij van K., waar in de 12e eeuw de
eerste loge van schotsche vrijmetselaren gesticht
werd.
Kimara. Zie C—HIMARA.
i onder
dr
Kimarioten. ZZ ie
er —FIIMABA.
Kimball (Richard B.), amerikaansch romanschrijver, geb. 1815, vestigde zich, na eene reis door
Europa, als advocaat eerst te Waterford, daarna te
New-York. Zijne verdienstelijke romantische werken
laten wij ongenoemd, doch verrnelden zijn belangrijk
geschrift over Cuba, getiteld Cuba and the Cubans
(New-York 1849).
Kimbolton, vermoedelij k 't oude Cinnibantum,
engelsch marktvlek, graafschap Huntingdon, 4 uren
gaans bezuidw. Huntingdon; 1600 inw.; eertijds
gewichtig, thans in verval ; kasteel van den hertog
van Manchester.

boeken van het 0. T., schreef K. de dikwijls herdrukte hebr. spraakkunst Michlol, en bet WortelWoordenboek Sepher Schoraschim (Napels 1490;
dikwijls herdrukt ; nieuwe editie van Lebrecht en
Biesenthal, Berlijn 1838).
Kimito, aanzienlijk eiland aan de zuidwestkust van:Finland, behoort tot het russ. gouvernement Abo.

Kimbren. Zie CIMBREN.
Kimehi (David), joodsch geleerde, gest. ()Instr.
1240, hield meestentijds verblijf in zijne geboortestad Narbonne, en stond bij zijne tijdgenooten in
hoog aanzien, even als zijn varier (K., Joseph, die
()Instr. 1160 te Narbonne biocide), en als zijn broeder (K., Mozes, de schrijver van eerie Hebreeuwsche
spraakkunst). Behalve cornmentarien op Nina al de

Kimmeriers. Zie CIMMERIeRS.
Kimolo, of Kimoli, ook Argentiere, eilandje in
den griekschen archipel. Zie ARGENTERIA.
Kimpolung, I) stad in Walachije, kreis
Muschtschel, aan den weg over den TOrtzburger pas
naar Zevenbergen ; 8700 inw. — 2) K., of Moldavisch-K., marktvlek in de oostenrijksche Bukowina,
aan den weg naar Zevenbergen ; 4800 inw.; het
groote Kimpolunger Wald levert inz. scheepsmasten.
Kimswerd, of Kiemswaard, oudtijds Kemeswerd, dorp in Friesland, benoordwesten Sneek, en
derdhalf uur gaans benoordw. Bolsward ; 450 inw.;
geboorteplaats van Langen Pier (Grooten Pier).
Kina, stad in stam Juda ; Jozua 15: 22.
Kinboern, Kinburn, vesting in het russische
gouvt. Taurie, aan de uitwatering vau den Dnieper,
tegenover Otsjakow, werd Oct. 1855 door de engelscli-fransche vloot gebombardeerd en bemachtigd.
In 1787 werden door Suwarow vele duizenden Turken nedergesabeld in de nabijheid van K.
Kincardine, of Mearns, graafschap in 't oostelijk gedeelte van Schotland, circa 19 vierk. mijlen,
met 35,000 zielen; hoofdplaats Stonehaven. Een
weinig bezuidwesten Stonehaven het dorpje K.,
eertijds de hoofdplaats van het graafschap en koninklijke residentie, thans slechts 80 inw. — K.,
naam van verscheidene steden in Schotland, o. a.
eene kleine havenplaats aan de uitwatering van den
Forth ; 2000 inw.
Kinderdijk, een dijk in den Alblasserwaard,
prov. Zuid-Holland, is van den Hoogendijk dat gedeelte, hetwelk zich uitstrekt van den dam (gemeente Alblasserdam) tot aan de limieten der gemeente Nieuw-Lekkerland. De K. is over zijne gansche lengte met huizen bebouvvd; aan den K. voorname scheepstimmerwerven. Volgens sommigen is
de naam K. ontstaan doordien in den St.-Elizabethsvioed (18 Nov. 1421) een kind in eene wieg aan
dezen dijk is komen aandrijven; volgens anderen
bestond de naam K. reeds vroeger.
Kinel, rivier in 't russ. gouvt. Samara, valt na
40 mijlen loop in de Samara.

Kineton. Zie KINGTON.
King, de heilige boeken der Chineezen.
King. Zie KING'S-EILAND.
Kingkitao, eigenlijk Kjeng-kei-to, ook wel
Han-yang, hoofdstad van het koningrijk Corea.
King's Bench, lat. Bancus regis, als eene
koningin op den troon zit genaamd Queen's Bench,
het hooge gerechtshof te Londen.
Kingsbridge, marktvlek in 't engelsche graafschap Devon, aan het Kanaal ; 1500 inw.; kleine
haven.
King's County, d. i. Koningsgraafschap, can
graafschap in de iersche prov. Leinster, dus getraamd
omdat het (onder koningin Maria) gevorrnd ward
ter care van koning Filips van Spanje (haren gemaal). Het is ruim 36 vierk. mijlen grout, met
112,000 zielen bevolkt, had aanvankelijk Philipstown
tot hoofdplaats, later en thans Tullamore.
King's Eiland, australisch eiland, aan den
west-ingang der Bass-strait, tusschen Tasmania en
Nieuw-Holland ; in 1799 ontdekt door Head.

Kinsale

Kingsland
Kingsland, kerspel in het engelsche graafschap Hereford, anderhalf uur gaans ten W. N. W.
van Leominster. In de vlakte van K. (Kingsland-field)
de veldslag van Mortimer's Cross (1461), waardoor
Eduard IV op den engelschen troon kwam.
King's Mountain, berg in het westelijk gedeelte van Noord-Carolina, 9 uren gaans bewesten
Charlottenburg. De Engelschen, aangevoerd door
majoor Ferguson, werden bier 7 Oct. 1780 verslagen
door de Amerikanen, aangevoerd door de kolonels
Williams en Cleveland.
d.LYNN-REGIS.
Zie —YNN--11
Zi
King's Lynn, st a d
Kingsmill-eilanden.Z.GILBERTS-ElLANDEN.
Kingston, 1) Kingston upon Thames, stad in

het engelsche graafschap Surrey, op den rechteroever van den Teems, 4 uren gaans bezuidw. Londen ; 6300 inw.; in de oudheid romeinsch station ,
later menigmaal kroningstad der angelsaksische koningen. — 2) Kingston upon Hull, engelsche zeestad ; zie HULL.
Kingston, 3) voornaamste haven- en koopstad
van het britsche eiland Jamaica in West-Indie, op
de zuidkust, aan de baai van Port-Royal ; gesticht
1693 na de vervvoesting van Port-Royal, doch eerst
in 1802 tot stad verheven, werd 1843 door brand
geteisterd ; ruime haven, groote magazijnen, vele
kerken; 32,000 inw. (meest kleurlingen). — 4) K.,
of Kingstown, versterkte stad in Opper-Canada, aan
de St.-Laurentius-rivier en aan het noordoostelijk
uiteinde van het meer Ontario, was van 1839 tot
1843 de hoofdstad van geheel Canada ; goede haven,
marine-werven ; 13,000 inw. In de nabijheid de
Navy-Bay, de voornaamste britsche oorlogshaven aan
het Ontario-meer.
Kingston, 5) verscheidene steden in de Vereenigde Staten, in Noord-Carolina, in den staat NewYork, enz. — 6) stad in britsch Guinea (SierraLeone), 40 mijlen bezuidoosten Freetown, is gesticht
in 1802.
Kingston (Elizabeth Chudleigh, hertogin van),
eene engelsche dame, vermaard door Karen avontunrlijken levensloop. Geboren 1720 in Devonshire, werd
zij eerst hofdame der prinses van Wallis. Zij stond
in liefdebetrekking met den hertog van Hamilton,
en trad heimelijk in den echt met kapitein Hervey
(later graaf van Bristol); doch met dezen niet kunnende harmonieeren, ging zij reizen, werd goed ontvangen bij Frederik den Groote te Berlijn, en bij de
keurvorstin van Saksen te Dresden, keerde vervolgens
in Engeland terug, verkreeg (ofschoon niet in volkomen wettigen vorm) eene echtscheiding, en
trouwde 1769 met den hertog van K., dien zij door
hare zucht naar verstrooiing 1773 ten grave bracht.
Erfgenaam geworden van zijn kolossale vermogen,
begon zij nu den vrijdn teugel te geven aan hare
neiging tot zonderlingheid en geldverkwisting. Doch
de bloedverwanten van den hertog trachtten diens
testament nietig te doen verklaren, en riepen haar
in rechten op, onder beschuldiging van bigamie ; en
daar haar . vorige huwelijk niet in volkomen wettigen
vorm was ontbonden, werd zij werkelijk door de
rechtbank onbevoegd verklaard den titel van hertogin van K. te voeren ; doch het testament kon niet
te niet gedaan worden, zoodat zij in het bezit bleef
van de gansche fortuin. Nu toog zij wederom op reis,
onder den naam van gravin van Bristol, bezocht
Frankrijk, Italie, Rusland en Polen, boezemde in
laatstgenoemd land nog een sterken hartstocht in
aan prins Radziwill, en stierf 28 Augustus 1788 op
het door haar aangekochte kasteel St.-Assise bij
Fontainebleau in Frankrijk.
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Kingstown, 1) stad in Canada ; zie no 4
KINGSTON. — 2) hoofdstad van het britsche eiland
St.-Vincent in West-Ind ie, zetel van den gouverneur,
7000 inw.; goede reede. — 3) K., vroeger Dunleary,
zeestad en badplaats in Ierland, graafschap
3 uren gaans bezuidoosten Dublin ; 10,500 inw.
King tsjeeoe, stad in China, prov. Hou-pe,
op den linker-oever van den Jang-tse-kiang ; sterke
plaats, een van de bolwerken des rijks.
King te tsjin. Zie KIANG-TE-TSJIN.
Kington, of Kineton, 1) engelsche stad, graafschap Hereford, 8 uren gaans benoordw. Hereford ;
3000 inw. — 2) engelsch vlek, graafschap Warwick; 1000 inw.; koninklijke residentie onder Eduard
den Biechter en Willem den Veroveraar.
King Tong, stad in China, prov. Yun-nan,
25 mijlen bezuidw. Yun-nan, in eene bergachtige
streek, nabij de bron der Tonkin-rivier.
Kinheim, of Kinhem, ook wet Kinnem, voormalig landschap in Noord-Holland, in eenen giftbrief van keizer Otto III genaamd ,Graafschap van
het land van Texel" (Pagi Texellensis), begrensd
door het eiland Texel en door de rivier K., die de
grensscheiding vormde tusschen West-Friesland en
bet Oude-Kennemerland (waartoe het graafschap
K. niet behoorde). De rivier K. ontstond in de nabijheid van Leiden uit den Ouden-Rijn, liep langs
de heerlijkheid Oud-Alkemade, voorbij Oud-Sassenheim, Lisse, Heemstede, Hillegom naar Polanen, tot
in de tegenwoordige Zaan, vvelker loop de K. volgde,
langs Alkmaar tot bij Petten, waar zij uitliep in de
Noordzee.
Kinhem. Zie
Kinieten, vermeld I Chron. 2: 55, dezelfde
als de Kenieten.
Kinker (Johannes), nederl. dichter, taalgeleerde en wijsgeer, geb. I Jan. 1764 nabij Amsterdam ; sedert 1793 advocaat te Amsterdam, werd
1817 als hoogleeraar te Luik aangesteld, moest echter bij de omwenteling 1830 naar Holland vluchten,
leefde sedert dien tijcl ambteloos te Amsterdam,
waar hij 16 Sept. 1845 stierf. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij slechts Beoordeeling
–

–

–

–

van Mr. W. Bilderdijk's Nederlandsche Spraakleer,
(Amst. 1829), en het door K. in het Fransch geschreven en eerst na zijden dood in het licht verschenen wijsgeerige werk : Le dualism de la raison
humaine (2 dln. Amst. 1850-52).
Kinnekullen, geisoleerde berg aan het Wenernmeer in Zweden, 856 vt. hoog, heeft een beroemd vergezicht over den omtrek; vele heksenlegenden.
Kinnern, voormalige rivier in Zuid- en NoordHolland. Zie KINHEIM.

Kinnemeria, dus genoemd naar de rivier
Kinnem, was de oude naam (o. a. bij Melis Stoke)
van het landschap Kennemerland.
Kinross, klein graafschap in Schotland, aan de
noord- en westzijde begrensd door het graafschap
Perth, aan de overige zijden door het graafschap Fife,
waarmede het tot 1426 vereenigd was ; het is ruim
vierdhalve vierk. mijl groot, met 9000 zielen bevolkt, heeft in 't zuidelijk gedeelte het schoone meer
Leven, aan welk meer de hoofdplaats K., 6 uren
gaans bezuiden Perth, met 2600 inw.
Kinsale, stad in Ierland, graafschap Cork, prov.
Munster, nabij de uitwatering van den Bandon, circa
6 uren gaans bezuiden Cork ; 5500 inw.; goede reede;
zeer oude stad ; Jacobus II landde hier 1689 bij zijn
terugkeer nit Frankrijk ; 1690 werd K. ingenomen
door Marlborough.
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Kinsbergen

Kirgizen

Kinsbergen (Jan Hendrik van), nederl. admiraal, geb. 1 Mei 1735 te Doesburg aan den IJsel,
maakte reeds als kweekeling de veldtochten 1744—
1747 tegen de Franschen mede, keerde na den vrede
van Aken (1748) als 13-j. knaap naar school terug,
trad 2 jareu later als adelborst in dienst, doorliep
alle ranges, en werd 1762 bevorderd tot kommandeur ; 1770 verzocht hij zijn eervol ontslag, trad in
russische dienst 29 Sept. 1771 als kapitein-luitenant, bevocht menige overwinning op de Turken,
inz. 2 Sept. 1773 op de Zwarte Zee, keerde in 't
begin van 1775 naar Nederland terug, werd door den
prins van Oranje. naar Marokko gezonden, om de
zeerooverij te beteugelen en met den keizer een tractaat van vrede te sluiten; deed als schout-bij-nacht
wonderen van dapperheid in den slag bij Doggersbank (5 Aug. 1781); 16 Dec. 1789 bevorderd tot
vice-admiraal (nadat hij schitterende aanbiedingen
van Rusland's keizerin en van Denemarken's koning
afgeslagen had), werd hij, bij den inval der Franschen in ons land, tot opperbevelhebber der gansche
vloot benoemd. Ms warm Oranje-gezinde werd hij
echter 14 Febr. 1795 in zijne woning te Amsterda
in hechtenis genomen, dock weder op vrije voeten
gesteldi; en toen 3 dagen later de geheele nederl.
zeemacht ontbonden werd, werd K. ambteloos burger. Weldra echter opnieuw door Denemarken aangezocht om het opperbevel te aanvaarden over de
deensche vloot, bekleedde hij dat tot 1806, werd na
de troonsbeklimming van koning Lodewijk verheven
tot maarschalk der hollandsche zeemacht (15 Mei
1808), 1811:door:keizer Napoleon tot senateur (en
kort te voren tot graaf des rijks) benoemd. Bij het
herstel van Oranje werd K. tot luit.-admiraal benoemd (1814) en in den nederlandschen adelstand
opgenomen als Jonkheer (1816); hij stierf op zijn
buitengoed in Gelderland bij Apeldoorn 22 Mei 1819.
De milddadigheid van K. wordt algemeen geroemd ;
van zijn rijkdom deelde hij ruimschoots mede, overal
(bijv. Leiden 1807) waar groote rampen te lenigen,
of waar nuttige instellingen en stichtingen te bevorderen waren. Hij heeft veel geschreven, o. a.
Grondbeginselen der zeetaktiek (Amsterdam 1784;
2e druk 1797); Vervolg op de Grondbeg. ( Amst. '1791);
Beschrijving van den Archipel (Amst. 1794); enz.
_
IRE.
Zie CANT
Kintyre, h t h hi il
Kintzig, Kinzig, 1) rivier in Baden, ontspringt
in 't Wurtembergsche, aan den voet van den Schillikopf, en valt na circa 13 mijlen loop in den Rijn
bij Kehl. — 2) rivier in Keurhessen, prov. Hanau,
ontspringt nabij Schltichtern, en valt na 9 mijlen
loop in den Main bij Harlan.
Kioesioe, japansch eiland. Zie Kiustu.
Kir, 1) stad in Medie; II Kon. 16: 9; Jezaia
2'2: 6 ; Amos 1: 5 ; 9: 7. — 2) moabitische stad ;
Jezaia 15: 1; Kir-Hareseth genaamd II Kon. 3: 25
en Jezaia 16: 7, en Kir-Heres Jezaia 16: 11 en
Jerem. 48: 31, 36.
Kirchberg, 1) stad in Saksen, distr. Zwickau,
10 uren bezuidw. Chemnitz ; 5200 inw. — 2) stad in
Rijnpruisen,12 uren bezuidw. Coblentz ; 1500 inw.—
3) stad in Wurtemberg, aan de Jaxt, 9 uren bewesten
CEhringen ; 1300 inw. — 4) Unter-K., wurtemb.
vlek, Donaukreis, aan de flier ; 620 inw.; hoofdplaats
der heerlijkheid K.; in de nabijheid 't dorp Ober-K.
met 550 inwoners. -- 5) marktvlek in Oostenrijk,
Oh dem Wienerwald, aan de Pielach ; 1900 inn.
Kirchdrauf, wag. Szepes-Varallya, kerkdorp,
een der 16 Zipser steden in Hongarije ; 3500 inw.;
ligt 3 (wen gaans bezuidoosten Leutschau, en heeft
in de nabijheid de minerale !won van Baldock.

Kircheip, dorpje in 't pruis. reg.-distr. Coblentz, nabij Altenkirchen; overwinning van den
oostenrijkschen generaal Kray op den franschen
veldheer Jourdan, Juni 1796.
Kircher (Athanasius, genaamd pater), geleerd
Jezuiet, geb. 2 Mei 1601 te Geiss in het Fuldasche,
eerst professor te Wiirtzburg, later aan het Colicgium Romanum te Rome, waar hij 1680 stierf. Van
zijne vele werken zijn inz. geacht die over oudheidkunde, o. a.: (Edipus kgyptiacus (4 dln. Rome
1652-53); Prodromus Copies (Rome 1636);
Latium (Rome 1671); enz. Onder zijne uitvindingen
behoort de naar hem genoemde brandspiegel.
Kirchhain, 1) stad in Keurhessen, prov. Oberhessen aan de Ohm ; 2100 inw. — 2) stad in Pruisen,
distr. Frankfort, kreis Luckau, 13 mijlen bezuidw.
Frankfort aan de Oder; 2700 inw.
Kirchheim, 1) marktvlek in Beieren, kreis
Zwaben, distr. Mindelheim ; 800 inw.; kasteel van
graaf Fugger-Kirchheim. — 2) K., of KirchheimBolanden, stad in Rijnbeieren, aan den voet van den
Donnersberg, ruim 7 uren gaans benoordoosten Kaiserslautern; 4650 inw.; koper- en kwikzilvermijnen. — 3) K., of Kirchheim unter Teck, stad in
Wurtemberg, Donaukreis, ruim 12 uren gaans benoordw. Ulm; 5500 inn.; zwavelbad ; koninklijk slot.
Kirchholm, stad in Lijfland, aan de Dwina ;
nederlaag der Zweden 27 Sept. 1605 door den
poolschen hetman Chodkjewicz.
Kirchwerder, een der zoogenaamde Vierlande, zijnde 4 welvarende, naar groote lusthoven
gelijkende, kerspelen tegenover Hamburg, welke stad
ze van groenten, fruit en bloernen voorzien, zijnde
zij van Hamburg gescheiden door de Bilwerder. De
namen dier kerspelen zijn : Kirchwerder (3000 inw.),
Altengamm (1300 inw.), Neuengamm (1600 inw.),
Curslack 1000 inw.).
Kirensk, of Karensk, stad in Siberie, gouvt.
Irkoetsk, aan de uitwatering van de Kirenza in de
Lena ; 900 inw.; gesticht in 1655; niet te verwarren
met Karensk.
Kirgizen, eigenlijk Kirgis-Kaisaken, een het
Mahomedanismus helijdend, nomadiseerend yolk in
de groote steppen tusschen den benedenloop van de
Wolga, de Caspische Zee, Siberie, China en Turan.
De K. spreken een turksch-tartaarsch dialect, en zijn
tegenw., behoudens eenige weinige uitzonderingen,
aan Rusland onderworpen. Men onderscheidt ze in
4 afdeelingen of horden, nl.: 1) de Groote Horde,
omstr. 100,000 zielen, op 2713 vierk. mijlen, tusschen
bet Balkhasj-meer en de chineesche grenzen, aan
de zuidzijde door den Koengi-Alatau gescheiden van
de stamverwante Zwarte K. of Boeroeten ; de Groote

Horde is eerst sedert 1819 aan Rusland onderworpen ; 2) de Middelste Horde, reeds sedert 1731 aan
Rusland onderworpen, is 350,000 zielen sterk, en
bewoont sedert 1854 bet cuss. gebied Semipalatinsk
en dersiberische K., eene uitgestrektheid van 19,304
vierk. mijlen ; 3) de Kleine Horde, ook Orenburgsche
K., sedert 1731 onderworpen aan Rusland, verspreid
over 17,250 vierk. mijlen, omstr. 650,000 zielen
sterk. Hierbij komt nog 4) de Boekejewsche of Binnenlandsche Horde, sterk 82,000 zielen op circa
1083 vierk. mijlen. Het geheele door K. bewoonde
land, de zoogenaamde Kirgizen-steppe, omvat des,
met inbegrip van de aan linsland onderw , rpene
Boeroeten, eene uitgestrektheid van 40,766 vierk.
mijlen met 1,251,000 zielen. he K. splitsen zich in
adel en yolk ; bij den add onderscheidt men : %hails
der horden, en saissans of aanvoerders van afzonderlijke afdeelingen,

Kishengurh

Kirid
Kirid, turksche naam voor Creta.
Kirilow, stad in 't russ. gouvt. Nowgorod, 53
mijlen ten 0. N. 0. van Nowgorod ; 3000 inw.
Kirin, of Ghirin, prov. van Mandzjoerie. Zie het
art. MANDZJOERIe.
Kirin Oela, stad in Mandzjoerie, hoofdplaats
der prov. Kirin, aan den Soengari ; residentie van
een hoofd der Mandzjoes.
Kiriri, een yolk in het binnenland der brazil.
prov. Bahia ; spreekt eene eigene taal.
Kirjath, stad in stam Benjamin; Jozua 18: 28.
— Nog verscheidene steden in het 0. T. worden
onder dezen naam vermeld:
K.-Arba, of Hebron, waar Sara stierf, stad in stam
Juda ; Gen. 23 : 2; 35: 27 ; Jozua 14: 15 ; 15: 54 ;
20: 7; Richt. 1: 10; Neh. 11: 25.
K.-Baal, in stam Juda ; Jozua 15 : 9, 60 ; 18: 14 ;
dezelfde stad als K.-Jearim.
K.-Huzzoth, stad der Moabieten ; Num. 22 : 39.
K.-Jearint, of K.-Baal, in stam Juda ; Jozua 9: 17;
15: 9, 60; 18:14,15; Richt. 18: 12; I Sam. 6: 21;
7: 1, 2 ; 1 Chron. 13 : 5, 6; II Chron. I : 4 ; Jerem.
26: 20.
K.-Sanna, in stam Juda; Jozua 15: 49.
K.-Sepher, vroeger Debir, werd ingenomen door
Othniel; Jozua 15: 15, 16; Richt. 1: 11, 12.
Kirjath Arim, een voorvader van de wederkeerenden uit Babel ; Ezra 2: 25 ; Neb. 7: 29.
Kirjath Jearim, een kleinzoon van Kaleb
I Chron. 2: 50, 52, 53.
Kirjatham, 1) stad im stam Ruben; Num.
32: 37; Jozua 13: 19. — 2) stad in stam Naphtali ;
I Chron. 6: 67. — 3) stad der Moabieten ; Jerem.
48: 1, 23; Ezech. 25: 9. — Zie wijders het art.
SCIIAVE-KIRJATHAIM.
Kirkaldy, stad in het schotsche graafschap
Fife, aan de golf van Forth, 5 a 6 uren gaans bezuidw. Cupar ; 5100 inw.; haven ; zeebaden ; salinen;
was bloeiend in de 16e eeuw; is de geboorteplaats
van Michel Scott, Adam Smith, enz.
Kirkaldy v. Grange, een Schot, geb. omstr.
1518, was in fransche dienst, en sloot zich bij zijn
terugkeer aan bij de partij van den regent, graaf
Murray, ofschoon hij beimelijk Maria Stuart beminde.
Nadat hij der koningin te vergeefs de verbintenis
met Bothwell ontraden had, kommandeerde hij de
troepen der protestantsche congregatie tegen de koninklijke partij, en overwon bij Langside 13 Mei
1568. Toen Murray vermoord was (1570), verklaarde
K. zich voor de koningin ; doch werd onder den rijksbestuurder (Douglas, graaf van Morton) ter zake van
oproer onthoofd.
Kirkby, naam van een aantal steden, enz. in
Engeland, o. a. drie, die in 't graafschap Westmoreland liggen, nl.: 1) K.-Lonsdale, ruim 4 uren gaans
bezuidoosten Kendal ; 1900 inw.; fraaie brag over
de Loyne. — 2) K.-Stephen, 4 uren gaans bezuidoosten Appleby ; 2300 inw. — 3) K.-in-Kendal. Zie
het art. KENDAL.
Kirkcaldy, stad en edelman. Zie de artikels
KIRKAT.DY.
Kirkcudbright, of East-Galloway, graafschap in 't westelijk gedeelte van Zuid-Schotland,
45 vierk. mijlen, bevolkt met 43,500 zielen. De
hoofdplaats K., aan de uitwatering van de Dee, 17
mijlen bezuidw. Edinburg, is eene oude stad, met
goede haven, en heeft 2800 inw.
Kirkdale, 1) vlek in 't engelsche graafschap
Lancaster, circa 1 uur gaans benoorden Liverpool.
— 2) gemeente in North-Riding van 't engelsche
graafschap York, in een dal; werd 1820 vermaard
–

–

–
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door de groote spelonk, waarin Buckland fossiele
beenderen vond van hyenaas, tijgers, olifanten, enz.,
alsook van dieren zooals er nog tegenwoordig in Engeland leven.
Kirkesion. Zie CIRCESIUM.
Kirkham, ma rktvlek in 't engelsche graafschap
Lancaster, aan de Ribble (dicht bij hare uitwatering),
ten W. N. W. van Preston ; 3000 inw.
Kirkholm, stad in Lijfland. Zie KIRCHHOLM.
Kirk Kilissia, d. i. de Veertig Kerken, stad
in europ. Turkije, in Roemelie, ruim 6 uren gaans
beoosten Adrianopel; omstr. 20,000 inw.; is de
hoofdplaats van een livah of sandzjak, en werd in
1436 veroverd door Amurad II.
Kirkton, engelsche stad. Zie CREDITON.
Kirkwall, stad in Schotland, hoofdplaats van
bet graafschap Orkney en Shetland, op de noordkust van het eiland Pomona ; 2500 inw.; goede haven ; ruine van het paleis der oude graven ; heeft
Lang toebehoord aan de Noormannen, die het Kirkivog
noemden.
Kirkwerve, oude naam van Oegstgeest.
Kirman, zooveel als Kerman.
Kirmanschach. Zie KERMANSCRACH.
Kirsanow, stad in 't russ. gouvt. Tambow,
aan de Worona, 9 mijlen ten 0. N. 0. van Tambow;
4500 inw.
Kir Sjeer, Kir-Cheher, Kir-Shehr, het oude
Dio-Caesarea of Andrapa, stad in Klein-Azie, in 't
turksche pachalik Bozoek, nabij den Kisil-Irmak,
12 mijlen benoordw. Kaisarieh, 24 mijlen benoordoosten Konieh ; omstr. 15,000 inw.
Kirwan• Zie KAIRWaN.
Kis, 1) de vader van koning Saul; I Sam. 9: 1,
3; 10: 11, 21 ; 14: 51 ; II Sam. 21 : 14; I Chron.
8: 33; 9: 39; 12:1; 26: 28; en (in het N. T.)
Hand. 13 : 21. — 2) zoon van Gibeon ; I Chron. 8:
30 ; 9: 36. — 3) kleinzoon van Merari; I Chron.
23 : 21, 22 ; 24 : 29. — 4) afstammeling van Merari ;
II Chron. 29: 12. — 5) overgrootvader van Mordechai ; Esth. 2: 5.
Kis, d. i. Klein, in hongaarsche geogr. namen ;
is het tegenovergestelde van Nagy, d. i. Groot.Namen, die men Kier niet vindt, zoeke men op het
woord, dat op Kis volgt.
Kisamos, lat. Cysanius, tegenw. de havenstad
Kisamo, aan de Golf van K., op de noordkust van
het eiland Candia (Creta).
Kischm. Zie KISJEMA.
Kisfaludy (Alexander), hongaarsch dichter,
geb. 22 Sept. 1772, gest. 30 Oct. 1844. Zijne werken vormen 8 dln. (Pesth 1833-38).
K. (Karel),
broeder van den vorige, geb. 19 Maart 1790, gest.
21 Nov. 1830, is de schepper van het hongaarsche
blijspel. Zijne dramatische en novellistische werken
vormen 10 dln. (Ofen 1831). — Beide broeders zijn
van grooten invloed geweest op de ontwikkeling der
hongaarsche taal en letterkunde: ter hunner nagedachtenis is 1837 bet Kisfaludy-Genootschap opgericht, eene soort van akademie van fraaie lettefen.
Voor beide dichters zijn standbeelden opgericht,
0. a. te Fured aan bet Plattenmeer.
Kishenganga, of Krishnaganga, d. i. de rivier
Krisjna, rivier in het noorden van Kasjmir, valt na
25 mijlen loop in den Dzjelam bij Moezafferabad.
Kishengurh, sterk fort in den Pendzjab,
omstr. 2 mijlen beoosten den Indus, aan den weg
naar Kasjmir (Cashmere) door den Dub-pas.
K., een rijkje in Radzjpoetana in 0. I., groot 32vierk.
mijlen met 71,000 zielen en de hoofdstad K., met
goed versterkt paleis van den vorst.
–

–
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Kishnugur

Kjolen

Kishnugur, Riad iii britsch 0. I., presidentschap Bengalen-, distr. Nuddea, aan den Jellinghee;
18,000 inw.; ligt 13 mijlen benoorden Calcutta.
o. Kasjtawar, voorinalig vorstenKishtawar,f
dom op de zuidhelling van den Himalaya in 't N.W.
van 0. I., behoort thans tot de bezittingen van den
vorst van Kasjmir; de hoofdpl. is de stad K. met
4000 inw., die 5000 vt. boven den spiegel der zee ligt.
nisi afstammeling van Merari; I Chron. 6: 44.
Kisi (spreek uit : Kizil), turksch woord, beteeken t Rood.
Kisi.1. Agatsj, golf in 't zuidwestgedeelte der
Caspische Zee.
Kisil Arslan (Othman), vorst van Aderbeidzjan van 1166 tot 1171, uit de dynastie der
Atabegs, kwam in opstand tegen den seldzjoecid.
sultan Togrul III, wiens stadhouder hij was, en regeerde vervolgens te Hamadan, doch werd verraden
en ter dood gebracht.
Kisil Darja, eene rivier in onafhankelijk Turkestan, komt uit het Noerarabas-gebergte, loopt eerst
noord-, dan noordwestwaarts, en valt na 75 mijlen
loop in de zee van Aral.
Kisil Irmak, de Halys der ouden, de voornaamste rivier van Klein-Azie, ontspringt op den
Jildisdagh, en valt, na 120 mijlen loop, in de Zwarte
Zee tusschen Sinope en Samsoen.
Kisil Oesen, de oude Mardus, rivier in Iran,
ontspringt nabij Senna in Koerdistan, loopt eerst
noord-, dan oostwaarts, scheidt Irak-Adzjemi van
Aderbeidzjan, en valt nabij Resjd in de Caspische
Zee, na ruim 60 mijlen loop,
Kision, grensstad in slam Issaschar; Jozua 19:
20; 21: 28.
Kisjenew, Kischenew, of Kisjenau, stad in
Rusland, aan den Byk, is de hoofdpl. der prov. Bessarabia, ligt 17 mijlen benoordw. Odessa, en heeft
58,000 inw. (meest Joden).
Kisjema, Kisjem, Kischem, Kischm, eertijds
Oaracta, eiland in de Perzische golf, bewesten de
straat van Ormus, aan de zuidkust van Perzie, bij
Laristan ; voorheen 300 dorpen ; thans omstr. 15,000
zielen (meest sunnitische Arabieren), onder een
scheik, die schatplichtig is aan den imam van Maskat. De hoofdstad K., op de oostkust, heeft 4000
inw. en haven.
Kis Kalessi, d. i. Maagdentoren, een toren
op de aziat. kust van den Bosporus, was vroeger
vuurbaak, en wordt door de Europeanen genoemd
Toren van Leander. Hier zwom lord Byron den
Bosporus over.
Kistjar, of Kizljar, stad en vesting in 't russ.
gouvt. Stawropol, aan den Terek, ruim 8 mijlen van
de uitwatering dier rivier; 10,000 inw.
Kison, eene beck in Palestina, wordt in het
0. T. vermeld: Richt. 4: 7, 13; 5: 21 ; I lion. 18:
40 ; Ps. 83: 10. De K. ontsprong op den berg Tabor,
vormde de grensscheiding tusschen de stammen
Zebulon en Naphtali, en ontlastte zich in de golf
van Ptolemais ; de tegenw. naam van den K. is
Nahr-Chaifa.
Kissamo, zooveel als Kisamo.
Kissenbruch, dorp in 't hertogdom Brunswijk, aan de Ocker ; hier werden de Sakseri gedoopt,
die in 783 overwonnen waren door Karel den Groote.
Kisser, of Gisser, ook wel Keizer, eigenlijk
Makisser, een der Zuidwester-eilanden van Banda, in
den Indischen archipel, ligt benoordoosten Timor:
7000 bewoners onder een inlandschen vorst.
Kissetia, of Kissetie, het land der Kisten (zie

Kissingen, stad in Beieren, kreis Unterfranken, bekoorlijk gelegen aan de Frankische Saale,
ruim 11 uren gaans benoorden Wurtzburg; circa
2000 inw.; is met zijne 5 geneeskrachtige bronnen
( Kissinger Wasser) een der bezochtste badplaatsen.
(Niet te verwarren met KITZINGEN).
Kissowo, 'de oude Ossa, gebergte in Griekenland. Zie OSSA.
Kis Telek, dorp met 4300 inw. in 't hongaarsche comitaat Csongrad ; spoorweg-station.
Kisten, een yolk van den tsjetsjenzischen stain,
woont aan den Caucasus, deels in de dalkloven van
den Makaldon, deels in die langs de Argoen-rivier;
ze spreken een tongval der Tsjetsjenzische taal, welke
laatste verkeerdelijk wel eens de Kistnische Taal genoemd is.
Kistnah, de tinier Krisjna. Zie KRISJNA.
Kistrizza, de Haliacmon der ouden, rivier in
Macedonie, ontlast zich in de golf van Salonichi.
Kition, lat. CiiiUM. Zie CITIUM.
Kitron, eene canaanitische stad ; Richt. 1: 30.
Ki tsiang, d. i. Goed Heil, de officieele naam
van den 22 Aug. 1861 bij zijns waders dood den
troon beklommen hebbenden keizer van China. Hij
was geb. 5 April 1855, en dus pas even zes jaren
oud toen zijn vader, keizer Hien-fong (zie dat art.)
stierf. Krachtens het testament werd het regentschap opgedragen aan acht mandarijnen ; doch deze
raad van regentschap werd reeds 2 Nov. 1861 omver
geworpen, en vervangen door de twee keizerinnen
(nl. de voornaamste gemalin van den overledene, en
K.'s moeder), terwijl K.'s oom (Yih-soe, prins van

—
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dat art.).

—

—

Kong) eerste minister werd.
Kitts (St.-), west-ind. eiland. Zie het artikel
ST.-CHRISTOPHER.

Kittsee, vlek in 't hongaarsche comitaat Wieselburg, 2 uren gaans bezuidw. Presburg; 2200 inw.;
zomerkasteel van prins Esterhazy.
Kitzbilehel, stad in Tirol, kreis Innsbruck,
aan den Grooten Action ; 3200 inw.; minerale bron.
Kitzingen, stad in Beieren, kreis Unterfranken, aan den Main, 14 uren gaans benoorden Anspach ; 5300 inw.; door een brug over den Main
verbonden met de voorstad Etwashausen ; heeft veel
wijn- en fruithandel ; ook bekend door het Kitzinger
Bier. (Is niet te verwarren met K15SINGEN).
Kiuperli. Zie KOPROLI.
Kiusiu, een der voornaamste eilanden waaruit .
Japan bestaat ; op K. de hoofdstad Nagasaki.

Kizil. Zie

Kizljar. Zie

KISLJAR.

of Kjangkary, Tsjangry, stad en
hoofdplaats van een pachalik in turksch Klein-Azie,
Kjangari,

aan eene rivier, die zich in den Kizil-Irmak ontlast
en aan den voet van den Sary-Dagh ; omstreeks
16,000 inw.
Kjeng —kei — to, of Han-Yang, hoofdstad van

Corea. Zie

KING-Ri-TAO.

Kjertemiinde,

stad op het deensche eiland
Funen; 2200 inw.; haven.
Kjobenhavn, deensch voor Kopenhagen.
Kjoge, stad op het deensche eiland Seeland ;
2800 inw.; kleine haven.
Kjolen, groot gebergte op de grens tusschen
Noorwegen en Zweden, verheft zich in het noordelijkst gedeelte van 't scandinavische schiereiland aan
den Waranger Fjord onder den naam van Laplandsch
of Finmarksch gebergte, loopt in groote plateaux
van het N. N. 0. naar het Z. Z. W., en eindigt, in
den Sogne of Hardanger Fjeld. De hoogste pick is de
Galdhoppig of Ymesfjeld (7920 vt.).

Kleber

Kjoprfilfi
stad in het turksche ejalet Uskub ;
22,000 inw.. hoofdstad van het oude Peonie.
Klaarkamp, lat. Clarus Campus, voormalig
klooster in Friesland, grietenij Dantumadeel, 1 kwartier gaans benoordw. het dorp Rinsumageest, gesticht omstr. 1165 door zekere weduwe, met name
Clara, was bijzonder rijk aan landerijen. Vergelijk
FOSWERD.
Klaarwater, of Griquatown. Zie onderGRIQUAS.
KlaarWater, voormalig klooster onder de gemeente Oldenbroek op de Over-Veluwe in Gelderland, gesticht 1415 door eenige benedictijner nonnen nit het klooster Marienburg bij het Zwartewater, werd in tegenstelling daarvan K. genoemd
omdat het nabij den IJsel lag. Aanvankelijk bewoond door adellijke maagden, werd het later zoowel een monniken- als nonnenklooster. In 1525
werden de monniken van Hulsbergen uit hun klooster verdreven door de monniken van K.
Klaaswaal, dorp in Zuid-Holland, 4 uren
gaans bezuidw. Dordrecht, gesticht omstr. 1540; de
school te K. wordt geregeld door ruim 100 leerlingen bezocht.
Klabat, I) vuurspuwende berg op de noordelijke landtong van Celebes (nederl. 0. I.), resid.
Menado, nabij den Tongsowang (met dezen bekend
onder den naam van .de Twee Gebroeders"), is
4000 vt. hoog ; in de nabijheid een dorp K.
—2)K.,ofKlebat,okwelKabert,disrctvanhet
eiland Banka (nederl. 0. 1.), aan de vol banken
liggende baai van K., die zich aan den noordwesthoek van dat eiland uitstrekt diep landwaarts in,
tusschen de twee noordelijke landtongen en den
westhoek van het eiland.
Kladno, stad in den boheemschen kreis Praag;
5500 inw.; door den spoorweg in gemeenschap met
Praag.
Klaga Sloempoe, dorp op Java, resid. Soerakarta ; overwinning der nederl. troepen op de
muiters 6 Maart 1828.
Klagen, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang ; 's nachts tusschen 16 en 17 Mei 1829
werden bier de muiters overvallen door de nederl.
troepen.
Klagenfurt, hoofdstad van het oostenrijksche
hertogdom en kroonland Karnthen, aan de riviertjes
Glan en Glanfurt, 9 mijlen benoordwesten Laibach ;
13,500 inw.; was voorheen versterkt ; werd 1797
en 1809 ingenomen door de Franschen, die de vestingwerken geslecht hebben; standbeeld van Maria
Theresia, dito van Leopold I. Men ziet bier nog
ruinen van eene oude stad (vermoedelijk Tiburnia).
Een uur gaans van K. het Klagenfurter-meer.
Klapka (Georg), generaal, geb. 7 April 1820
te Temesvar, verliet 1848 de oostenrijksche dienst,
en werd een der hoofdleiders van de hongaarsche
omwenteling 1848-49, totdat hij ten laatste het
bevel voerde in Komorn, dat hij zoo dapper verdedigde, dat aan deze vesting, toen zij zich eindelijk
moest overgeven, de gunstigste voorwaarden toegestaan werden. Sedert dien tijd hield K. verblijf in
Londen, Parijs, Italie en Zwitserland, en verkreeg
1855 te Geneve het burgerrecht. Zijne Memoiren
(Leipzig 1850) werden aangevuld door zijn latere
werk Der Nationalkrieg in Ungarn and Siebenburgen
(2 dln. Leipzig 1851). Later verscheen nog van hem
La guerre d' Orient (Geneve 1855).
Hlaproth (Martin Heinrich), duitsch scheikundige, geb. 1 Dec. 1743 te Wernigerode, gest.
1 Jan. 1817 als prof. der chemie te Berlijn. Vele
chemische ontdekkingen heeft men aan hem te dan—
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ken. Van zijne geschriften is bet voornaamste:
Bestrage zur chem. Kenntniss der Mineralkorper
(6 dln. Berlijn 1795-1815). — K, (Heinr. Jul.),
orientalist, zoon van den vorige, geb. 11 Oct. 1783
te Berlijn, eerst in russische staatsdienst, sedert
1816 prof. der aziatische talen te Parijs, gest. aldaar
20 Aug. 1835. Van zijne werken verdienen inz.
melding Asia polyglotta- (Parijs 1823) en Tableaux
historiques de l'Asie (4 dln. met atlas).
Klara Elf, d. i. Klara-rivier, rivier in Noorwegen, ontstaat nabij de zweedsche grenzen uit het
Famun-meer, komt als snelstroomende rivier in
Zweden, neemt daar de namen Stor-Elf en Dalby-Elf
aan, en valt bij Karlstad in het Wenernmeer.
Zie _
nik 1
Klarenza,
Klattan, sterkte op Java. Zie KLATTEN.
Klattau, of Klatow, stad in Bohemen, kreis
Pilsen, 13 a 14 mijlen bezuidw. Praag; 7400 inw.
Klatten, of Klattan, sterkte op Java. resid.
Soerakarta, aan den grooten weg tusschen Soerakarta en Djokdjokarta, aangelegd 1797, bij welke
gelegenheid de prachtige ruinen van Brambanan (zie
dat art.) ontdekt werden. De brug, die deze sterkte
over de Tingal heeft, werd 3 Jan. 1823 met al Naar
paal- en muurwerk weggespoeld, ten gevolge van
eene aardbeving. De nederl. bezetting van K. rukte
in Sept. 1826 uit tegen het dorp Gading, en bevocht
daar eene schitterende overwinning op de muiters.
Klausenburg, zevenbergsche stad. Zie het
art. KoLosvan.
Klausthal, stad in Hanover, 9 mijlen bezuidoosten Hanover; (zonder Zellerfeld) 9000 inw.;
hoofdplaats van bet mijndistrict K., dat ruim 11
vierk. mijlen groot en met 33 a 34,000 zielen bevolkt is. De Klausthaler mijngroeven zijn sedert 1620
de gewichtigste van den Oberhartz, en de grootste
van geheel Duitschland.
Kleber (Jean Baptiste), fransch generaal, geb.
6 Maart 1753 te Straatsburg, nam 1792 als eenvoudig grenadier dienst in de fransche armee, doorliep
spoedig de lagere graden, onderscheidde zich onder
Custine bij het beleg van Maintz, en werd van daar
naar de Vendee gezonden met den titel van brigadegeneraal. Met 4000 man stond hij 20,000 Vendeers
in den slag bij Torfou, en besliste de overwinning
bij Cholet ; hij had vervolgens eenige tegenheden,
die op zijne rekening werden gesteld ; doch niettemin hield generaal Marceau hem bij zich, en in den
slag van Savenay (1793) vernietigde K. de Vendeesche armee. Wegens den afkeer, dien hij liet
blijken van de bloedige maatregelen in de Vendee,
werd K. gebannen ; doch men riep hem spoedig uit
de ballingschap terug, behoefte als men had aan een
man van zijne bekwaamheden. Als divisie-generaal
bij de Sambre-Maas-armee droeg hij krachtdadig bij
tot de overwinning bij Fleurus (1794), versloeg
den prins van Wurtemberg bij Altenkirchen, en den
prins van Wartensleben bij Friedberg (1796); hetgeen niet belette, dat hij nogmaals in ongenade vial,
en de armee verliet (1797)). Door Bonaparte wader
tot handelen geroepen, vergezelde hij dien op den
tocht naar Egypte, had het grootste aandeel aan
de overwinningen van den berg Tabor en van Aboekir, en werd door Bonaparte waardig gekeurd met
het opperbevel bekleed te werden, toen daze terugkeerde naar Frankrijk. De treurige toestand, waarin
de fransche krijgsmacht zich in Egypte beyond,
noopte K. in Jan. 1800 eene capitulatie met de Turken te sluiten (zie Anis* doch met zijne handvol
dapperen bevocht hij '20 Maart 1800 de schitterende
overwinning bij Heliopolis op eene ruim tienmaal
—
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Kleef

Klinger

sterkere legermacht der Turken, en bracht daardoor
het in opstand gekomene Egypte nogmaals tot onderwerping. Hij verzekerde het resultaat dezer overwinning door maatregelen van wijs regeeringsbeleid,
maakte zich Moerad tot een bondgenoot, en stond op
bet punt met de Turken vrede te sluiten, toen hij
(14 Juni 1800) te Cairo door een dweepzieken jongen Turk vermoord werd. Wat Frankrijk aan K. verloor, bewees de reeds kort daarna onvermijdelijk
gewordene ontruiming van Egypte. In 1840 is te
Straatsburg een bronzen standbeeld van K. opgericht .
Kleef, stad. Zie KLEVE.
Klefeker (Joh.), geb. 1698 te Hamburg, magistraat aldaar, gest. 1775, schrijver van een zeldzaam geworden bock, getiteld : Bibliotheca eruditorum
prcecocium (1717), en van eene Nerzameling der
wetten van Hamburg" (12 din. 1765-73).
Kleggau, Iandschap. Zie KLETTGAU.
A SIA.
zib. Zie onder ASIA.
Klein Java. Zie BALI.
Klein Kerkje, zeeuwsch dorp. Zie het art.
WATERLAND-KERKJE.
d GROOT-POLEN.
.e on_er
Klein-Polen. Zie
Klein Rusland. In tegenstelling van GrootRusland (zie dat art.) geeft men den naam van
K.-R. aan eene vruchtbare landstreek in het zuiden
van. europ. Rusland, bestaande uit de vier gouvernementen Kiew, Charkow, Tsjernigow en Pultawa,
te zamen eene oppervlakte beslaande van circa 3768
vierk. mijlen, bevolkt met bijna 7 millioen zielen ;
het is het volkrijkste deel van gebeel het russische
rijk. Tot 1238, toen de Tartaren zich van bet land
meester maakten, vormde K.-R. de kern van Rusland ; in 1320 kwam bet onder litausche, en later
onder poolsche heerschappij ; in 1667 werd een
groot gedeelte van K.-R. (de Russische Ukraine) bij
Rusland ingelijfd, en bij de tweede deeling van Polen (1793) onderging de rest (de bewesten den
Dnieper gelegene zoogenaamde Poolsche Ukraine)
hetzelfde lot.
Klein-Tibet. Zie BALT1STAN.
Kleine Wolga (tie). Zie KAMA.
Kleist (Ewald Christian von), duitsch dichter,
geb. 3 Maart 1715 te Zeblin bij Koslin, eerst in
deensche, daarna in pruis. krijgsdienst, werd als
majoor in den slag bij Cunersdorf zwaar gekwetst,
en stierf dien ten gevolge 24 Aug. 1759 te Frankfort
aan de Oder. Sammtlicheiferke (2 din. Berlijn 1760 ;
vollediger 2 din. Berlijn 1803, waarvan de 5e druk
1853). — K. (Heinrich von), duitsch tooneeldichter, geb. 10 Oct. 1776 te Frankfort aan de Oder,
eerst in pruis. krijgsdienst, later pruis. ambtenaar,
verviel na den slag van Jena tot zwaarmoedigheid,
wegens het ongeluk dat zijn vaderland trof, en
maakte 21 Nov. 1811 te Potsdam een einde aan zijn
leven, te gelijk met eene dame, die hij hartstochtelijk beminde. Zijn Keithchen von Heilbronn (Berlijn
1810) wordt bet allermeest geroemd. Gesammelte
Schriften door Tieck (3 din. Berlijn 1826), door
Julian Schmidt (3 din. Berlijn 1859). — Belden
stamden af van een oud-adellijk geslacht (de graven
von K.) nit Pommeren.
Klemantin,Klematan, inlandsche benamingen
voor Borneo.
Kleophaskerke, nude naam van het seenwsche dorp Kleverskerke.
A
Klephthen. Zie.e —RMATOLEN.
Klepoe, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang ; 13 Sept. 1828 overwinning der nederl.
troepen op de miters.

Klettgau, of Kleggau, landschap in 't zuidelijk
gedeelte van Baden tot 1806 een landgraafschap
der prinsen von Schwartzenberg, werd 1812 aan
Baden afgestaan 1 is zesdhalve vierk. miji groot, en
heeft tot hoofdplaats Thiengen.
Kleve, Cleve of Kleef, nieuw-lat. Clivia, stad
in Rijnpruisen, nabij de nederlandsche grenzen, 5
uren gaans bezuidoosten Nijmegen, en 9 a 10 uren
gaans benoordw. Wesel; ruim 9000 inw.; het voormalige residentie-slot Schwanenburg ; sedert 1861
het standbeeld van keurvorst Johan Sigismund ; bij
K. groote parken en tuinen (de Thiergarten) met
eene, voornamelijk door Hollanders bezochte, gezondheidsbron. Het is eene zeer oude stad, die in
de 9e eeuw door de Noormannen verwoest vverd ;
eenigen tijd daarna herbouwd, werd K. de hoofdplaats van een graafschap (dat later een hertogdom
werd). Het voormalig hertogdom K., groot 40 vierk.
mijlen met omstr. 120,000 bewoners, begrensd ten
0. door het bisdom Munster, ten W. door Braband,
ten N. W. en N. door Gelderland, ten Z. door het
hertogdom Berg, was oudtijds een graafschap, dat
1368, bij het uitsterven van de mannelijke linie der
grafelijke dynastic, door Margareta (de nicht van
den laatsten graaf Johan) ten huwelijk werd medegebracht aan Adolf II, graaf van de Mark, met wien
de tweede grafelijke dynastic van K. aanving, ten
wier behueve het graafschap 1417 door keizer Sigismond tot hertogdom verheven werd. In 1511
werd dit hertogdom door hertog Johan HI vereenigd
met Julia, Berg en Ravensberg; en 1609, ten gevolge van den ontstanen Kleefschen successie-oorlog,
bij de deeling van deze landen, werd het hertogdom
K. aan Brandenburg toegevoegd. Bij den vrede van
Luueville stond Pruisen het gedeelte ten westen,
en 1805 ook dat ten oosten van den Rijn aan Frankrijk af. Uitgenomen het oever-district aan de Maas
en eenige in het noorden liggende door Nederland
geenclaveerde plaatsen, kwam K., na den val van
Napoleon, weder aan Pruisen, en vormt thans een
gedeelte van het reg.-district Dusseldorf.
Kleverskerke, of Klewerskerk, dorp op het
zeeuwsche eiland Walcheren, 3 kwartier gaans benoordoosten Middelburg; bier eertijds bet Slot-te-K.
Kliasma, of Kliazma, rivier in europ. Rusland,
ontspringt in 't gouvernement Moskou, loopt eerst
noordoost-, dan oostwaarts, en valt bij Gorbatow in
de Oka na een loop van 80 mijlen, waarin zij de
Tsjerna, Peksja, Loekh, Soedogda en meer andere
rivieren opneemt.
Klimmen, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
nur gaans beoosten Maastricht ; 280 inw.
stad in Rusland, gouvt. Moskwa, 11 mijlen
benoordw. Moskou ; 4000 inw.; historisch merk waardig als voormalig erfgoed der familie Romanow.
Klindonang, een meer op Java, resid. Pasoeroewan, district Grati, beslaat eene oppervlakte van
130,300 vierk. rijnlandsche voet, wordt als een heilig water in eere gehouden door de inboorlingen
van Grath
Klingenberg, stad in Beieren, Unterfranken,
mijlen benoordw. Aschaffenburg; 1000 inw.
Klinger (Friedr. Max. von), duitsch tooneeldichter en romanschriker, geb. 19 Febr. 1752 te
Frankfort aan den Main, eerst in oostenrijksche,
sedert 1780 in russische krijgsdienst, als luit.-generaal na 40-j. diensttijd gepensioneerd, gest. te Petersburg 25 Febr. 1831. Eene bloemlezing nit bet
groote aantal zijner werken verzamelde hij self (12
dln. Koningsbergen 1809-16; 2e druk Leipzig
1832 ; 3e druk Stuttgart en Tubingen 1842).

—

—

—

Klingie
Klingie, 1) rivier op Sumatra (nederl. 0. I.),
vereenigt zich bij Moeara-Bliti in het rijk Palembang
met de Bliti. — 2) district van Sumatra, Teed veel
24 Nov. 1833 door de uitbarsting van de BoekitKaba, waarbij verscheidene menschen omkwamen.
Klingsor von Ungerland, minnezanger,
astroloog en schepper van het hongaarsche mijnwezen, werd (naar bet heet) uit Zevenhergen ontboden naar den Wartburg, om bij den dichters-wedstrijd als scheidsrechter uitspraak te doen.
Klinting Tjina, dorp op Java, bewesten bet
Molenvliet, in de Bataviasche Ommelanden ; te K.
een tempel, met prachtige sieraden en afgodsbeelden.
Klissow, plaatsje in Polen, niet ver van Krakau ;
overwinning van Karel XII van Zweden op de vereenigde saksisclie en poolsche armee (Juli 1702).
Kliwonan, voormalig dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid. Magelang; 31 Juli 1828 werden de
muiters, ofschoon veel sterker in getal, door de nederl. troepen nit K. verdreven na een hevig gevecht.
Kljasma, rivier, dezellde als KL1ASMA.
stad in den moravischen kreis
lilobauk,
Hradisch ; 2600 inw. — 2) vlek in den moravischen
kreis Brunn ; 2600 inw.
KIOden (Karl Friedrich von), geb. 21 Mei 1786
te Berlijn, eerst directeur van het onderwijzersseminarie te Potsdam, sedert 1824 directeur der
school van kunstvlijt te Berlijn, gest. 9 Jan. 1856,
schreef, behalve verscheidene natnurkennis bevorderende werken, eene reeks verdienstelijke werken
betreffende de mark Brandenburg, o. a.: Die Qvilzou's
and ihre Zeit (2e druk 4 deelen Berlijn 1846);
Diploniatische Geschichle des Markgrafen Waldemar
von B. (4 dln. Berlijn 1844-45). — K. (Gustav
Adolf von), zoon van den vorige, geb. 24 Juni 1814
te Berlijn, legde zich toe op aardrijks- en natuurkunde, en inzonderheid op geologie en Inineralogie,
werd 1839 leeraar (sedert 1855 met den titel van
professor) aan de school van kunstvlijt te Berlijn.
Voornamelijk heeft hij zich bekend gemaakt door
zijne geographische werken, o. a.: Das Stromsystem
des obern Nil (Berlijn 1856), en zijn uitmuntend
Handbuch der Erdkunde (3 dln. Berlijn 1859-62).
Klodwig. Zie Clovis.
Kloesot, dorp op Java, resid. Samarang, district Grogol, was een der voornaamste schuilnesten
van de muiters, en werd daarom 27 Dec. 1828 door
de nederl. troepen met den grond gelijk gemaakt.
Kloet, gebergte op Java ; een der hoogste pieken is de vuurspuwende berg K., of Geloet (in de
residentie Kediri), waarvan hevige uitbarstingen
Fehr. 1841 en Jan. 1864.
Kloetinge, dorp met 500 inw. op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, 20 minuten gaans bezuidoosten Goes, heeft veel to lijden gehad in bet
laatst der 16e eeuw (werd o. a. 1572 door de inuitende Spanjaarden bijna geheel platgebrand).
Klooster (het), 1) zeeuwsch dorp; zie het art.
2) gron. dorp; zie KLOOSTERBUREN.
KLOOSTERZANDE.
Kloosterburen, of Olde-Klooster, ook wet
kortweg ',het Klooster", dorp in Groningen, 7 uren
gaans ten W. N. W. van Appingedam ; 380 inw.
Kloosters, lat. Claust•a, d. i. afgesloten plaatsen. Onder dezen naam verstaat men gehouwen, in
welke monniken of nonnen gemeenschappelijk en
volgens zekere statuten (regels) levee. Alle monniken of nonnen, die een en denzelfden regel of observantie volgen, vormen eene Klooster-orde. De
eerste K. ontmoeten wij in de 4e eeuw in de woestijnen van Opper-Egypte, gesticht door den heiligen
Antonius; en reeds spoedig ontstonden er ook over—

IT.

289

Klooster•Zeven

al in Palestina, Syrie en Armenie. In Europa kwamen de K. door Athanasius, Ambrosius en Hieronymus; in Engeland werden ze ingevoerd door
Augustinus, in Ierland door Patrick, in Nederland
en Duitschland door Bonifacius. Eene groote verbetering onderging de inrichting der K. door Benedictus van Nursia, die in 529 het klooster MonteCasino bij Nape's stichtte, en wiens regel (de observantie der Benedictijnen)de K.verhief tot woonsteden
van vlijt en vroomheid. Doch de toenemende rijkdom
der K. werd langzamerhand oorzaak, dat ze zedelijk
ontaardden en, aan hunne oorspronkelijke bestemming geheel ontrouw, meerendeels schuilnesten
werden van verdorvenheid. Door de Kerkhervorming
werd het destijds ontzachlijk groote getal K. aanmerkelijk verminderd. Keizer Jozef II hief 1781 de
K. van ettelijke Orden geheel en at op, en beperkte
het getal der overige zeer; en in Frankrijk werd
2 Nov. 1789 de opheffing van alle Klooster-orden
gedecreteerd. Door pans Pius VII werden echter, na
het herstel der Bourbons op den franschen troon,
de opgehevene Klooster-orden hersteld, en reeds
spoedig kwamen die in Portugal, Spanje, Napels en
Italie weder tot grooten rijkdom en invloed. Wel
werden de K. in Portugal bij het decreet van 28 Mei
1834, en in Spanje bij dat van 9 Mei 1837 opgeheven ; doch door het onvermoeide streven der roomsche Kerk, en inzonderheid der Jeztfieten, werden
niet slechts in roomsch-katholieke, maar zelfs in
protestantsche landen gedurig nieuwe K. gesticht.
In het koningrijk der Nederlanden, waar het bestaan
van K. door de wet verboden, en bovendien zoo geheel in strijd is met de geschiedenis sedert onze afschudding van het spaansche juk, in Nederland bestaan desalniettemin een aantal K., allengs verrezen
onder een bedriegelijk uiterlijk en onder een verbloemden naam, ten einde niet onder het bereik te
vallen van de op het stuk der K. bestaande wetshepalingen. Uitmuntend is, van een zuiverrechtsgeleerd
standpunt, het bestaan der K. in Nederland behandeld door eenen verlichten Roomsch-katholiek, nl.
Mr. J.13. baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw,
ridder der orde van den Nederl. Leeuw, kamerheer
des konings in huitengewone dienst, en Advocaatgeneraal in Noord-Braband. Aan zijn hoogstbelangrijk geschrift, getiteld De Kloosters in Nederland in
1861 (Utrecht 1861) ontleenen wij slechts de slotsom an zijne uitvoerige statistiek, waaruit blijkt,
dat er in het koningrijk der Nederlanden in het jaar
1861 reeds bestonden 176 zoo mannen- als vrouwenkloosters met 3003 leden (ongerekend bet overgroote getal geestelijke broeders en zusters, die burgerlijke liefdadige inrichtingen bedienen). Ziehier
de lijst dier K.:
In de prow. Mannenkloosters
Vrouwenkloosters.
N.-Braband 18 met 569 leden; 67 met 1211 leden.
1 a 30 a
15 a 159
Gelderland
•
Z.-Holland
3 a 41
a
9 a 116
2 a 43
8 a 138
N.-Holland
3 a
27
Zeeland
6 a
67
Utrecht
3 a
20
Friesland
4 a
56
Overijsel
1 a
6
1 a
14
1 a
3
Groningen
a
13 a 323
21 a 380
Limburg
Totaal 39 Mannenkloost. 137 Vrouwenkloost.
met 815 leden.
met 2188 leden.
Kloosterzande, of het Klooster", dorp in
Zeeland, 2 uren gaans benoorden Hulst ; 150 inw.
•-••••••

Klooster Zeven. Zie
—
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Klopp (Onno), geschiedschrijver, geb. 1822 te
Leer in Oost-Friesland, van 1845 tot 1858 Ieeraar
aan 't gymnasium te Osnabruck, sedert ambteloos te
Hanover. Zijrie voornaamste werken zijn : Geschichte
Ostfrieslands (3 din. Hanover 1854-58) ;Friedrich II
and die deutsche Nation (Schaffhausen 1860); Tilly
im Dreissigjahrigen Kriege (2 din. Stuttgart 1861).
Klopstock (Friedrich Gottlieb), duitsch dichter, geb. 2 Juli 1724 te Quedlinburg in Saksen,
studeerde protest. theologie te Jena, en ontwierp
reeds daar zijn beroemden Messias, waarvan de eerste zangen in 't licht verschenen in de iBremische
Beitrage", en reeds spoedig in geheel Duitschland,
Zwitserland en Denemarken K.'s naam beroemd
maakten. Sedert 1748 huisonderwijzer te Langensalza, werd hij 1751 door den deenschen minister
Bernstorff op eene vaste jaarwedde naar Kopenhageu
beroepen, hield afwisselend verbliji aldaar en te
Hamburg, waar hij 1754 in den echt trad, doch
reeds 1758 weduwnaar werd. Na Bernstorff's aftreding vestigde K. zich 1771 met den titel van deensch
legatie-raad te Hamburg, en voltooide daar zijnen
Messias, waarvan de Iaatste vijf zangen 1773 te
Halle in het licht verschenen. Na in 1192 een tweede
huwelijk aangegaan te hebben, stierf K. 14 Maart
1803, en werd in het dorp Ottensen bij Hamburg
begraven. Behalve vele andere dichtstukken, zijn
ook K.'s taalkundige geschriften in hooge mate verdienstelijk. Complete editien van K.'s werken verschenen: in 12 din. (Leipzig 1799-1817), in 18
din. (1823-29), in 9 din. (1839); eene prachteditie in 1 deel (1839). Schmidlin gafErganzungen
zu K.'s sanzmtl. Werken (3 din. Stuttgart 1839).
Kloss (Joh. Georg Burkh. Franz), geb. 31 Ju li
1787, prof. der geneeskunde en practiseerend geneesheer te Frankfort aan den Main, gest. 10 Febr.
1854, een der voornaamste en degelijkste beoefenaars
van de geschiedenis der vrijmetselarij. Van zijne
werken verdienen inzonderheid vermeld : Geschichte
der Freimaurerei in Frankreich (2 din. Frankfort
1852-53); Geschichte der Freimaurerei in England
rind Schottland (Leipzig 1848); Die Freimaurerei
in ihrer wahren Bedeutung (Lpz. 1846); Bibliographic
der Freimaurerei (Franke. 1844). De, in hare soort
eenige, vrijmetselaars-bibliotheek van K. is in eigendom overgegaan aan prins Frederik der Nederlanden, grootmeester-nationaal der nederlandsche vrijtnetselaren.
Klosterkamp, dorp in Rijnpruisen, bij Rheinberg, -distr. Dusseldorf; overwinning der Franschen
onder maarschalk de Castries op de Hanoveranen
(1760). Zie ASSAS.
Klbsterle, stad in Bohemen, kreis Saatz, aan
de Eger ; 2300 inw.; fraai kasteel; groote porseleinen aardewerk-fabriek.
Klostenneier (Matthias), berucht rooverhoofdman. Zie BEIERSCHE HIESEL (dl I. blz. 463).
Klosterneuburg, of Neuburg, stad in Oostenrijk (Unter der Eons), rechts aan den Donau,
ruim 2 uren pans benoorden Weenen; 4800 inw.;
bet beroemde augustijner klooster, gesticht 1114
door markgraaf Leopold IV, een der rijkste kloosters
van Oostenrijk, met uitmuntende bibliotheek.
Kloster Seven, of Klooster-Zeven, ook wel
kortweg Seven of Zeven, marktvlek in Hanover,
7 uren gaans bezuidw. Stade ; 1300 inw.; voorrnalig
benedictijner klooster, waar 10 Sept. 1757 (na de
overwinning door de Franschen op den hertog van
Cumberland bevochtett) de conventie werd geteekend, waarbij Hanover zich verbond tot onzijdigheid,
doch welke conventie reeds spoedig geschonden werd.
-

Kneschke
Kloten, dorp met 1550 inw. in 't zwitsersche
kanton Zurich, district Bulach, was in den romeinschen tijd een voornaam station (Claudia), en is nit
de 19e eeuw bekend door de volksvergadering 2
Sept. 1830, naar aanleiding van 't beroepen van
Strauss, welke meeting den val der regeering (6 Sept.)
ten gevolge had.
Klundert (de), plattelandsstadje in NoordBraband, aan de Keen, vijfdhalf uur gaans benoordw.
Breda en 5 kwartier benoordw. Zevenbergen; 1400
inw.; was vroeger een dorp, en heette toen ook
Niervaart ; werd 1333 zwaar geteisterd door brand,
en teed 1421 van den St.-Elizabethsvloed ; werd
1583 door prins Willem I versterkt en omringd met
grachten en wallen, en hood 1793 heldhaftig het
hoofd tegen de franscbe armee van 1)umouriez, doch
werd door deze stortnenderhand veroverd.
Kliitz, vlek met 2300 inw. in bet hertogdom
Mecklenburg-Schwerin, in de nabijheid van het voorgebergte Klutzerort.
Klijn (Hendrik Harmen), dichter en schrijver,
geb. 5 Maart 1773 te Amsterdam, van 1797 tot 1829
suikerraffinadeur aldaar, sedert stil levende, tot hij
24 Febr. 1856 stierf. Men heeft van hero, behalve
twee IN-tilde's Gedichten (elk in 2 din.), en verscheidene andere verdienstelijke poezien (De Heidendood van de Ruyter, 2e druk 1824; het treurspel
Filips van Egmond, 1826; enz.), een dichtstuk, getiteld: Zwitserland in drie zangen (Amst. 1828).
Kmety (George). Zie IsmAeL-PActrA.
KnAred, dorp in Zweden, tan Halmstad, aan
den Luga, ruim 8 uren gaans bezuidoosten Halmstad ;
400 inw.: vredestractaat tusschen Zweden en Denemarken 1613.
Knaresborough, stad in West-Riding van
't engelsche graafschap York, aan den Nidd, 6 a 7
uren gaans bewesten York ; 6000 inw.; minerale bron.
KNEGSEL.
Knechtsel,
h h ddorp. Zie
Zi K
Knef, of Cnuphis (Chnupltis, Chnubin), dezelfde
egypt. godheid als Canopus (zie dat art.), werd inzonderheid als god van den Nijlzegen (Nijkoverstroorning) vereerd. In de latere mythologische philosophie, de hoogste god, het Opperwezen, zonder
begin en zonder. etude (dus: eeuwig), uit wiens
mond de wergild te voorschijn gekomen was in de
gedaante van een ei.
Knegsel, dorp in N.-Braband, in de Meierij
van 's-Bosch, 2 omen gaans bewesten Eindhoven ;
170 inw.; is wellicht het armste dorp van ons gansche land.
Kn.eitlingen, dorp met 270 inw. in het brunswijksche amt Schdppenstedt, gnat door voor de geboorteplaats van TO Uilenspiegel.
Kneller (Gottfried), duitsch portretschilder,
geb. 1648 te Lubeck, leerling van Rembrandt en
Boll, later van Maratti in Italie, 1674 hofschilder
van Engeland's toning Karel II, stood ook bij Jacobus III en bij Willem III in hooge ganst. Hij stierf
1726 ; hem ter eere werd in de Westminster abdij
een monument opgericht. Behalve van de genoemde
vorsten heeft K. ook portretten vervaardigd van Lodewijk XIV, Baal' Peter den Groote, en meer anderen, die alien verlangend Waren zich door zijn penseel afgebeeld te zien.
Kneph. Zie KNEF.
Kneschke (Ernst Heinrich), duitsch genealoog en heraldie-kundige, geb. 27 Aug. 1798 te
sedert 1838 prof. der geneeskunde te Leipzig ;
!weft \ eel verdienstelijks over het geneesk. vak geschreven, doch inzonderheid naam gemaakt door
zijne geneal. en herald. geschriften, n1.: Die deutschen

Knidos
Grafenhauser (3 din. Leipzig 1853—.55); Die Wappen
der deutschen freiherrlichen and adelichen Familien
(4 dln. Leipzig 1856-58); Deutsches Adelslevikon
(dl. 1-4, Leipzig 1858-63).

Knidos. Zie CNIDUs.
Knigge (Adolf Franz Friedr. Ludw., vrijheer
von), geb. 16 Oct. 1752 te Bredenbeck bij Hanover,
eerst hofjonker, enz. te Cassel, vervolgens kamerheer aan het hof te Weimar, werd 1790 opperhoofdman en scholarch te Bremen, waar hij 6 Mei 1796
stierf. Vele onaangenaamheden berokkende hem de
betrekking, waarin hij stood tot de Illuminaten ; na
de ophefling van die orde gar hij daarover (onder
het pseudonium Philo) een belangrijk geschrift in
het licht. Maar meer dan dit, en meer dan een van
K.'s vele en veelzijdige andere werken, verschafte
hem een blijvenden naam zijn boek Ueber den Umgang
mit Menschen (Hanover 1788; 13e druk Han.1853).
Kniphausen, heerlijkheid in het groothertogdom Oldenburg, ruim 4 vierk. mijI groot, met
3200 bewoners (hoofdplaats het dorpje K. met 50
inw. en kasteel), vormde vroeger met de heerlijkheid
Varel een grafelijk aldenburgsCh fidei-commis, dat
in de 18e eeuw door huwelijk van de erfdochter
van den laatsten graaf van Aldenburg overging aan
de engelsche Bole van het geslacht Bentinck. De
heerlijkheid K. was het kleinste onafhankelijke rijkje,
dat deel uitmaakte van het (1806 teniet gegane)
heilige Roomsche rijk. In 1806 werd K. aan tie kroon
van Holland getrokken, en met het dept. OostFriesland vereenigd ; in 1810 bij het, fransche keizerrijk ingelijfd, maakte het h eel nit van het dept.
der Ooster-Eems. In 1813 werd het door den groothertog van Oldenburg bij (liens rijk ingelijfd, waartegen echter geprotesteerd werd door graaf Bentinck,
aan wien het 1826 werd ternggegeven ; de kwestie
der al of niet onafhankelijkheid bleef echter nog 30
jaren tang een punt van rechtsgeschil, totdat graaf
Bentinck 1856 tegen schadeloosstelling zijne rechten
op K. afstond aan den groothertog van Oldenburg.
Knipperdolling (Bernhard), het hoofd der
munstersche wederdoopers, geb. te Munster, nam
de hollandsche wederdoopers Matthijs en Jan Benkelsz (of Bockelson) hij zich op (zie JAN van Leiden),
oefende, 1534 door de wederdoopers tot burgemeester van Munster gekozen, eene ongehoorde macht
werd met de waardigheid van stadhouder bekleed toen Jan van Leiden koning was geworden,
en decide met hem betzelfde lot na de overgave van
de stad (ter dood gebracht 23 Jan. 1536, en zijn lijk
aan den St.-Lamberti-toren opgehangen in eene
ijzeren kooi).
Knistenaux, een Indianen-volk in NoordAmerika, in het middelgedeelte van Nieuw-Britannie, bewesten het Winipeg-meer en beoosten de
Rots-gebergten; ze zijn ongeveer 24,000 zielen sterk ;
een hunner voornaamste stammen zijn de Crees.
Knittlingen, stad in Wurtemberg, Neckarkreis, aan de Weissach, 8 uren pans bewesten Heilbronn; 2400 inw.; wordt gehouden voor de geboorteplaats van Doctor Faust.
Knjaginin, stad in Rusland, gouvt. (en 10
mijlen bezuidoosten de stad) Nisjnei-Nowgorod,
aan de Knjaginka ; 4500 inw.
Knobleeher (Ignatius), geb. 6 Juli 1819 te
St.-Cantian in Neder-Krain, gest. 13 April 1858 te
Napels, bracht als apostolisch vicaris-generaal voor
Middel-Afrika verscheidene jaren door aan den bovenloop van den Nijl. Over K.'s reizen in die streken heeft Klun veel wetenswaardigs medegedeeld in
Reisen auf dem weissen Nil (2e druk Laibach 1852).

Koa

291

Knollendam, dorp in Noord-Holland, aan de
Zaan, die het dorp in twee deelen scheidt, welke
Oost-K. en West-K. genoemd worden ; 350 inw.
Knowles (James Sheridan), beroemd engelsch
dramaturg, geb. 1784 te Cork in Ierland, sedert
1848 bewaarder van bet huis waar Shakespeare geboren is te Stratford aan den Avon. Dramatic Works

(laatste editie 2 dln. 1855).
Knownothings, de leden van eene soort van
geheim genootschap in Noord-Amerika, zich ten
doe' stellende de immigratie nit Europa te stremmen, de naturalisatie te bemoeilijken, en de landverhuizers, die zich daar zijn komen vestiges, nit te
sluiten van alle openbare ambten. De K. ontleenen
hunnen naam aan eenige woorden (to know nothing)
in hun eedsformulier. Het genootschap der K. vormde

zich in het begin van 1854, en ontstond nit de
ornstr. 1835 opgerichte Native American Association.
Knox (John), de hervormer van Schotland,
geb. 1505 te Gifford bij Haddington in Oost-Lothian,
was eenigen tijd prof. der theologie en scholastieke
philosophic aan de akademie St.-Andrew's, en trad
daar reeds op als tegenstander van het pausdom,
doch geraakte daar, te gelijk met de bezetting, in
fransche gevangenschap, en kwam naar Frankrijk op
de galeien. Na zijne hevrijding 1549 keerde hij naar
Engeland terug, predikte daar het Evangelic, en
voer hevig nit tegen den Pans en de Mis, en werd
1552 hofkapelaan van koning Eduard VI. Bij de
troonsbeklimming der roomsch-kath. koningin Maria
zag hij zich genoodzaakt Engeland te verlaten, en
nam de wijk naar Geneve, bij Calvinus (1554), hield
zich vervolgens een korten tijd te Frankfort aan den
Main op, doch kwam 1555 weder naar Schotland,
stichtte daar de eerste congregatie der schotsche
Protestanten, en werd de stichter der presbyteriaansche Kerk in Schotland. Hij stierf 24 Nov. 1572.
Na zijn dood verscheen in 't licht zijne History of the
reformation of religion within the realm of Scotland;
aan den 4en druk van dit werk (Edinburg 1752)
zijn ook de overige werken van K. toegevoegd.
Knox, naam van verscheidene graafschappen
in tie Vereenigde Staten: 1) in 't oosten van Tennessee; 2) in 't zuidoosten van Kentucky; 3) in 't
midden van Ohio; 4) in 't zuidw. van Indiana;
5) in 't noordw. van Illinois; alle dus genoemd ter
eere van den hervormer J. Knox.
Knoxville, stad in Tennessee, hoofdplaats
van 't graafschap Knox, aan den bevaarbaren Holston ;
8000 inw.; universiteit voor Oost-Tennessee sedert
1806.
Knut, deensche (en engelsche) koningen. Zie
het art. CANUT.
Knutsford, Canute's Ford, marktvlek in 't
engelsche graafschap Chester, 10 uren gaans ten
0. N. 0. van Chester, door het riviertje Birkin in
twee deelen gescheiden (Over-K. en Nether-K.);
4000 inw.; in de nabijheid bevocht koning Knut of
Canut eene overwinning, waarom dit vlek naar hem
genoemd is.
Knype (de), eigenlijk Nieuw-Brongerga, dorp
in Friesland, een half our gaans beoosten Heerenveen, is van lieverlede ontstaan sedert de 16e eeuw,
en beslaat wet een uur gaans in de lengte ; 1500
inw.; het westelijk gedeelte van de K. beet de
Reneden-K., het oostelijk gedeelte (het eigenlijke
dorp) de Boyce-K.
Ko, I) eiland. Zie Cos. — 2) Groot-K., eilandje
in nederl. 0.1., in den Molukschen archipel, 34 min.
beoosten den oosthoek can Ceram.
Koa, vermeld Ezechiel 23: 23.

Koa

Koedoes

Koa, eilandje in nederl. 0. I., bij de zuidkust
van Flores, is een der Zuidwester-eilanden van Banda.
Kobbe, stad in Darfoer. Zie COBI3g.
Kobbe (P. L. Christoph von), geschiedschrijver, geb. 1793 te Gliickstadt, eerst officier, daarna
privaat-docent te Gottingen, toen advocaat en burgemeester te Wunstorf, sedert 1831 arnbteloos in
Hanover en in Holstein. Van zijne vele historische
werken noemen wij inzonderheid : Geschichte und
Landesbeschreibung der Herzogthiimer Bremen und
Virden (2 dln. Gottingen 1825); Geschichte von
Schweden (2 dln. Dresden 1828); Geschichte des
Herzogthums Lauenburg (3 deelen Altona 1836);
Romische Geschichte (2 dln. Leipzig 1841).
Kobey, stad in Darfoer. Zie Cont.
Kobi. (woestijn van). Zie GOBI.
Kobryn, of Kobrin, stad in russisch Polen,
gouvt. Grodno, aan den Moechawetz ; 6300 inw.;
15 Juli 1812 gevecht tusschen de Russen en de
Saksen onder Klengel.
Koch (Christoph Wilh. von), publicist en geschiedschrijver, geb. 9 Mei 1737 te Buxweiler in den
Elzas, eerst prof. der rechten te Straatsburg, sedert
1789 te Parijs als s lid van het directorium van zijn
departement werkzaam voor den protestantschen
Elzas, 1802 tribuun, 1810 rector der universiteit te
Straatsburg ; gest. aldaar 29 Oct. 1813. Van zijne
vele historische werken is het voornaamste : Tableau
des revolutions de l'Europe (Lausanne 1771 ; nienwe
druk 4 din. Parijs 1813). — K. (Jean Baptiste
Frederic), neef van den vorige, geb. 9 Sept. 1782
te Nancy, fransch officier en sedert 1841 generaalmajoor, heeft zich als krijgskundig schrijver verdienstelijk gemaakt door de Memoires pour servir
l'histoire de la campagne de 1814 (3 d ln. Parijs 1819) .
Koch (Karl Heinr. Em manuel ), geschiedkundige
en reiziger, geb. 1809 te Weimar, sedert 1844 prof.
der kruidkunde te Jena. Men heeft van hem : Reise
durch Russland nach dem kaukas. Isthmus (2 dln.
Stuttgart 1842-43); Karte eons kaukas. Isthmus
und Armenien (4 bladen, Berlijn 1851, met tekst);
wijders : Beitrage zu einer Flora des Orients (Halle
1848); Hortus dendrologicus (Berlijn 1853 en v.).
Koch Sternfeld (Jos. Ernst, ridder von),
geschiedkundige, geb. 1778 te Mittersill in de Oberpintzgau, eerst saltzburgsch, toen beiersch amblenaar, sedert 1830 gepensioneerd. Voornaamste hist.
en staatk. werken : Salzburg und Berchtesgaden (2 d In.
Saltzb. 1820); Das Reich der Longobarden in Italien
(Munchen 1839); Culturhistorische Forscliungen
fiber die Alpen (2 dln. Munchen 1851-52); en meer
andere.
Koche, oudtijds eene vesting. Zie ALMODAIN.
Kocher, rivier in Wurtemberg, ontspringt bezuiden Aalen op den Hartfeld, loopt parallel met de
Jaxt, en valt na een loop van 19 mijlen, 1 uur gaans
boven de uitwatering der Jaxt, in den Neckar, hij
Kochendorf (1700 inw., twee kasteelen).
Kock (Ch. Paul de), fransch romanschrijver,
geb. 21 Mei 1794 te Passy, soon van een hollandschen bankier, die zijn Leven eindigde op het schavot der revolutie, had reeds 1811 zijn eersten roman
(Lien fant de ma femme, 3 dln.) voor de pers gereed ;
doch geen nitgever daarvoor kunnende vinden, het
hij dien zelf drtikken, en had het geluk toen veel
koopers voor zijn boek te vinden ; hij is ontegenzeggelijk een der seh•ijvers, wier werken (luchtig
van inhoud) het drukst gelezen worden; ze zijn
schier in alle europeesche talen overgezet. Eene
complete editie verzamelde hij zelf (56 dln. Parijs
1844-45). Een broeder van Paul de K. was onder (le

regeering van koning Willem I minister van binnenl.
zaken, en diens zoon (dus een neef van Paul) is onder
de regeering van Willem HI directeur van het Kabinet des konings. — K. (Henri de), zoon van den
vorige, geb. 25 April 1819, is insgelijks een vruchtbaar schrijver van romans en tooneelstukken.
Kockange, dorp in Drenth e. Z ie gKOEKANGE.
Kockengen, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
anderhalf uur gaans bewesten Maarssen en 3 uren
gaans benoordw. Utrecht; 700 inw.
Kockinge, dorp in Drent he. Zie KO
EKANGE.
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Kodzja Ili, turksch sandzjak in het N. W.
—

van Klein-Azie ; hoofdplaats Ismid.

Kodzjend, Kodschend, Chodschend, stad met
omstr. 60,000 inw. aan den Sir, in het khanaat Kokand in Turkestan; vergelijk li,HODZJEND.
Zie KO
Koearra, rivier. Zie DJOLIBA.
Koeba, stad en vesting in Zuid-Rusland, in
Daghestan, aan de Koebinka, 12 a 13 mijlen bezuiden
Derbent, was vroeger de hoofdstad van een tartaarsch
khanaat K.; heeft thans 8000 inw.

Koeban, de Hypanis van Strabo en de Vardanes
van Ptolemeiis, een der grootste rivieren van Caucasie,
ontspringt op de noordzijde van het Elbroes-gebergte,
doorstroomt het russ. gouvernement Stawropol,
vormt dan de grensscheiding tusschen het land der
tsjernomorische Kozakken en de Tsjerkessen, en
outlast zich, na 95 mijlen loop, met verscheidene
armen in de Zwarte Zee en in de Zee van Azof.
Koebenskoje, een meer in het russ. gouvernement Wologda, wordt gevormd door de 50 mijlen
lang zijnde Koebina, welke rivier het meer K. weder
verlaat onder den naam van Soechona. Overigens
ontlast zich in dit meer de Porosowitza, die door
het Koebenskoje-kanaal (of kanaal van hertog Alexander van Wurtemberg) met de Sjeksna in gemeenschap staat, en bij gevolg het Dwina- met het Wolgagebied verbindt.
Koebetsji, stad in Zuid-Rusland, in Daghestan,
ruim 6 mijlen benoordw. Derbent; 12 moskeen;
werd oorspronkelijk bevolkt door duitsche werklieden, die, door eenen schach van Perzie ontboden,
dat land echter niet konden bereiken, maar zich in
Daghestan nederzepeden ; hunne afstammelingen
gingen in later tijd tot den Islam over.
Koeblai khan, eigenlijk Hoepilai-khan, in
't Chineesch genaamd Sji- Tsoe mongoolsch keizer,
stichter van de twintigste chineesche dynastic, namelijk die der Mongolen of Yuen; hij was een kleinzoon van Gengis-khan ; geb. 1214, werd hij 1260,
na zijnen broeder Mangoe-khan, als keizer uitgeroepen. Hij regeerde aanvankelijk over geheel NIongolie
en over al de laden, die Gengis-khan had veroverd,
overweldigde vervolgens (1267) China, maakte zich
1279 meester van den persoon des chineeschen
keizers, en wierp zoodoende de dynastic Song van
den troon, die ,319 jaren achtereen over China geregeerd had. Hij veroverde vervolgens Tibet, Pegu,
Cochinchina, en stichtte bet grootste rijk, dat in de
geschiedenis hekend is, daar het geheel Azie en eery
gedeelte van Europa omvatte, van den Dnieper tot
aan Japan. Hij was een beschermer van letterkunde,
landbouw, nijverheid en koophandel, en stierf in
1294, na eene regeering van 24 jaren, van welke
Marco-Paolo er 17 aan zijn hof doorbracht.
Koedoes, d. i. gezuiverd, volkrijke stad op
Java, raim 34 palen van Samarang, heeft 14,000 inw.
en is de hoofdplaats van het regentschap K., dat
ten N. aan 't regentschap Japara, ten 0. aan Pati,
ten Z. aan de residentie Samarang en ten W. aan
—

Koedijk
de Java-Zee grenst. Het regentschap K. heeft eene
bevolking van 90,000 zielen, waarvan 50,000 in bet
district K. (de 2 andere districten heeten Tjendono
en Oendahan).
Koedijk, aanzienlijk dorp in Noord-Holland,
1 uur gaans ten N. N. 0. van Alkmaar; 700 inw.;
moest in 1498 schatting opbrengen wegens deelneming (1492) aan het oproer van het Kaas- en
Broodvolk; werd 4 en 5 October 1573 platgebrand
door de Spanjaarden, die Alkmaar belegerden.
Koefa, of Kufa, in de middeleeuwen aanzienlijke en door eene school beroemde stad aan den
Euphraat, 17 a 18 mijlen bezuiden Bagdad, was gesticht in 636 onder Omar, na de verwoesting van
Ctesiphon, was voor Bagdad de residentie der kalifen, dock door het toenemen in bloei van Bagdad
geraakte K. in verval, en ligt thans in rtfinen ; men
ziet er nog de moskee, waar kalif Ali door een dweeper vermoord werd in 661. Naar deze stad beet het
oude arabische letterschrift, waarmede Mahomed den
Koran gescbreven heeft, het Koefische letterschrift.
Koehistan. Zi e -OHISTAN.
Koehoe, dorp op Java, resid. Grobogan, is bekend door zijne vele zoutbronnen.
Koeka, of Koekaua, hoofdstad van bet rijk
Bornoe, nabij den west-oever van het Tsjad-meer ;
8000 inw., en drukken karavanen- (voornarnelijk
slaver-) handel; werd pas in 1835 gesticht, en is
hezocht door de reizigers Barth, Vogel, Beurmann.
Koekange, dorp in Drenthe, 2 urea gaans
beoosten Meppel; 650 inw.
Koekap, dorpje op Java, resid. Djokdjokarta,
aan het zuiderstrand, op anderhalve paal afstands
van de zee ; 1 April 1827 overwinning der nederl.
troepen op de muiters.
Koeki, yolk in Achter-Indio. Zie KOOKI.
Koekkoek, nederl. schildersfamilie, 4 broeders, waarvan vooral uitgemunt beeft de oudste, nl.:
K. (Bernard Cornelis), landschapschilder, geb. 11
Oct. 1803 te Middelburg, gest. 5 April 1862 te
Kleve. — K. (Johannes Herm.), vader van den
vorige, geb. 27 Aug. 1778 te Bern, gest. 12 Jan.
1851 te Amsterdam, schilder van zeestukken.
K
.e -HOEKHOE-N0011.
Koekoenoor. Zie
Koelies, Coolies, Kulis, Coulies, zoo worden de
Hindoes der laagste casten genoemd, die sedert de
afschaffing der slavernij als vrije arbeiders door de
Engelschen worden aangeworven voor de plantages
in de west-indische kolonien.

Koeli khan (Thahrnasp). Zie N ADIR-SCHACH.
Koeloeglis, of Koeroeglis, in Barbarije, en
–

inzonderheid in Algerie, de alstammelingen van geimmigreerde, of tijdelijk aldaar verblijf gehouden
hebbende Turkel], en inlandsche vrouwen.
Koeloem. Zi e KHOELM.
Koeloen, meer en rivier. Zie DALAINOOR.
Koelor, dorp op Java, resid. Soerakarta ; overwinning der divisie Alfoeren (wider luitenant Neys)
op eene bende van 200 muiters '21 Mei 1829.
Koenier, dorp op Java, resid. Tagal, regentschap Brebes ; overwinning der nederl. troepen op
de muiters 6 Oct. 1828.
Kooin, Kum, Koum, het Choama der
ouden, stad in de perzische prow. Irak-Adzjemi, aan
den BadiAn, 25 ;mijlen benoorden Ispahan ; 20,000
inw.; eene heilige, en voor de verwoesting door de
A fghanen (in het begin der 18e eeuw) eerie prachLige en sterk bevolkte (destijds over de 100,000 inw.
tellende) stad. 13eroenide moskee met de praalgraven
van Sophi, Schack-Abbas II (zoon van Sophi) en
Fatime (kleindochter van Mahomed).
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Koema, I) rivier ter zuidwestkust van 't eiland
Boero (nederl. 0. I.). — 2) K., of Cuma, een der
grootste rivieren van Caucasie, ontspringt op de
noordzijde van het Elbroes-gebergte, en ontlast zich
na 70 mijlen loop bij Koemsk (Kumsk) met verscheidene armen in de Caspische Zee. Zie Cumme.
Koemassie. Zie KuMASSI.
Koendoez, of Chunduz, een rijk in westelijk
Hoog-Azie (in Turkestan), was aanvankelijk beperkt
tot Tocharistan, dock omvat sedert de inlijving van
Badakhsjan, Balkh en andere aangrenzende landschappen bet gansche gebied tusschen den Amoe in
het. N., den Hindoekoeh in het Z., Turcomanie in
het W. en den Beloer in het 0., en staat onder het
gezag van eene usbekische dynastie. De stad K.
(met 1500 inw.) is slechts de winter-residentie
van den mir of vorst.
Koengoer, stad in europ.Rusland, gouvt. Perm,
aan de Sylwa, 9 mijlen bezuidoosten Perm ; 10,000
inw.; gesticht 1047, verwoest tijdens den opstand
der Basjkirs, en weder opgebouwd in 1663.
Koenraad, naam van vijf duitsche vorsten :
K. I, hertog der Franken, werd 912 tot duitsch
koning verkoren, oorloogde eerst tegen Hendrik,
zoon van Otto, hertog van Saksen, toen tegen den
hertog van Beieren, en stierf 23 Dec. 918, aan eene
wond, die hem in een gevecht tegen de Hongaren
was toegebracht. Uit zijn huwelijk met Cunegonde,
de voormalige weduwe van hertog Leopold van
Beieren, geen kinderen hebbende, wees hij tot zijnen
opvolger aan: Hendrik, den zoon van dienzelfden
Otto van Saksen, die eerst zijn vijand geweest was.
— K. II, bijgenaamd de Salier, zoon van Hendrik,
hertog der Franken, werd 1024, na den dood van
Hendrik II, tot duitsch koning verkoren. Hij had
een hardnekkigen oorlog te voeren tegen de vorsten
uit het huis van Saksen, herstelde de rust in Hongarije en Polen, kwam krachtens eene scbenking
van Rudolf III in bet bezit van het koningrijk Burgundie, liet zich 1027 te Rome kronen als keizer,
bracht 1037 aan Eudes, graaf van Champagne, de
nederlaag toe, en stierf te Utrecht 4 Juni 1039.
— K. III, de eerste duitsche keizer nit het geslacht der Hohenstaufen, was een zoon van hertog
Frederik van Zwaben, en Agnes, de zuster van keizer Hendrik V. Hij was geb. 1093, en werd na den
dood van keizer Lotharius II tot duitsch keizer verkoren (22 Febr. 1138 te Coblentz) en 6 Maart daaraanvolgend te Aken gekroond. Hij had een langdurigen oorlog te voeren tegen Hendrik den Trotsche, hertog van Saksen en Beieren, die zijn medestander was geweest naar bet keizerschap. In 1147
toog K. III, gezamenlijk met Frankrijk's koning Lodewijk VII, aan bet hoofd van een leger van 70,000
man ter kruisvaart naar het Heilige Land, dock leed
eerst bij Iconium eene nederlaag, belegerde vervolgens vruchteloos Damascus en Ascalon, en keerde,
na zijnen ganschen tocht mislukt te zien, naar
Duitschland terug, waar hij, te midden van nieuwe
krijgstoerustingen, stierf 15 Febr. 1 152 te Bamberg.
— K. IV, tot duitsch keizer verkoren 1250, was
hertog van Zwaben, en zoon van keizer Frederik II.
Zijne verkiezing vond hevige tegenkanting bij pans
Innocentius IV, die hem den hollandschen graaf
Willem 11 tegenstelde, en eene kruisvaart tegen hem
deed prediken. Nu toog K. IV naar Italie om zich
als koning der Beide Sicilien te doen erkennen, veroverde Nape's, Capua, Aquino, en stierf te midden
van zijne overwinningen 21 Mei 1254, vermoedelijk
vergiftigd. Hij was de vader van den ongelukkigen
Konradijn (Conradin). — K. V. Zie CONRADIN.
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Koenraad, naam van verscheidene andere
vorstelijke personen, waarvan de voornaamste hier
volgen: K. I, hertog van Frankenlaud, werd vermoord 27 Febr. 905. — K., hertog van Lotharingen, eerst bondgenoot, vervolgens schoonzoon, daarna
vijand van keizer Otto I; stierf 955. — K., koning
(937-993) van -Arles, of van Transjuraansch Burguudie, was een zoon van koning Rudolf ll,regeerde
tot welzijn van zijn yolk, en ontving den eernaam
van Vreedzame..De eenige oorlog, dien hij in zijne
langdurige regeering te voeren had, was toen de
Sarraceenen en de Hongaren zijn . grondgebied overweldigd hadden. Hij liet eerst die twee vijanden
tegen elkander oorlogen, wierp zich eindelijk op
heiden, en vernietigde hen. — K. I, koning van
Bohemen in 1093, regeerde slechts eenige maanden.
hertog van Zahringen, rijksbestuurder van
— K.,
Burgundie, stierf 1152. — K., bijgenaamd Markies
van Tyrus, zoon van een markies van Montferrat,
toog 1186 ter Kruisvaart, hield zich eenigen tijd te
Constantinopel op, -waar hij Isaac Angelus verdedigde tegen diens in opstandgekomene onderdanen,
en snelde toen naar Tyrus, dat benauwd werd door
Saladijn ; hij noodzaakte de Sarraceenen het beleg
op te breken, en werd toen als vorst van Tyrus nitgeroepen. Hij zocht zich tot koning van Jeruzalem
te laten verheffen, toen hij door twee zendelingen
van den .Oude van den Berg" van het leven beroofd
werd (1190). — K., bisschop van Utrecht, geboortig uit Zwaben, een der geleerdste mannen van
zijnen tijd, werd door de bescherming van keizer
Hendrik IV tot den utrechtschen bisschopszetel verheven (1076), doch door pans Gregorius VIE niet
erkend ; niettemin bekleedde hij zijne yaardigheid
tot 14 April 1099, toen hij in zijne wooing overvallen werd door een sluipmoordenaar, die hem van
het leven beroofde. Door dezen bisschop werd de
Maria-kerk te Utrecht gesticht. — K., drie aartsbisschop-keurvorsten van Maims, nl.: K. I, (rest.
omstr. 1200 ; K. II, van 1388 tot 1395 ; K. III,
van 1419 tot 1434.
Koenraad, verschillende personen van dien
naam, o. a.: K. van Lichtenau, veelal genaamd Conradus Urspergensis, sedert 1215 abt van het premonstratenzer klooster te Ursberg in Beieren, waar
hij 1240 stierf, stond bij keizer Frederik II in hoog
aanzien, en is Lang gehouden voor den schrijver van
een Chronicon (het eerst in 't licht gegeven door
Peutinger, Augsburg 1515). Deze kronijk is evenwel
geschreven door Eckhardt, abt van Urach, en loopt
tot 1101 ; is door een onbekenden ltaliaan vervolgd
tot 1229, erf. door Caspar Hedion voortgezet tot
1539. — K. van Marburg, biechtvader van Elizabeth van Thuringen, werd 1232 aangesteld als kettermeester van Duitschland, doch reeds in 1233
(30 Juni) in de nabijheid van Marburg door eenige
edellieden overvallen en vermoord. —K. van Saksen,
leefde in de 13 eeuw, en heeft eene klooster-kronijk
geschreven, die in 't licht is gegeven door Mader
(Helmstadt 1665). — K. van Wurtzburg, duitsch
rninnezanger nit de tweede helft tier 13 eeuw, woonde
Lang te Wurtzburg (vandaar zijn bijnaam).
van Zwaben, bisschop van Utrecht van 1076 tot
—K.
1099 ; zie onder het vorige art.
Koepang, of Timor-K., een rijkje op bet moinksche eiland Tirnor (nedell. 0. I.), waarvan het
den zuidwesthoek beslaat, heeft tot hoofdstad K.
(3500 inw.), aan de zich ter Ivestkust van Timor
uitstrekkende baai van K., in welke vroeger eene
klip, die in 1815 (door eerie vulcanische tiltbarsting
op den bodem tier zee) in een eilandje herschapen is.

Koer, naam van verscheidene rivieren : 1) K.,
of Mkvari, de onde Cyrus, rivier in Azie, ontspringt
in aziat. Turkije (in Erzeroem), circa 6 mijlen bewesten Kars, besproeit het land van Kars, het pachalik Achaltsickee, Georgie, Sjirwan, neemt verscheidene rivieren (o. a. de Aras) in zich op, en
outlast zich, na een loop van 106 mijlen, beneden
Salian in de Caspische Zee. — 2) K., of Kor, de oude
Corius of Salsos, rivier in Perzie (in Farsistan), loopt
van het N. naar het Z., en outlast zich in de Perzische golf tegenover het eiland Kisjm, na eenen
loop van 32 mijlen. — 3) K., of Bendemir, eene
circa 60 mijlen lange rivier in Perzie ; zie het artikel
ARAXES 3).
Koeramba-eilanden. Zie ARIMOA.
Koeran, of Tiroen, landschap ter oostkust van
Borneo, strekt zich uit van de rivier Tawoa tot aan
den Aart-Gijzenshoek, staat geheel onder Sollok,
en heeft eene bevolking van 3000 Boegineezen, 500
Maleiers en vele Dajaks. — K., of Berou-rivier, riv.
ter noordoostkust van Borneo, residentie Laid- en
Ooster-afdeeling, in bet gewest Berou, ontspringt
op het middellandsche hoofdgebergte, dat alleen door
Poenans bewoond wordt, ontstaat nit de vereeniging
van de Segah met tie Kalai, en ontlast zich 10 geographische mijlen vender met drie wooden in zee.
— K. (N ieuw en Oud), twee eilanden bij het nederl.
0. I. eiland Bauka.
Koerden, lat. Curdi, Gordytei, Carduci, enz.,
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een zeer oorlog- en roofzuchtig yolk in Azle, deels
in vaste woonplaatsen, deels nomadiseerend in het
stroomgebied van den bovenloop van den Tigris, op
de zuidoosthelling van het Armenische hoogland en
de noordwesthelling van het Zagros-gebergte, is
tegenw. deels aan de Turken, deels aan de Perzen,
met eenige stammers aan de Russen onderworpen,
hoezeer niet meet. dan in naam. De taal der K. behoort tot den iranischen tak der indo-germaansche

groep. Zie

KOERDISTAN.

Koerdistan,

het land der Koerden, splitst zich
in Turksch K., met Bedlis tot hoofdstad, enPerzisch K.,
met de hoofdstad Kermanschach. De gelreele oppervlakte van K. beslaat omstreeks 2000 vierk. mijlen,
bevolkt met tusschen 2 en 3 millioen zielen.
Koerich, of Keurich, dorp in het groothertogdom Luxemburg, aan de beek K., 3 users gaans ten
W. N. W. van Luxemburg; 1200 inw.
Koerielen, of lioerilische eilanden, eene aan-

eenschakeling van nicer dan 30, meerendeels vulcanische err onvruchtbare eilanden tusschen de zuidpunt van Katntschatka en Japan ; de grootste helft
der K. behoort tot Rusland, de kleinste helft tot
Japan. Van de russische K. is Paramoesjir het grootste ; van de japansche is dat Itorpoe, ook Jetorop of
Itoeroep genaamd. Deze eilanden zijn slechts voor
den pelterij-handel Van eenig gewicht. Op Oeroep
of Alexanders-eiland (bet zuidelijkste der russ. K.)
staat bet fort Koerito-Rossi, met een bureau van de
russisch-arnerikaansche handelmaatschappij. De bewoners der K., te zamen nauwlijks duizend zielen
stork, heeten insgelijks Koerielen., en hebben in taal
en zeden veel overeenkomst met de Ainoes.
Koerkreis, Kurkreis, een der voormalige 7
hreise van het keurvorstendom Saksen, omvatte 74
vierk. mijlen net onistr. .150,000 hewoners, en had
Wittenberg tot hoofdplaats. Nadat Saksen verheveti
was tot een koningrijk, werd de K. gerioemd Wittenberger kreis. Iiij de deeling van Saksen ins 1815
kwani tie geheele K. aan Pruisen, eu hehoort thans
tot de regeeringsdistricten Merseburg, Maagdetiburg
en Potsdam.

Koerland

Koeverden

Koerland, nieuw-lat. Curonia, voormalig zelfstandig hertogdom, tegenw. gouvernement van europ.
Rusland, en een der zoogenaamde Oostzee-provincien, is ruim 495 vierk. mijlen groot, bevolkt met
ruim 567,000 zielen, heeft elf steden, waaronder
Mitau, dat de hoofdplaats van K. is. Als stroomende
wateren verdienen de Windau, de koerlandsche Aa
en de Diina vermelding. De grenzen van K. zijn de
russische gouvernementen Lijfland, Vitebsk, Minsk,
Wilna, en de Oostzee. Het land, dat eertijds uit twee
hertogdommen (K. en Semgallen) bestond, komt
weinig of niet in de geschiedenis voor tot omstreeks
de helft der 13e eeuw, sedert welk tijdstip het, gezamenlijk met Lijiland, aan de Zwaardridders behoorde, door wie het veroverd werd tusschen 1243
en 1247. Bij de secularisatie van Lijfland werd K.
(1561) een hertogdom, leenroerig van de poolsche
kroon, maar erfelijk in de fatnilie Kettler. Bij het
uitsterven (1737) van dat geslacht werd Maurits
van Saksen, die door den laatsten hertog tot erfgenaam was benoemd, ter zijde geschoven ; en des
hertogs weduwe, Anna van Rusland, keizerin geworden, schonk het hertogdom K. aan Karen guristehng Biren; van dezen ging het over op zijnen zoos
Peter, die in 1795 afstand van K. deed, dat toen
door Catharina II bij het russische rijk ingelijfd
werd.
Koermark, duitsch Kurntark, de naam van
bet voornaamste gedeelte der mark Brandenburg, in
tegenstelling van het kleinste gedeelte (de Nieuwe
mark: de Neunzark), was 447 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 839,000 zielen, en splitste zich in : de
Oude mark (Altmark), met de hoofdplaats Stendal ;
de Voormark ( Vorntark) of Priegnitz met de hoofdplaats Perleberg ; de Middel-mark (Mittelmark) met
de hoofd pl. Brandenburg; de Oeker-mark ( Ukermark)
met de hoofdplaats Prentzlau ; en de heerlijkheden
Beeskow en Starkow. De benaming K. ontstond door
de overdracht van de keurvorstelijke waardigheid
(Kurtviirde) op Brandenburg, onder Lodewijk II uit
het huis Wittelsbach omstr. 1360, en verdween
weder met den tenietgang van de duitsche rijksconstitutie. Toen werd de Altmark aan het maagdenburger, de Priegnitz, de Ukermark en het grootste
gedeelte der Mittelmark aan het potsdammer, de
rest der Mittelmark en de beeskow-starkower kreis
aan het frankforter regeerings-district toegevoegd.
KOerOeman, Kurtiman, of Nieuw-Lattakoe,
stad en hoofdstation der zendelingschap in bet land
der Betjoeanen in Zuid-Afrika, heeft omstr. 6000
inw., en is de residentie van het opperhoofd der
Batlapi (een Betjoeanen-stam).
Koeroes, of Koeroeieden. Zie KURUS.
Koersika, rivier in aziatisch Rusland, ontspringt in bet gouvernement Jenisseisk, en valt na
eenen loop van 75 mijlen in den Jenissei, 10 mijlen
benoorden Toeroekansk.
Koersk, stad iii europ. Rusland, 150 rnijlen
ten Z. Z. 0. van Petersburg, aan de vereeniging van
de Toeskawa en de Sem ; 39,000 inw.; is een der
oudste steden van Rusland, bestond reeds voor de
9e eeuw, maar werd in de 13e eeuw door de Tartaren verwoest, en bleef in dies verwoesten toestand
gedurende 360 jaren (1237-1597), totdat Fedorlwanowitsj de stad K. weder bevolkte. Het is de
hoofdplaats van bet gouvernement K., dat circa 820
vierk. mijlen groot, met 1,812,000 zielen bevolkt,
en een der volkrijkste en vruchtbaarste gouvernementen van Rusland is, met de gouvernementen Orel
ten N., Woronesj ten 0., Kharkow ten Z., Poeltawa
ten Z. W. en Tsjernigow ten W.

KOOS, Kus, Qous, het oude Apollinopolis parva,
stad in Opper-Egypte, aan den Nij1, op den rechteroever, 9 uren gaans bezuiden Keneh; eertijds stapelplaats voor het geheele handelsverkeer, dat over de
Roode Zee plaats had tusschen Arable, Egypte en
Indie.
Koesfeld, stad in pruis. Westfalen, aan de
Berkel, 9 uren gaans bezuidwesten Munster; ruim
4000 inw.; was vroeger Hanze-stad.
Koesjadasi, Kuschadasi, ook Scalanova genaamd, stad in Klein-Azie, pachalik Smirna, aan
eerie golf der Egeische Zee, achter het eiland Samos ;
20,000 inw.
Koess, egypt. stad. Zie KOES en APOLL1NOPOLIS.
KOeStendrje. Zie KUSTENDZJE.
Koetals. Zie CUTA1S.
Koetei, of .Koetei-Lama, landschap op Borneo
(Zuid- en Ooster-afdeeling), onder den Evenaar,
grenst ten N. aan Tiroen, ten 0. aan de straat van
Makassar, ten Z. aan Pasir, ten W. aan Bandjermasin,
heeft eene bevolking van 96,000 zielen (Maleiers,
Boegineezen en Dajaks), en tot hoofdplaats de stad
K., met eene haven, die door 7 a 800 schepen bezocht wordt, ligt bezuidoosten Samarinda, en (ongeveer 20 mijlen van Karen mond) aan de breede riv.
K., die ook Mahakkam beet en in bet binnenland
op den berg Lassan Toela ontspringt, en zich met
een aantal monden, tusschen welke eilandjes, in zee
outlast, na onder andere ook eene rivier in zich opgenomen to hebben, die Koetei-Lama beet, en niet
met de K. te verwarren is.
Koetoelmitsj, of Koetloemitsj, seldzjoecidische prins, kleinzoon van Seldzjoek, diende zijnen
neef Togrul-Beg, die hem benoemde tot stadhouder
over Mesopotamie.. Reeds kort daarna kwam K. in
opstand ; doch hij werd overwonnen, en nam de wijk
naar Arrnenie, vervolgens naar Arabie. Na den dood
van Togrul (1063) kwam K. weder te voorschijn, om
den troop te betwisten aan Alp-Arslan, doch hij
sneuvelde in den strijd (1064).
Koetoesoff-Smolenskoi (Michael). Zie
KUTUSOW.
Koetwijk, geldersch dorp. Zie KOOTWIJR.
Koeverden, of Coevorden, lat. Coevordia, stad
en vesting in de nederl. prov. Drenthe, 9 uren gaans
ten Z. Z. 0. van Assen, en 14 uren gaans zuidelijk
ten 0. van Groningen ; omstr. 2000 inw.; geboorteplaats (volgens sommigen) van den landschapschilder Meindert Hobbema ; ook van den dapperen
schoolonderwijzer Meynert Minnes van der Thijnen ,
die in 1672 de Munsterschen uit K. hielp verdrijven,
en daar 17 Febr. 1707 overleed, na er herhaalde
inalen de burgemeesterlijke waardigheid bekleed to
hebben. Na reeds sedert de eerste helft der 12e eeuw
in de verschillende onlusten en oorlogen eene belangrijke rol to hebben gespeeld, werd K. in 1522
door George Schenk ingenomen namens keizer Karel V, doch kort daarna door de Gelderschen heroverd ; nauwlijks waren deze in het bezit van K., of
de keizerlijke kommandant, die nog meester was van
het Kasteel to K., liet door eenige waaghalzen de
stad in brand steken, zoodat er van geheel K. sleeks
zes huizen bleven staan ; doch ook bet kasteel werd
door de Gelderschen bemachtigd, en al de aangerichte schade met den meesten spoed hersteld. Doch
toen Groningen en de Ommelanden zich 1536 aan
keizer Karel V onderworpen hadden, kon K. zich
niet Langer tegen de overtnacht van Oostenrijk staande
houden ; het werd belegerd door George Schenk
(den eersten oostenrijkschen gouverneur over Friesland en Groningen), en viel reeds spoedig in zijne
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handen, waardoor hij tevens meester werd van geheel Drenthe. Later staatsch geworden, werd het
kasteel van K. door Rennenberg, den staatschen
gouverneur van Groningen, in 1579 met een aarden
wal en vijf bastions bolwerken versterkt, ofschoon
dit werk niet geheel voltooid werd wegens gebrek
aan geld ; en toen Rennenberg 1580 van Oranje afgevallen was, viel de stad en het kasteel van K., na
den slag bij Hardenbergh, reeds spoedig in handen
der Spanjaarden. Twaalf wren later (1592) werd K.
na eene allerhardnekkigste verdediging aan de Spanjaarden ontweldigd door prins Maurits (12 Sept.);
daarop kwam in Oct. 1593 de spaansche veldheer
Verdugo het beleg opslaan voor K., en hield de stad
en vesting gedurende 31 weken ingesloten, doch zag
zich eindelijk 6 Mei 1594 genoodzaakt het beleg op te
breken. In 1672 werd K. belegerd (4 Jab) door den
bisschop van Munster, aan wien het kasteel, door
verraderlijke lafhartigheid der onderbevelhebbers,
11 Juli overgegeven werd; en met het kasteel kwam
natuurlijk ook de stad in handen der Munsterschen,
die er echter niet tang meester van bleven. De koster en schoolmeester van K., met name Meynert Minnes van der Thijnen, verliet 4 Sept. met vrouw en
kind de stad, met achterlating van alles wat zij bezaten, en begaf zich tot den staatschen generaal Karel van Rabenhaupt, aan wien hij een door hem
ontworpen plan blootlegde, om de stad en vesting
door overrompeling weder in de macht der Staten
te brengen. Dit plan werd ten uitvoer gelegd, en in
den nacht van 29 op 30 Dec. 1672 werd K., stad en
vesting, bij verrassing door de staatsche troepen
heroverd. In 't volgende jaar liet de bisschop van
Munster een dijk dwars door de rivier de Vecht leggen ; deze dijk begot' bij het Huis-te-Grarnsbergen
en liep door tot boven het Huis-te-Laar in 't graafschap Benthem, en had ten doel, oin door de opstuwing van het water het garnizoen van K. te doers
verdrinken of tot de overgave te dwingen ; en dat
opzet zou waarschijnlijk maar al te wel gelukt zijn,
indien niet door een geweldigen storm in den nacht
van 1 Oct. 1673 een gedeelte van (lien dijk ware
weggeslagen, en op drie andere punters doorbraken
in den dijk waren ontstaan ; daardoor werd het reeds
in hoogen watersnood verkeerende K. als door een
wonderwerk verlost, terwijl in het afstroornende
water wel 500 menschen (meest trumstersche soldaten) den dood vonden. In November 1813 kwamen de Geallieerden het beleg opslaan voor K., dat
door den franschen kommandant J. David echter
met voorbeeldelooze stoutheid verdedigd werd ;
12 Nov., 13 Nov., 5 Dec. 1813, vervolgens 4, 8 en
25 Jan., 15 en 25 Fehr. en 13 April 1814, dos in 't
geheel negenmaal, werd K. door de geallieerden opgeeischt, en telkens werd door den franschen kornmandant geantwoord met eene weigering ; hij hield
stand totdat een fransche luitenant-kolortel hem
Mei den val van Napoleon kwam bekend makers,
en hem uit naam van koning Lodewijk XVIII gelastte de vesting te ontruirnen, waarop de Franschen
7 Mei aftrokken naar Rijssel.
Koewacht, dorp in Zeeland, 2 wren gain's bezuidw. Axel, even ver hauidoosten Hulst, 8 urea
gaans bezuidw. Goes, op de grens van Belgie ; 350 inw.
Koeza (Alexander Johannes), naar de fransche
spelling veelal gesehreven Coosa of Couza, [laar de
duitsche doorgaans Cosa, Kusa of Kuza, worst van
Romanie order den morn van Alexander Jan I, geb.
1820 te Galacz, behoorde tot den zoogenaarnden
kleinen adel der Donau-vorstendommen (Moldavie
en Walachije). Het aanzien, waarin zijn varier stood,

Kohi-Baba
maakte, dat deze gekozen werd om deel uit te maken van de deputatie, die in 1822 naar Constantinopel werd gezonden, en waartoe ook behoorde Joh.
Stoerdza, die toen tot hospodar benoemd werd. Van
1834 tot 1839 studeerde de jonge K. te Parijs; in
zijn vaderland teruggekeerd, trad hij in krijgsdienst
en klom spoedig op tot den rang van kolonel. Eerst
werd hij vervolgens vice-president van het burgerlijk
gerechtshof te Galacz, doch legde in 1848, als aanhanger van de hervormensgezinde partij, die vvaardigheid neder. Onder den hospodar Ghika trad hij
echter oinstr. 1850 weder in dienst, werd 1857
adjudant van den kaimakam, prins Bogorides, en
reeds kort daarna prefect van Galacz. Na het sluiten
van de conventie van Parijs 19 Aug. 1858, werd K.
door Galacz tot afgevaardigde gekozen bij het comae,
dat te Jassy eenen vorst voor Moldavie zou kiezen,
en hij trad als minister van oorlog op in het voorloopig bewind. De bedoelde keus viel 17 Jan. 1859
op K.; en 5 Febr. daaraanvolgend werd hij te Bucharest ook voor Walachije tot vorst gekozen, zoodat
hij door deze dubbele keus feitelijk de vertegenwoordiger werd van de vereeniging der vorstendommen. In weerwil van den tegenstand van Oostenrijk
en van de Porte, werd K. 6 Sept. 1859 door de conferentie te Parijs erkend als vorst van Moldavie en
Walachije (niettemin met vasthouding van het beginsel, dat de beide vorstendommen elk op zich zelvett zouden blijven staan). Ten gevolge van nadere
onderhandelingen over de volkomene vereeniging
van de beide vorstendommen, werd door vorst K.
1 Jan. 1862 afgekondigd de vereeniging van Moldavie en Walachije tot een vorstendom Romanie, en
veranderde hij zijnen naam van ,,Vorst K." in dies
van ))Alexander Jan I". Het tnocht hem echter niet
gelukken lang tot nut van zijn vaderland werkzaam
te zijn ; door allerlei kuiperijen der groote mogendheden was hij meer hun speelbal, dan wel een onafhankelijke vorst, totdat hij reeds in 1865 zoo goed
als wederrechtelijk afgezet werd van zijnen t.roon,
op welken later, nadat de zoogenaamde beschermende
groote mogendheden lang te vergeefs naar een nieuwen vorst van Romanie gezocht hadden, eindelijk
(1866) een prins van Hohenzollern geplaatst werd.
Koeznetzk, 1) stad in europ. Rusland, gouvt.
Saratow, '25 mijlen benoordoosten Saratow; 8000
inw. — 2) stad in aziat. Rusland, gouvt. Tomsk,
40 mijlen hezuidoosten Tomsk ; 3600 inw.
Kogni, verkeerde spelling voor Konieh. Zie
KONIEI-1

ell ICONIUM.

Kohary, hongaarsch magnaten-geslacht,1816
tot den prinsenstand verheveu, doch in de mannelijke linie uitgestorven 27 Juni 1826 met K. (prins
Frans Jozef van), die geboren was 7 Sept. 1766.
Hij liet eene eenige docker na, Antonie (geb. 2 Juli
1797), die den naam en de farnilie-bezittingen van
K. overbracht op harem echtgenoot, hertog Ferdinand
van Saksen-Coburg-Kohary, oostenrijksch generaal,
geb. '28 Mani 1785, gest. 27 Aug. 1851, nalatende
drie zonen en eene dochter.
Kohat, stad in Afghanistan, 5 tnijl. bezuiden
Peshawer. — 2) stall in Noord-Indic, hoofdpl. van
den in de 19e eenw gevorrnd distr. van den Pendzjob.
Kohath, en Kohathieten. Zi e
Koheleth, of Predilier, een bock van het O. T.;
wordt toegeschreven aan honing Salomon.
Kohl Baba, of bergketen aati
den zuidrand van Hoog-Azle, is de westelijke voortzetting van den flindoekoeh, titsehen rlen bovenloo ► der rivieren iiihnend en Heri-hoed ; heeft
pieken van 18,000 vt. hoogte.
—
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Kohistan

Kolos

Kohistan, of Koehistan, d. r, bergland, een
naam, die aan verscheidene landstreken in Azie gegeven worth, o. a.: I) Perzisch K., prov. in 't oosten
van Perzie, grenst ten N. aan Khorassan, ten 0. aan
Afghanistan, ten Z. aan Kerman en Fars, ten W. aan
lrak-Adzjemi; hoofdplaats Rabat-Sjeeristan ; andere
steden : Toen, en Tabs of Tebbes ; deze prov. is ongeveer het Arie der ouden en Oost-Medie. —
2) Beloedzjisch K., prov. van Beloedzjistan, is gedeeltelijk het oude Caramanie, grenst ten N. 0. am
Afghanistan, ten W. en N. W. aa.n Perzie ; hoofdplaats
is Poehra ; andere stad Soerhoed.— 3) Indisch K.,
provincie van Lahore, benoorden den Pendzjab,
in de dalstreek van het Himalaya-gehergte, is gesplitst in eene menigte rijkjes, die door sheiks geregeerd worden en aan den koning van Lahore cijnsplichtig zijn. De voornaamste dier rijkjes heeten:
Radzjoer, Bimbur, Djamhoe, Mandi, Koemla, Kangra, Suzjanpoer en Radom.
Kohlenwald. Zie CARBONARIA SYLVA.
Kohlhaas (Michael), een paardenkooper nit
de Altmark, geb. 1521 ; op reis zijnde naar de leipziger mis, werden hem door jonker van Tronka twee
zijnerschoonste paarden ontnomen ; noch in Saksen,
noch bij den keurvorst van Brandenburg real kunnende vinden, wierf hij eene betide Yolks aan, kwam
den burg van den jonker platbranden, vervolgde
hem tot in het Saksische, overal waar hij kwam alias
verwoestende te your en te zwaard, totdat Luther
hem het verkeerde van zijne handelwijze aan het
versiand bracht. In Saksen ter dood veroordeeld,
werd K. door zijnen eigenen landsvorst, den hertog
van Brandenburg, opgeeischt, en door dezen volkomen in het gelijk gesteld. Doch nu bemoeide zich
de keizer met de zaak ; en op diens bevel werd K.
te Potsdam onthoofd.
Kolmbatoer, eertijds onder den naam van
Kandzjam een onafhankelijk rijk in Indie, werd
omstr. 1650 veroverd door den radzjah van !galssoer; de Engelschen bemachtigden het in 1783, en
gaven het terug aan Tippoe-Saib, (loch maakten
zich opnieuw meester er van in 1790, en hebben het
toen behouden. Zie voor het overige COIMBATORE.
KOinrijp, het friesche dorp Goingarijp.
Kojetein, stad in Moravia, aan de Hanna, 4
uren gaans bezuidw. Prerau ; 3600 inw.
Kojuk —Pas (de), bergengte in Afghanistan,
loopt door 't Arnran-gebergte, tusschen het dal van
Pisheen en Candahar. De britsche troepen trokken
er door in 1839, en forceerden den doortocht in
1842.
k
Kokand. Zie —HOKAN.
Kokengen, utrechtsch dorp. Zie KOCKENGEN.
Zie
Kokkange, d orp in IIDrenthe.
1 _.
Zi —OEKA NGE.
trechtsc hd
h orp. Zie —OCKENGE N.
Kokkengen, uu.rec_tsc
Koko, rev. op Sumatra. Zie ALOKO.
Kokonor. Zie —HOEHHOE-NOOR.
k
Kokos-eilanden. Zie —EELING-EILANDEN.
Ziee _ ANIAPUSCAW.
KokSoak, r.v.er _n
ZiC
Koktsjetaw, of Koktsjetausk, russische vesting in het land der siberische Kirgizen.
Kola, 1) russische stad met kleine vesting in
het gouvernernent Archangel, nabij de uitwateriug
van de rivier K. in de noordelijke IJszee ; 500 inw.;
goede haven ; is de noordelijkste stad van europ.
Rusland. — 2) het groote schiereiland, dat zich, bij
eene breedte van 40 alien, ter lengte van 50 mijien
uitstrekt tusschen de IJszee, de Witte Zee en de
Kandalaliti-golf.
Kolaja, afstammeling van Benjamin ; Neh. 11:
7 ; Jerem. 29: 21.

eene 1 uur gaans van Warschau gelegene
vlakte, was de vergaderplaats van den poolschen
adel, wanneer er een koning gekozen moest worden.
KolderVeen, dorp in Drenthe, I nor gaans
benoordw. Meppel ; 780 inw.; werd deerlijk geteisterd door den watervloed Febr. 1825.
Kolderwaard, oude naam van bet zuidhollandsche dorp Charlois.

Kolderwolde, of Kolderwoude, friesch dorp,
5 uren gaans bezuidw. Sneek, derdhalf uur gaans
bezuidoosteu Hindeloopen.
Kolding, deensche stad ter oostkust van Jutland, aan den Koldinger fjord, eene bocht van de
Kleine Belt, waarin zich hier de Koldings-Aa of Konigsau (de grensrivier aan de zijde van Sleeswijk)
outlast ; heeft 4000 inw. Aan de noordwestzijde liggen de overblijfselen van het kasteel Koldinghaus,
eertijds Ornsborg genaamd, dat dikwijls de residentie
geweest is der deensche koningen. In 1849 hij K.
overwinning der sleeswijk-holsteinsche troepen op
de Denen.
Kolhorn, of Kolhoorn, dorp in Noord-Holland,
aan de Zuiderzee, 2 uren gaans beoosten Schagen;
550 inw.; geweldig geteisterd door brand 15 en 16
Sept. 1788, toen de Gereformeerde kerk, de Doopsgezinde kerk en 26 huizen en schuren eerie proof
der vlammen werden.
vader van Sallum, den overste
Kol — Hose,
van het deel van Mizpa der weder-opbonwers van
jeruzalem ; Neh. 3: 15. — 2) vader van Baruch ;
Neh. 11: 5.
Kolima, I rivier in Rusland ; zie KOLYMA.
2) stad, enz. in Nlexico ; zie COLIMA.
Kollin, of Kolin, ook Neu-Kollin, stad in Bohemen, kreis Czaslau, links aan de Elve en aan den
spoorweg Weenen-Praag, 4 uren gaans benoordoosten Kaurzim ; 7750 inw.; bij K. in den 7-j. oorlog
de veldslag van 18 Juni 1757, waarin the Pruisen,
onder Frederik II, totaal verslagen werden door de
Oostenrijkers, onder maarschalk Daun, die daardoor

Praag redde.

Kollum, vlek in Friesland, 5 uren gaans ten
N. N. 0. van Leeuwarden, derdhalf uur gaans bezuidoosten Dockum; 2200 inw.; in 1797 werd K.
geteisterd door een nit moedwil aangestoken brand,
waardoor de helft der huizen in de asch werd gelegd.
Het vlek K. ligt in een vruchtbaar en bekoorlijk
landschap, genaamd het Kollunierland.
Kollumerzwaag, friesch dorp in Kolluinerland, 2 uren gaans ten Z. Z. O. van Dockurn ; 530 inw.
Kbln, duitsche naam voor Keulen.
Kolno, stad in het poolsche gouvt. Augustowo,
kreis Lomza ; 2000 inw.
Kolo, stad in het poolsche gouvt. Warschau,
aan de Warta, 8 mijien benoordoosten Kalisch;
4200 inw.
Kolokythia (golf van). Zie LAcome (golf van).
Kolomea, of Kolomia, stad in Galicie, aan den
Proeth (Pruth), 23 niijlen bezuidoosten Lemberg ;
15,000 inw.; is de hoofdplaats van den kreis K.
(83 a 84 vierk. mijien; 282,000 zielen).
Kolomensk.oje, dorp bij Moskou, met het
keizerlijk kasteel, waar Peter de Groote geboren is.
Kolomna, stad in bet russische gouvt. Moskou,
aan de Moskwa Cu de Kolomenska, 18 mijlen bezuidoosten Moskou ; 16,000 inw.; zeer oude stad,
werd 1237 verwoest door Batoe-khan, 1530 weder
opgebouwd door 1Vasili-lwanowitsj.
Kolos, of Kolosch, duitsch Klausenburg, comitaat in 't noordwesten van Zevenbergen, hoofdplaats
Kolosvar (zie dat art. en ook KoLosz).
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Koloschen, of Koljoeschen, eene tot het amerikaansche ras behoorende volkerengroep in russisch Amerika. Behalve de eigenlijke K., die zich
zelven Tlinkit (d. i. Menschen) noemen, behooren
tot die groep ook de Atneers en het nomadische bergyolk der Kenayers. Over de taal der K. is geschreven
door Wenjaminow (Petersburg 1846).
Kolosvar, of Klausenburg, vrijstad in Zevenbergen, aan de Szarnos, 14 a 15 mijlen ten N.N. W.
van Hermanstadt en 70 mijlen bezuidoosten Weenen, is de hoofdplaats van het comitaat Klausenburg,
en heeft 21,000 inw. Het is eene zeer oude stad,
die versterkt werd door Trajanus, en gerestaureerd
door Claudius Gothicus, naar wien K. genoemd is.
In 1798 werd K. geteisterd door een fellen brand.
Het is de geboorteplaats van Matthias Corvinus. In
de nabijheid, tusschen K. en Szamosalva, 24 Mei
1660 de veldslag, waarin Hagoczy door de Turken
verslagen werd, terwijl hij 18 dagen later aan zijne
wonden stied. De turksche opperbevelhebber Mattomed Koprili liet op bet slagveld van K. vierduizend
hoofden van gesneuvelden en gekwetsten afhouwen
en zond die 4000 menschenhoofden (die hij door
Grieken en Arnauten liet dragen) als zegetrofee aan
den sultan en diens grootvizier.
Kolosz, of Kolosch, marktvlek met 3200 inw.
in Zevenbergen, 5 uren gaans beoosten Kolosvar;
in de nabijheid het dorp Kolosz-Monoslor, met 1400
inw. en de opgehevene benedictijner abdij, waar het
oude lands-archief bewaard wordt. Zie ook KoLos.
Kolyma, of Kolima, groote rivier in noordoostelijk Azle, in Siberie, ontspringt in het Jablonoigebergte,. doorstroomt de runs. prov. Jakoetsk, en
valt na een loop van 160 mijlen in de IJszee.
Kolijnsplaat, of Colijnsplaat, veelal in de
wandeling Kooltjesplaat genoernd, dorp in Zeeland,
4 uren gaans benoorden Goes, in 't noordoostelijk
gedeelte van Noord-Beveland, is gesticht in 1599;
het telt met onderhoorigheden 1800 inw.
Kolywan, stad met 2200 inw. in het rtiss.siberische gQuvt. Tomsk, links aan den Obi, 22 mijlen bezuidw. Tomsk, midden in het vooral aan zilver rijke Kolywan-gebergte en het zoogenaamde
Kolywan-mijndistrict, dat 7960 vierk. mijlen groot,
en rijk aan zilver-, koper-, ijzer- en loodmijnen is.
Kombabus, een Syrier, werd volgens het verhaal van Lucianus door koning Antiochus Soter gekozen om zijne gemalin op reis te vergezellen ; 0111
echter alle ongelukken te voorkomen, liet hij hem
vooraf castreeren, dat dientengevolge ook wel kombabuzeeren genoemd wordt.
Koinharsin, een bergachtig rijkje in Indio,
tusschen den Sutledzj en de Dzjunma, met omstr.
12,000 zielen bevolkt, en bet dorpje K. tot hoofdpl.
Kommering, rivier op Sumatra, ontstaat in
de Kampongsche districten nit een meer nabij den
berg Poenjong, loopt noordelijk tangs de oostelijke
grenzen van Pasoemah Lehbar, en stoat door bet
kanaal Djawar in gerneenschap met de Ogan en
Pladjoe en met de Padang. Tot Padangan is de K.
bevaarbaar. In de K., die vrij breed is, liggen eene
menigte eilandjes. Langs de oevers der K. \voile!'
curie, in taal en zeden gaud van elkander verschillende, volkeren.
Kommotan, stad in Bohernen, 4 uren pans
henoordw. Saatz; 6000 inw.
Korno, had eigenlijk op de C. behoorett te
stain Como), lat. Cement, fransch C6ine, stad ill
ligt 5 mijlen benoordw. Milaan, aan de 111
van bet meer (zie hieronder), is de hooldplaats der provineie Como, en heeft 21,000 inw.;

in de 11e en 12e eeuw was Como eene gibellijnsche
republiek, en onder de voorname personen, wier
geboorteplaats het is, merken wij op: de beide Phniussen, P. Jovius, Innocentius XI, Volta, enz. —
Het Meer van Como, ital. Lago di Como, duitsch
Comersee, lat. Larius lacus, is een meer, dat 10 uren
pans lengte heeft, en welks grootste breedte eene
uitgestrektheid van 2 uren gaans beslaat; het wordt
gevormd door de Adda, en is om zijne heerlijke Jigging en zijne schilderachtige oevers wereldberoemd.
In het zuiden wordt het meer in twee armen gescheiden door de daarin uitstekende kaap Bellaggio;
een dies twee armen wordt genoemd Lecco-meer
(Lago di Lecco).

Komodo, of Ratten-eiland, eilandje in nederl.
0. I., onderhoorig aan Bima, ligt tusschen Soembawa en Flores; dient tot verblijfplaats voor tot
levenslange ballingschap veroordeelden.
Komorn, hong. Komdrom, comitaat in Hongarije, had voor 1860 eene uitgestrektheid van ruim
41 vierk. mijlen met 102,000 bewoners. De hoofdplaats K., met 12,000 inw., is eene vrijstad en de
eerste vesting der oostenrijksche monarchic, en ligt
op het eiland Schutt, aan de nitwatering van den
Waag-Donau in den Grooten Donau. Het is eene
oude stad, die echter van weinig gewicht was voor
den tijd van Matthias Corvinus; deze liet K. vet-sterken, hetgeen later ook geschiedde door Ferdinand I en Leopold I. Door Soliman werd K. veroverd en in brand gestoken 1543 ; nogmaals door de
Turken geplunderd 1594, en door de Keizerlijken
1597; door branden geteisterd 1767 en 1768, door
aardbevingen 1763 en 1783, weder opgehouwd 1805
door Jozef II. De heroemde vesting K. ligt ongeveer 2000 schreden van de stad af, en is aan drie
zijden omsloten door water; in den burgeroorlog
van 1848 en 1849 was deze vesting bet voornaamste punt van den opstand, en kwain eerst door de
capitulatie van 27 Sept. 1849 weder aan Oostenrijk.
Komorijn, de rivier Kommering.
Kompal, neder1.0. 1. eiland. Zie BROUWERS.-EIL.
Komrat, koopstad in de cuss. prov. Bessarabie,
aan den Jalpuch ; 8600 inw.
Kong, d. i. gebergte, hergketen in de westelijke helft van Noord-Afrika, strekt zich nit van het
O. naar het W. noordelijk tangs de kustlanden van
Guinea, ornsluit het brongebied van den Niger, den
Senegal en de Gambia, en loopt aan den Atlantischen
Oceaan nit in de kapen Sierra Leone en Verga. Aan
den voet der K.-bergen, en 53 mijlen benoorden
Koemassie, ligt de stad K., groot en sterk bevolkt,
zijnde de hoofdstad van een koningrijk K.
Kongen, marktvlek in den wurtembergschen
Neckarkreis, 2 uren gaans bezuidoosten Esslingen;
2500 inw.
Kong foe tree, d. i. de leeraar Kong, de
eigenlijke naarn van Confucius.
Kongsberg, I) K. of Kongstall, hoofdplaats
van het deensche eilandje Moen, dat bezuiden het
eiland Seeland ligt. -- 2) stad in Noorwegen. amt
Buskerud, 8 a 9 fillet) bezuidw. Christiania: 4500
inw.; school voor het mijnwezen ; mint.
Kong tsjan, stad in China, prov. Sjou-si,
aan den Hoer, 50 mijlen bezuidw. Singan ; sterk bevoila en zeer groot ; graf van Fo-hi (volgens de
Chineezen).
stad in
Konieh, of Konia, het onde
Turkije, ejalet Caramanie, ruirn 60 mijlen beoosten Sutirna ; 50,000 inw.; MIS in de ntidddeeriwen de hoofdstad van een sultanaat (zie bet volgeade art.), en na de verbrokkeling van dat rijk
—

—

—
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bleef K. de hoofdplaats van Caramanie (een -der Lien
vorstendommen, die nit de verbrokkeling van het
sultanaat ontstonden). Lang was K. de residentie
van Dzjem of Zizitn. De overwinning, in 1832 bij K.
door Ibrahim, zoon van Mehemed-Ali, behaald op
den sultan, scheen den pacha van Egypte den weg
te banen naar Constantinopel, toen de interventie
der e-uropeesche mogendheden den vrede herstelde
tusschen Mahmoed II en Mehemed-Ali, aan welken
laatste Syrie afgestaan werd. Voor verdere bijzonderheden aangaande K. zie lc°mum, waarbij wij [tier
nog slechts te voegen hebben den verschrikkelijkett
veldslag van 1387 in de vlakte van Kogni, waarin de
turksche sultan overwinnaar bleef, en zijn tegen hem
in opstand gekomen schootizoon Aladin, zijn stadbonder van Caramanie.
Konieh (sultanaat), of Sultanaat Roem, een
der door de turksche Seldzjoeken gevorrnde rijken,
werd 1074 gesticht door Soliman, zoon van Koetoelmisj, onder de souvereiniteit van zijnen reef
Melik-schach den sultan van Perzie (zie SOLIMAN).
Dit sultanaat bevatte het grootste gedeelte van KleinAzie, en grensde ten N. aan de Zwarte Zee en aan
het rijk van Trebizonde, ten W. aan Sakaria, Methder-Bujuk en den Archipel, ten Z. aan de Middell.
Zee en aan den Taurus, ten 0. aan den Euphraat.
De voornaarnste steden waren Konieh of Iconium,
Nicea, Smirna, Laodicea, Dorylea of Eski-Sjeer, Ancyra, Kastamoeni, Tarsus. Dit sultanaat werd eerst
verzwakt door de aanvallen der Christenen in de
eerste kruistochten ; bet werd vervolgens verwoest
door de Mongolen, en aan deze Onderhoorig in de
13e eeuw, en werd ten laatste verbrokkeld in 1294
na de nederlaag van Gajath-eddin-Masoed, die overwonnen werd door zijne tegen hem in opstand gekomene emirs; toen splitste het sultanaat K. zich
in Lien onafhankelijke vorstendommen. Ziehier de
lijst der seldzjoecidische sultans van K.:
Soliman
1074-1085 Alaeddin (Aladin)
Kai-Kobad
Tussch.-reg.1085-1092
1219
Kilidzje-Arslan I 1092 Gajatheddin Kai1107 Kosroe H
1237
Saisan
1117 Azzeddin KaiMasoed
Kaoes II
Kilidzje-Arslan II 1155
1245
Doknedd in
Gajatheddin Kai1261
1192 Gajatheddin KaiKosro 3 I
1198 Kosroe III
1267
Soliman II
Kilidzje-Arslan III 1204 Gajatheddin Masoed
Azzeddin Kai1283-1294
1210
Kaoes I
KOnig (Friedrich), uitvinder van de snelpers,
geb. 17 April 1775 te Eisleben,leerde de boekdrukkunst, en wendde sedert 1806 te Louden al zijne
krachten aan, ten einde eene mechanieke drukpers
uit te vinden, vrij van al het gebrekkige der handpers. In vereeniging met den londenschen boekdrukker Th. Bensley en een werktuigkundige met name
Andr. Friedr. Bauer uit Stuttgart (geb. 1789) werd
door K. voor Engeland octrooi genomen op zijne uitvinding, en 1810 leverden zij de eerste vlak-drukmachine ; de tweede was de eenvoudige cylinderdruk-machine ; op een niettw octrooi 1814 leverden
zij de schoon- en weerdruk-machine. Gerezene oneenigheden met hunnen cornpagnon Bensley noopten
K. en Bauer reeds in 1818 naar Duitschland terug
te keeren, en in het door hen aangekochte premonstratenzer klooster Oberzell bij Wurtzburg richtten
zij onder de firma Konig en Bauer eene werkplaats
op, die geheel Duitschland en een groot gedeelte
van bet buitenland van snelpersen voorzien heeft.
Reeds 17 Jan. 1833 stierf K.; toen werd de werk-

plaats steeds toenemend in bloei voortgezet door
Bauer alleen, die 27 Febr. 1860 stierf.
KOnig, of Koenig (Heinrich Joseph), een der
voornaaroste duitsche romanschrijvers, geb. 19 Mrt.
1790 te Fulda, 1816-47 keur-hessisch ambtenaar,
sedert stil levende te Wiesbaden, schreef ook verscheidene geachte biographische werken.
K.Onigglatz, czechisch Hradec Kralove, stad
en vesting in Bohemen, aan de uitwatering van de
Adler in de Elve en den Pardubitz-Reichenbergerspoorweg ; ruim 5000 inw.; is de hoofdplaats van
den kreis K. (circa 54 vierk. tnijlen; 341,000 zielen); werd in de 18e eeuw herhaalde malen bemachtigd door de Pruisen, zoo ook na hunne hier op
de Oostenrijkers behaalde overwinning in 1866.
Kbniginhof, stad in Bohernen, kreis KOniggratz, aan de Elve en den spoorweg Pardubitz-Reichenberg, 6 uren benoorden KOniggratz; 5500 inw.
KOnigsberg, d. i. Koningsbergen, naam van
verscheidene steden o. a.: 1) K., poolsch Krolewiec,
lat. Begins .inons of Begiontontant, hoofdplaats van de
pruis. pisov. Pruisen en van het (ruim 408 vierk.
tnijlen, met 983,000 zielen) regeerings-district K.,
is tegenw. eene vesting van den eersten rang, ligt
aan den bevaarbaren Pregel, 1 mijl van zijne uitwatering in her Frische Haff, en heeft 95,000 inw.
Gesticht in 1256, was K. tot 1466 de hoofdstad van
geheel Pruisen ; van 1,157 tot 1525 was K. de residentie van den grootmeester der Duitsche orde, sedert 1525 van de twee eerste hertogen van Pruisen ;
in 1544 werd .le universiteit van K. gesticht ; 1807
werd K. ingenomen door map.rschalk Soult ; het is
de geboorteplaats van J. Klein, Gottsched, Kant, en
weer andere voorname personen. — 2) stad in de
Neumark, in 't pruis. reg.-distr. Frankfort., aan de
Rorike, 17 uren gaans benoorden Frankfort; 6400
inw. (behalve 650 man garnizoen). — 3) stad in
Franken, in 't hertogdom Coburg, aan de Naslach,
6 a 7 uren gaans benoordw. Bamberg; 1100 inw.;
geboorteplaats van den vermaarden sterre- en wiskundige J. Willer, bijgen. Regiomontanus ; ook van
Seckendorf. — 4) stad in Bohemen, kreis Eger, 9
uteri gaans bezuidw. Ellnbogen; 3700 inw.
5) stad in oostenrijksch Silezie; 1000 inw.
6) K., of Uj-Banya, stad in Hongarije, comitaat
Bars, aan de Gran, ruim 10 gaans benoordw. Cremnitz; 4300 inw.; gond-, zilver- en kopermijnen in
den orntrek. — Er is in Hongarije ook een berg K.,
tusschen de comitaten Zips, Liptau en Gomor. Zoodra de koning van Hongarije gekroond was, begaf
hij zich naar dezen berg, en zvvoer, met ontblooten
degen, dat hij het koningrijk verdedigen zou.
KOnigsbriick, of Kunsberg, stad in Saksen,
aan de Pulsuitz, 6 a 7 uren gaans benoordoosten
Dresden ; 1900 inw.; is de hoofdplaats van eene
heerlijkheill, waartoe behalve de stad K. nog elf dorpen behooren.
KOnigsfeld, rnarktvlek tact 2900 inw. bij
Briinn; plaats van nitspanning voor de hevolking
van Briinn.
KOnigsfelden, voortnalige abdij in het zwits.
kanton Aargau, district Brugg, werd in 't begin der
14e eeuw gesticht door keizerin Elizabeth, ter plaatse
waar Albertus I vermoord was ; is 1528 opgeheven.
KOnigshain, dorp in 't pruis. reg.-district
Liegnitz, kreis GOrlitz ; 1400 inw.; twee kasteelen.
Bij K. de Konigshainer bergen, gekroond met rotsgevaarten ter hoogte van 1248 vt.
Kbnigshof, dorp in den boheemschen kreis
Praag, nabij Beraun ; te K. werd 8 Mei 1394 koning
Wentzel (Wenc,eslas) IV gevangen genomen.
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KOnigshofen, I) K.-im-Grabfelde, versterkte
stad in den beierschen kreis Unterfranken, aan de
Saale, 2 uren gaans bezuidoosten Bischofsheim;
1600 inw. — 2) stad in Baden, Benedenrijnkreis,
aan de uitwatering van de Umpfer in de Tauber, 5
uren gaans bezuidoosten Wertheim ; 1500 inw.;
geboorteplaats van Caspar Schot ; bij K. werden in
1625 de in opstand zijnde boeren verslagen.
libnigshofen (Jak. Twinger von), kronijkschrijver, geb. 1348 te Straatsburg, gest. 27 Dec.
1420 aldaar als kanunnik van St.-Thomas, is de
schrijver van eene 1382 begonnene en 1415 voltooide
groote duitsche kronijk (de Elzasser of Straatsburger), alsmede van een uittreksel daarvan, dat tot
1420 loopt, en voor het eerst in druk verscheen
1474 te Augsburg; laatste editie van Schilter
(Straatsburg 1698).
KOnigslutter, stad in het hertogdom Brunswijk, aan de Lutter ; 3200 inw.; voormalige benedictijner abdij, in welter kerk de graftomben van
keizer Lotharius II en zijne gemalin, alsook van
hertog Hendrik van Beieren.
Ktinigsmarek, oud adellijk geslacht, waarvan in de Marken reeds melding gemaakt wordt in
de 10e eeuw. Als stamheer van de latere leden van
dit geslacht wordt beschouwd : K. (Andreas Joachim Christoph von), die omstreeks het midden der
16e eeuw leefde, en wiens kleiuzonen Hans Christoph
en JoachiM Christoph, de beide hoofdlinien stichtten, nainelijk de zweedsche en de marksche.
(Hans Christoph), stichter van de zweedsche
—K.
linie, geb. 25 Febr. 1600, gest. 20 Febr. 1663, was
zweedsch generaal, veldmaarschalk, en volbracht tact
de bestorming van de Kleinzijde van Praag het laatste
groote wapenfeit van den 30-jarigen oorlog.
K. (Conrad Christoph), zoon van den vorige, geb.
1634, gesneuveld 1673 bij het beleg van Bonn als
zweedsch rijksveldtuigmeester en hollandsch Init.generaal.
K. (Otto Wilhelm), broeder van Conrad Christoph, geb. 5 Jan. 1639, gest. als venetiaansch generalissimus 15 Sept. 1688. — K. (grayin Maria Aurora von), dochter van Conrad Christoph, geb. 1660 te Stade, eene dame van ongerneene
schoonheid en groote begaafdheid des geestes, zich
verstoken ziende van eene erfenis, waarop zij aanspraak had, kwam 1694 te diet zake naar Dresden,
om de tusschenkomst in te roepen van den keurvorst van Saksen, Frederik August, op wien zij zulk
eenen onwederstaanbaren indruk maakte, dat hij
haar ten huwelijk vroeg. Ook Aurora voelde Iiefde
voor haren vorstelijken vereerder, van wien zij weinig vermoedde slechts het slachtotier te zullen worden in plaats van gemalin. Zonder dat het ooit tot
een huwelijk kwarn, baarde zij hem 1696 eenen zoon
(den later zoo vermaard gewordenen Maurits van
Saksen). Reeds toen zij moeder werd had zij de
gewisheid van hare schande, en zag zich door jongere schooners nit de lidde van Frederik August
verdrotigen, ofschoon niet uit zijne vriendschap en
hoogachting; zij werd 1700 proostin van 't sticht te
Quedlinburg, waar zij 16 Fehr. 1725 stierf. De zweedsche schrijver Palmblad heeft hare lotgevallen vervverkt tot een uittnuntenden historischen roman.
K. (Otto Christoph, grim!' von), oudste broeder van

had ook vele galante avonturen, en vond eindelijk
zijnen dood in Morea.
K. (Philipp Christoph,
graaf van), jongste broeder van Aurora, geb. omstr.
1662, kwam als hanoversch generaal-majoor in verdenking, dat bij heimelijk in ongeoorloofde betrekking stond met de erfprinses Sophia Dorothea, hetgeen ten gevolge bad, dat hij 1 Juli 1694 in eene
zaal, grenzende aan de vertrekkeri der prinses, vermooed werd, tervvijl de prinses zelve voor levenslang
gevangen gezet werd op het kasteel te Ahlden. —
Na het uitsterven van de zweedsche linie is titans
nog slechts over de marksche linie, die 1817 tot den
gravenstand verheven werd. Van den oudsten der
twee staken, waarin die linie zich gesplitst heeft, is
het hoofd : K. (graaf Hans von), geb. 15 Sept. 1799,
die sedert 1842 gedurende eene reeks van jaren
pruisisch gezant is geweest hij het hof te 's-Rage.
Kbnigssaal, marktvlek in den boheemschen
kreis Praag, 3 uren gaans bezuiden Praag, aan de
uitwatering van de Beraun in de Moldau ; 1500 inw.
Ktinigssee, I) K., dat is Koningsmeer; zie
BAR THOLOMEUS-MEER. - 2) stad in SchwartzburgRudolstadt, aan de Rinne; 2100 inw.
Kiionigstein, de eenige vesting van het koningrijk Saksen, links aan de Elve, tegenover Lilienstein, op eene 1600 vt. hooge rots, met eene bron
of put, die 600 vt. diep is. Deze vesting, die tevens
tot staatsgevangenis dient, werd aangelegd in 1589
onder keurvorst Christiaan I, en eerst in 1731 voltooid; het is een van de weinige vestingen in Europa, die nog nooit genomen zijn. Aan den voet van
de rots ligt de stad K., aan de Elve, 6 a 7 uren
gaans bezuidoosten Dresden ; 2700 inw. (Er zijn in
Duitschland nog meer plaatsen van dien naam, doch
zonder gewicht).
Konigswalde, I) stad in 't pruis. reg.-distr.
Frankfort, kreis Sternberg ; 1550 inw. — 2) dorp
in 't saksische district Zwickau, amt Annaberg, aan
de Pohl ; 2200 inw.
KOnigswarth, marktvlek in Bohemen, kreis
Eger, anderhalf uur gaans van Marienbad ; 1700 inw.;
drie minerale bronnen; kasteel van prins Metternich.
Ktinigswinter, stad in Pruisen, bekoorlijk
gelegen aan den Rijn en aan den voet van het Zevengebergte, ruim 8 uren gaans bezuidoosten Keulen;
2500 inw.
Konin, stad in russisch Polen, gouvt. Warschau,
aan de Wartha, 14 uren pans benoordoosten Kalisch ;
4500 inw.
Koningsbergen. Zie KONIGSBERG 1).
Konings-meer. Zi e -ARTHOLOMEOS-IVIEER.
Koninxhem, voormalig dorp op het zeeuwache eiland Noord-13eveland, bij den watervloed van
2 Nov. 1532 overstroomd, en nooit weder to voorschijn gekomen.
Konitz, stad in bet pruis. reg.-distr. Marienwader, aan de Brahe ; 6500 inw. (behalve 650 man
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Aurora, deed ver._;'eet's aanzoek orn de hand van de
rijke eridochter der Perries van Northumberland.
Then later haat. echtgenoot te Louden vermoord was,
werd K. heticht in dien. [Boord de hand geliad te
hebben ; loch hij werd door de rechtbank van gezworenen vrijgesprokett. Daarna rant hij deel aa a

al de g,roote oorlogsgebeurtenissen van zijnen tijd,

garnizoen); was vroeger eene sterke vesting.

Konjagen, of Kadjaken. Zie K ADJAK.
Konjitza, stad in het turksche ejalet liosnie,
aan de Narenta ; 6000 inw.
K 0 n.i U.

.r.esc.1
dorp. Zie C
I
Zie
.anGscaap.
11

Konkan, •

NJUM.
CONCANA
_

stad in het pruis. reg.-district Merseburg, in den Saalkreis; 3900 inw.
Konotop, stad iu 't rues. gouvt. Tsjcigow,
aan de Jesoetsja ; 8600 inw.

Konrad. Zie k oeNeAsU.
Konradijn. Zie CONRADIN.
Konski, poolsche stad, gouvt. Radom, 7 mijlett
bezuidw. Radom ; 3700 inw.

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

Konstantz, o.f Kost. nitz. Zie C ONSTANS.
Kontz, Kona, fransch Consarbruck, vlek of dorp
in Pruiseri, aan de Saar, reg.-district en kreis Trier,
met 660 inw. en eene romeinsche brug, op welke de
Keizerlijken, onder den hertog van Lotharingen, 11
Aug. 1675 de overwinning bevochten op de Franschen, onder maarschalk Crequi. Zie CONSARBRUCK.
ICOOg, of de Koog, twee noordhollandsche dorpen, nl.: I) K. op Texel, dorpje op het eiland Texel,
I uur gaans benoorden Alkmaar; nog geen 100 inw.
-- 2) K. aan de Zaan, aanzienlijk dorp met 2200
inw., aan de Zaan, drie kwartier gaans noordelijk
bewesten Zaandam, heeft veel handelsbedrijvigheid
en nijverheid ; tijdens de spaansche onlusten stonden bier slechts 12 huizen, welk getal in 1613 aanIcegroeid was tot 49, en thans omstr. 300 bedraagt.
De kermis te K. is reeds in 1712 afgeschaft, en nooit
weder ingevoerd, zoodat K. in dat opzicht tot een
toonbeeld van wijsheid kan strekken aan de meeste
dorpen en steden in Nederland, die op dat punt nog
aan den (veel tegen, en Diets voor zich hebbenden)
ouden sleur vasthouden.
Kooki, Kuki, Koeki, een yolk in 't noordwesten
van Achter-Indic, bewoont het uiterste noordwesten
van Bengalen en Assam.
Kooltjesplaat. Zie KOLLINSPLAAT.
Koonawar, Koonawur, Koenawar, landschap
in den Himalaya, vormt het noordelijk gedeelte van
Bussahir, in Oost-Indic, wordt doorstroomd door
den Sutledzj, en heeft 9900 inw.
Koorndijk, of Korendijk, zuidhollandsch dorp.
Zie GOUDSWAARD.
corp.. Zi COTHEN.
h I dorp
K.00ten,f0.K t u..rec_tsci
Kootwijk, geldersch dorpje, op de NederVeluwe, 2 uren gaans benoordoosten Barneveld ;
100 inw. (met de buurt Kootwijkerbroek ruim 300).
Kopal, eene in 1846 door de Russen gestichte,
thans omstr. 7000 inw. tellende stad, bij de vesting
K., aan de rivier K., in het militaire district K.,
in het zuidelijk gedeelte van het west-siberische
militaire district Semipalatinsk, ten oosten van het
Balkhasj -meer.
Kopenhagen, deensch KjObenhavn, fransch
Copenhague, nieuw-lat. Hafnia en Codania, hoofden residentie-stad van het koningrijk Denernarken,
op de westkust van het eiland Seeland , aan de Sond
en eenen smallen zeearm, waardoor dat eiland van
het eiland Amager gescheiden is, en die eene schoone
en ruime haven vormt. Behalve eenige tot K. behoorende voorsteden, bestaat de stad uit drie hoofdbestanddeelen, nl. de westelijk gelegene oude stad,
de nieuwe stad of Fredriksstad aan de oostzijde, en
Christiaanshaven op het eiland Amager. De door
vestingwerken omringde en door de citadel Fredrikshaven verdedigde stad telt ruim 155,000 inw., en
is een der best gebouwde steden van Europa, met
vele schoone pleinen en prachtige gebouwen, eene
1478 door Christiaan I gestichte en 1788 vernieuwde
universiteit, eene door Christiaan III aangelegde,
vooral ook door hare 18,000 manuscripten rijke
bibliotheek, het 1846 geopende museum Thorwaldsen, het ethnographische museum, 't museum voor
noordsche oudheden, enz. In 1043 op Kerstdag werd
K. gesticht, en was aanvankelijk slechts een visschersdorpje ; 1284 werd het tot stad verheven,
1443 werd het de residentie van het hof. In 1728
en 1795 werd K. zwaar geteisterd door brand. Op
de reede van K. had 2 April 1801 de groote zeeslag
plaats, waarin de Engelschen onder Nelson de over-

Koproli

301

winning bevochten op de Denen. In 1807, in vollen
vrede, werd K. van 2 tot 5 Sept. op eene alle volkenrecht met voeten tredende wijze door de Engelschen
gebombardeerd, waardoor wel 2000 inw. van het
leven beroofd werden.
KOping, stad in het zweedsche lan Westergs,
4 mijlen bezuidw. Westergs; 1800 inw.
Kopp (Jos. Eutychius), zwits. geschiedschrijver, geb. 25 April 1793 te Munster in het kanton
Lucent, sedert 1819 professor aan 't lyceum te Lucern. Ziju voornaamste werk is 'de Geschichte der
eidgenossischen Bfinde (dl. 1-5, Leipzig en Lucern
1845-62), waaraan zich aansluiten de Urkunde our
Geschichte der eidgenossischen Sande (2 dln. Lucern
1835-51) en de Geschichtsblatter aus der Schweiz
(2 dln. Lucern 1854-56).
Kopparberg (Gamla-), stad in Zweden, is de
hoofdplaats van het Kopparbergs-Lein. Zie FALUN.
Kbppen (Peter von), russisch ethnograaf, geb.
19 Febr. '1793 te Charkow, staatsraad te Petersburg,
heeft zich gunstig doen kennen als beoefenaar der
oudheidkunde, ethnographic en statistiek door zijne
geschriften over de Krim en over de Donsche Kozakken, eene Ethnographische kaart van europeesch
Rusland (4 bladen Petersburg 1854), een Areaalen Bevolkings-overzicht van het Russische rijk (Petersburg 1859), de Voornaamste meren en riviermonden van Rusland (Petersburg 1860), enz.
Kopreinitz, croat. Kaproncza, koninklijke
vrijstad in het croatische comitaat Warasdin, 11
uren gaans ten 0. Z. 0. van Warasdin en 6 a 7 uren
benoordoosten Kreutz ; 4500 inw.; versterkt kasteel.
Kbprili, of Kiuperli. Zie KOPROLI.
Ktiprili, of Kjeprillti, stad in europ. Turkije,
in Macedonia, 5 mijlen bezuiden Uskup ; 5000 inw
Koproli, of Kiuperli (Mehemed), grootvizier
gedurende de minderjarigheid van sultan Mahomed IV, was 71 jaren oud toen hij 1656 dien boogen post aanvaardde, en bekleedde dien tot aan zijnen dood 31 Oct. 1661, voerde met kracht de tengels van het bewind, en deed in staatkundige geslepenheid niet onder voor zijnen tijdgenoot Richelieu
in Frankrijk. — K. (Achmed), zoon van den vorige,
geb. 1626, volgde 1661 zijnen vader als grootvizier
op, en was, bij even groote bekwaamheid, minder
hardvochtig en wreed. Hij voerde niet ongelukkig
oorlog tegen Hongarije (1662), en verloor 1664
tegen Montecuculli den slag van St.-Gotthard, doch
bedong niettemin een voordeeligen vrede te Temesvar (1664). In 1669 bemachtigde hij Candia, waarvan het beleg 24 jaren gednurd had ; 1672 veroverde hij Kaminiec, en stierf 30 Oct. 1676, op rein
zijnde, in bet kamp bij Adrianopel. — K. (Mustapha), zoon van den vorige, werd 7 Nov. 1689 tot
grootvizier benoemd door Soliman III, en herstelde
door wijze maatregelen de rampen, teweeg gebracht
door de omwenteling, waardoor Mahomed IV van
den troop' was gestooten. Dadelijk na zijn optreden
(1689) had hij den oorlog verklaard aan Hongarije,
en behaalde aanvankelijk verscheidene voordeelen,
bemachtigde Widdin, Belgrado, enz., en sneuvelde
in den beslissenden slag bij Salankemen, op het
oogenblik, waarop hij zich reeds zeker waande van
de overwinning. — K. (Amoedzjazade Hossein),
neef van den vorige, werd 1697 door Mustapba II
tot grootvizier benoemd, sloot den vrede van Carlowicz, nam 5 Sept. 1702 zijn ontslag, en stierf
22 Sept. 1702. — K. (Niuhman), zoon van Mustapha K., werd 15 Juni door Achmed III tot grootvizier benoemd, doch bekleedde die waardigheid
slechts tot 7 Aug. 1710, dus nog geen twee maan-
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den, omdat hij niet het werktuig wilde zijn van des
-sultans hebzucht en onrechtvaardigheden; hij werd
als stadhouder naar Negropont verbannen. Deze K.
had een tijd lang de manie, zich te verbeelden, dat
er eene vlieg op zijn neus zat; van die manie werd
hij genezen door een fransch dokter, die kwansuis
eene operatie aan zijnen neus deed en toen eene
doode vlieg te voorschijn bracht, die hij zich tot
dat einde vooraf verschaft had.
Kopten. Zi e COPTEN.
Kopurthella, stad in den Pendzjab, aan den
wec,r. van Loodiana naar Lahore; 2000 inw.
opyczynce, marktvlek in den galicischen
kreis Czortkow ; 5000 inw.
KOpyl, vesting aan den Koeban, in het russische land der tsjernomorische Kozakken.
Kopys, stad in het miss. gonvt. Mohilew, aan
den Dnieper; 3000 Um.
Kor, of Korn, fransch Chiers, rivier in 't groothertogdom Luxemburg, is de eenige in Luxemburg
aan de westzijde van de Maas- en Moezelscheiding ;
zij ontspringt bij Oberkorn, stroomt Tangs Petingen,
komt even boven Athus op belgisch grondgebied,
bespoelt daar verscheidene plaatsen, en bereikt zoodoende Frankrijk, waar zij zich in de Maas outlast
(zie CRIERS). — K.; zie KOER 2).
Kora, op Samos. Zie CEIORA.
Kora, of Korana, een der vier stammen van de
Hottentotten. Zie HOTTENTOTIA.
Koraal — eilanden, eerie groep eilanden in den
soendaschen archipel, op gelijken afstand tusschen
Java en SumatraCt grootste derK.heetNienw-Selma.
Koraalzee, zoo noemen Krusenstern en Flintiers de gansche Zee, die zich ten oosten van bet
vasteland van Nieuw-Holland en Nienw-Guinea nitstrekt tot (le Lonisiaden, de Salomons-eilanden, de
Hebrieden en Nieuw-Caledonia, P,I1 'milks wegens de
menigte koraalbanken en koraalriffen, welke op
grooter of kleiner afstand van de kusten verspreid
liggen in deze zee, die in 't geheel eene oppervlakte
beslaat van ruim 67,000 mijlen.
Korach, dezelfde als Korah.
Korachieten, dezelfde als Korahieten. Zie
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KORAR 1).

Korah, of Dzjehan-abad, stad in britsch O. 1.,
5 mijlen bezniden Cawnpore, was vroeger de ho o fdplaats van een district, werd 1.763 veroverd door de
Engelschen, en nogrnaals 1801, sedert well( jaar zij
er meester van gebleven zijn.
Korah, 1) zoon van den leviet Jezear, bekend
door zijn verzet tegen Mozes, ten gevolge waarvan
hij met zijne medestanders,Dathan en Abiram, levend
door de opensplijtende aarde werd verzwolgen. Aan
zijne afstammelingen (de Korahieten), tot de tempeldienst geordende zangers, worden 11 der sehoonste
psalmen toegeschreven ; hij wordt vertneld Exod. 6;
Num. 16, 26 en 27; I Chron. 6 en 9; Judas zendbr.
vs. 1 1 ; buitendien vindt men de Korahieten ook
nog vermeld I Chron. 12 en 26; 11 Chron. 20. —
2) zoon van Ezan; Gen. 56: 5, 14, 18; I Chron. 1:
35. — 3) kleinzoon van Ezan ; Gen. 56: 16_ —
4) een man nit den starn Juda; 1 Chron. 2: 43.
Koraichites, fransche spelling voor den naam
Koraisjieten.
Morals (Adamantios). Zie op zijn verfranschten
naam CORAY.
11r1111' hunnen
g
Koralsjieten, dus enaamd
starnvader lioraisj of Koreisj, een arabische slam,
was de voornaamste in Mekka en in geheel Iledzjas
ten tijde van Mahomed, en is wereldvermaard geworden, doordien de Profeet zelf daarnit voortge-

Koribnth Wisnjowjecki
sproten was; ook zijne eerste vrouw Kadidzjah behoorde tot dezen slam. Het Koraisjitische dialect
werd de grondslag derarabische boekentaal, naardien
in dat dialect de Koran te boek werd gesteld.
Koran, of Alkoran, het in de oud-arabische
taal (zie vorige art.) geschrevene godsdienstboek
der Mahomedanen, dus de mahomedaansche Bijbel,
bevat de openbaringen van Mahomed, en werd
na zijnen dood door kalif Aboebekr bijeengebracht,
en vervolgens door kalif Othman verbeterd en in het
licht gegeven. De gansche K. bestaat nit 114 hoofdstukken of soeren. Onder de mahomedaansche koran-verklaringen is de voornaamste die van Beidhawi uit de 15e eeuw (nitgeg. door Fleischer, Leipzig 1844). Van de vele edition van den K. verdient
vooral melding die van Fliigel (Iaatste druk Leipzig
1858); waarbij ook de Concordans van Fliigel (Leipzig 1842) groote waarde heeft. De beste duitsche
vertaling van den K. is (lie van Ullmann (4e druk
Bielefeld 1857). Wat betreft vertalingen van den K.
in het Hollandsch, noemen wij die van D. W. E.
(Amsterdam 1641), die van Glazemaker (Rotterdam 1648; herdrukt te Leiden 1734), en die van
* * * (Haarlem 1860). Een woordenboek op den
K. werd geleverd door Wilimet (Leiden 1784).
Korana, stam der Hottentotten. Zie KORA.
Korassan, prov. van Perzie. Zie KHORASSAN.
Korat, een schatplichtig rijkje in het binnenland van Siam.
Koratsji, Kurrachee, stad in Indie, koningrijk
Sindh, aan de Zee van Oman ; 23,000 inw.; levendig
handelsverkeer. Is waarschijnlijk de oude Havenvan-Alexander. Zie overigens CURRACREE.
Korboegha, of Kerbogha, ook wel Corbonas
genaamd, sultan van Mossoel, beoorloogde de Christenen tijdens den eersten kruistocht. Nauwlijks was
Antiochie door de Iirnisvaarders hemachtigd (1098),
of K. kwam het beteg ojislaan voor die stad ; doch
in eenen grooten veldslag werd zijne armee door de
Krnisvaarders vernietigd.
Kordofan, groot landschap in oostelijk Afrika,
ten W. van Sennaar en Abyssinia, ten Z. van Noble,
ten 0. van Darfoer, wordt in het zuiden doorstroomd
door den Bahr-el-Abiad, en heeft tot voornaamste
steden Lobeid of El-Obeid en Koldagi. Voorheen
was K. een onafhankelijk rijk, werd later onderhoorig aan Sennaar, vervolgens gedurende de tweede
helft der 18e eeuw cijnsplichtig aan Darfoer, en is
sedert 1820 gedeeltelijk ingelijfd bij Egypte.
Kore, 1) een leviet, zoon van Ebjasaph, was een
kleinzoon van den oproermaker Korah ; I Chron.
9: 19; 26 : 1. — 2) een leviet, zoon van Jimna ;
II Chron. 31 : 14.

KoreIsjieten. Zie
Z .e —ORA.SJIETEN.
1
Korelgorod,
russ.sc..h e s tall. Zie k „EXHOLM.
Koren, post.-Ind. vDrSlendom. Zie KERIAL.
Korendijk,, z.-.1o. dorp. Zie r... OCUSWAARD.
Kores, honing van Perzie, in het O. T. vetmeld: II Chron. 56: 22, 25; Ezra 1: 1-8; 3: 7;
4: 3, 5 ; 5: 13-17; 6: 5,14; Jezaia 44: 28 ; 45:1;
Daniel 1: 21 ; 6: 29 ; 10: 1. Deze K. is dezelfde als
Cyrus (zie dat art.).
Koretz, vlek
russ. gouvt. VolhyniO, kick
Nowgorod-Wolynsk ; 6500 inw.
Korfa, stad in aziat. Turkije, bewesten IsnikZie ASTACUS.

Koributh Wisnjowjecki (Michael), ko ning van Polen na Casimir V (1669-1673), was
van adellijke afkomst. Tegen zijnen zin aanvaardde
hij de kroon, had reel moeite oni de confederatie te
ontbinden, die tegen hem gevorrnd was door So-
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Koringo

Kortrijk

bieski, en hield zich slechts door den steun van Oosteurijk op den troon staande. Hij zag zijn land verwoesten gelijktijdig door de Tartaren, de Kozakken,
de Turken; om zich van laatstgenoemden teontdoen
teekende hij het verdrag van Buczacz (1672). Reeds
in het volgende jaar, daags voor de overwinning, die
Sobieski op de Turken behaalde bij Choczim, stierf
K., en werd reeds kort daarna door den overwinnaar
opgevolgd als koning.
Koringo, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang, tusschen Trajan en Kalidjinking ; 12 Maart
1828 werd Kier een verwoede aanval door de muiters op de nederl. troepen gedaan, doch roemrijk
afgeslagen.
Korintji, landschap op het nederl. 0. I. eiland
Sumatra, in het binnenland, benoorden Serampi ; in
dit landschap het vischrijke meer K.
Korio, dorp op Java, resid. Djokdjokarta, 5 a 6
paten beoosten Merden ; 1 Oct. 1828 gevoelige nederlaag, aan de nederl. troepen toegebracht door
eene verre overmachtige legerbende der muiters.
Koripan, dorp op Java, resid. Soerakarta, 4
palen van Karang-Molon ; 29 Jan. 1828 werden de
muiters van bier verdreven door de nederl. troepen.
Koritschan, marktvlek in den moravischen
kreis Hradisch ; 2800 inw.; kasteel.
Korjeeken, Koria'ken, yolk in noordoostelijk
Siberie, aan de lndigirka, aan de Colyma, en tot aan
de zee benoorden Kamtschatka; het zijn meerendeels
rendier-nomaden.
Kork, dorp in Baden, Middelrijnkreis; 1300
inw.; overwinning der Franschen (onder Beauvais)
op de Oostenrijkers, 26 Juni 1796.
KOrlin, stad in 't pruis. reg.-district Koslin,
aan de Persante en den Kolberg-Belgarder spoorweg;
3500 inw. (en 300 man garnizoen).
litirmend, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Eisenburg, aan de Raab; 3600 inw.; fraai kasteel van pries Batthyanyi.
Korn (de), rivier in Luxemburg. Zie KOR.
Korn, twee luxemburgsche dorpen, beiden omstreeks vijfdhalf uur gaans bezuidw. Luxemburg:
1) Nieder-Korn, een half uur gaans benoorden
Differdingen; en 2) Ober-Korn, een half our gaans
bezuidoosten Differdingen.
Korna, vroeger Apamea. Zie CORNA.
Korner, marktvlek in het gothasche amt Volkeroda ; 1300 inw.
KOrner(Theodor), dui tsch dichter, geb.23 Spt.
1791 te Dresden, studeerde eerst te Freiberg, toen
te Leipzig, ging vervolgens naar Weenen, nam 1813
vol geestdrift deel aan den vrijheidsoorlog als vrijwilliger bij het korps van Liitzow (in die dagen gaf
hij zijn populair geworden Leier and Sehwert in bet
licht), en stierf 26 Aug. 1813 den heldendood op
den weg van Schwerin naar Gadebusch. Hij ligt bij
zijnen vader en zijne zuster Emma begraven onder
een eik bij het dorp WObbelin. Sanzmtliche Werke
(5e druk 4 din. Berlijn 1857; editie in den band,
het laatst Berlijn 1863).
KOrnerktiste, duitsche naam voor Peperkust.
Zie ♦ ALAGUETTA.
Kornneuburg, stad in Oostenrijk, kreis Untermannhartsberg ; 2750 inw.
Kororofa, een negerrijk bezuiden de rivier
Binue in zuidwestelijk Soedan, ten oosten begrensd
door Adamaua, bestaat uit verscheidene meerendeels
onafhankelijke landschappen, en heeft tot hoofdstad
Woekari.
Kords, naam van Brie rivieren in Hongarije en
Zevenbergen ; ze vereenigen zich in bet comitaat

Bekes, waar ze dus 6ene rivier vormen, die 14 mijlen verder, tegenover Csongrad, in de Theiss valt.
VoOr hare samenvloeiing zijn ze onderscheiden in :
Snelle K. (ontspringt in 't zarander comitaat),
Witte K. (ontspringt in 't zevenb. comitaat Klausenburg) en Zwarte K. (ontspringt in 't hong. comitaat Bihar).
Kbriis,stad en comitaat van Croatie. Zie KREUTZ.
KOrtis, twee marktvlekken in bet hongaarsche
comitaat Pesth, nl.: Nagy-K. (d. Groot-K.) met
20,000 inw. en gymnasium, en het 2 uren gaans
noordelijk van daar liggende His-K. (d. i. Klein-K.),
met 6500 inw., 9 mijlen bezuidoosten Pesth. _
KOrtis Banya, of Altenburg, vlek met 2'200
inw. in Zevenbergen, 7 mijlen benoordw. Karlsburg,
aan de bron van den Witten KorOs.
rusKorsakow (Alex. Iwanowitsj
sisch generaal, geb. 1753, diende onder Catharina II
en onder Paul I. Met 40,000 man werd hij 1799
naar Zwitserland gezonden ow Suwarow te versterken ; doch door Massena werd hem de voile nederlaag toegebracht bij Zurich. Van 1805 tot 1830 was
hij gouverneur-generaal van Litauen, en stierf 1840
als lid van den rijksraad.
Korstier, havenstad op bet deensche eiland
Seeland, aan de Groote Belt, staat met Kopenhagen
in gemeenschap door den spoorweg, heeft 3000 inw.
en is de plaats van overvaart naar Funen.
Korte Hemmen, of Korte-Hem, dorpje in
Friesland, 4 uren gaans benoordoosten Heerenveen ;
omstr. 100 inw.
Kortenhoef, of Kortehoef, veelal Korthoef
genaamd, dorp in Noord-Holland (behoorde voorbeen tot het Nederkwartier van Utrecht), ligt 3 uren
gaans bezuidw. Naarden, en heeft 130 inw.
Zl e CORTENAER.
Kortenaar,
I
I
KOrtOZWaag, dorp in Friesland, derdhalf uur
gaans benoordoosten Heerenveen ; omstr. 600 inw.
Kortgene, of Kortkene, ook Kortgeen, en in
de wandeling weestal Kortjene genoemd, volgens
sommigen ter plaatse van het oude Cartagosara, in
Zeeland, op de zuidzijde van Noord-Beveland, aan
de Zuidvliet, 2 uren gaans benoordw. Goes, gesticht
en voitooid in 1413 door jonkheer Filips van Borsselen, werd reeds in bet volgende jaar geheel in de
asch gelegd door een brand, die ontstaan was door
een bakoven. Spoedig herbouwd, was K. een welvarend stadje, doch werd door den watervloed van
2 Nov. 1532 geheel verzwolgen ; een aantal menschen kwamen bij die ramp om het leven. In 1681
is men begonnen de plaats van bet verdronkene K.
te bedijken, waarna men er het tegenwoordige dorp
K. gebouwd heeft, dat 800 inw. heeft, en veel te
'Oen had van den orkaan 29 Nov. 1836. Het nude
K. was de geboorteplaats van den zeeuwschen kronijkschrijver Jan Jansen Reygersberg (geb. 1610).
Vergelijk ook CORTGENE.
dorp. Z ie —
Korthoef, n.-..o...
h 11 I
k OR TENHOEF,
Korti, stad in Middel-Nubie, aan den NW, is
met het naburige Amboekol het uitgangspunt van
eenen karavanen-weg, die rechtstreeks naar Charttim loopt.
Kortjene, zeeuwsch dorp. Zie KORTGENE.
Kortkene, zeeuwsch dorp. Zie KORTGENE.
Kortrijk, fransch Courtray, lat. Cortoriaeum,
belgische stad in de prov. West-Vlaanderen, aan de
Lys, 11 uren gaans bezuiden Brugge ; 20,000 inw.;
is eene zeer oude stad, in welker omstreken twee
vermaarde veldslagen zijn geleverd, nl. 1302 de zoogenaamde Sporenslag (zie EPERONS), waarin de
Franschen verslagen werden door de Vlamingen,
—

—

Kortiim

Kossuth

aatstgenoemden aangevoerd door graaf Jan van Namen en Willem van Gulik; en 1793, then de Franschen, na aan de Engelschen de nederlaag toegebracht to hebben, zegevierend K. binnenrukten.
Kortiam (Karl Arnold), duitsch humorist, geb.
5 Juli 1745 te Miihlheim aan de Roer,gest.15 Aug.
1824 als practiseerend geneesheer te Bochum, schreef
behalve geneesk. ook andere werken, o. a. zijn echt
humoristisch-satiriek heldendicht Die Jobsiade in
kreupelrijm (Munster 1784 ; 10e druk Leipzig 1862).
Korttim (Joh. Friedrich Christoph), duitsch
geschiedschrijver, geb. 24 Fehr. 1788 to Eichhorst
in Mecklenburg-Strelitz, professor eerst te Bazel,
toen te Bern, sedert 1840 te Heidelberg, gest. aldaar
4 Juni 1858. De voornaamste werken van K. zijn:
Friedrich 1 mit seinem Freunden and Feinden (Aarau
1818); Zur Geschichte der hellen. Staatsverfassungen
(Heidelberg 1821); Entstehungsgeschichte der
freisteidtischen Runde im Mittelalter end in der
neuern Zeit (3 din. Zurich 1827-29); Geschichte
des Mittelalters (2 din.. Bern 1836-37); Romische
Geschichte (Heidelb. 1843); GeschichteGriechentands
(3 dln. Heidelberg 1854); enz.
s
Korutanen. Zie —LOWENZEN.
Korynaux, stad op bet 0. I. schiereiland
Kattywar, aan de uitwatering van den Singora;
3000 inw.; fort ; beroemden bedevaarts-tempel der
Krisjna.
Kosam, een in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3: 28.
Koschmin, stad in 't pruis. reg.-district Posen, kreis Krotoschin, aan de IIorla ; 3400 inw.
Kosehoten, of Choschoten, een van de vier
hoofdstammen der Kalmukken.
Kosciuszko (Thaddeus), een held der Polen,
geb. 1753 te Siechnowice in Litauen, verliet naar
aanleiding van eene liefde-historie zijn vaderland,
en begaf zich naar Noord-Amerika, waar hij in
krijgsdiensttrad, en adjudant werd van Washington.
In 1783 naar Polen teruggekeerd, diende hij onder
prins Poniatowski met den rang van generaal-majoor
tegen de Russen, en overiaadde zicb met room in
het gevecht van Dubieka bij Lublin ('1792); doch
toen koning Stanislas Poniatowski lafhartiglijk het
verdrag aangenomen had, waardoor de Polen opnieuw werden overgeleverd aan hunne vijanden, verliet K. andermaal bet land, en nam de wijk naar
Leipzig. De opstand, die zich ir. Polen voorbereidde
om het juk der russische overheersching of te werpen, riep hem opnieuw naar Polen terug, en 23 Mrt.
1794 plaatste K. zich aan het hoofd der beweging.
Aanvankelijk niet onvoorspoedig, versloeg hij de
Russen te Wraclawice (Raslawicz) bij Krakau
(4 April); (loch hij werd weldra door de Pruisen,
die in aantocht waren out de Russet) te versterken,
genoodzaakt zich terug te trekken naar Choczim.
Vier maanden later (10 Oct. 1794) werd hij bij
Maciejowice (Macziewice) aangetast door eene driedubbele overmacht ; en na met leeuwenmoed gevochten te hebben stortte hij, door verscheidene
kogels gevvond, neder met den profetischen uitroep:
Finis Polonice ! Gevankelijk naar Petersburg vervoerd,
bleef hij daar twee maanden, werd toen door Paull
grootmoediglijk in vrijheid gesteld, nadat hij (liens
schitterendste aanbiedingen van de hand had gewezen, en begaf zich eerst naar Londen, en van daar
naar Amerika, van waar hij 1798 met eene zending
van het gonvernement der Unie naar Parijs kwam.
De aanbiedingen, die Napoleon hem deed om in
fransche dienst te treden en Polen in opstand te
brengen, wees K. van de hand in 1814 begaf hij

zich van Fontainebleau (waar hij een buitengoed
bewoond had) naar Zwitserland, en vestigde zich te
Solothurn, waar hij, ten gevolge van een val met
zijn paard, 15 Oct. 1817 stierf. Keizer Alexander
liet het stoffelijk overschot van K. 1818 bijzetten
in den Dom te Krakau, waar hem een gedenkteeken
opgericht werd. Reeds in 1792 was K. geprdclameerd als fransch burger. Bij zijn testament stelde
hij eene aanzienlijke geldsom ter beschikking van
Jefferson (den president der Unie), die daarvoor te
Newark de nog tegenw. bloeiende Kosziuszko-school
stichtte, overeenkomstig de philanthropische begeerte van den overledene, om het onderwijs der
Zwarten in Amerika te bevorderen.
Kosel, poolsch Kozle, stad en vesting in pruis.
Silezie, aan de Oder, 10 uren gaans bezuidoosten
Oppeln; 4400 inw, (en 1500 man garnizoen); werd
1807 veroverd door de Franschen.
Koseletz, stad in 't russ. gouvt. Tsjernigow,
aan de Oster ; 3000 inw.
Koseisk, of Kosselsk, stad in 't Fuss. gouvt.
Kaloega, aan de Sjisdra ; 8000 inw.
Kosi, of Kosah, waarschijnlijk de Cossoanus Van
Arrianus, rivier in Indio, ontspringt in Nepaul, en
valt na een loop van 56 mijlen in den Ganges.
een rijkje in Noord-Guinea, links van
den Lagos, dick bij de uitwatering dier rivier;
hoofdstad K., die gezegd wordt even groot te zijn
als Koemassie.
stad in pruis. Pommeren, 19 "mijlen
bewesten Dantzig, en twee uren goons bezuiden de
Oostzee ; 12,000 inw. (en 800 man garnizoen); feed
veel in den oorlog van 1756; het is de hoofdplaats
van bet regeerings-district K. (ruim 258 vierk.
mijlen ; circa 525,000 zielen).
Koslow, 1) stad in europ. Rusland, gouvt.
Tambow, ruim 10 uren gaans bewesten Tambow ;
21,000 inw. 2) vroegere naam van Eupatoria.
Kosmodemjansk, stad in 't russ. gouvt.
Kazan, aan de Wolga, 25 mijlen benoordw. Kazan;
4400 inw.
Kossen, Cosscr, in de oudheid een roofzuchtig
yolk in de gebergten tusschen Susiana en Medie ;
ze werden eerst door Alexander den Groote tot onderwerping gebracht.
Kossir. Z ie c
Kossogol, een binnenmeer in het noorden van
chineesch Hoog-Azie, bezuiden het Sajanische gebergte, is 25 mijlen tang en 7 mijlen breed. Het
oeverland van dit meer is bewoond door rnongoolsche
volkeren (de Oerjanchen en Darchaten); sedert de
lielft der 19e eeuw heeft Rusland Kier nanwkeurige
opnemingen laten doen.
Kossower-veld. Zie —MSELFELD.
Kossuth (Lodewijk), dictator van Hongarije,
geb. 16 Sept. 1802 to Monok in bet coniitaat Zetnplin, aanvankelijk advocaat in zijne geboorteplaats,
sedert 1831 te Pesth, van toen of openlijk de beginselen der democratie voorstaande, werd 1847
door 1-let comitaat Pesth als afgevaardigde naar den
La. nddag gezonden, waar hij door zijne welsprekendheid reeds spoedig de hoofdleider der oppositie werd.
In 1848 deed hij het voorstel om voor Hongarije
eene zelfstandige regeering to \Trim -Igen, en deed
zoodoende de eerste schrede tot de reeds long voorbereide omwenteling. Wel word er een zelfstandig
ministerie voor Elongarije benoemd (waarin K. als
minister van finantien zitting nam), (loch dit ministerie werd reeds in Sept. 1848 ontbonden, en nu
stelde K. zich, als president der commissie voor de
verdediging des lands, aan het hoofd der beweging,
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Kotzebue

en deed 14 April 1849 aan de Nationale vergadering
te Debreczin bet voorstel, Hongarije onafhankelijk,
en de dynastie Habsburg van den hongaarschen troon
vervallen te verklaren. Nu werd K. tot voorloopig
bewindvoerder des rijks gekozen, doch deed reeds
11 Aug. van de burgerlijke en militaire oppermacht,
waarmede hij bekleed was, afstand, en droeg die aan
Gorgei over, nam 17 Aug. de wijk over de turksche
grenzen, en begaf zich naar Engeland, waar hij, even
als later in Amerika en 1859 in Italie, werkzaam
trachtte te zijn voor de belangen van Hongarije.
Kostamboel, stad in Klein-Azie. Zie het art.

dangsche Bovenlanden op Sumatra. — 17) RotaPasoeroewan, district op Java, resid. Pasoeroewan,
ligt aan de Java-Zee, en bevat de hoofdplaats Pasoeroewan met omliggende kaunpongs. — 18) KotaToedjoe, district op Sumatra, resid. Padangsche Bo-

CASTAMOENI.

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

venlanden, heeft tot hoofdplaats Sidjoendjoeng.
19) Kota-Toewah, dorp op Sumatra, in de Padangsche Bovenlanden, district Batang-Kapas ; 19 Sept.
1823 heldhaftige verdediging der nederlandsche
troepen tegen eene overmachtige bende muiters, en
even zoo des avonds van den volgenden dag, wordende beide de keeren de muiters eindelijk op de
vlucht geslagen. — 20) Kota-Waringi, dorp op 't eil.
Banka, aan eene rivier K.-W.; werd in 1819 door
de opstandelingen versterkt, doch 26 Maart 1820
door de nederl. troepen aangetast en genoodzaakt,
zich, na eene hardnekkige verdediging, over te geven.
— 21) Kota-Waringin, bij verkorting Kota-Ringin,
rijkje ter zuidkust van Borneo ; telde in 1853 circa
15,000 zielen (waarvan bijna twee derde Dajakkers);
de hoofdplaats beet ook K. W., en ligt aan eene
rivier K.-W. — 22) Het landschap der Drie, Vier,
Zes, Dertien, Vijftig enz. Kotaas, deze en dergelijke
benamingen geeft men in nederl. O. I. aan een landschap, dat zoo vele dorpen (Kotaas) bevat als het
daarbij genoemde getal aanduidt.
Kotaibah, arabisch veldheer van kalif Walid I, maakte in de eerste eeuw der Hedzjra groote
veroveringen in Transoxiana, Indie, Kharizm en
China, en verbreidde in at die landstreken den Islam.
Doch tegen Soliman, Walid's opvolger, in opstand
gekomen, werd K. overwonnen en ter dood gebracht
(716 na Chr.).
Kotatis, dezen naam geeft men wel eens aan
Cutais (zie dat art.), omdat in de nabijheid van die
stad de rumen liggen van het oude Cotatis, de
hoofdstad van Colchis.
Kotethoi, het grootste en westelijkste der drie
Liaikhow-eilanden, aan de noordkust van Siberie,
in de noorder 1Jszee ; is onbewoond ; doch wordt
druk bezocht om te jagen.
KOthen, de hoofdstad van het hertogdom Anhalt-KOthen, aan de spoorvvegen MaagdenburgLeipzig en Berlijn-Anhalt ; 9000 inw.; twee paleizen ; was tot 1847 residentie der in dat jaar uitgestorvene Anhalt-KOthensche linie.
Koti. Zie KOETEI.
Kotta. Zie KOTA.
Kottbus, stad in 't pruis. reg.-distr. Frankfort, aan de Spree, 13 mijlen bezuidoosten Berlijn ;
11,000 inw.
Kotzau, 1) Ober-K., marktvlek in Beieren,
kreis Oberfranken, district Behan, aan de Seale ;
1600 inw.; spoorweg-station. -- 2) Unter-K., dorp
nabij Ober-K., met eene groote spoorwegbrug.
Kotzebue (Ang. Friedr. Ferd. von), duitsch
tooneeldichter, geb. 3 Mei 1761 te Weimar, werd
1780 advocaat te Jena, trail in russische staatsdienst,
en was 1785 reeds president van den gouvernements-magistraat der prov. Esthland. De buitengewone opgang, dien hij zijne tooneelstukken zag
maken, noopte hem 1795 Rusland te verlaten, om
zich geheel en at aan het tooneel te wijden ; en van
1798 tot 1800 was hij dichter van den hofschouwburg te Weenen. In April 1800 naar Rusland tertigkeerende, werd hij daar wegens den inhoud van'een
der door hem geschrevene stukken in hechtenis genomen en naar Siberie gebannen. Reeds in het volgende jaar ontving hij kwijtschelding van straf, en
werd hij benoemd tot dirccteur van den duitschen
schouwburg te Petersburg. Doch nog in datzelfde20
-

Koster eilanden, eene groep eilandjes aan
-

de kust van het zweedsche lan Gotaborg.
Kostnitz. Zie.e c_ONSTANS.
KOstritz, marktvlek in de heerlijkheid Gera
van het prinsdom Reuss, aan de Elster, 5 kwartier
gaans benoorden Gera ; 1400 inw.; twee kasteelen ;
beroemde bloementeelt.
Kostroma, aanzienlijke fabriekstad in europ.
Rusland, aan de samenvloeiing van de rivier K. met
de Wolga, heeft 15,000 inw., en is de hoofdplaats
van bet gouvernement K. (ruim 1451 vierk. mijlen,
met 1,077,000 zielen).
Koswig, stad in het hertogdom Anhalt-Bernburg, aan de Elve ; 3000 inw.; kasteel ; rninerale
bron.
Kota, dit woord, dat vesting beteekent, en ook
wel in de beteekenis van stad of dorp gebezigd wordt,
komt zoowel alleen staande als in samenstelling met
een ander woord ontelbare malen voor als geographische benaming van districten, steden, dorpen,
bergen, rivieren enz. in nederlandsch Oost-Indie.
De voornaamste zijn:
1) K., of Soemanap, district op Madoera (Madura),
afdeeling Soernanap ; bevat 22 dorpen of gehuchten.
— 2) K., district op Madura, afd. Pamakassan.
3) K., district op Java, resid. en afdeeling Soerabaja,
bevat de westelijke ommelanden van Soerabaja, en
telt 95 dorpen of gehuchten. — 4) K., district op
•Java, resid. Soerabaja, afd. Grissee, heeft 29 dorpen.
— 5) K., gewone benaming der districten Cheribon
en Kediri qv Java. — 6) K., het rijkje Badong op
bet eiland Bali ; zie BADONG. 7) K., een rijkje
(waarin ook een berg K.) op het eiland Flores, in
Mangeraai, is bewoond door een ruw yolk en grenst
eau het rijk der Rokkaas. — 8) K., rivier op Sumatra, resid. Padangsche Bovenlanden, afd. Zes-Kotaas.
— 9) Kota-Bali- Tengah, district op Sumatra's westkust, landschap Lintouw, resid. Padangsche Bovenlanden. — 10) Kota-Bangil, district op Java, resid.
Pasoeroewan, regentschap Bangil ; in dit district de
hoofdplaats Bangil. — 11) Kota-Baroe, district op
Sumatra, rijk Siak, aan de rivier K., in 't landschap
der Zes-Kotaas. — 12) Kota-Boekit, district op Sumatra's westkust, afd. Mandaheling, landschap Pakanten. — 13) Kota-Lawas, district op Sumatra,
resid. Padangsche Bovenlanden, afd. der Vijftig
Kotaas. — 14) Kota-Malang, district op Java, resid.
Pasoeroewan, afd. Malang, heeft 24 dorpen, waaronder de hoofdplaats Malang.-15) Kota-nan-Ampe
en 16) Kota-nan-Gedang, twee districten in de Pa-
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jaar verliet hij Rusland andermaal, en kwam naar

Koudum, of Koldum, dorp in Friesland, 1 uur
gaans bezuidoosten Hindeloopen ; met onderhoorigbeden 1000 inw.; is de geboorteplaats van den held
Jacob Binkes (zie Thrums), die zich 12 Dec. 1677
met het fort Tabago in de lucht liet vliegen.
Koukerk, h 1 "d orp. Zie —OUDEKERR.
K
Koukerke, verkorte naam van twee zeeuw-

Weimar; spoedig echter had hij hoogloopende twisten met Gethe en diens vrienden, zoodat hij zich
genoodzaakt zag keen te gaan. Hij reisde in Frankrijk en in Italie, en werd overal met onderscheiding
ontvangen. Vervolgens kwam hij zich 1802 te Berlijn nederzetten, waar hij gezamenlijk met Merkel
den Freinziithige uitgaf, zijnde een blad, vijandig tegen
Frankrijk, zoodat hij na den slag bij Jena zijn bebond moest zoeken in de vlucht. Van 1806 of hield
hij weder verblijf in Rusland, vergezelde 1813 keizer
Alexander als secretaris of staatkundig schrijver, en
stelde verscheidene der manifesten en proclamatien,
die Coen in Europa verspreid werden. In 1817 kwam
hij met den titel van staatsraad in russische dienst
naar Dnitschland terug, om over den staat der letterkunde en over den openbaren geest daar te lande
verslag op te zenden naar Petersburg. Van die taak
kweet hij zich op eene wijze, kwetsend voor het
streven naar vrijheid, dat zich vooral onder de studeerende jongelingschap openbaarde; en door een
jongen heethoofd, Sand genaar ► d, werden hem deswege '23 Maart 1819 te Manheirn verscheidene dolksteken toegebracht, die dadelijk zijnen dood ten gevolge hadden. Ontegenzeggelijk is K. de vruchtbaarste blijspeldichter van Duitschland, en geestigheld, vindiugrijkheid en losheid in liet behandelen
van zijn onderwerp zijn hem niet te ontzeggen;

maar voor het overige missen zijne stukken esthetische waarde en zedelijk-nationale strekking. Hij
vestigde zijnen naam met .Menschenhaat en Berouw"
en .de lndianen in Engeland" (1789); bet getal
zijner tooneelstukken bedraagt niet minder clan 211
(verzameld in 28 din. Leipzig 1797-98; 44 din.
Leipzig 1827-29; 40 din. Leipzig 1840-42). Ook
als romanschrijver en geschiedschrijver heeft K.
eenige proeven geleverd. Ouk zijne IiNizen zijn in
druk verschenen te Weimar (1821 en 1830).
K. (Otto von), tweede der vele zones van den vorige, geb. 19 Dec. 1787 te Reval, deed met hrusenstern de reis rondom de wereld, ontdekte op zijne
tweede zeereis (1815-18) in de Zuidzee verscheidene eilanden, en in de nabijheid van de Beringstraat
eene zeeengte, die naar hem genoemd is (zie het
volgende art.). Van zijne derde reis keerde hij 11
Juli 1826 terug, en stierf te Reval 5 Febr. 1846.
Kotzebue sond, eene golf, die door de IJszee gevormd wordt aan de ► oordwestkust van Amerika, bezuidoosten de Beringstraat ; werd 1816 ontdekt door den russ. zeekapitein Otto von Kotzebue.
Kbtzschenbroda, marktvlek in Saksen, amt
Dresden, rechts aan de Elve, en aan den LeipzigDresdener spoorweg; 1300 inw. In 1645 weed hier
tnsschen de Zweden en de Saksen de wapenstilstand
gesloten, die gevolgd word door den Munsterschen
vrede.
Koudekerk, 1) veelal verkort tot Koukerk,
dorp in Zuid-Holland, vijf kwartier gaans beoosten
Leiden, aan den Rijn ; 1300 inw.; wordt genoemd
als geboorteplaats van den beroemden Rembrandt,
ofschoon de moles, waarin hij geboren is, eigenlijk
onder de gerneente Hazerswoudestaat.— 2)zeeuwsch
dorp; zie KOUDEKERKE.
Koudekerke, 1) dorp -op het zeeuwsche eil.
Walcheren, 1 uur gaans bezuidw. Middelburg ; 1200
inw.; geboorteplaats van den ontleedkundigeJoannes
Wakens (geb. 27 Dec. 1604, als professor gest. te
Leiden 1649). — 2) gehucht op het zeeuwsche eil.
Schouwen, vroeger welvarend dorp; telt nu 230 inw.
Kouderwoude, friesch dorp. Zie het art.

—
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sche dorpen. Zie KOUDEKERKE.

Kovaszna, dorp in den stoel Haromszek van
het zevenbergische land der Szeklers; 3500 inw.;
druk bezochte minerale bronnen.
KOvesd, Mezo-Kovesd, marktvlek in het hong.
.comitaat Borsod ; 8500 inw.
Kowel, stad in 't russ. gouvt. Volhynie, aan den
Turija; 4000 inw.
Kowno, duitsch Kauen, stad in russ. Polen,
aan de samenvloeiing van de Wilia en den Niemen,
12 mijlen ten W. N. :W. van Wilna; 21,200 inw.
(de helft Joden). Het is de hoofdplaats van het russ.
gouvernement K. (mina 739 vierk. mijlen, met
circa 990,000 zielen).
Kowo - Bayem, dorp op Java, resid. Kadoe,
ads.-resid. Magelang, was gedurende den opstand
der Javanen (1825-1830) een schuilnest der mui-

telingen, die echter 3 Juli 1828 door de nederl.
troepen met geweld werden verdreven.
Kowrow, stad in 't russ. gouvt. Wiadimir,
aan de Kljasma ; 2000 inw.

Koz, twee verschillende personen in het 0. T.;
I Chron. 4: 8; Ezra 2: 61 ; Neb. 3: 4, 21; 7: 63.
Kozakken, in Rusland Kasaks, een slawische
volksstam, afstammelingen van de oude nowgorodische en kiewsche Russen, die in de middeleeuwen

nu eens bet heersehende yolk waren, dan weder aan
vreemde overweldigers, zooals de Polen en de Tar-

taren, steeds strijdvaardig en in den oorlog gehard
het hoofd boden. Zij splitsen zich in twee hoofdstammen. Tot den eersten, d. i. den malo-russischen
of klein-russischen stam behoorden deSaporogischeK.
woonachtig in den omtrek der watervallen (porogi)
van den Dnieper: dit zijn de roofzuchtigste en de
onhandelbaarste van alien ; den tweeden hoofdstam
vormen de Donsche K. (zie DONSCHE). Tot Nov. 1860
vormden de K. van Koeban het land der Tsjernamorische K., een afzonderlijk russ. gouvernement
van circa 575 vierk. mijlen met 203,000 bewoners,
en Jekaterinodar tot hoofdstad. De K. zijn kloeke
ruiters en vormen eene lichte kavallerie, die eene
geduchte strijdmacht der Russen is tegen iederen
vijand. Er zijn ettelijke geregelde regementen K.,
doch het grootste gedeelte vormen de ongeregelde
troepen. Tegenwoordig bestaat de Koiokken-armee
nit de volgende bestanddeelen: 1) de K. van den
Don, 2) Koeban, 3) Terek, 4) Astracan, 5) Orenburg, 6) Oeral, 7) van Mestsjerak, 8) van Azof,
9) van Nieuw-Rusland, 10) die der transbaikalsche
armee, en 11) de K. van den Amoer (Amur). Elk
dier elf korpsen staat under het opperbevel van
eenen hetman. Overigens hebben de K. nog hunne
eigene wetter] en instellingen; meerendeels behooren
ze tot de orthodox-grieksche Kerk. — De K. treden
't eerst in de geschiedenis op omstreeks de helft der
15e eetiw. Sedert 1516 vormden de K. der Ukraine
(een der drie groepen van de Sapogorische K.) in
verschillende korpsen eene soort van militair cordon
voor Europa tegen de Tartaren en de Turken : ze
stelden zich aanvankelijk in dienst van de Polen,
door wie hnn het reek werd toegestaan hun eigen
bewind to hebben. Het duurde echter niet lang of
de K. der Ukraine werden ontevreden over de poolsche overheersching, en kwamen in opstand, onder

Kozbi

Kralingen

hun hetman Powluk in 1638, vervolgens onder
Sjmielnicki 1647. Bij Berestek overwonnen, werden
zij met verregaande hardheid door de Polen behandeld, weshaive een groat aantal K. overging tot de
Russen (1654 1657). Door de verbrokkelingen van
Polen kwam de gansche Kozakken-bevolking van
het westen under het gezag van Rusland. Zij droegen echter een geruimen tijd, slechts met weerzin,
bet juk van hunne nieuwe meesters, en kwamen
meer dan eens in opstand, zoo o. a. under Peter den
Groote, toen de vermaarde Mazeppa, destijds hetman
der Ukraine, een verbond sloot met Karel XII. In
1828 en 1829 deden de K. der Zwarte Zee eene
poging om zich onafhankelijk te verklaren, maar
keizer Nikolaas bracht hen tot onderwerping. De
Donsche K. onderwierpen zich van lieverlede aan
het gezag van Rusland, na het teniet gaan van de
koningrijken Astracan en Kazan.
Kozbi, dochter van den midianitischen vorst
Zur, werd in ontucht met Zimri, den zoon van Salu,
uit den scam der Simeonieten, overvallen door Pinehas, die beiden te gelijk doorstak met eene speer ;
Num. 25 : 15-18.
Kozeba, of Chozeba, vermeld I Chron. 4: 22.
Kozelsk, stad in europ. Rusland, gouvt. Kaloega, aan de Jizdra, 15 uren gaans bezuidw. Kaloega ; 4500 inw.; was vroeger versterkt, en wederstood de Tartaren bij den inval van Batoe-khan ; in
1777 door brand vernield, is K. regelmatig weder
opgehouwd.
Kozienice, russ. Kosenize, stad in 't poolsche
gouvt. Radom, op den linkeroever van den Weichsel, 13 mijlen benoordw. Sandomir; 3000 inw.; geboorteplaats van Polen's honing Sigismund I.
Krabbendijke, dorp op het zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, vierdhalf our gaans bezuidoosten
Goes, een half uur gaans benoordw. Bath.
Krafto, groot eiland 7i C ARAFTO.
Kragerb, havenstad in het noorweegsche amt
Bradsberg, aan de kust, 14 mijlen benoordoosten
Christiansand ; 3300 inw,
Kragon, berg op Java, residentie Djokdjokarta ;
in de nabijheid 6 Sept. 1828 belangrijke overwinning der nederl. troepen op de miters.
Kragujevatz, stad met 3500 inw. in het
binnenland van Servie, aan de Lepenitza, 12 a 13
mijlen bezuiden Semendria, was de residentie-stad
van vorst Milosj.
Krain, lat. Carniola, oostenrijksch kroonland,
gelegen tusschen Karnthen (Carinthi a ), Stiermarken, Croatia, Istria en G6rtz, is ruim 181 vierk.
mijlen groot, bevolkt met circa 468,000 zielen (waaronder slechts 30,000 Duitschers), wordt in het N.
door de Carnische of Karnther Alpen, in het Z. door
de Julische of Krainer Alpen doorloopen, en heeft
tot voornaamste rivier de Save, waarin zich Kulpa,
Zayer, Kanker, Feistritz, Leibnitz en Gurk ontlasten ;
de hoofdplaats van bet kroonland K: is Laibach. De
naam K. komt van het woord Krai, d. i. grens, dewijl
bet de grens of het uiteinde was van het land der
slawische IVenden, de latijnsche naam Carniola is
ontleend aan de Carni, die gehouden worden voor de
oudste bewoners des lands. Achtereenvolgend behoordeK. aan deRomeinen,aan dellerulen,aan de0ostGothen, aan de Longobarden, aan de Veneden, werd
vervolgens veroverd door Karel den Groote en door
deden aan den hertog van Friuli geschonken. Sedert
972 had K. een eigen markgraaf. Toen de krainer
markgraven uitgestorven waren, werd (1245) hertog
Frederik de Stoute van Oostenrijk met hunne bezittingen beleend ; in 1364 kwamen ook de overige

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

dam ; 700 inw.; door de gemeente K. loopt een gedeelte van eenen ouden romeinschen weg (vandaar
het spreekwoord .zoo oud als de weg van Kralingen");
zalmvangst.
Krammer (bet), rivier ten zuiden van de prov.
Zuid-Holland, komt uit het Volkerak, loopt in eene
westelijke ricking tusschen bet z.-holl. eiland Goedereede-en-Overflakkee en het zeeuwsche eiland
Philipsland, en ontlast zich in de Grevelingen.
Kranaus, na Cecrops koning in Attica ; naar
K. werden de Atheners genoemd Kraneers, en heette
de acropolis in Athene Kranea.
Kranenburg, marktvlek in Rijnpruisen, 2
uren gaans bewesten Cleve; 1100 inw.; gesticht in
1388 door Adolf, graaf van Meurs.
Kraniohfeld, voormalig graafschap in Thuringen, is that's in het hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen een amt, waarvan hoofdplaats
de stad K., die door de Ilm in twee deelen wordt
gescheiden ; het gedeelte op den linker-oever der
rivier heeft circa 1500 jaw.; terwijl het gedeelte op
den rechter-oever, dat tot Weimar behoort, 700
inw. heeft.
Kranowitz, marktvlek in pruis. Silezie, 10
mijlen bezuidoosten Oppeln ; 2200 inw.
Krantz (Albert), duitsch kronijkschrijver, geb.
omstr. het midden der 15e eeuw te Hamburg, eerst
philos. en theol. professor te Rostock, daarna geestelijke te Hamburg, waar hij 7 Dec. 1517 stierf,
werd herbaalde malen tot diplomatieke zendingen
gebezigd, was wel is waar een tegenstander van het
ultramontanismus, doch ook jegens de kerkhervorming niet gunstig gezind. Men heeft van hem :
Saxonia, sive de Saxonicce geniis vetusta origine
(Frankf. 1575 en 1621 in fol.); V andalia, sive Historia
Vandalorum (Frankf. 1575 in fol.).
Krapacks, of Carpathen, ook Carpathisch gebergte, eene groote bergketen, die noordelijk Hongarije en oostelijk Zevenbergen van Galicia en Moldavia scheidt, loopt van het W. naar het 0., vervolgens naar het Z. 0., en dan nagenoeg regelrecht
naar het Z.; de K. vormen als bet ware een grooten
boog, waarvan de binnenzijde naar het zuiden gekeerd is. Ofschoon niet zoo hoog als de zwitsersche
Alpen, bieden de K. toch pieken aan, die eene hoogte
hebben van 3100 nederl. ellen.
Krapf (Joh. Ludw.), geb. 11 Jan. 1810 te
Derendingen bij Tubingen, eerst vicaris (d. i. kapellaan) te Wolfenhausen, ging 1837 als missionaris
naar Abyssinia, waar hij tot 1842 voornamelijk in
Ankober verblijf hield. Nadat hij 1843 nogmaals
Sjoa bezocht had, bereisde hij tot 1853 de oostafrikaansche kustlanden, en bracht met zijne ambtgenooten Rebmann en Erhardt de eerste kondschap
aangaande het bestaan van het groote binnenmeer
Oeniamesi en van het sneeuwgebergte Kilimandzjaro.
Na een bezoek in Londen (1854) vertrok hij andermaal naar Abyssinia, doch werd door koning
Theodorus afgevvezen, en keerde naar Europa terug,
waar hij 1855 naar zijn geboorteland ging en zijne
Reisen in Ostafrika (2 din. Kornthal 1858) in het
Licht gaf. Niet alleen jegens de geographic heeft K.
zich zeer verdienstelijk gemaakt, mar ook vooral
jegens de taalkennis, door te bewijzen hoeveel verband er bestaat tusschen de oost-afrikaansche kusttalen en die der Kaffer-, Betjoeana- en Boendavolkeren.
Krapiak, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
4 palen van Bantoelan; 20 Nov. 1825 overwinning
der nederl. troepen op de muiters, die zich in Maart
1826 andermaal van K. meester maakten, doch reeds

Kratzau
spoedig voor de in aantocht zijnde nederl. troepen
de vlucht namen.
Krasioki (Ignatius), poolsch dichter, geb. 4
Febr. 1735 te Dubiecko, gest. als aartsbisschop van
Gnesen 14 Maart 1801. Complete editie ztner werken (10 dln. Warschau 1803-4; 10 dln. Berlijn
1845).
Krasinski (Sigmund, graaf), poolsch dichter,
geb. 19 Febr. 1812 te Parijs, studeerde te Warschau,
hield sedert afwisselend verblijf te Warschau, to
Petersburg, in Duitschland, Zwitserland, Italie en
Frankrijk, en stierf 24 Febr. 1859 to Parijs.
K. (Vincent, graaf), vader van den vorige, geb.
1782, adjudant van Napoleon I, sedert 1814 russ.
generaal, gest. 1858.
Krasnik, stad in bet poolsche gouvt. Lublin,
11 a 12 uren gaaus bezuidw. Lublin; 4200 inw.
Krasnoi, stad in 't russ. gouvt. Smolensk, aan
de Mereika en Swinaja, 11 a 12 uren gaans bezuidw.
Smolensk,; 2150 inw.; was in 1812 verscheidene
malen bet tooneel van gevechten, o. a. 5 en 6 Nov.
werd hier door de Russen eene gevoelige nederlaag
aan de van Moskou terugtrekkende Franschen toegebracht.
Krasnoijar, stad in 't russ. gouvt. Astracan,
op een eiland aan de oostmonden der Wolga ; 4000
inw.; residentie van den khan der Kalmukken.
Krasnojarsk, stad in 't russisch-siberische
gouvt. Jeniseisk, aan den Jenisei, op den grooten
weg tusschen Tobolsk en Irkoetsk ; 7000 inw.
Krasnoje Osero, zontmeer in het russische
stadhouderschap Taurie, heeft 9 mijlen omtrek.
Krasnoje Selo, dorp benoordw. Petersburg;
2800 inw.; keizerlijk kasteel.
Krasnokoetsk, stad in 't russ. gouvt. Charkow, aan de Merla, 8 mijlen bewesten Charkow;
6000 inw.
Krasnolobodsk, stad in 't russische gouvt.
Penza, aan de Moksja, 29 mijlen benoordw. Penza ;
8000 inw.
Krasnostaw, stad in 't poolsche gouvt. Lublin, aan den Wieprz ; 4000 inw.
Krassak, of Krassa, rivier op Java, ontspringt
op den berg Merapi, loopt westwaarts langs de districten Bligoe en Remameh, vormt de grensscheiding
tusschen het zuidelijk gedeelte der residentie Kadoe
en de Solosche en Djokdjokartasche Vorstenlanden,
en vereenigt zich bij Bligoe met de Progo. Bij den
overtocht van de K., 22 Sept. 1825, stieten de nederl.
troepen op eene sterke bende muiters, die echter
spoedig op de vlucht geslagen werd.
Krasso, of Krassova,honcraarsch comitaat, groot
108 vierk. mijlen, met 350,000 zielen, vormt met
de comitaten Terries en Torontal het hongaarsche
banaat, en bevatte van 1849 tot 1860 het district
Lugos van het wojwodschap Servie ; de hoofdplaats
is Lugos.
Kraszewski (Jozef Ignatius), geb. 29 Nov.
1812 te Warschau, zich op zijn landgoed Omelnow
in Volhynie uitsluitend toewijdende aan de letterkunde, is de vruchtbaarste der hedendaagsche rornanschrijvers van Polen.
Kraszna, hongaarsch comitaat, ruim 19 vierk.
mijlen groot, bevolkt met circa 44,000 zielen, hehoorde van 1849 tot 1860 bij Zevenbergen, is over
het geheel genomen bergachtig, en slechts in de
dalstreken voor den landbouw geschikt. De hoofdplaats is het marktvlek K., met 2600 inw., aan de
rivier K.
Kratzau, stad in Bohemen, kreis Buntzlau, aan
den spoorweg Zittau-Reichenberg ; 3600 inw.
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Krewerd

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

Krems,f
hoo.dp.aats van den oostenrijkschen
kreis Obermannhartsberg, aan de uitwatering van
de 8 mijlen fang zijnde rivier K. in den Donau, en
aan den voet van den Mannhartsberg, 15 uren gaans
benoordw. Weenen ; 6900 inw. De haven van K. is
het naburige stadje Stein, waar al de schepen lossen,
die koopwaren nit Bohemen en Moravia aanbrengen;
tusschen K. en Stein heerlijke wandeldreven. Vermaard is het Kremser loodwit.
Kremsier, slaw. Kromerzig. stad in den moravischen kreis Hradisch, aan de March, 9 wren
gaans bezuidoosten Olmiitz ; 9200 inw.; zomerpaleis
van den aartgbisschop van Olmiltz, in welk paleis
van 15 Nov. 1848 tot 7 Maart 1849 de van Weenen
naar K. verlegde eerste oostenrijksche rijksdag zijne
zittingen hield.
Kremsmiinster, marktvlek in Oostenrijk,
Tratin-kreis, aan den Krems, 5 uren pans bewesten
Steyer ; op eene hoogte nabij K. de rijke benedictijner andij, aan welke 157 dorpen toebehooren.
Kretek, dorp op Java, aan de Oepak, resid.
Pekalongang, 5 palen van Kalibeber; 12 Mei 1829
overwinning der nederl. troepen op de mailers.
Krethi en Plethi, d. i. scherprechters en
voorloopers, zoo heette de lijfwacht van koning
David (vermeld H Sam. 8: 18; 15: 18; 20: 7, 23;
I Kon. 1: 38, 44 ; I Chron. 18: 17); tegenwoordig
bezigt men die uitdrukking in den zin van 'Jan Rap
en zijn maat".
Kretsehmann (Karl Friedrich), duitsch d ichter, geb. 4 Dec. 1738 te Zittau, griffier der rechtbank aldaar, gest. 15 Jan. 1809; vooral beroemd zijn
zijne Bardenliedern (1768 onder den gefingeerden
naam van Ringulph in 't licht verschenen); ze komen
voor in zijne Sammtliche Werke (7 dln. Leipzig
1784— 1805).
Kreuth, of Wildbad im Kreuth, dorp in den
beierschen kreis Oberbaiern, 3 uren van het Tegernmeer, 2911 vt. boven den spiegel der zee, beroemde
badplaats met koude zwavelbronnen; druk bezochte
inrichtingen voor de melkkuur en de kruidenkuur.
Kreutz, of Koros, vruchtbaar gespanschap in
Croatia, aan de noordzijde in aanraking met den
Donau, heeft tot hoofdplaats de versterkte koninklijke
vrijstad K. (hong. Ktiros-Vasarhely, lat. Crisium),
aan den Glogovnicza, ruim 8 uren gaans bezuidoosten Warasdin, met 3500 inw.
Kreutz (Heiligen). Zie HEILIGENKREUTZ.
Kreutzburg, I) stad in Saksen-WeimarEisenach, aan de Werra, ruim 6 uren gaans benoordw.
Eisenach ; 2600 inw. — 2) stad in pruis. Silezie;
zie CREUTZBURG. - 3) stad in 't pruis. reg.-district
(en 6 uren gaans bezuidw. de stad) Koningsbergen ;
2200 inw. — 4) versterkte stad in 't russ. gouvernement Vitebsk, aan de Duna, 21 uren gaans bewesten Reshitza ; 2000 inw.
Kreutzer (Rudolf), componist en beroemd
violist, geb. 16 Nov. 1766 te Versailles, leerling van
Stamitz en Viotti, laatstelijk onderwijzer voor de
viool aan het Conservatoire en eerste:orchestmeester
der Opera te Parijs, gest. te Geneve 16 Jan. 1831.
Kreutz Kosteletz, dorp in den boheemschen kreis Praag; circa 450 inw.; van Kier trokken
in 1419, onder aanvoering van Ziska. omstreeks
40,000 Utraquisten, nadat zij 29 Sept. het Heilig
Avondmaal onder beiderlei gedaante gebruikt hadden, op Praag aan, om den Wyssehrad te bestormen.
Kreutznaeh. Zie C_REUTZNACH.
Krewerd, of Krewert. dorp in Friesland, I
uur gaans benoorden Appingedam, bestond reeds in
de 13e eeuw, en heeft thans omstr. 100 inw.

der echt itberlieferten Grundsymbole der Freinzaurerei
(3e druk Dresden 1820).
Krauseneek (With. von), pruisisch generaal,
geb. 13 Oct. 1775 te Baireuth, gest. 2 Nov. 1850,
onderscheidde zich in de fransche oorlogen en maakte
zich vooral verdienstelijk als chef van den generalen
staf. Zijne •Gedenkschriften" verschenen in het licht
te Bergin 1851.
Krawang, residentie in bet westelijk gedeelte
der noordkust van het eiland Java, groot 83 vierk.
mijlen, bevolkt met 152,000 zielen'; de hoofdplaats
met eene groote zijdespinnerij.
Kray (Paul, vrijheer van), oostenrijksch veldtuigmeester, geb. 1735 te Kasrnark, gest. te Weenen Jan. 1801 ; hij was een degelijk krijgsman, werd
in den veldtocht van 1796 luit.-veldmaarschalk,
voerde later het opperbevel over de armee in Italie,
1800 het kommando der Rijn-armee, dat hij echter,
na voor de overmacht der Franschen te hebben moeten zwichten, afstond aan aartshertog Johan.
Kreibitz, stad in Bohemen, kreis Leitmeritz ;
1500 inw. In de nabijheid de dorpen Nieder-K., met
1700 inw. (meest linnenwevers, zeeftenmakers en
marskramers) en Ober-K., met 900 inw.
Kreilerboseh, voormalig bosch in Friesland,
tusschen Stavoren, Enkhuizen en Texel, tusschen
het tegenwoordige Friesland en het tegenw. NoordHolland ; dit bosch werd 1173 door de Zuiderzee
verzwolgen ; ter plaatse, waar het gestaan heeft, ligt
in die zee eene zandbank.
Kreittmayr (Wiguleus Aloys Xaver, baron
van), beiersch staatsman, geb. 1 Dec. 1701 te Munchen, onder keurvorst Max Joseph 11 geheimraadskanselier en conferentie-minister, gest. 27 Oct. 1790 ;
op de paradeplaats te Munchen is hem 1845 een
gedenkteeken opgericht. Hij heeft zich ook zees verdienstelijk gemaakt door de uitgave van den Codex
juris Bavarici judiciarii (Munchen 1751 ; nieuwste
druk 1813), den Codex Maximilianus Bavaricus civilis
(Munchen 1758 ; nieuwe druk 1788) en den Novus
codex juris Bavarici criminalis (Munchen 1751 ;
derde druk 1788), waarop nog gevolgd is een Sup-

plementum et index generalis.
Kremenetz, poolsch Krzemieniec, stad in het
russ. gouvt. Volhynie, 26 mijlen bewesten Jitomir;
8700 inw.
Krementsjoeg, stad in 't russ. gouvt. Pultawa, aan den Dnieper, 13 mijlen bezuidw. Pultawa;
23,500 inw.; is de voornaamste koopstad van dat
gouvernement.
Kreml, of Kremlin, in het algemeen eene vesting, of eene veelal midden in de stad gelegene wijk,
die omringd is door wallen en muren. Inzonderheid
echter wordt onder dien naam het K. van Moskou
verstaan. Zie MOSHOU.
Kremmen, stad in 't pruis. reg.-distr. Potsdam, kreis Oost-Haveland, aan een meer; 2900 inw.
Kremnitz, of K rem n icz, hong.Kormocz-Banya,
oude koninklijke vrijstad in het hongaarsche comitaat Bars, 6 a 7 uren gaans benoorden Schemnitz ;
8700 inw.; in den omtrek van ouds beroemde gouden zilvermijnen. Van de munt to K. zijn de bekende

Kremnitzer dukaten.
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Kroenroengan

Krewinnen

Krewinnen, of Krewitschen, een (thans nog
1600 zielen tellend) overblijfsel van een yolk in
Koerland, spreekt de taal der oude Lijflanders, onderscheidt zich door veel eigenaardigs uit de oudheid, en bewoont het kerspel K. onder het rechtsgebied der stad Bauske.
Krim, of Starol-Krim, voormalige hoofdstad
van de KriT, tusschen de steden Caffa en Karasoebazar, heeft haren naam (Krim) gegeven aan den
Taurischen Chersonesus (zie bet volgende art.), en
is thans slechts een vervallen vlek met 600 huizen.
Krim (de), de Taurische Chersonesus der ouden,
schiereiland in bet zuiderdeel van europ. Rusland,
tot het russ. gouvernement Taurie behoorende, is
slechts door de mane landengte van Perekop (tusschen de Zwarte Zee en de Zee van Azof) met het
vasteland van Rusland verbonden, heeft eene kustlengte van 140 mijlen, en beslaat eene oppervlakte
van 360 vierk. mijlen. Aan den weg van Caffa in het
0. verbeft zich het taurische bergland, dat onder
den naam van Jaila de geheele zuidkust als omringt.
In deze zuidelijke streken, die in alien deele het
tegenbeeld zijn van het woeste steppenland in het
noordelijk gedeelte, treft men eene menigvuldige
afwisseling aan van welvarende plaatsen, sterkten
en ruinen uit de oudheid, kloosters, tartaarsche
moskeen, schoone lusthoven en heerlijke olijfboomgaarden. Bij een klimaat, dat voortreffelijk genoemd
mag worden, is de plantengroei rijk en welig ; terwijI het steppenland daarentegen een aantal zoutgronden en zoutmeren bevat, welker uitdampingen
daar de atmosfeer bederven. De hoofdplaats van de
K. is Simferopol ; van de overige steden zijn de
voornaamste Sebastopol, Eupatoria, Caffa, Jenikaleh,
Batsji-Sarai, Karasoe-Bazar, Kertsj. — De naam van
K. is aan dit schiereiland gegeven naar de stad K.
(zie het vorige art.); de oorspronkelijke bewoners
waren de Tauren (Tauri), waarom de Grieken dit
schiereiland Taurio, Tauris of Taurische Chersonesus noemden. De Tauren kwamen zich op dit schiereiland nederzetten in de 6e eeuw v. Chr., stichtten
er verscheidene steden, en vormden omstr. 480 v.
Chr. bet kleine Bosporanische rijk, dat later onderworpen werd door Mithridates, door de Alanen en
door de Gothen. Eindelijk werd de K. overweldigd
door de Hunnen, die er meester van bleven tot in
de 4e eeuw na Chr., toen de K. veroverd werd door
de Hongaren ; deze werden er in de 6e eeuw uit
verdreven door keizer Justinianus, doch in 679 werd
de K. geheel en al onderworpen door de Khazaren.
Na hen volgde de overheersching der Petsjenegen,
der Polowtzen, der Tartaren van Kaptsjak (1237),
der Genueezen (1261); laatstgenoemden stichtten
er de stad Kefa. In 1475 bracht Mahomed II de K.
onder zijn gezag, en stelde er een khan als landvoogd
over aan. In 1783 went de K. bezet door tie Russell,
en in 1791 formeel door Turkije aan Rusland afgestaan. Van 1854 tot 1856 was de K. het tooneel van
den russisch-turkschen oorlog (den Krim-oorlog),
waarin Frankrijk en Engeland werkdadig optraden
als bondgenooten van Turkije (zie SEBASTOPOL).
Kriml, oostenrijksch dorp in het saltzburger
Ziller-dal, is bekend door de trotsche, over de 1000
vt. hooge watervallen, die in de nabijheid gevorrnd
worden door de Krimler Ache, welke rivier nit de
gletschers van den Krimler Tauern komt.
Krimpen, twee zuid-hollandsche dorpen, nl.:
1) K. aan de Lek, vermoedelijk het onde Crempene,
dat reeds vermeld word t in de 1 I e eeuw, ligt derd half
nor gaans oostelijk bezuiden Rotterdam en vierdhalf
uur gaans ten W. Z. W. van Schoonhoven, heeft

ruim 1000 inw., en geeft zijnen naam aan de gansche omliggende landstreek (Krimpenerwaard). In
den 80-j. oorlog was dit K., om den doortocht op de
Lek en de Merwede te beheerschen, een punt van
krijgskundig gewicht, met twee schansen, die echter
21 Fehr. 1576 door de Staatschen aan de Spanjaarden ontweldigd werden. —.. 2) K. op den IJsel, aan
den Use!, 7 kwartier beoost. Rotterdam en vierdhalf
uur gaans westelijk bezuiden Schoonhoven ; 900 inw.
Kringslan, bergpas in Noorwegen, op den
Dovrefjeld, is 2800 vt. hoog ; door dezen pas loopt de
weg van Christiania naar Drontheim, en in dezen pas
werden in 612 de Schotten (aangevoerd door Sinclair)
verslagen door de boeren van Gudbrandsdalen.
Krisjna, d. i. de Donkerblauwe, (Krischna,
Krichna, Krishna), ook wel Kistnah genoemd (niet
te verwarren met de Krisjnaganga), rivier in transgangetisch Indict, ontspringt in de westelijke Ghats,
doorstroomt Bedzjapoer, Bider, Haiderabad, - enz., en
ontlast zich na eenen loop van 178 mijlen in de golf
van Bengalen met verscheidene takken, waaronder
twee voorname monden, nl. de noordelijke, die den
naam K. behoudt, en de zuidelijke, die Seppelek
heet. De K. is slechts bier en daar bevaarbaar, nee.nt
verscheidene andere rivieren in zich op, en vormt
de grensscheiding tusschen Noord-Decan en ZuidDecan. De K. is van alle rivieren in Indic de rijkste
aan diamanten en edelgesteenten.
Krisjna, d. i. de Donkerblauwe, in de indische
mythologic de naam van god Wisjnoe in zijneachtste
incarnatie (Awatara), als noon van Wassoedewa en
de schoone Dewaki, die over Mathura regeerden. Hij
werd heimelijk opgevoed bij herders, om hem te
vrijwaren tegen de vervolgingen van zijnen oom
Kansa (de incarnatie van Siwa), die hem naar het
levee stond, om zich meester te kunnen makes van
het hoogste gezag. Intusschen kwam K. alle hindernissen te boven ; hij had minnarijen met de nimf
Radha, en doodde den draak Kaliya ; schierontelbaar
zijn de wonderen, die aangaande hem verhaald en
bezongen zijn ; hij werd bij ongeluk gedood door
Glen jager Angada, en op zijnen brandstapel kwamen
zich aan den vuurdood offeren al de schoone vrouwen, die verliefd op hem geweest waren (slechts
zestien duizend acht honderd in getal). Met den dood
van K. nam de IJzeren eeuw een aanvang; zie het
art. KALI-YOEGA.
KrisDiaganga, r.v.er. 7 i KISHENGANGA en
KRISJNA.
Kristenaux. Zie KNISTENAUX.
Krith, eene beek, vermeld I Kon. 17 : 3, 5.
Kriwitz, stad in Mecklenburg-Schwerin, 4 uren
gaans ten 0. Z. 0. van Schwerin ; 2000 inw.
KrOben, stad in pruis. Polen, reg.-district Posen; 1700 inw.
Krodo, een god der oude Saksen, werd vereerd
te Costar op den Hartzburg ; dit afgodsbeeld werd
door Karel den Groote vernield.
Kroeh, of Kroemen (d. i. Kroemannen), een
negervolk in Guinea, op de Peperkust en de Ivoorkust, behoort tot den stain der Ashantijnen, en heeft
zich gedeeltelijk aan de republiek Liberia aangesloten. De K. spreken eene taal, die verwant is aan het
Grebo.
Kroekowiecki, poolsch generaal. Zie het
art.

KRUKOWIECKI.

Kroemen, negervolk. Zie KROEH.
Kroenroengan, de zuidelijkste barging van
bet groote Oenarang-gebergte op Java, strekt zich
nit in de resid. Samarang. Op den K. zeven oude
Bramha-tempels, alsook drie zwavelbronnen,

Kroesjewatsj
Kroesjewatsj,

stad in Servie. Zie het art.

KRUSCHEVACZ.

Kroeto, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang; 27 Oct. 1828 belangrijke overwinuing
der nederl. troepen op de muiters.
Krogh (Gerh. Cbristoph von), deensch generaal, geb. 1785 te Aastrup in Jutland, inzonderheid
bekend uit de duitsch-deensche oorlogen van 1848
en 1850, toen hij het opperbevel voerde over de
deensche armee, waarmede hij 24 en 25 Juli 1850
den slag bij Idstedt won, was later en tot 1857
kommandant in de bertogdommen Holstein enLauenburg, en stierf 13 April 1860 te Kopenhagen.
Krojanke, of Krojenka, stad in 't pruis.
district (en ruim 17 mijlen ten W. Z. W. van de
stad) Marienwerder ; 3'200 inw.
A
Krokodillen-rivier. Zie -ALLIGATOR.
Krolewetz, of Korolewetz, stad in 't russische
gouvt. Tsjernigow, 20 mijlen ten 0. Z. 0. van Tsjernigow; 6200 inw.; beroemde jaarmarkt (14-27
September).
Kromau, stad in Moravie, kreis Znaim, aan de
Jarmeritz; 3100 inw.; kasteel van prins Liechtenstein.
Krommenie, aanzienlijk dorp in Noord-Holland, anderhalf uur gaans ten 0. N. 0. van Beverwijk ; leed veel in den 80-j. oorlog, werd 1573 en
1574 geheel in de asch gelegd; 22 Juli 1702 woedde
er een brand, waardoor 38 huizen en de kerk der
Doopsgezinden eene prooi der vlamtnen -werden ;
1724 vernielde een brand 7 huizen te K. Zie het
volgende art.
Krommeniedijk, dorp in Noord-Holland,
2 uren gaans bewesten Krornmenie, waarmede het
eene gemeente vormt, die circa 3000 zielen telt.
Van dit dorp wordt reeds melding gemaakt in 1357.
Krompach, stad in Hongarije, comitaat Zips;
2100 inw.; ijzer- en kopermijnen.
1
Zie r- ROMYOIRT.
Kromvoort, n h h 4-dorp.
Kromy, stad in Rusland, gouvt. Orel, aan de
Kroma en Redna, 8 uren gaans bezuidwesten Orel;
2800 inw.
Kronach, stad met 3200 inw. in Beieren, nabij
Bamberg, en 9 uren gaans benoordw. Beyreuth ;
werd in den 30-j. oorlog belegerd door de Zweden ;
is de geboorteplaats van den schilder Lucas (zie
CRANACH).
Kronborg, citadel in 't deensche amt Fredriksborg op het eiland Seeland, aan de noordzijde
der stad Elzeneur, en aan bet smalste gedeelte van
de Sond, is als 't ware de sleutel tot de Oostzee.
Krongowie, dorp op Java, resid. Djokdjokarta;
20 Nov. 1825 overwinning der nederl. troepen op
de muiters.
Kronoberg, of Wexio, Ian in Zweden, circa
170 vierk. mijlen groot, met 144,000 bewoners, gevormd uit een gedeelte van het landschap Smgland ;
de hoofdplaats is Wexio; en de naam K. is ontleend
aan het thans in rumen liggende kasteel K. op een
eilandje in het Helga-meer, bij Wexio.
Kronos, grieksche naarn van Saturnus.
Kronstadt. Zie r-RONSTADT.
Kropelin, stad in Mecklenburg-Schwerin, 6
uren gaans bewesten Rostock ; 2300 inw.
Kropperistiidt, stad in 't pruis. reg.-distr.
Maagdenburg, kreis Oschersleben; 2100 inw.
Kropswolde, dorp in de nederl. prov. Groningen, derdhalf uur gaans oostelijk bezuiden Groningen ; 500 inw.
Kroscienko, vlek in den galicischen kreis
Sandec; 1200 inw.; minerale (natronzuurhoudende)
bron.
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Krosno, stad in den galicischen kreis Jaslo,
aan de Wisloka, ruim 5 uren gaans ten 0. Z. 0. van
Jaslo ; 2500 inw.
Krossen, thans 7200 inw. Zie r-ROSSEN.
Krotoschin, stad in pruis. Polen, reg.-distr.
(en 11 mijlen ten Z. Z. 0. van de stad) Posen;
8500 inw.; is de hoofdplaats van een aan den prins
van Thurn-en-Taxis toebehoorend prinsdorn.
Krotzka, vlek iii Servie, bij Belgrado, is bekend door de nederlaag der Keizerlijken onder den
graaf van Wallis 23 Juli 1739, toen ze bier geslagen
werden door de Turken.
Krudener (Juliane, barones van), eene vrouw,
vermaard geworden door haar mysticismus, geb.
11 Nov. 1766 te Riga, dochter van baron van Vietinghoff, die gouverneur van Riga was, trad op haar
14e jaar in den echt met baron van K., russisch ambassadeur te Berlijn, doch leefde reeds spoedig van
hem gescheiden. Na lang in de hooge wereld geschitterd te hebben, en een alles behalve vroom en
zedig Leven geleid te hebben te Riga, Petersburg,
Parijs, enz. (in welke laatste stad zij 1804 een roman in het Licht gaf, getiteld Valerie waarmede zij
naam maakte in de letterkundige wereld), onttrok
zij zich omstr. 1809 als plotseling aan alle wereldsche wuftheid, werd dweepachtig vroom, tong door
Duitschland rond, overal gevangenissen bezoekende,
predicatien houdende onder den blooten hemel, met
milde hand aalmoezen uitdeelende, eu zich duizenden aanhangers verschatTende. In 1813 had zij te
Heilbronn een mondgesprek met keizer Alexander,
op wien zij een grooten invloed had, terwijl zij ook
veelvuldig in verkeer kwam met deoverige gekroonde
hoofden, die zich 1814 in Parijs bevonden. Zij gaf
zich voor profetes uit, voorspelde Napoleon's terugkomst van Elba en zijn reeds spoedig daarop te volgen val. Van Parijs begat zij zich naar Zwitserland,
van daar naar Duitschland, waar zij bare bekeeringspredicatien begon. Doch overal boezemde de invloed,
dien zij op de menigte uitoefende, bezorgdheid in
aan de regeeringen, zoodat zij overal genoodzaakt
werd zich te verwijderen. Eindelijk ging zij 1824
,

naar de Krim, om daar eene kolonie te stichten in
den geest barer leerbegrippen ; doch zij stierf nog in
datzelfde jaar (13 Dec.) te Karasoe-Bazar.
Krug (Wilh. Traugott), duitsch philosoof, geb.
22 Juni 1770 te Radis bij Grafenhainichen, werd
1809 prof. der philosophie te Leipzig, ging 1813
als vrijwilliger onder de saksische jagers te paard
om tegen Napoleon te vechten, werd 1834 emeritus,
en stierf 13 Jan. 1842. Van zijne vele werken vermelden wij : Geschichte der Philosophic alter Zeit,
vornehmlich unter Griechen und BOmern (Leipzig
1825 ; 2e druk 1826); Handbuch der Philosophic
und philos. Literatur (2 dln. Leipzig 1820-21 ;
3e druk 1829); Allgenieines Handworterbuch der
philos. Wissenscha ften (4 dln. Leipzig 1827-28;
5e deel 1829-34; 2e druk 1832-34).

Kruh, negervolk. Zie

KROEH.

Kruiningen, dorp in Zeeland, derdhalf uur
gaans bezuidoosten Goes; 800 inw.; had eertijds een
kasteel (Kasteel van K.); bezuiden K. de zoogenaamde ,Slagvelden", waar vermoedelijk de veldslag

plaats had 1258 tusschen de troepen van vrouwe
Aleid, tante van graaf I+ Loris V, en Otto III, graaf
van Gelderland ; te K. was de dappere zeeman (Legier of) Logier Pietersz. geboren. In 1747, bij de
inlegering van krijgsvolk in Zuid-Beveland, was te
K. het hoofdkwartier.
Kruis (St.-), of St.-Cruys, dorp in Zeeland,
circa derdhalf uur gaans bezuidoosten Stuis en
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Kruisbroeders

Kruistochten

zevendhalf uur bezuiden Middelburg ; 200 inw.; 5 en
organiseerde kruistocht werd 1096 ondernomen on31 Aug. 1831 schermutselingen tusschen de nederl.
deraanvoering vanGodfried vanBouillon,ondersteund
door den franschen, normandischen en nederlandtroepen en de Belgen.
Kruisbroeders. Zie de artt. GEESELBROEDERS
schen adel. Behalve Godfried, die aan bet hoofd
en KRUISHEEREN.
stond, zien wij bij dien tocht als aanvoerders: zijne
Kruisbroeders kloosters. Zie het art. broeders Eustatius en Boudewijn; wijders Hugo van
KRUISHEEREN-KLOOSTERS.
Vermaiidois, Robert H (hertog van Normandie),
Kruisheeren (Orde der), eene tijdens de Boemond (grins van Taranto) en zijn neef Tancred
van Apulie, en Raymond van Toulouse. De gewichkruistochten in Palestina gestich te geestelijke ridderorde, die zich in de 13e eeuw in Oostenrijk, Bohetigste momenten nit dezen eersten der K. zijn : de
slag van Dorylea (1097), waarin aan de Musulmanmen, Moravie, Silezie en Polen uitbreidde, en zich
aan den kloosterregel onderwierp. De grootmeester
nen eene totale nederlaag toegebracht werd, de veren de hoogwaardigheidbekleedersdezer orde dragen
overing van Nicea en van Edessa (1097), van Aneen Maltezerkruis met rood email, de gewone leden
tiochie (1098), en van Jeruzalem (15 Juni 1099).
Door de Kruisvaarders (zie dat art.) werd Jeruzaeen kruis van rood atlas met eene zespuntige ster,
Lem verheven tot een Christen-koningrijk, en Godwaarom ze ook Sterredragers genoemd worden. Tefried van Bouillon met het koningschap bekleed ;
genwoordig heeft deze orde nog rijke bezitingen in
doch hij stierf reeds in het volgende jaar (1100).
Bohemen; de grootmeester der orde woont. te Praag,
Edessa was door de Kruisvaarders tot een afzonderwaar men ook sommige K. aantreft onder de profeslijk prinsdom verheven (onder Godfried's broeder
soren. Zie ook het volgende art.
KrUiBheeren—kloosters of Kruisbroeders- Boudewijn); zoo ook Tiberias (onder Tancred van
Apulie) en Laodicea (onderRaymond van Toulouse).
kloosters in de Nederlanden bestonden er vroeger
MiddelerwijI volgden nog nieuwe zwermen Kruiszeven, nl.:
te Franeker, aan de stadswestzijde, gesticht 1468 ;
vaarders, eerst uit Dnitschland onder Welf van
te 's-Hertogenbosch, aan Kuiperkeswal, bij de VuchBeieren, vervolgens ook uit Italie en uit Frankrijk ;
terstraat, gesticht omstr. 1476 ; was in 1.845 wedoch die alien gingen te niet door de trouweloosheid der Grieken en door het zwaard der Turken,
der door 18 zoo paters als broeders bewoond ;
welke laatste zich in 1144 ook weder meester maakte Maastricht, gesticht 1438, dient thans tot militaire
ten van Edessa, hetgeen voor pans Eugenius III
brood ba kkerij ;
eene aanleiding werd tot het uitschrijven van den
te Roermonde, gesticht 1422, opgeheven 1784 ;
Tweeden Kruistocht, die gepredikt werd door Berop het zeeuwsche eiland Tholen, circa 3 uren gains
benoordoosten Tholen; gesticht 1410;
nard van Clairvaux (den heiligen Bernardus), en
waartoe Frankrijk's koning Lodewijk VII en Duitschte Venlo, gesticht 1399, opgeheven 1795.
Een Kruisbroeders-klooster was ook het klooster
land's keizer Koenraad III werden gewonnen (1147).
Jerusalem te Culenborg; zie JERUSALEM 2).
Niets dan tegenheden ondervonden die beide vorVeel gerucht rnaakte omstreeks 1860 de Orde der
sten in hunne onderneming; desniettegenstaande
Kruisheeren in ons land door de uitzetting uit hun
waren zij 1148 op het punt Damascus te vermeesklooster van zekeren pater Takken, die zelfs een proteren, toen de tweespalt uitbrak onder de edellieden
ces aanhangig maakte, om in het hezit te geraken
die hunne legers aanvoerden, waarvau het gevolg
van een gedeelte der rijke kloostergoederen. Het
werd, dot de geheele krijgstocht mislukte, en de
onwetlige bestaan van het klooster maakte het gebeide monarchen onverrichterzake naar Europa
terugkeerien (1149). In 1187 werd Jeruzalem vermakkelijk, dat bestaan te ontkennen; en nadat pater
Takken eenige jaren een kommervol !even geleid had,
overd door Saladijn, waarop pans Clemens III den
keerde hij, door gebrek en ziekte gedreven, in ootDerden Kruistocht liet prediken door Wilhelmus,
moed tot zijne orde terug, en werd in genade aanaartsbisschop van Tyrus. Daarop toog keizer Fredegenomen, doch stierf reeds kort daarna.
rik I met een leger naar het Heilige Land (1189);
Kruissche, voormalig dorp in Staats-Vlaan- de koningen Filips August van Frankrijk en Richard
dezen, prov. Zeeland, is sedert tan.. verzwolgen door
Leeuwenhart van Engelaiid begaven zich (1191)
den Braakman (een tak van de Wester-Schelde).
insgelijks ieder met een leger derwaarts; doch de
uitslag van dezen tocht beantwoordde geenszins aan
Kruistochten. Order dezen naam verstaat
men inzonderheid de krijgstochten, die onder de
de algemeene verwachting. De armee van den keibegunstiging van den paus door verscheidene chriszer werd nagenoeg geheel vernietigd in Azle, en hij
ten-vorsten en edellieden nit Europa ondernomen
zelf verdronk in den Calycadnus (1190). Tusschen
werden tusschen het laatst der Ile en het einde der
de beide koningen broeide een naijver, die openlijk
13e eeuw, ten einde Palestina te veroveren en de
uitbrak na de bemachtiging van St.-Jean-d'Acre.
macht van het Mahomedanismus te fnuiken. IntusReeds spoedig daarna keerde Filips August naar
schen is de naam van K. ook wel gegeven aan anFrankrijk terug (1191); en al de heldenmoed van
dere krijgstochten, die ten doel hadden de uitroeiRichard Leeuwenhart verschafte hem geen ander
ing of de door middel van het zwaard bewerkte heresultaat, clan dat hem door den hooghartigen Sakeering van niet-Christenen en ketters (bijv. de
ladijn een wapenstilstand your een tijdperk van
heidensche Pruisen en de Albigenzen). Wij hebben
drie jaren toegestaan werd.---Order pans Innocenbier echter slechts te doen met de K. naar het Heitins Ill predikte Foulques (Fulco) van Neuilly den
lige Land. Een eerste tocht van dien aard werd onVierden Kruistocht (1202), waaraan deelgenomen
dernomen ten gevolge van de predication van Petrus
weal door Boudewijn IX (graaf van Vlaanderen),
van Amiens (1094); doch aangezien men daarbij to
I3onifacius II (markies van Montferrat), en Hendrik
werk ging zonder doordacht plan, zonder vooraf geDandolo (doge van Venetie). De armee der Kruisnomene verstandige maatregelen, was deze kruisvaarders kwam echter niet verder dan Constantinotocht niet veel meer dan eene dollemans-ondernepel, verdreef daar den troon-overweldiger Alexius
ming, die reeds volkomen mislukt was toen men
Angelus (1203), en plaatste Alexius den Jonge op
Klein-Azie bereikte, en die dan ook niet onder tie
den troon; maar in het volgende jaar werd Constaneigenlijke K. wordt medegeteld, De eerste goed-getinopel door de Kruisvaarders ontweldigd aan Ducas
—
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Murtzuphlus, en hunne aanvoerders deelden onderKrumau, stad in Bohemen, aan de Moldau,
5 uren gaans ten Z. Z. 0. van Budweis; 6100 inw.,
ling het Grieksche rijk : Boudewijn ontving den titel
kasteel van prins Schwartzenberg, aan wien de heervan keizer. Daar deze tocht dus 1204 eindigde zonder het eigenlijke doel (Palestina) bereikt te hebben,
lijkheid toebehoort, die hertogdom K. beet en waarworth hij door velen niet onder de K. medegerevan K. de hoofdplaats is.
kend. Onder pans Honorius III zag men 1217 den
Krumbach, marktvlek in den beierschen kreis
Zwaben ; 1450 inw.; in de nabijheid de druk beVij[den Kruistocht ondernemen (of den Vierden, als
men den vorigen niet medetelt). Aan het hoofd
zochte badplaats Krumbad.
stonden Jan van Brienne, die den titel voerde van
Krumen, negervolk. Zie KROEH.
koning van Jeruzalem, en Andreas II, koning van
Krummenau, dorp in 't zwitsersche kanton
St.-Gallen, district Opper-Toggenburg; 1600 inw.;
Hongarije. Laatstgenoemde zag zich echter reeds
bij K. eene door de natuur gevormde rotsbrug over
spoedig door den opstand zijner magnaten genoopt
de Thur.
terug te keeren naar Hongarije, waarop de kruistocht werd voortgezet (1218) door graaf Willem
Krtinitz (Joh. Georg), duitsch geleerde, geb.
1728 te Berlijn, gest. 20 Dec. 1796, inzonderheid
van Holland. In 1219 werd Damiette veroverd, dat
echter reeds in 1221 weder verloren ging. Nu werd
bekend door zijne Oekonomisch-technologische Endoor den paus met den meest mogelijken aandrang,
cyklopadie, waaraan hij 1773 begon, en waarvan hij
73 deelen in het licht zond. Na zijnen dood werd
en met alle kracht, tot het ondernemen van eenen
Zesden Kruistocht (of Vijfden, zie boven) aangedie voortgezet door Fried. Jac. en Heinr. Gust. Florke,
vervolgens sedert 1815 eerst door W. D. Korth aldrongen bij keizer Frederik II, die 1228 naar het
Heilige Land toog, en althans zooveel uitwerkte dat
leen, daarna door dezen gezamenlijk met C. 0. Hoffer een tienjarig bestand weal gesloten, en dat Jerumann, totdat die Encyclopedie in 1858 voltooid was
in 242 deelen.
zalem hem zonder slag of stoot door sultan Meledin
werd overgeleverd, zoodat de heilige plaatsen zich
Kruschevacz, turksch Aladzja-Hissar, stad
in Servie, nabij de vereeniging van de servische met
wederom in handen der Christenen bevonden. Den
Zevenden Kruistocht (of Zesden, zie boven) onderde bulgaarsche Morawa, 7 mijlen bewesten Nissa ;
nam in 1248 Lodewijk de Heilige van Frankrijk,
4000 inw.; mid kasteel ; voordat Servie veroverd
was door de Turken, was K. de hoofdstad.
die daarbij voornanielijk het oog had op de verovering van Egypte. Hij bemachtigde Damietta, en beKruschwitz, poolsch. Kruswice, stad in het
vocht zelfs eene overwinning aan de Massouri (1250);
pruis. reg.-district Bromberg, kreis Inowraclaw, aan
doch doordien de pest in zijn leger uitbrak, was hij
het noordeinde van het Goplo-meer; 660 inw.; was
genoodzaakt te wijken, en viel zelf in handen van
eertijds de beroernde zetel der bisschoppen van
den vijand. Slechts tegen eenen zeer hoogen losprijs
Kujawien.
werd hij aan de vrijheid teruggegeven, bracht toen
Kruse (Karsten, d. i. Christiaan), geschiedvier jaren in Palestina door, waar hij eenige plaatkundige, geb. 9 Aug. 1753 te Hiddigwarden in het
sen lief versterken, en keerde naar Frankrijk terug
Oldenburgsche, was lang leeraar aan het gymnasium
1254, na den dood van zijne moeder, koningin
te Oldenburg, sedert 1812 te Leipzig professor der
Blanche, die gedurende zijne afwezigheid de ten.aan de historic verwante vakken, gest. aldaar 4 Jan.
gels van het bewind had gevoerd als regentes des
1827. Zijn voornaamste werk is: Ablassund Tabellen
rijks. Eenige jaren later reeds ondernam hij den
.cur Uebersicht der Geschichte aller europaischen
Achtsten Kruistocht (of Zevenden, zie boven) vergeLander and Staalen (4 stukken, Leipzig 1804-12;
zeld van zijne drie zonen en van prins Eduard van
4e dunk 1841). — K. (Fried. Karl Herm.), zoon
Engeland. Hij richtte zijne strijdkrachten tegen Tuvan den vorige, geb. te Oldenburg 21 Juli 1790,
nis, volgens sommige geschiedschrijvers in de hoop
werd 1828 professor der geschiedenis te Dorpat,
om den vorst van die stad, Mohammed Mostanser,
van waar hij 1853 als emeritus naar Duitschland
tot het Christendom te brengen ; doch hij beyond
terugkeerde. Zijne voornaamste werken zijn 0. a.:
zich nauwlijks voor die stad, of hij weal door eene
Hellas (3 dln. Leipzig 1825-27); Necrolivonica
besmettelijke ziekte aangetast, en door den dood
(Dorpat 1842); Urgeschichte der Ostseeprovinzen
aan zijn leger ontrukt. Karel van Anjou, die hem
(Moskau 1816) ; Chronicon Normannorum (Dorachterna was gekotnen, plaatste zich nu aan het
pat 1850).
hoofd der troepen (1270); hij behaalde eenige voorKruseman (Cornelis), nederlandsch historiedeelen, noodzaakte Mohammed de kosten van dezen
schilder, geb. '25 Sept. 1797 te Amsterdam, gest.
oorlog te betalen, en keerde toen naar Frankrijk
14 Nov. 1857 to Lisse.
K. (Jan Adam), een
terug. — Het duurde nu niet tang of de Christenneef van den vorige, geb. 12 Fehr. 1804 te Haarlem,
kolonien, door de Kruisvaarders in 't Oosten gcsticht,
gest. aldaar Maart 1862, muntte vooral uit in het
gingen weder teniet ; en met St.-Jean-d'Acre viel
portret-schilderen, doch leverde ook zeer geachte
1292 de laatste reste van der Christenen gezag in
historie- en genre-stukken.
die streken, en geheel Palestina was weder in de
Krusenstern (Adam Joh., ridden von), rusmacht der Ongeloovigen.
sisch zeeman en reiziger, geb. 8 Nov. 1770 te HagKruisvaarders heeten zij, die deelnamen aan gild in Esthland, stond aan het hoofd der eerste
de Kruistochten naar het Heilige Land.
wetenschappelijk-mercantile reis rondom de wereld
Krukowiecki (Jan, graaf), poolsch generaal, (7 Aug. 1803 tot 19 Aug. 1806), op werken tocht
geb. owstr. 1770, diende tot 1830 in de poolsche
hij verscheidene ontdekkingen (bijv. de Orlowsarmee onder grootvorst Constantijn, werd bij het
eilanden) en vele belangrijke waarnemingen deed.
uitbarsten van de omwenteling gouverneur-generaal
Tot commodore benoemd in 1826, stierf hij 12 Aug.
van Warschau, en 17 Aug. 1831 president van het
1846 op zijn landgoed Ass in Esthland. Hij gaf in
gouvernement, in welke betrekking hij de stad, toen
het licht eene 'Reis rondom de wereld" (3 dln.
Paskiewitsj die aantastte, aan de Russen overleverde.
Petersburg 1810-12, met atlas), waaraan zich aanZonder deswege beloond te worden, leefde hij in
sluiten de mededeelingen van zijne tochtgenooten
vrij knellende omstandigheden tot aan zijnen dood
Lissjanskoi, Langsdorff en Tilesius, en vele latere
(1850 te Warschau).
zeevaartkundige werken van K. zelven.
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Krylow

!hinder

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

Kudriiwzow (Peter Nikolajewitsj), een der
voornaamste hedendaagsche russische geschiedschrijvers, geb. 4/16 Aug. 1816 te Moskou, prof. der
gescbiedenis aan de universiteit aldaar, gest. 18/30
Jan. 1858, leverde ook verscheidene novellen. Zijn
voornaamste historische werk is een Overzicht der
lotgevallen van Italie, sedert den ondergang van bet
westerseh-romeinsche rijk tot aan het herstel van
dat rijk door Karel den Groote (gedrukt Moskou
1851).
Kudritz, marktvlek in 't bong. comitaat Temesvar ; 1600 inw.
Kuen luen, of Kuenluun, groote bergketen
in het binnenland van Hoo-Azie, begint in het
westen met den Karakorum, strekt zich in den BajanKharat oostwaarts uit, en dient over eenen afstand
van 350 mijlen lengte tot scheiding tusschen Tibet
enOpper-Bucharije. Aileen deKarakorum (zie ANEUTA)
is in den laatsten tijd met eenige nauwkeurigheid
gemeten, en bevonden, een der hoogste gebergten
van de aarde te zijn.
Kufa, stad. Zie KOEFA.
Kufstein, of Kuffstein, ook Kuefstein, stad in
den tiroler kreis Innsbruck, in eene bekoorlijke streek
aan de Inn, nabij de grenzen van Beieren, circa 18
uren gaans benoordoosten Innsbruck ; 1500 inw.;
op eene steile rots ligt de vesting Geroldseck of
Josephsburg.
Kugler (Franz Theod.), kunsthistoricus en
dichter, geb. 19 Jan. 1808 te Stettin, professor te
Berlijn, 1849 benoemd tot geheim gouvernementsraad bij het ministerie van eeredienst, gest. 18 Maart
1858. Zijne voornaamste werken : Handbuch der
Kunstgeschichte (4e druk, bewerkt door Liibke,
2 din. Stuttgart 1861-62); Handbuch der Geschichte
der Malerei (2e druk van Burckhardt, 2 din. Berlijn
1847); Geschichte der Baukunst (2 din. Berlijn 1855
59); Kleine Schriftenund Studien zur Kunstgeschichte
(3 din. Stuttgart 1853-55). Hieraan sluiten zich
aan zijne historische werken: Geschichte Friedrich's
d. Gr. (Leipz. 1840; nieuwe druk 1861) en Neuere
Geschichte des preussischen Steals (dl. 1 Berlijn
1844), en eene menigte dichtwerken, inzonderheid
d ramatische. Overigens nog Belletristische Schriften
(6 din. Stuttgart 1852).
Kuhloor, een onder britsch protectoraat staand
rijkje in noordelijk Indie, hehoort tot de zoogenaamde
bergstaten dezerzijds den Sutledzj, is 7 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 33,000 zielen, en heeft, behalve
de hoofdstad Belaspoor, en de plaatsen of dorpen
Buhloor, Anandpoor en Makowal, nog 90 andere
dorpen.
Kuhistan. ZZ iie K— OHISTAN.
Kuhn (Adalbert), taalgeleerde, geb. 19 Nov.
1812 te Konigsberg in de Neumark, professor aan
het keulsche reaalgymnasium te Berlijn, heeft zich
jegens de vergelijkende taalkunde en jegens de
(eigenlijk pas door hem tot wetenschap verhevene)
vergelijkende mythologie der indo-germaansche volkeren ten hoogste verdienstelijk gemaakt. Zijne
tall•jke en uitmuntende taalkundige opstellen in
tijdschriften onvermeld latende, noernen wij van hem :
Die Herabkunft des Feuers und des Gottertranks
(Berlijn 1859); Zur altesten Geschichte der indogerman. Volker (Berlijn 1845); Markische Sagen und
Gebrauche (Berlijn 1842); Norddeutsche Sagen (met
Schwartz, Leipzig 1848); Westfalische Sagen (2 din.
Leipzig 1859).
Kuik. Zie CUES.
i -ULEMBORG.
Kuilenburg, ZIP
Kuinder, vlek of dorp. Zie KUINRE.

-

-

Kninder
Kuinder (de), friesch de Tjonger, lat. Cunera
fluvius,rivier in Friesland, komt uit de hooge veenen
op de grenzen der prov. Drenthe, waar zij nabij het
dorp Hanle ontspringt, scheidt Friesland van Overijsel, en ontlast zich in de Zuiderzee.
Kuinre, lat. Cunera, vlek of dorp in Overijsel,
8 a 9 uren gaans ten N. N. W. van Zwolle, circa
3 uren gaans ten N. W. van Vollenhove, ter plaatse
waar de rivier de Kuinder zich met de Linge vereenigt om zich in de Zuiderzee te ontlasten; 900
inw.; een der beste havens van Overijsel. Het dorp
K. werd 1510 door de Gelderschen overrompeld, die
echter weder spoedig van daar verdreven werden,
doch 1517 op eenen strooptocht ook K. aandeden,
het vervolgens 1524 weder bemachtigden, en het
drie jaren in hun bezit hielden; 1527 kwam K. onder 't gezag van Karel V. In 1580 werd de staatsche
bezetting van K. door de Span jaarden overrompeld,
doch 1528 werd K. door de Staatschen herove,rd ;
in 1672 viel K. in handen der Munsterschen, die het
echter, toen de staatsche troepen in aantocht waren,
ontruimden, na er eerst geplunderd en de kerk in
brand gestoken te hebben. Bij den watervloed Febr.
1825 werd de dijk van K. tot Volleithove geheel vernield, en te K. zelf 27 huizen door de golven verslonden en 13 andere onbewoonbaar gernaakt. Oudtijds was K. de hoofdplahts van een graafschap (het
Land van de K.), dat vooral machtig was vOOr den
watervloed van 1170, toen een groot gedeelte door
de Zuiderzee werd verzwolgen. Omstr. 1190 geraakte de graaf van K. in ooriog met de Friezen, die
1195 zijn kasteel veroverden en met den grond gelijk rnaakten. Later waren de graven van K. gedurig
in oorlog met de bisschoppen van Utrecht, en 1388
(of 1397) verkocht Herman (de laatste graaf van K.)
zijn graafschap voor 7350 golden aan den 51 step
utrechtschen bisschop Frederik van Blankenheim.
Kuka, of Kukaua, stad. Zie KOEKA.
Kuki, yolk. Zie KOEKI.
Kula, marktvlek in 't hongaarsche comitaat
Bacs, aan het Frantzenskanaal; 7000 inw.
Kuldscha, of Koeldzja, ook Ili genaamd, aanzienlijke koopstad in Dzongarije ; omstr. 50,000 inw.;
sedert 1862 resideert te K. een consul. Zie ook
Kulewtscha, of Koeleftsja, dorp in het turksche ejalet Silistria, tusschen Parawadi en Sjoemla
(Schumla) ; bij K. 11 Juni 1829 overwinning der
Russen (onder Diebitsj) op de Turken (onder den
grootvizier Redzjid of Reschid).
Kulikow, marktvlek in den galicischen kreis
Zolkiew ; 2600 inw.
Kulikower vlakte, eene vlakte bij Jepifan
in het russische gouvernement Toela (Tula), met
een gedenkteeken ter gedachtenis van de overwinning, hies 8 Sept. 1380 bevochten door den grootvorst Dimitri IV Donski op den mongoolschen khan
Mamai.
Kulm. Zie CULM.
Kulmain, marktvlek in den beierschen kreis
Opperpalts, district Kemnath; 700 inw.; kasteel.
Het Kulmainer bosch is bijna 4 vierk. mijlen groot.
Kulmbach. Zi e CULMBACH.
Kulmsee. Zi e CULM5EE.
Kulpa, lat. Colapis, rivier in oostenr. Croatia,
ontspringt beoosten den Krainer Sneeuwberg, 5 mijlen benoordoosten Fiume, loopt in oostelijke richting, wordt bij Karlstadt bevaarbaar, en outlast zich,
na 44 mijlen loop, bij Siffel in de Save.
Zie DALAINOOR.
Kura, perzische stad. Zie KOEM.
Kama, rivier in Caucasie. Zie KOEMA 2).

Kupalo

315

Kumaniti. Zie CUMANEN.
Kumaon, of Kamaon, landschap in noordelijk
Indio, aan den Himalaya, werd 1815 door de Engelschen ontweldigd aan de Nepauleezen, is 328 vierk.
mijlen groot, met 606,000 zielen bevolkt (een gedeelte van Ghurwal, daaraan toegevoegd, er onder
begrepen), en heeft tot hoofdstad Almora.
Kumas (Constantijn Michael), een grieksch
geleerde, geb. 1777 te Larissa in Thessalia, gest.
Mei 1836 te Triest, heeft veel voor de verstandelkjke
ontwikkeling zijner landgenooten gedaan, zoo door
vertaalde als door oorspronkelijke werken. Van laatstbedoelde verdient inzonderheid melding zijne SAlgemeene Geschiedenis" (12 din. 1826-32).
Kumassi, hoofdstad van het rijk der Ashantijnen. Zie COOMASSI.
Kumbhakonam, indische stad. Zie het art.
COMBAKONUM.
Kumr (el-), gebergte in Afrika. Zie het art.
MAANGEBERGTE.
Kumyken, tartaarsche volksstam in Caucasie,
beoosten het gebergte naar de Caspische Zee gericht.
Kunduz, een rijk in Hindostan. Zie KOENDOEZ.

Kunersdorf. Zie CUNNEBSDORF.
Kunsberg. Zie KONICSBRUCK.
Kunstmann (Friedrich), godgeleerde en ge-

schiedschrijver, geb. 4 Jan. 1811 te Neurenberg, was
een korten tijd kapellaan te Bamberg, werd 1837
godsdienst-onderwijzer aan de school van kunstvlijt
in 1839 ook bij het kadetten-korps te Munchen, was
vervolgens van 1841 tot 1846 te Lissabon leermeester van prinses Amalia van Brazilie, en werd
1847 professor te Munchen. Van zijne vroegere geschri ften verd ienen melding Hrabanus Maurus(Maintz
1841) en Die lateinischen Ponitentialbitcher der
Angelsachsen (Munchen 1843). Zijn verblijf in Portugal bracht hem tot historische nasporingen, waarvan bij de resultaten openbaar maakte in belangrijke
verhandelingen en werken over de geschiedenis van
der Portugeezen ontdekkingen in Afrika en Amerika.
Daartoe behooren : Afrika vor den Entdeckungen der
Poringiesen ( Munch. 1843), en vooral DieEntdeckung
Amerikas nach den altesten Quellen (Munchen 1859,
met atlas).
marktvlek met 5800
inw. in het hongaarsche district Cumanie, aan eenen
arm van den Donau.
Ktha-Madaras, 7200,
Kim-Hegyes, 7100, en
Kan-Szent-Marton, 9100 inw., alle drie
marktvlekken in de nabijheid van Ktin-Szent-MiklOs.
Kunth (Karl Sigismund), kruidkundige, geb.
18 Juni 1788 te Leipzig, gest. 22 Maart 1850 als
professor der kruidkunde te Berlijn. Voornaamste
werk : Enumeratio plantarum omnium hucusque
cognitarum (dl. 1-5, Stuttgart 1833-50).

Kuntz von Kaufungen. Zie KAUFUNGEN.
Kuntzen (Fredrik Lodew. Emil.), deensch

componist, geb. 1761 te Lubeck, gest. 28 Jan. 1817
als kapelmeester te Kopenhagen ; leverde verscheidene operaas (o. a. .Holger Danske"), zangspelen,
cantaten en oratorien.
Kuntzig, luxemb..dorp. Zie FUNTZIG.
gouvernementstad in bet binnenland
van Finland, aan het meer Kallavesi; 3500 inw.
Kupalo, in de mythologie der oude Russen de
godin van den oogst en patrones der in het najaar
ter wereld gebrachte dieren ; op den 24en Juni jaarlijks werden haar offeranden gebracht. In de russische Kerk wordt nog tegenwoordig eerie heilige vereerd, die naar K. den bijnaam draagt van Kupalnitza.
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Kur

Kuttenberg

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

Kus, 1) stad in Opper-Egypte; zie KOES. —
2) landschap vermeld in het 0. T. (Gen. 2: 13 ;
II Kon. 19: 9 ; Jezaia 37: 9) werd later WoestArable genoemd; zie Kusca.
Kus, 1) een der zonen van Cham, was de vader
van Nimrod ; Gen. 10: 6, 7, 8; I Chron. I : 8, 9, 10.
— 2) zie Kuscn.
!Casa (vorst). Zie KoEzA.
Kusaja, afstammeling van Levi; I Chr. 15: 17.
Kusan, vermeld Habakuk 3: 7.
Kusch, zooveel als Woest-Arabic ; zie Kus 2).
De vrouw van Motes was geboortig nit het land K.;
Num. 12 :1.
Kusch, 1) zoon van Cham; zie Kus. — 2) een
vijand van David ; Ps. 7: 1.
Kuschan Rischatalm, koning van Mesopotamie; Rich t. 3: 8, 10.
Kuschi, 1) adjudant van bah; II Sam. 18:
21-32. — 2) overgrootvader van Jehudi; Jerem.
36: 14. — 3) vader van den profeet Zephanja;
Zeph. 1: 1.
Kusnetzk, twee steden. Zie KOEZNETZK.
Ktissnacht, vlek met 2800 inw. in het twits.
kanton Schwytz, aan den Rigi, en aan den noordoostelijken arm van het Vierwaldstatter-meer, dat
ook den naam draagt van Kassnachter-meer. De
holleweg bij K., waar Tell, volgens de legende, den
landvoogd Gessler doodgeschoten heeft, is door het
aanleggen van eenen grooten weg verdwenen ; de
zoogenaamde Tell's-kapel wordt er echter nog druk
bezocht. 2) dorp met 2500 inw. aan het Zurichermeer, circa 2 wren gaans bezuidoosten Zurich.
Kustendzje, lat. Constantiana, havenstad met
300 inw. aan de Zwarte Zee in bet turksche ejalet
Silistria, 8 mijlen beoosten Rassowa, aan het nitelude van den muur van Trajanus, waarvan Kier nog
overblijfselen te zien zijn ; een kanaal ter verbinding
van de Zwarte Zee met den Donau is in den laatsten
tijd ernstig ter sprake gekomen ; van K. loopt reeds
een spoorweg naar Tsjernawoda (Boghaskei) aan
den Donau.
Kiistrin, stad en vesting in bet pruis. reg.district Frankfort, aan de uitwatering van de Wartha
in de Oder, 9 "wen gaans benoordoosten Frankfort
can de Oder ; 10,000 inw.; was vroeger de hoofdplaats van de Neumark ; werd 1758 door de Russen
gebombardeerd ; 1806 ingenomen door de Franschen,
die K. bezet hielden tot 1814.
Kuta, of Chuta, stad en district in Assyrie ;
II Kon. 17: 24. Zie daarover het art. CUTIIA.
Kutahia, of Kjutahia, ook Kutaieh, het Kotiaion
(Cotyceum) der ouden, stad in Klein-Azie, in bet
turksche ejalet Khodawendikjar, met Broessa (Brussa)
afwisselend de residentie van den beglerbeg, ligt
49 mijlen bezuidoosten Constantinopel, heeft 29,000
inw. (waaronder circa 4500 Grieken en ruim 4000
Armeniers), eene groote oude citadel, 30 moskeen,
en aanzienlijken handel. Kort na den slag van Konieh
werd Kier in 1833 tnsschen Turkije en den onderkoning van Egypte (Mehemed-Ali), onder den invloed der europ. mogendheden, een tractaat gesloten,
waardoor Ibrahim-Pacha in zijn zegevierenden veldtocht gestuit werd, terwijl Syrie daarbij aan Mehemed-Ali afgestaan werd.
Kutals. Zie
Kuthim, de Samaritanen. Zie KUTA en CUTIIA.
Kutsch. Zie CUTCH.
Kutschuk-Kainardschi. Zie KAINARDZJI.
Kuttenberg, bob. Kutna-flora, stad in Bohemen, derdhalf unr gaans henoordw. Czaslau; 13,000
inw.; koper- en lood-, vroeger ook rijke zilvermijnen.

digheid. Zie KEURVORSTEN.
Kuranko,district in het binnenland der SierraLeone-kust, is bewoond door de Kurankos, een negervolk van den Mandingo-stam.
Kurden, lk Zie KKOERDEN.
Kurdistan. Zie KOERDISTAN.
Kurhessen, duitsche naam van Keurhessen.
Zie HESSEN-CASSEL.
Kurilen, of Kurilische eilanden. Zie KOERIELEN.
Ktirinsch khanaat. Zie KiiRJA.
Kurische Haff, het grootste der drie pruisische kustmeren, circa 30 vierkante mijlen groot
(heeft 15 mijlen lengte en 4 miji breedte), en wordt
door de 16 mijlen law* zijnde, nergens meer dan
eene halve niijl breedte hebbende
'
Kurische Nehrung
van de Oostzee gescheiden. De eenige invaart van
het K.-H. is bij Memel.
Kuria, of het Kurinsche khanaat, eene kleine
heerlijkheid, bewoond door omstr. 15,000 zielen, in
het russische gouvernemeut Derbent, wordt geregeerd door een eigen khan, die onder bet gezag van
Rusland staat.
Kurkreis. Zie KOERKREIS.
Kurland. Zie KOERLAND.
Kurmark. Zie KOERMARR.
Kurmi, eene plaats met 4300 inw. op Malta.
Kurrachee, of Currachee. Zie KORATSJI.
Kurrer (Jac. Wilh. Heinrich von), duitsch
technicus, geb. 8 Juni 1781 te Langen brand in Wurtemberg, bestuurde van 1805 tot 1813 te Zwickau
eene eigene, en later buitenslands verscheidene aan
anderen toebehoorende katoen-fabrieken. Sedert
1843 hield hij zich uitsluitend onledig met schrijven, totdat hij Dec. 1862 te Zwickau stied. Men heeft
o. a. van hem : Geschichte der Zeugdruckerei (2e druk
Neurenberg 1844) ; Die Druck- und Farbekunsl in
ihrem ganzen Umfange (3 dln. Weenen 1848-50);
Ueber das Bleiche-n der Leinwand und der Leinenen
Stole (Brunswijk 1850; 2e dr. met supplement 1854).
Kursk, russ. stad en gouvt. Zie KOERSK.
Kurtz (Herman), duitsch dichter en novellist,
geb. 1813 te Reutlingen, metterwoon gevestigd te
Stuttgart. Van vele zijner novellen verscheen een
tweede druk in het licht. Ook verdient nog melding
van zijne pen : Schiller's Heimatjahre (2e druk 2 dln.
Stuttgart 1857).
Kurtz (Joh. Heinr.), protestantsch godgeleerde,
geb. 13 Dec. 1809 te Montjoie, sedert 1850 prof.
der kerkelijke geschiedenis en russisch staatsraad
te Dorpat, heeft veel geschreven ; de voornaamste
zijner werken zijn: Bibel und Astronomic (3e druk
Berlijn 1853) ; Geschichte des alien Bundes (2e druk
Berlijn 1853; aanhangsel 1862) ; Lehrbuch der
Kirchengeschichte (4e druk Mitau 1860); Lehrbuch
der heiligen Geschichte (9e druk Koningsbergen
1861); Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte
(2e druk Mitau 1859); Biblische Geschichte (8e dr.
Berlijn 1860); Christliche Religionslehre (6e druk
Mitau 1855).
Zie KOELOEGLIS.
Kurdman. Zi e _K OEROEMAN.
Kurus, of Kuruieden, ook Kauravas, is de naam
van eene oude dynastic der brahmanische Hindoes.
De K. zaten in het fabelachtige tijdvak op den troon
te Hastinapoeri in noordwestelijk Indic, en hunne
worstelstrijden met de zegevierende Pandavas, of afstammelingen van koning Pandoe, zijn bezongen in
het groote indische heldendicht Mahabharata.
Kurutschesme. Zie CURUTSJESME.

—

Kythul

Kuttenplan
Kuttenplan, marktvlek in den bobeemschen
kreis Eger, 2 uren gaans van Marienbad ; 1000 inw.;
3 koolzure minerale bronnen; zilvermijnen.
Rutty, of Katy, stad in oostenr. Galicie, kreis
Colornea, dicht bij de grens der Bukowina ; 5800 inw.
KUtUt3oW (Michael Laurionowitsj Golenitsjeff),
prins Smolenskoi, russisch veld maarschalk, geb. 1745,
nam sedert zijn 16e levensjaar deel aan de russische
veldtochten, tegen de Polen en de Turken. In 1805
voerde hij onder keizer Alexander het opperbevel
over het Leger der verbondene mogendheden, en
verloor den slag bij Austerlitz (2 Dec.); van 1806
tot 1811 was hij gouverneur-generaal van Litauen
en Kiew; 1812 werd hij aan het hoofd der russische
armee geplaatst, en verloor tegen Napoleon den slag
aan de Moskwa ; doch bij den aftocht der Franschen
werden zij door K. met zijne overmacht overstelpt
te Dorogoboezj en te Krasnoff bij Smolensk, welke
overwinning hem den eernaam Smolenskoi verschafte.
Uit Kalisch vaardigde hij '25 Maart 1813 de proclamatie uit, waarin hij de belangen van Europa en van
de menschheid zoo welsprekend voorstond, en kort
daarna (28 April 1813) stierf hij te Buntzlau, waar
hem een gedenkteeken opgericht is.
Kuvera, of Koevera, in de indische mythologie
de god van den rijkdom.
Kvald, eiland aan de kust van noorweegsch
Finmarken ; op K. de stad Hammerfest.
Kwadendamme, of Quadendamme, verkort
Kwadamme, en verbasterd den Kwujendam, dorp op
bet zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, anderhalf uur
gaans bezuiden Goes ; 400 inw.
Kwadijk, dorp in Noord-Holland, 3 kwartier
gaans benoordoosten Purmerende ; 300 inw.; in 1573
lagen hier twee vendelen krijgsvolk, die den aanslag
der Spanjaarden cp Purmerende hielpen verijdelen.
Kwakers, eene secte. Zie QUAKERS.
Kwang, of Quang, aanvangswoord in den naam
van verscheidene provincien in Oost-Azie ; K.-Binh,
K.-Ai, enz. zijn provincien in Anam.
Kwang nan, stad in China, prov. Yun-nan,
29 mijlen bezuidoosten de stad Yun-nan, is de hoofdplaats van een district, welks bewoners in China zelf
als barbaren beschouwd worden.
Kwang si, een der zuidelijke provincien van
China, met 4 millioen bewoners, en Kweei-lin tot
hoofdplaats.
Kwang sin, stad in China, prov. Kiang-si,
28 mijlen beoosten Nan-tsjang.
Kwang tong, zuidelijkste prov. van China ;
10 millioen bewoners, Canton tot hoofdplaats.
Kwang tsjeeoe, zooveel als Canton.
Kwantan, of Kwatan, of Loeboe-Djambi, een
rijk ter oostkust van het nederl. OA. eiland Sumatra,
grenst ten N. aan Siak, ten 0. aan Kampur en Indragiri, ten Z. en W. aan de Menangkabausche districten ; hoofdplaats Loeboe-Djambi, voornaamste
rivier de K., die in eene oostelijke richting loopt,
en zich bezuiden de Straat van Malakka in zee stort.
Kwarassan, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang ; 11 April 1829 overwinning der
nederl. troepen op de muiters.
Kyburg, dorp in het zwits. kanton Zurich,
4 uren gaans benoordoosten Zurich ; circa 400 inw.
en een kasteel, voorheen (toen K. een stadje was)
de residentie der reeds anno 760 vermelde Graven
van K., wier geslacht 1264 uitstierf, waardoor K.
aan de graven van Habsburg kwam ; dit gaf aanleiding dat keizer Sigismond zich 1415 van het kasteel
meester maakte ; doch 1424 werd het met bet onderhoorige rechtsgebied aan de stad Zurich afgestaan.
—

—

—

—

—
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Kyfflitiuser, bergrug in 't prinsdom Sch wartzburg-Rudolstadt, vormt de zuidgrens van de Gouden
Aue, en prijkt op zijn hoogsten piek (1468 vt.) met
den ouden burg Kyffhausen, die gebouwd is in den
tijd der saksische keizers, en die herhaalde malen
de residentie is geweest der Hohenstaufen. Volgens
eene algemeen in zwang gebrachte overlevering werd
keizer Frederik I Barbarossa in dezen burg betooverd.
Kijfhoek, of Kiefhoek, dorp in Z.-Holland, aan
de Devel, 5 kwartier benoordw. Dordrecht ; 100 inw.
Kijkduin, lioog duin in Noord-Holland ; aan
den voet van dit duin ligt het dorp Huisduinen. In
het gezicht van K. 21 Aug. 1673 de bloedige zeeslag,
waarin de nederl. vloot (onder de Ruyter) de vereenigde engelsch-fransche vloot ((Hider prins Robert
en graaf d'Estrees) tot wijken noodzaakte ; in 1799
landden de Engelschen op een half uur afstands van
K.; in 1823 is op het K., een half uur gaans bezuidw.
den Helder en even bezuiden Huisduinen, eene vuurbaak opgericht op het 1812 door de fransche regeering bier aangelegde fort, dat een meesterstuk is van
vestingbouwkunde.
Kymmene, voorname rivier in Finland, ontspringt tusschen het Ulea- en Wasa-lan, en ontlast
zich, na eenen loop van 45 mijlen, met drie armen
in de Finsche golf, tusschen Lowisa en Frederikshaven. Op twee der door die uitwaterings-armen
gevormde eilandjes liggen de sterke vestingen Rothensalm en Kymmenegard.
Kymren, de inheemsche benaming der celtische bewoners van het engelsche prinsdom Wallis.
Zie ook het volgende art.
Kymris, yolk in het oude Europa, van scythische herkomst, uit de landstreken benoorden de
Zwarte Zee, kwam in den overouden tijd naar het
noordelijk gedeelte van Gallie. Het grootste deel der
K. zette zich neder tusschen den Rijn en de Seine,
van waar ze de Gallen of Celten verdrongen ; de
overige K. verapreidden zich tusschen de Seine en
de Loire, en vermengden zich met de bevolking aldaar. Deze eerste Kymrische landverhuizing had
plaats omstr. de 13e eeuw v. Chr. Nieuwe zwermen
K., aangevoerd door een machtigen koning, met
name Esus, kwamen van 614 tot 578 Gallie overstroomen, en werden oorzaak van de landverhuizingen, die aangevoerd werden door Sigovesus en Bellovesus. Er bestaat alle grond voor de meening, dat
de K. identiek ;zijn met de Cimbren (Kym•en), die
men het eerst in den Taurischen Chersonesus aantreft onder den naam van Cintmeriers (zie dat art.),
vervolgens in Jutland of den Cimbrischen Chersonesus,
en die later (101 v. Chr.) bij duizenden werden
verdelgd door de romeinsche legioenen (zie CIMBREN).
De K. onderscheidden zich van de rest der gallische
bevolking door eene groote zedelijke superioriteit.
Door de K. werd het Druidismus in Gallie ingevoerd.
Kyook Phyoo, Zie KHYOOK-PHYOO.
Kyptsjak, een Kirgizenstam. Zie ARGYN.
Kyritz, stad in het pruis. reg.-distr. Potsdam,
aan de Jaglitz (die zich in de Elve outlast), ligt 11
mijlen benoordw. Berlijn, en heeft 4400 inw.
Kyrpoy, stad met 11,000 inw. in britsch 0. I.,
12 mijlen bewesten Calcutta.
Kyskal, vervallene stad in Siberie, gouvt. Tobolsk, nabij de Obi, werd 1841 geteisterd door brand.
Kythul, stad in het tusschen de rivieren
Djomnah (Jumna) en Sutledzj in Indie gelegene
landschap Sirhind, is de hoofdplaats van het distr.
K., dat, bij ontstentenis van erfgenamen van den
laatsten radzjah, in 1843 onder britsch gezag kwam;
bet bevatte toen 516 dorpen.
—

L
L als romeinsch getalmerk = 50.
L. als verkorting voor den naam van eene geldswaarde beteekent Livre en Lira (beiden zooveel als
Franc); wijders is 0 het teeken voor Ponden Sterling.
L op fransche muntstukken duidt aan, dat ze geslagen zijn aan de munt te Bayonne.

Laa, oude stad in den oostenrijkschen kreis
Untermannhartsberg, aan de Thaya, 11 a 12 uren
gaans benoorden Koraneuburg ; 1800 inw.; is rijk
aan historische herinneringen ; 1278 nabij L. overwinning van Rudolf van Habsburg op Ottokar van
Bohemen ; door dezen veldslag, die genoemd wordt
slag op het Marchfeld, kwam Rudolf in het bezit van
Oostenrijk en Stiermarken.
Laach, lat. Abbatia Lacensis, thans in ruinen
liggende benedictijner abdij in Rijnpruisen, ruim
5 uren gaans benoordw. Coblentz, 1093 gesticht,
1802 opgeheven, lag aan de westzijde van een meer,
dat naar deze abdij genoemd werd Laachernieer
(Laachersee); dit meer beslaat eene nitgestrektheid
van 1325 pruisische morgen, ligt 1335 nederl. ellen
boven den spiegel der zee, is de krater van een uitgebranden vuurspuwenden berg ; het water van dit
meer is helder en blauwachtig, doch heeft een walgelijken smaak, terwijl het nog deze bijzonderheid
heeft, dat het nooit dichtvriest.
La ala, dorp in nederl. 0. 1., op het moluksche
eiland Ceram, aan de oostkust van Hoewamohel, 2
mijlen van den pas van Ta-Noena, tusschen twee
rivieren (Walela en Wamoele); werd 20 Sept. 1654
stormenderhand ingenomen door den landvoogd de
Vlaming, die alles over de kling liet jagen (sleeks
een 60-tal inwoners ontkwam aan dat bloedbad door
de vlucht). Deze verschrikkelijke tuchtiging had de
bevolking van L. te wijten aan den wreedaardigen
moord, door eenigen hunnergepleegd op verscheidene
Nederlanders, waaronder de vrouw van Johannes
Comans, onderkoopman te Manipa.
Laaland, of Lolland, deensch eiland voor de
invaart der Groote Belt (Oostzee), is 21 a 22 vierk.
mijlen groot, en vormt met het eil. Falster het amt
Maribo, dat ruim 30 vierk. mijlen groot, en met
87,000 zielen bevolkt is.
Laar (Peter van), holl. schilder. Zie BAMBOCCIO.
Laasphe, stad in pruis. Westfalen, aan de
Lahn, 15 uren gaans bezuidoosten Arnsberg; 2200
inw.; bergslot Wittgenstein.
Laba, stad in het russ. gouvt. Petersburg, aan
het Ladoga-meer; 3000 inw.
Labadie (Jean de), een sectaris, geb. 13 Febr.
1610 te Bourg in Guyenne, was eerst lid van de orde
der Jeznieten. Een aartshuichelaar zijnde, gaf hij
voor, hemelsche vizioenen te hebben en geroepen te
zijn, om de rol van een tweeden Johannes den Dooper te vervullen, om namelijk de ophanden zijnde
tweede komst van Christus aan to kondigen. Ten
einde die hemelsche roeping te kunnen volbrengen,
verliet hij de Jezuieten, begon te prediken, en verschafte zich reeds spoedig een grooten aanhang. Na
een zeer avontuurlijk !even geleid te hebben, zwoer
hij 1650 te Montauban plechtiglijk de roomsche
—

kerkleer af, en was gedurende 8 jaren protestantsch
predikant in die stad ; vervolgens werd hij als predikant naar Geneve beroepen, waar hij werkzaam was
tot I 666. Door zijne geschriften ook in de Nederlanden bekend geworden , en als een geestverwant
licht beschouwd door de Voetianen, werd 1. in 1066
beroepen als waalsch predikant te Middelburg, waar
de geleerde Anna Maria van Schuurman onder zijne
ijverigste voorstanders behoorde, en het zich tot eene
eer rekende hem in haar huis te mogen opnemen,
toen hij te Middelburg aankwam. Reeds in 1669
echter genoodzaakt Zeeland te verlaten, begaf hij
zich, vergezeld van Anna Maria van Schuurman,
naar Amsterdam, en yield daar predicatien en godsdienst-oefeningen in een particulier huis, totdat de
regeering van Amsterdam het bijwonen van die bijeenkomsten verbood (1670). Toen nam hij de wijk
naar Herford, waar de paltzische prinses Elizabeth
hem welwillend opnam; doch bier traden de dweeperijen van L. reeds spoedig naakt aan het licht;
bet burgerlijke huwelijk was eene noodelooze formaliteit, de gemeenschap van goederen was de hoogste wet, alle, tot zelfs de ontuchtigste, handelingen
werden Gode heilig door het geloof, en zoo al meer.
Door het uitbreken van den oorlog 1672 zag L. zich
genoodzaakt Herford te verlaten, en nam toen de
wijk naar Altona, waar hij 2 Febr. 1674 stierf. Zijne
aanhangers, Labadisten genaamd, verdwenen reeds
spoedig; hunne geloofsbekentenis is de ,,Declaratie
of nadere verklaring van de zuivere leer" (Herford
1671).
Labadisten, de aanhangers van Labadie.
Labakkang, dorp in nederl. 0. I., :op het
soendasche eiland Celebes ; in 1824 een versterkte
post, waar de Nederlanders, bij het uitbarsten van
den opstand op Celebes, voor de overmacht der opstandelingen bezweken.
La Balue, kardinaal. Zie BALUE.
Laban, stad der Moabieten ; Deut. 1 : I.
Laban, rijk veebezitter in Haran, was een zoon
van Bethuel en kleinzoon van Nahor; zijne zuster
was Rebecca, de vrouw van Isaac. Hij was de vader
van Lea en Rachel, die hij aan zijnen neef Jacob tot
vrouw gaf, nadat hij dezen gastvrij bij zich ontvangen
had. Zie van Genesis de hoofdstukken 24 tot 32 ;
en 46: 18, 25.
Labarre (J. F. Lefebvre, ridder van), een jong
fransch student, werd 1 766 (dus eene groote twintig jaren voordat in Frankrijk het geheele Christendom als eene fabelkraam in duigen werd geworpen) door de rechtbank van Abbeville veroordeeld
om levend verbrand te worden, nota bene omdat
hij een crucifix verminkt had. Door het parlement
van Parijs werd in hooger beroep dit vonnis verzacht in dier voege, dat de veroordeelde eerst onthoofd zou worden, eer hij op den brandstapel wierd
geworpen ; door het parlement werd echter tevens
bevolen, dat een exemplaar van Voltaire's Diet ionnaire
philosophique tegelijk met bet lijk van den student
verbrand zou worden, omdat de lezing van dat boek
als de hoofdoorzaak te beschouwen was van des
18-jarigen jongelings goddeloosheid. Is het wonder,
dat gruwelen, gelijk deze gerechtelijke moord er

Labarum

Labillardthe

voorzeker een was, later de opgewondene gemoederen tot weerwraak vervulden om eene godsdienst te
vervolgen, die zulke gruwelen kon gedoogen.
Labarum, in den laatsten romeinschen tijd
bet groote vaandel der armee. Constantijn de Groote
liet daarin het teeken des kruises plaatsen, benevens
de grieksche aanvangsletters van den naam Christus.
Labassere, dorp in bet fransche dept. HautesPyrenees, 2 uren gaans van Bagneres-de-Bigorre,
met eene zwavelbron, welker water in Bagneres gedronken wordt.
Labat (Jean Baptiste, genaamd pater), een dominicaner, geb. 1663 te Parijs, was sedert 1694 eerst

romeinsch veldheer, overwon Antiochus, koning van
Syrie, in 188 v. Chr., en werd 182 v. Chr. tot consul benoemd. Hij is bekend door zijne dubbeihartigheld. Toen hij Antiochus gedwongen had hem de
helft van zijne gansche vloot of te staan, gaf hij aan
die overeenkomst de schandelijke uitlegging, dat at
de schepen van dien koning in tweeen gehakt moesten worden, hetgeen dan ook gescbiedde. I)eze L.
was een vriend van Terentius, en diende hem met
raadgevingen.
Laber, drie kleine rivieren in Beieren, nl. de
Zwarte, ale Groote en de Kleine L., ontspringen in

als prediker werkzaam, vervolgens als procureurgeneraal der missie van zijne orde in West-Indie ;
1705 keerde hij naar Europa terug, werd 1706 met
eene zending naar Rome belast, kwam 1716 naar
Parijs terug, waar hij 6 Jan. 1738 stied, na een aantal beschrijvingen van zijne reizen in het licht te
hebben gegeven, waarvan wij hier alleen zullen noemen de Relation historique de l'E thiopie occidentale
(5 dln. Parijs 1732).
La Baumelle. Zie LA BEAUMELLE.
Labbana, stad in Mesopotamie, aan den Tigris;
tegenw. Mossoel.
Labdacus, zoon van Polydorus, koning van
Thebe, werd de vader van Laius. Zijne afstammelingen Was, Edipus, Eteocles, Polynices, Thersandrus, enz. worden naar hem genoemd Labdacieden.
Labe (Louise Charly), /a Belle Cordiire bijgenaamd, eene in Karen tijd zeer gevierde fransche
dichteres, geb. 1526 te Lyon, was gehuwd met
Ennemond Perrin, een rijken touwslager (cordier),
die haar echter reeds spoedig als weduwe achterliet,
waarna haar huis de verzamelplaats werd van alle
mannen van talent ; van hare gedichten zijn nieuwe
editien in het licht verschenen te Lyon 1845 en
Parijs 1853.
La Beaumelle (Laurent Angliviel de), geb.
te Valleraugue 1726, gest. 1773, ging 1751 als
leeraar der fransche letterkunde naar Denemarken,
vervolgens naar Pruisen, waar hij te Berlijn kennis
aanknoopte met Voltaire, om at spoedig geslagen
vijanden met hem te worden. In 1770 kwam L. naar
Parijs terug. Van zijne vele geschriften zullen wij
enkel noemen zijne Lettres a M. de Voltaire (1753 ;
1761) en zijne Commentaires sur in Henriade (I775),
in welk laatste werk hij bot heeft gevierd aan at zijn
haat tegen Voltaire.
Labedoyere (Charles Angelique Huchet, graaf
van), geb. te Parijs 17 April 1786, trad 1806 in
dienst bij de gendarmerie der armee, en onderscheidde zich in de veldtochten van den hoog door
hem vereerden keizer. Na Napoleon's eerste abdicatie 1813 gaf L. wel is waar toe aan de wenschen
van de familie zijner vrouw om het koningschap te
dienen; doch toen Napoleon van Elba terugkeerde
was L. de eerste kolonel, die zich bij den keizer aansloot. Na den slag van Waterloo stond L., na de
restauratie der Bourbons, op het punt om naar Amerika uit te wijken, toen hij 3 Juli 1815 in hechtenis
werd genomen, en krachtens vonnis van eenen
krijgsraad 19 Aug. van datzelfde jaar als een verrader doodgeschoten werd.
Labeo, een bijnaam, die door verscheidene romeinsche familien werd gedragen, en een natuurlijk
gebrek aanduidde, hetzij roode vlekken in het aangezicht (vlek = labes), hetzij te dikke lippen (lippen = labia); zie onder andere in het art. ANTISTIUS
de nrs. 4 en 5, vader en zoon Antistius Labeo. Wijders zullen wij hier enkel noemen : L. (Q. Fabius),
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den beierschen Oberpalts, en ontlasten zich in den
Donau, de eerste bij Sintzig, de tweede bij Obermotzing, de derde bij Landsdorf.
Laberius (Decimus Junius), romeinsch ridder,
geb. 107 v. Ctn.., gest. 43 v. Chr., tien maanden na
den moord van Cesar, door wien hij genoodzaakt
werd zelf eene rol te vervullen in een zijner satirieke
tooneelstukken, die den naam droegen van Mimes.
Under de nog van L. aanwezige fragmenten (verzameld door Bothe in de .Fragmenta poetarum Latinorum scenicorum", dl. 2, Halberstadt 1824), bevindt zich de beroemde Prologus, door hem geschreven voor het stuk, waarin hij genoodzaakt was
geworden zelf voor den dictator op te treden ; die
Prologus is uitmuntend in het Duitsch vertaald door
Wieland, bij de Satiren van Horatius (dl. 1, Leipzig

1819).

Labern, amt in het zwits. kanton Solothurn,
met 13,500 zielen en de hoofdstad Solothurn.
Labes, stad in het pruis. reg.-district Stettin,
kreis Regenwalde, aan de Rega ; 4800 inw.
Labetakka, voormalige stad op het noordelijkst gedeelte van het bandasche eiland Neira in
nederl. 0. I., was 1590 nog in vollen bloei, doch werd
toen beroerd door de partijschappen der Oelilimas
en Oelisiwas ; laatstgenoemde behielden de overhand.
In 1609 (5 Juli) werd L. stormenderhand vermeesterd door de Nederlanders.
Labiau, stad in het pruis. reg.-district Kon ingsbergen, aan de Deime, in de nabijheid van het Curlsche Half; 4500 inw.; oud kasteel; 30 Oct. 1656
werd hier tusschen den Grooten Keurvorst, Frederik
Wilhelm, en den koning van Zweden, Karel Gustaaf,
het zoogenaamde Labiauer Verdrag gesloten, waarbij
aan eerstgenoemden de souvereiniteit over OostPruisen en Ermeland toegezegd werd.
Labieum, of Lavicum, stad in Latium ; tegenw.
Colonna.
Labienus (Titus), romeinsch ridder, yolkstribuun 63 v. Chr. tijdens bet consulaat van Cicero,
diende op loffelijke wijze als veldheer van Cesar in
Gallie, doch verliet diens partij, zoodra Cesar den
Rubicon overgetrokken was, hetgeen ook L. beschouwde als eene vijandelijke daad tegen de republiek. Alsnu schaarde L. zich aan de zijde van Pornpejus, streed bij Dyrrachium en bij Pharsalus, vergezelde Cato naar Afrika, begaf zich vervolgens naar
Spanje bij de zonen van Pompejns, en sneuvelde in
den slag van Munda (45 v. Chr.). — L. (Quintus),
zoon van den vorige, werd naar Orodes I, koning
der Parthen, gezonden, om hulp te verkrijgen tegen
Cesar's overmacht, welk doel van zijne zending bereikt werd. Na den slag van Philippi nam L. de wijk
naar koning Orodes, was gedurende eenigen tijd
opperbevelhebber der Parthen tegen de Romeinen,
en werd overwonnen en gevangen genomen door
Ventidius, veldheer van Antonius.
Labillardiere (Jacques Julien Houton de),
fransch natuur- en kruidkundige, geb. 28 Oct. 1755

Labrosse

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

musique ancienne et moderne; Essai d'histoire
chronologique; Voyage pittoresque de to France ;
Histoire abregee de la nzer du Sud ; Memoires
historiques sur Raoul de Crecy. Hij heeft ook ver-

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

—

Labour ( Terre de),

fransche naam voor Terra

di Lavoro. Zie LAVORO.

Labourd,of La bo urd an, la t. Lapurdensis tractus,
landschap in 't zuidwestelijk gedeelte van Frankrijk
(Gascogne), behoort deels tot het fransche dept. der
Pyreneen, deels tot Spanje, en is voor het grootste
gedeelte nog door Basken bewoond. Het draagt zijnen naam naar de hoofdplaats Bayonne (oudtijds
Lapurdum).

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

Labrosse

La Cerda

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

Lacalprenede (Gautier de Costes de), fransch
schrijver van (thans vergetene) ellenlange ridderromans en tooneelstukken, geb. omstr. 1610 op
Tolgon bij Sarlat in Gascogne, gest. als kamerheer
des konings te Parijs in Oct. 1663.
Lacandones, een Indianen-stam, die aan den
bovenloop van den Usumasinta in Chiapas, in Tabasco en Guatemala woont, nog niet onderworpen
is, en eene taal spreekt, die verwant is met het
Quiche.
Laccadieven, eene groep eilanden in den
Indischen Oceaan, omstreeks 20 mijlen van de kust
van Malabar, benoorden de Maldieven, bestaat uit 2()
groepjes kleine koraal-eilanden, van welke het grootste anderhalve mijl lang is, is omringd van gevaarlijke riffen, en heeft 6500 bewoners van arabische
afkomst (Moplays). Het eiland Kan-Rattea wordt
door europeesche schepen het meest bezocht. Ze
zijn 1499 ontdekt door Vasco de Gama, en worden
bestuurd door een vorst, die onderhoorig is aan
Groot-Britannia.
Laccetanen. Zie JACCETANEN.
Laccivolo (Punta di), kaap ter westkust-van
het eiland Corsica ; oudtijds Attium.
Lacedemon, zoon van Jupiter en Taygete,
was de 5c koning van Sparta, dat naar hem den
naam van Lacedemonie aannani. Be Lacedemoniers
schreven hem den roem toe, in Griekenland de eeredienst der Gratien ingevoerd te hebben. Men plaatst
hem in de 16e eeuw v. Chr.
Lacedemon, stad in het oude Griekenland,
in den l'eloponnesus, meer bekend onder den naam
van Sparta. Zie SPARTA.
Lacedemonie, ook Laconica, en Sparta, landschap, wells bewoners Lacedemoniers genoemd worden, hetgeen hetzelfde beteekent als Spartanen. Zie
LACONle.
Lacedogna, het oude Aquilonia, stad in de
napolit. prov. Principato Ulteriore, 6 uren gaans
benoordoosten Sant'-Angelo-dei-Lombardi ; 4000
inwoners.
Lacepede (BernardGermain Etienne de Laville,
graaf van), fransch natuurkundige, geb. 26 Dec.
1756 te Agen, prof. der natuurlijke historic te Parijs,
werd 1791 afgevaardigde, 1799 senateur, 1809 minister van staat, 1814 pair van Frankrijk, en stierf
6 Oct. 1825 te Epinay bij St.-Denis. De voornaamste
van zijne vele werken zijn : Histoire des quadrupedes,
ovipares et des serpents (2 dln. Parijs 1788-89);
Histoire naturelle des reptiles (Parijs 1789); Histoire
naturelle des poissons (6 dln. Parijs 1798-1803);
Histoire naturelle de l'homme (Parijs 1827); Les
ages de la nature (2 dln. Parijs 1830).
La Cerda (Ferdinand, genaamd de), infant van
Castilie, geb. 1254, oudste zoon van Alfons X, koning van Castilie en Leon, stierf 1275 nog voor zijnen wader, doch liet kinderen na, die van den troon
verstoken werden door hunnen oom Sancho (IV).
Deze Ferdinand was een schoonzoon van den heiligen Lodewijk. — L. C. (Alfons de), bijgenaamd
de Onterfde, zoon van den vorige, deed vergeefsche
pogingen om den troon van Castillo te herwinnen ;
hij nam de wijk naar Frankrijk, waar Karel de
Schoone hem de baronie Lunel schonk ; hij stierf
daar 1347. Van zijne zonen werd Lodewijk admiraal,
Karel connetable van Frankrijk, en Jan werd 1357
ter dood gebracht op bevel van Peter den Wreedaard,
koning van Castilie. De overige afstammelingen van
den infant (Ferdinand, zie boven) droegen den titel
van heeren van Vittoria, en stierven uit in de 15e
eeuw.
2i

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

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

La•Cerigniola

)22

ouden en rijken tempel van de Juno Lacinia, wearLa Cerignola, napolit. stad. Zie CERIGNOLA.
van nog tegenwoordig overblijfselen voorhanden
Laaetani. Zie JACCETANEN.
Lachai Rol, een put of bron tusschen Kades zijn.
Lacinius, duchtig roover, wiens strooptochten
en . Bered op den weg an Sur; toen Hagar zwanger
-

de kusten van Groot-Griekenland onveilig maakten.
was verscheen hear aan die bron een engel des HeeHij wilde zich meester maken van de ossen van Herren; later woonde dear Izaac ; Gen. 16: 14 ; 24:
cules, die uit Spanje terugkwam, wear htj Geryon
62 ; 25: 11.
Lachaise (Francois d'Aix, genaamd Pater, overwonnen had. Hij werd doodgeslagen door Hercules, die ter gedachtenis van deze overwinning eenen
fransch Pere), een fransch Jezuiet, geb. 25 Aug.
1624 op het kasteel Aix in het dept. der Loire, was
tempel ter eere van Juno bouwde, in de nabijheid
lang prof. der wijsbegeerte te Lyon, en werd provin- van de kaap, die sedert Lacinium promontorium genoemd werd.
cisal van zijne orde. In 1675 koos Lodewijk XIV
La Ciotat, fransche stad. Zie C1OTAT.
hem tot biechtvader, en hij bleef in des konings
Lack, ook wel Bischollack, stad in het oostengunst tot aan zijnen dood 20 Jan. 1709. In de hofrijksche hertogdom Krain; 2000 inw.; schilderachintrigen geplaatst tusschen madame de Montespan
tig op een berg gelegen oud kasteel ; was vroeger
en madame de Maintenon, koos pater L. de partij
eene belangrijke koopstad.
van laatstgenoemde en bevorderde Naar huwelijk
met den koning (Lodewijk XIV). In de godsdienstLackia, lat. naam der rivier de Lek.
geschillen had pater L. de hand in de herroeping
Lacknau, ind. stad. Zie LUIENOW.
Laclos(Pierre Ambroise Francois Choderlos de),
van het Edict van Nantes (1685), in de debatten
geb. 1741 te Amiens, werd 1778 fransch officier der
over het Quietismus, in de veroordeeling van Fegenie, later secretaris van den hertog van Orleans,
nelon, in de vervolgingen tegen de Jansenisten, en
en werd als diens vriend 1793 in hechtenis genowas ten alien tijde bedacht op het bevorderen van
men, doch ter belooning voor bet uitvinden van eene
de belangen zijner orde. Lodewijk XIV had beoosten
nieuwe soort van geschut weder in vrijheid gesteld.
Parijs eene fraaie buitenplaats voor zijnen biechtDoor Bonaparte tot brigade-generaal der artillerie
vader laten bouwen, genaamd Mont-Louis ; de gronbenoemd, stierf L. 5 Nov. 1803 te Taranto. Reeds
den, rondom dat gebouw gelegen, zijn later in een
veair de fransche omwenteling had hij naam gemaakt
kerkhof herschapen, dat nog tegenwoordig den naam
door zijn boeienden, maar niet .zeer zedelijken rodraagt van Kerkhof van Pere Lachaise.
man Les liaisons dangereuses (2 din. Parijs 1784).
Lachalotais. Zie CII ALQTAIS.
Lacobriga, stad in Hispania (in Lusitanie),
La Charite. Zie C
in den Cuneiis ; men ziet nog tegenw. ruinen van L.
La Chiltre. Zie CH a TRE
Lachaussee (Pierre Claude Nivelle de), fransch nabij Lagos.
tooneeldichter, geb. 1692 te Parijs, gest. 14 Maart
La Condamine, fransch reiziger. Zie het art.
CONDAMINE.
1754, werd door het toeneelspel Le Prejuge a la mode
kus trivier; z ie F_ 1UMEN1CA.
Laconica, 1) _us_r_v.er
(1735) de stichter van de .Comddie larmoyante",
2) landschap ; zie LACEDEMON en LACONIe.
d. i. het aandoenlijke tooneelspel. Hij schreef ook
Laconia, lat. Laconia, ook Laconica genaamd,
gunstig opgenomene blijspelen.
La Chaux de Fond, zwits. stad. Zie het landschap in den Peloponnesus, grensde ten 0. en
ten Z. aan de zee, ten N. aan Arcadie, ten W. aan
art. CHAUDEFOND.
Lachesis, een der drie Schikgodinnen of Par- Messenie ; hoofdstad Sparta (zie dat art.). Het was
ingedeeld in 4 districten, nl.: 1) het district Sparta,
cen; L. spon den dread van 's menschen Leven.
Lachesnaye Desbois (Aubert de), fransch of het Staatkundig district, langs den Eurotas, benoorden en bezuiden de stad Sparta ; 2) Egialea,
letterkundige, geb. 1699 in Maine, gest. 1784 te
langs de oostkust ; 3) de nomos van Arnyclw in het
Parijs in een oude-mannenhuis. Het eenige van zijne
-

-

.

-

-

-

-

-

vele werken, dat melding verdient, is de Diclionnaire

des moeurs et coutumes des Francais (Parijs 1767).

westen en in de nabijheid van het district Sparta ;
4) in het zuiden de Periecen (Perioicoi), die zich
uitstrekten tot in Messenie. De bewoners van L.
onderscheidden zich inzonderheid door de gaaf om
veel te zeggen met weinig woorden ; vandaar dat met
kortheid gepaard gaande zinrijkheid van uitdrukking
nog tegenw. Laconismus beet, of Laconieke manier
van spreken. — L., in het tegenwoordige koningrijk Griekenland, vormt eene nomarchie, groot bijna
77 vierk. mijien met omstr. 114,000 bewoners.
L., deze naam werd door de eerste zeevaarders, die
Nieuw-Hampshire bezochten, aan die landstreek gegeven, wegens het dorre en onvruchtbare voorkomen
des lands.
Zie
Laconiers, de bewoners van Laconia.

Lachis, een koningrijkje of vorstendom in 't
land Canaan, werd later eene stad van den stain
Juda ; Jozua 10 : 3 en v.; 12 : 11; 1 5 : 39 ; Neh. 11 :
30 ; koning Amazia werd te L. vermoord ; 11 Kon.
14: 19 ; II Chron. 25: 27 ; L. veroverd door Sanherib ; II Kon. 18: 14, 17 ; 19: 8 ; II Chron. 3'2: 9;
Jezaia 36 : 2; 37: 8 ; Jerem. 34 : 7 ; L. versterkt door
Rehabeam 11 Chron. 11: 9 ; L. ook nog vermeld
Micha 1 : 13.
Lachmann (Karl), duitsch philoloog en criticus, geb. 4 Maart 1793 te Brunswijk, sedert 1825
prof. der philologie te Berlijn, gest. 13 Maart 1851,
heeft zeer veel klassieks in het licht gegeven.
ook ELEUTHERO-LACONIeRS.
b d van Goliath ; I Chron. 20 : 5.
Lachmi, _roe_cr
Laconische golf, oude naam der tegenw.
Lachmi, of Lakchmi, indische godin van den
golf van Marathonidi, tusschen de beide schiereinvervloed, is de geliefdste der vrouwen van god
landen van Laconia.
Wisjnoe.
Lacordaire (Jean Baptiste Henri, veelal geLackner (Frans), duitsch componist inzonnoemd Pater), fransch kanselredenaar, gab. 12 Mci
derheid van symphonien, geb. 2 April 1804 te Rain
1802 te Recey-sur-Ource (dept. COte d'Or), aanvanin Beieren. — L. (Ignatius), broede• van den vokelijk advocaat te Parijs, ging later tot den geesterige, geb. 11 Sept. 1807, liederen-componist.
Lacinium promontorium, voorgebergte lijken staat over, werkte na 1830 gemeenschappelijk
met Lainennais en NIontalembert, en begon 1834
aan de oostpunt van Bruttium ; tegenw. kaap Comet grooten toeloop in de kerk Notre-Dame te pretonna ; in de nabijheid lag het vlek Lacitaium, met

Lacretelle

ladan

diken. Sedert 1853 evenwel bepaalde hij zich bij bet
besturen van zijne school te Sorreze, werd 1861 lid
der Academie, doch stierf nog in datzelfde jaar
(21 Nov.). Van zijne werken noemen wij : Conferences
de. Notre-Dame de Paris (3 din. Parijs 1835-50)
en Considerations philosophiques sur le systeme de
Lamennais (Parijs 1834). — L. (Jean Theodore),
oudste broeder van den vorige, geb. te Recey I Febr.
1801, deed van 1825 tot 1834 vier reizen naar ZuidAmerika, en werd 1835 prof. der zoologie te Luik.
Voornaamste werken : Introduction a l'entomologie
(2 din. Parijs 1834-37) en Histoire naturelle des
insectes (4 dln. Parijs 1857).
Lacretelle (Pierre Louis), de Oudste bijgenaamd, fransch letterkundige, geb. 1751 te Metz,
eerst advocaat te Nancy, vervolgens parlementsadvocaat te Parijs, gest. 5 Sept. 1824. Van zijne
Oeuvres (6 dln. Parijs 1823-24) verdienen ins.
melding : Discours sur le prejugd des peines infamantes
(Par. 1784); Oeuvres diverses (5 dln. Parijs 1802-7);
Fragments politiques et littdraires (2 dln. Par. 1817);
Portraits et tableaux (2 deelen Parijs 1824).
L. (Jean Charles Dominique de), bijgenaamd de
Jongste, broeder van den vorige, geb. 3 Sept. 1766
te Metz, sedert 1789 te Parijs werkzaam als dagbladschrijver, werd 1800 door Napoleon tot lid van
het bureau voor de drukpers, 1810 tot censor benoemd, 1816 president der Academie, kort daarna
prof. der geschiedenis aan de universiteit, en stierf
26 Maart 1855 bij Macon. Hij is een der voornaamste
fransche geschiedschrijvers van onze eeuw, en schreef
o. a.: Histoire de France pendant le 18e siecle (6 dln.
Parijs 1808-12, dikwijls herdrukt); Histoire de la
revolution francaise (9 dln. Parijs 1821-26); Hist.
de France depuis la Bestauration (4 dln. Parijs 1829
—35); Hist. de l'Assemblde constituante (2 din. Parijs
1844); Hist. du Consulat et de l'Empire (6 din. Parijs
1845-46).
Lacroix du Maine (Francois Grade de), verlattnscht Crucimanus, fransch bibliograaf, geb. te
Mans 1552, schrijver van eene Bibliotheque francaise
(Parijs 1584 in fol.), bevattende een catalogus van
alle schrijvers, die tot in zijnen tijd in het Fransch
hadden geschreven. Op geltken voet bad hij ook een
catalogus ontworpen van alle werken, die in andere
talen bet Licht hadden gezien ; doch dit werk mocht
hij niet volbrengen, daar hij door een zwerm dweepers, die hem van protestantsche denkbeelden betichtten, op 40-jarigen leeftijd vermoord werd. De
Bibliotheque francaise van L. is herdrukt met den
.Dictionnaire" van Duverdier (zie DUVERDIER) door
Rigoley de Juvigny (6 din. in kwarto, 1772).
Lacroix (Petis de). Zie PETIS.
Lacroix (Paul), als scbrijver bekend onder den
gefingeerden naam bibliophile Jacob, geb. 27 Febr.
1806 te Parijs, heeft zich als geschiedschrtver en
fransch philoloog, zoomede als romanschrijver, eenen
geachten naam verzekerd. Behalve een groot aantal
historiscbe romans, novellen, enz., en eene menigte
door hem opnieuw uitgegevene werken uit de oude
fransche litteratuur, schreef hij o. a.: Dissertations

Lacroma, dalmatisch eilandje in de Adriatische Zee, voor de haven van Ragusa ; van eene rots,
aan den uithoek van dit eilandje, wierpen de oude
Ragusanen hunne misdadigers in zee, die den dood
verdiend hadden. Richard Leeuwenhart liet bier in
1192 eene eenvoudige woning bouwen, ter plaatse
waar hij, na zijnen kruistocht gelukkig volbracht te
hebben, het eerst voet aan land had gezet ; in die
woning bracht de oostenrijksche aartshertog Ferdinand Maximiliaan met zijne gemalin eenigen tijd
door in 1862.
Lacroze (Mathurin Veyssieres de), fransch
orientalist, geb. 1661 te Nantes, gest. 1739 als prof.
der philosophie te Berlijn, ging jong naar Amerika
um opgeleid te worden tot den koophandel, doch
keerde reeds spoedig naar Nantes terug, en studeerde de geneeskunde. Uit tegenzin in dit vak werd
hij 1682 monnik, doch hij had volstrekt geen karakter voor de gedweee kloostergehoorzaambeid,
zoodat hij reeds kort daarna ontvluchtte en de wijk
nam naar Basel, waar hij Protestant werd ; toen ging
hij naar Berlijn, werd bibliothecaris van den koning
van Pruisen, en onderwijzer der kroonprinses, later
prof. der philosophie. Voornaamste werken : Vindicice
veterum scriptorum contra Harduinum
(Rotterdam
1708); Histoire du christianisme des Indes ('s-Hage
1739). Van de door hem in manuscript nagelatene
armenische, slawische, syrische, enz. woordenboeken verscheen 1775 in kwarto te Oxford Lexicon

—

sur quelques points curieux de l'histoire de France
(2 dln. Parijs 1834-38); Histoire du I 6e siècle en
France (Parijs 1834); Le moyen age et la renaissance
(5 dln. 1847-52); Histoire de la prostitution chez
tous les peoples du monde (6 din. 1851-52) laatst-

genoemd werk onder het pseudoniem Pierre Dufour
door L. geschreven - gezamenlijk met Rabutot.
L. (Jules), broeder van den vorige, geb. 1809 te
Parijs, beeft een aantal romans, tooneelstukken en
poezien geschreven.

—
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fEgyptiaco-Latinum, ex veteribus illius lingua monumentis.

Lacruz, spaansch schilder, geb. 1545, gest.
1610, was hofschilder van Filips II ; men roemt L.'s
portretten van Karel V, Filips II en Filips III.
Lactantius (Lucius Ccelius Firmianus), latijnsch kerkvader, geb. omstr. 250 in Afrika, gest.
omstr. 330 te Trier, werd bijgenaamd de christeltke
Cicero. Zijn beroemdste werk zijn de Institutions
divince (uitgeg. door Darisius, Kamerijk 1718). Al
zijne werken bijeen zijn het best uitgegeven door
Biinemann (Leipzig 1739), Dufresnoy (2 din. Parijs
1748) en Fritzsche in Gersdorf's.Bibliotheca patrum
Latinorum (2 dln. Leipzig 1842-44).
Lac tsjoe, een land benoordwesten Annam,
waaraan het schatplichtig is, ligt tusschen Tonquin
ten 0., China ten N., Laos ten Z. en bet Birmanische
rijk ten W.
Lactora, tegenw. Lectoure, stad in Novempopulanie, hoofdplaats der Lactoraten.
Lacurne de Sainte-Palaye. Zie het art.
SAINTE-PALAYE.
Lacus, d. i.11eer; zoo o. a. in de oude namen :
L. Benacus voor het Garda-meer.
L. Brigantinus voor het meer van Constans.
L. Larius voor het meer van Como.
L. Lentanus voor het meer van Geneve.
L. Mantianus voor dat van Arsissa ('t meer Wan).
L. Verbanus voor het Lago-Maggiore.
Lacydes, akademisch wijsgeer, geb. te Cyrene,
bloeide omstr. 241 v. Chr. en stierf 215 v. Chr. Hij
was een leerling van Arcesilas, en diens opvolger als
bestuurder der tweede Akademie.
Lada, afstammeling van Juda; I Chron. 4: 21.
Ladak, of Ladakh, ook Middel-Tibet genaamd,
een vorstendom in het binnenland van Hoog-Azie,
tusschen Kasjmir, Klein-Tibet (Baltistan), KleinSucharte en het eigenlijke Tibet, is omstr. 1240
vierk. mtlen groot met omstr. 200,000 bewoners.
Ladan, 1 afstammeling van Ephraim ; I Chron.
7: 26. — 2) noon van Gerson ; I Chron. 23 : 7, 8,
9 ; 26: 21.
—

Ladany

Ladega•meer

Ladany, I) KOros-Ladany, groot dorp in bet
hongaarsche comitaat Bekes ; 5400 inw.-2)PiispokLadany,marktvlek in het comitaat Bibar; 6900 inw.;
vereenigingspunt van de spoorwegen naar Debreczin
en naar Grosswardein. — 3) Jasz-Ladany ; zie onder
JASZ-BERENT.
Ladegardsden, schiereiland bij Christiania ;
op L. deed koning Cbristiaan Frederik afstand van
den troon van Noorwegen.
Ladenburg, stad en districtsamt in den badener Neckarkreis, aan den Neckar; 2300 inw.; bij
L. heeft de Main-Neckar-spoorweg eene overbrugging.
Ladignae, marktvlek in het fransche dept.
Haute-Vienne, derdhalf uur gaans van St.-Yrieix ;
2600 inw.
Ladik, Ladikieh. Zie LATAKIEH.
Ladinen, algemeene benaming voor de in
Zwitserland om Greden, in het Enneberger dal, enz.
wonende overblijfselen van romanische volkeren. De
teal, die ze spreken, wordt genaamd het Ladinisch.
Ladingkoer, een Iandschap in Opper-Guinea
(Afrika), aan de Goudkust.
Ladino, het spaansche, en gedeeltelijk portugeesche jargon (koeterwaalsch), dat door de Joden
op het Pyreneesche schiereiland gevormd, en door
hunne afstammelingen naar Hamburg, Londen, Amsterdam en het zuiden van Frankrijk, doch hoofdzakelijk naarTurkije en Noord-Afrika overgebracht is.
Ladirios, in Middel-Amerika de Indianen en
bastaarden, die tot het Christendom bekeerd zijn.
Ladislas,verscheidene koningen van Hongarije,
nl.: L. I, volgde 1077 zijnen broeder Geysa op den
troon, maakte de Bulgaren en de Serviers schatplichtig, vereenigde (1089) Croatie met zijn rijk,
stichtte de stad Groot-Waradin, en stierf 1095, op
54-j. leeftijd, terwijl hij zich gereed maakte om tegen
de ongeloovigen in Palestina te gaan strijden. Vroom
en rechtvaardig, werd hij door pans Celestinus III
heilig verklaard (1198); kerkelijke gedenkdag 27
Juni. — L. II en L. III regeerden slechts kortstondig (1161-62 en 1204-05), en hebben niets
belangrijks verricht. — L. IV, zoon van Stephanus, volgde zijnen vader op in 1272. Hij was keizer
Rudolf behulpzaam om Ottokar, koning van Bohemen, van den troon te stooten, doch werd door dien
keizer in den sleek gelaten, toen hij zelf zich te verdedigen had tegen de vijandelijkheden der Cumanen
en Tartaren. In een gevecht tegen eerstgenoemden
gevangen genomen 1290, werd hij eenige maanden
daarna vermoord, en liet aan zijnen opvolger Andreas Ill een verarmd en verbrokkeld rijk na.
L. V bis, zoon van Jagello, koning van Polen, werd
tot koning van Hongarije verheven 1440 na den
dood van Albertus van Oostenrijk, met uitsluiting
van den zoon van Albertus (Ladislas V); hij regeerde
zelf reeds sedert zes jaren over Polen, onder den
naam van Wladislas. Hij werd bijna dadelijk aangevallen door de Turken ; en na eenige voordeelen
behaald te hebben, die hij te danken had aan het
talent van zijnen veldheer, den beroemden Johannes
Hunyades, leed hij de nederlaag en sneuvelde in den
vermaarden slag hij \Varna (1444). Hunyades regeerde na hem over Hongarije. (Ladislas V was
de zoon van Albertus van Oostenrijk, en diens wettige opvolger; maar uithoofde van zijnen jeugdigen
leeftijd werd hij van den troon verstoken, en gaf
men de voorkenr aan Ladislas V his; hij redde zich
door de vlucht, en nam de wijk naar Oostenrijk hij
keizer Frederik Ill, zijnen voogd. In 1453 werd
L. V door de Hongaren teruggeroepen, en dreef de

Turken terug door den arm van Johannes Hunyades.
Doch zoodra deze held dood was, liet L., naijverig
op des grooten mans roem, diens oudsten zoon ter
dood brengen. Door deze daad maakte hij zich zoo
gehaat bij zijne onderdanen, dat hij zich weldra genoodzaakt zag Hongarije te verlaten. Hij nam de
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wijk naar Praag, waar hij 1457 op 19-j. leeftijd
stierf. Zijn opvolger werd Matthias Corvinus, de
VI
_ ,
tweede zoon van Johannes Hunyades.)
of Wladislas II, zoon van Casimir IV, koning van
Polen, werd 1471 koning van Bohemen, vervolgens
(1490) na Matthias Corvinus koning van Hongarije,
in weerwil van het verzet ,van zijnen broeder JanAlbertus, koning van Polen, Hij vertrouwde de verdediging van zijne grenzen toe aan Stephanus Zapoly, den waardigen opvolger van Hunyades, en
streefde enkel naar de bevordering van het geluk
zijner onderdanen.
N.B. De chronologisten zijn het niet met elkander
eens omtrent het aantal Ladislassen. Sommigen tellen de koningen van Polen, die over Hongarije geregeerd hebben, niet mede. — Ook wordt de naam
Ladislas wel verward met Wladislas. Zie WLADISLAS.
Ladislas, koningen van Polen, en van Bohemen. Zie WLADISLAS.
Ladislas, of Lancelot, koning van Napels, geb.
1376, volgde 1386 zijnen vader Karel III van Durazzo op den troon, onder regentschap van zijne
moeder Margareta. Hij had zijne kroon te verdedigen
tegen Lodewijk H van Anjou, die door zijnen vader
Lodewijk I van Anjou aanspraak had op Napels; en
eerst in 1399 begon L. te regeeren alleen. Kort
daarna wilde hij zich meester maken van geheel
Italie, en zelfs de keizerskroon ontweldigen aan
Wenceslas en aan Robert, door welke twee hem die
betwist werd. In 1408 bemachtigde hij Rome en de
naburige steden ; maar zijn aanslag op Toskanen
mislukte, en bij Roca-Secca werd hij 141 1 verslagen
door Lodewijk II. Hij had zich echter van zijne
nederlaag hersteld, en bedreigde Italie opnieuw, toen
hij 1414 te Napels door den dood overvallen word,
als een gevolg van zijn losbandig leven. Hij werd
opgevolgd door zijne zuster, Johanna II.
Ladirdral (Henri), geb. te Anzelot (departem.
Puy-de-Dome) nit behoeftige ouders, vatte 1794
het plan op om Frankrijk te verlossen van het
Schrikbewind. Hij loste een schot op Collot d'Herbois; doch hij miste zijn doel, werd gevat, en ter
dood gebracht met 52 anderen, die heticht werden
van medeplichtigheid.
Lado, in de mythologie der oude Russen de
godin der schoonheid en der liefde; alle ongehuwden brachten haar offeranden.
Ladoga meer, het grootste binnenmeer van
Europa, in het noordwesten van Rusland, tusschen
de gouvernementen Petersburg, Olonetz en Finland,
is 25 mijlen lang en 15 mijlen breed, omvat 325
vierk. mijlen, neemt vele rivieren en kleinere meren
in zich op, staat door kunstmatig aangelegde waterwegen (o. a. het Ladoga-kanaal, dat van Schlusselberg of Nieuw-Ladoga tot aan de uitwatering van de
rivier Swir voortgezet is) in gemeenschap met de
Caspische Zee, en outlast zich in de Newa, die bij
Petersburg in de Finsche golf valt. Op de oevers van
dit meet. liggen twee steden, die denzelfden naam
dragen, nl. Nieuw-Ladoga, 14 a 15 mijlen beoosten
Petersburg, thans met 1400 inwoners, en gesticht
in 1704 ; en Oud-Ladoga, 3 uren gaans van het
vorige, met 50 huizen ; dit laatste L. was de eerste
verblijfplaats van Rurik, en was voorheen veel grooter dan thans.
—

—

La Fayette

Laden
Ladon, rivier in den Peloponnesus, zich in den
Alpheus ontlastende, een weinig beneden Berea
(grenzen van Arcadia en Triphylie). — In de mythologie wordt de L. beschouwd als de zoon van
Typhon en Echidna, heeft honderd hoofden en
slaapt nooit, is de bewaker van de gouden appelen
der Hesperieden (vandaar Hesperische Draak genaamd); hij werd door Hercules gedood, en door
Juno onder de sterren geplaatst. Hij is ook de vader
van Daphne en Syrinx. Van de biezen of het riet,
dat in de rivier L. groeide, maakte god Pan zijn
fluitje.
Ladrones, d. i. Dieven-eilanden, ook Marianen
genaamd, en ook wel St.-Lazarus-archipel, de noondelijkste groep eilanden van Australia, vormt ten
noorden van de Caroline!' eene zich van het Z. naar
het N. uitstrekkende rij van 17 eilanden, te zamen
57 vierk. mijlen groot, met 8600 zielen op de 5
zuidelijkste, die slechts bewoond zijn, nl. Guam of
Guahan (hoofdpl. Agana), Tinian, Saipan of St.Joseph, Agrigan en Assuncion. In 1521 ontdekt door
de medgezellen van Magellaan, werden ile L. 1565
door Legaspi in bezit genomen voor Filips II van
Spanje. Onder de regeering van Filips IV werd de
naam der L. veranderd iii Marianen, ter eere van
Marie Anna van Oostenrijk, moeder van Karel IV,
die Jezuieten derwaarts zond om de inlanders tot
het Christendom te bekeeren. De geringe bevolking
der L. is hoofdzakelijk het gevolg van de gruwelijke
wreedheden, door de Spanjaarden op de acme inlanders gepleegd.
Delius Nepos (C.), een Romein, beroemd
door zijne deugden, en door zijne vriendschap voor
Scipio Africanus, dien hij vergezelde naar Spanje
en naar Afrika, en die veel van zijnen roem te danken had aan de hulp van L.; door L. werd Carthagene veroverd, en Syphax verslagen en gevangen
genomen. In 190 v. Chr. werd L. tot het consulaat
verheven ; hij behandelde Polybius op eenen voet
van vriendschap, en leverde hem belangrijke bijzonderheden tot het samenstellen van zijn geschiedkundig werk. — L. N. (C.), zoon van den vorige,
was nauw bevriend met Africanus secundus, dien
hij vergezelde naar het beleg van Carthago. Bij zijnen
terugkeer werd hij benoemd tot opperbevethebber
in Lusitanie, waar hij eenige voordeelen bevocht op
Viriathus; in 140 v. Chr. werd hij tot consul benoemd. Cicero heeft den naam van Lcelius gegeven
aan zijne Samenspraak over de Vriendschap.
Lamsberg (Matthieu), schrijver van den
vermaarden Almanach de Liege, met voorspellingen
voor at de maanden des jaars. Naar men wil was hij
kanunnik van St.-Bartholomeus te Luik, en leefde
hij omstr. 1600 ; maar men weet niets met zekerheid aangaande hem. De almanak, die den naam
Matthieu Lensberg draagt, schijnt voor bet eerst gedrukt te zijn omstr. 1636.
Zi fi
Ltesare. Zie
Leetus (Q. fElius), prefect van het pretorium
onder de regeering van Commodus, deed dien keizer,
die besloten had om L. te does sterven, in de gevangenis werpen en wurgen, en gaf hem tot opvolger Pertinax, dien hij insgelijks liet ter dood brengen
drie maanden later. Doch eenigen tijd daarna (in 193)
werd L. zelf ter dood gebracht op bevel van Didius
Julianus, die als keizer uitgeroepen was.
Lt vinus (P. Valerius), consul 280 v. Chr.,
oorloogde tegen Pvrrhns en tegen de Tarentijnen.
Hij werd overwonnen bij Heraclea, doordien zijne
troepen met schrik vervuld werden door de olifanten van Pyrrhus ; doch bet duurde niet Lang of hij

325

herstelde die nederlaag, en noodzaakte den koning

van Epirus om den vrede te verzoeken. — L. (M.
Valerius), pretor 214 v. Chr., begot' den Macedonischen oorlog, en versloeg den mated. koning Philippus bij Apollonia. In 210 v. Chr. tot consul benoemd, voltooide hij de onderwerping van Sicilia.
Laeken, belgisch dorp, circa 1 uur gaans benoorden Brussel ; koninklijk buitenverblijf.
Lain, vader van den overste Eljasaph uit het
geslacht der Gersonieten ; Num. 3: 24.
Laertes, koning van Ithaca, en echtgenoot van
Anticlea, wordt gehouden voor den vader van Ulysses. Intusschen had Anticlea, kort voor Naar trouwen, toegegeven aan de verlangens van Sisyphus;
en deze was eigenlijk de vader van Ulysses, die echter door L. grootgebracht wend als ware hij werkelijk zijn eigen coon ; als hoogbejaard grijsaard beleefde L. nog den terugkeer van Ulysses na den
krijgstocht tegen Troje; en hij liet hem zijnen
troop na.
Laertius (Diogenes). Zie DIOGENES.
Lafare (Charles Auguste, markies de), fransch
officier, geb. 1644 te Valgorge in Vivarais, gest. 1712,
diende eerst in de oostenrijksche armee tegen de
Turken (1664), daarna in Holland onder Lodewijk
XIV (1672) ; doch men kent hem alleenlijk door
zijne liederen en epigrammen, die afzonderlijk nitgegeven zijn door St.-Marc (Parijs 1755), doch gewoonlijk gedrukt zijn bij de werken van zijnen vriend
Chaulieu. De meeste van L.'s poezien zijn gewijd
aan madame de Caylus en madame de La Sabliere,
twee dames die hij beminde. Men heeft ook nog
van L.: Memoires sur Louis XIV (Rotterdam 1715;
Amst. 1734). Een zoon van L. wend later maarschalk van Frankrijk.
Lafarge (Marie Capelle,-tnevrouw), geb. 1816
te Parijs, dochter van een kolonel uit den tijd van
het keizerrijk, trouwde 1838, zonder hem te beminnen, den heer L., eigenaar van eene ijzerpletterij;
na een stukje genuttigd te hebben van een koek,
hem door zijne vrouw gezonden, voelde hij dadelijk
de pijnen van vergiftiging, en stierf 15 Jan. 1840.
Mevrouw L. werd in rechten, betrokken en veroordeeld tot levenslangen dwang-arbeid. Zij onderging
dit vonnis in bet tuchthuis te Montpellier, schreef
daar hare Memoires de Marie Capeile, veuve Lafarge
(4 dln. 1840-42), en wendde alle middelen aan
om te bewijzen, dat zij onschuldig was. Na 5 jaren
in bet tuchthuis doorgebracht te hebben verkreeg
zij vergunning om zich in het klooster St.-Remy te
begeven, werd in Juni 1852 geheel en al op vrije
voeten gesteld, doch stierf in Sept. van datzelfde
jaar te Usset, waar zij de haden gebruikte. Tot haren
laatsten snik is zij hare onschuld blijven betuigen.
La Fayette, naam van een aantal graafschappen en getneenten in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, aldus genaamd ter eere van generaal L.-F. Daar ze niets bijzonder belangrijks te
vermelden hebben, noemen wij Kier alleenlijk het
graafschap L. F. in Kentucky, met 55,000 zielen
en Lexington tot hoofdpl. — Voor eene stad in Carolina, zie FAYETTEVILLE.
La Fayette (Gilbert Motier, markies de), geb.
6 Sept. 1757 uit adellijke ouders op het kasteel
Chavagnac in het fransche dept. Haute-Loire, was
20 j. oud toen hij op eigen kosten eene fregat liet
uitrusten, waarmede hij naar Noord-Amerika vertrok, om de Amerikanen te helpen in hunnen vrijheidsoorlog tegen de Engelschen. Twee jaren later
in Frankrijk teruggekomen, keerde hij reeds kort
daarna terug naar N.-Amerika met nieuwe hulp aan
-

La Fere

La Gallisoniere

schepen, troepen en geld. Hij onderscheidde zich bij
de verdediging van Virginia, bij het beleg van YorkTown, won de vriendschap van Washington, en
droeg veel bij tot de vestiging van de republiek der
Vereenigde Staten. Met roem overladen in Frankrijk
wedergekeerd (1781), werd hij reeds spoedig tot
lid van de Vergadering der notabelen gekozen (1787),
en 1789 afgevaardigd ter Nationale vergadering. Hij
verdedigde daar met warmte de nieuwe denkbeelden,
en was de eerste, die eene verklaring uitlokte aangaande de rechten van den mensch. Den 15 Juli
1789 werd bij beuoemd tot kommandant der nationale garde, redde te Versailles de koninklijke familie,
dreef 17 Juli 1791 het saamgerotte yolk op bet
Marsveld uiteen,-ebn voerde met goed gevolg het bevel
(1792) over een der legers, die de noordergrenzen
moesten beveiligen tegen vijandelijke invallen. Terwij1 hij bedankt had voor het hem aangebodene dictatorschap, liep het in het oog, dat hij de republikeinen ontweek ; hij werd dan ook na 20 Juni buiten
de wet verklaard, omdat hij den koning bebulpzaam
was geweest uit Parijs te vluchten ; en nu nam L.
met eenige vrienden de wijk naar een onzijdig land
(20 Aug. 1792). Op zijne vlucht werd hij ecbter
door de Oostenrijkers gevangen genomen te Rochefort, en overgebracht naar de citadel van Olmutz,
waar hij gevangen bleef tot 1797, toen hij zijne
invrijheidstelling te danken had aan Bonaparte, die
ten zijnen behoeve een opzettelijk artikel bedong
bij het tractaat van Campo-Formio. Desniettemin
schonk L. nooit zijn vertrouwen aan Bonaparte, en
bleef gedurende het consulaat en het keizerrijk vreemd
aan bet staatkundig leven. In 1814 gekozen tot afgevaardigde, sprak en stemde hij in de Kamer voor
de vervallen-verklaring van Napoleon van den troon.
Onder de restauratie afgevaardigde van 1818 tot
1824 en van 1827 tot 1830, voerde hij eene hevige
oppositie tegen den oudsten tak der Bourbons; in
1825 deed hij eene reis mar de Vereenigde Staten,
waar hij als in triomf ingehaald en gedurende den
ganschen tijd van zijn verblijf met huldebewijzen
overladen werd. In Juli 1830 werd hij nogmaals benoemd tot opperbevelhebber der nationale garden ;
en ofschoon hij die betrekking slechts eenige maanden bekleedde, droeg hij in lien tijd veel bij om aan

rente-reductie, en verloor daardoor bij den rijken
middelstand zijne populariteit. In 1827 kwam hij
weder in de Kamer, en werd het hoofd der linkerzijde. Bij de omwenteling van 1830 was hij een der
krachtigste bevorderaars van de verheffing van Lodewijk Filips, werd minister, doch moest reeds
spoedig aftreden ; kwam weder in de Kamer de partij
der oppositie versterken, werd 1843 zelfs tot president gekozen, doch stierf reeds 26 Mei 1844,
slechts eene docbter nalatende, gehuwd met den
prins de la Moskowa. Geroemd werden altijd L.'s
edelmoedigheid en weldadigheid.
Lafitau (pater), fransch Jezuiet, geb. te Bordeaux, gest. 1740, was verscheidene jaren als missionaris werkzaam in Canada. Men heeft van hem:
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den troon van Lodewijk Filips hechtheid te geven.
Toen Casimir Perier aan het bewind kwam (13 Maart
1831) legde L. zijn opperbevelhebberschap neder,
en schaarde zich aan de zijde der oppositie, waarvan
hij het hoofd werd en bleef totdat hij 20 Mei 1834
stierf. Zoo Lang vaderlandsliefde, onbaatzuchtigheid
en het verlangen om het geluk van natuurgenooten
te bevorderen nog onder de deugden gerangschikt
worden, zal de naam van L. met eerbied genoemd
worden als van een der deugdzaamste staatsburgers,
die ooit geleefd hebben.
La Fere, fransche steden. Zie FERE.
La Ferte, fransche steden. Zie FERTE.
La Feuillade (,v_comte de). Zie FEUILLADE.
Laffitte (kasteel). Zie MEDOC.
Laffitte (Jacques), fransch staatstnan en bankier te Parijs, geb. 24 Oct. 1767 te Bayonne, waar
zijn vader timmermansbaas was, begon zijne loopbaan als bankiersklerk te Parijs, won door zijne ordelijkheid en degelijkheid de achting en het vertrouwen van zijnen patroon Perregaux, die hem eindelijk
als cornpagnon in de firma opnam. In 1814 werd L.
benoemd tot gouverneur der Bank van Frankrijk,
had van 1816 tot 1824 zitting in de Kamer van
afgevaardigden, behoorde tot de oppositie, doch ondersteunde het ministerie Villele in de kwestie der

Moeurs des sauvages americains compardes aux nioeurs
des premiers temps (2 deelen 1723); Histoire des
ddcouvertes et des conquetes des Portugais dans le
L., bloedverwant
nouveau monde (2 dln. 1733).

van den vorige, leefde 1685-1764, was bisschop
van Sisteron, en schreef tegen de Jansenisten.
La Fleche, fransche stad. Zie FLECHE.
Lafontaine (Jean de), beroemd fransch fabeldichter, geb. 8 Juli 1621 te Chateau-Thierry, gest.
13 April 1695 te Parijs. Fables (beste editie 4e druk
van Nodier 2 dln. 1839). Oeuvres (beste editie die
van Walckenaer, 18 dln. Parijs 1819-20; nieuwe
druk 6 dln. 1822-23).
Lafontaine (August Heinr. Jul.), gesproten
uit eene familie van fransche uitgewekenen, geb. 10
Oct. 1759 te Brunswijk, gest. 20 April 1831 te
Halle, was in zijnen tijd een der meest gewilde
duitsche romanschrijvers.
Laforce (Jacques Nompar de Caumont, hertog
van), pair en maarschalk van Frankrijk, geb. omstr.
1559, gest. 1652. — L. (Armand de), zoon van
den vorige, geb. omstr. 1585, werd insgelijks maarschalk van Frankrijk, en stierf 1675. -- Beiden
hebben Gedenkschriften nagelaten. —L. (Charlotte
Rose de Caumont de), kleindochter van den eerstgenoemde, geb. 1650, gest. 1724, is schrijfster van
een aantal historische romans, o. a. Histoire secrete
de Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, avec les
intrigues des regnes de Henri III et de Henri IV
(1703).
Lafosse (Charles de), fransch schilder, geb.
1640 te Parijs, gest. 1716, was een leerling van
Lebrun, schilderde in 't Hotel der Invalieden en in
't paleis te Versailles. — L. (Antoine de), treurspeldichter, zoon van den vorige, geb. te Parijs 1653,
gest. 1708.
Lafourche, een groote uitwaterings-arm van
den Mississippi in Louisiana, begint bij Donaldsonville, en valt na 35 mijlen loop in de Golf van Mexico.
Lafuente (Miguel L. Alcantara), spaansch geschiedschrijver, geb. 10 Juli 1817 te Archidona in
tie prov. Malaga, eerst advocaat te Granada, later
gouvernements-ambtenaar in Havana, gest. 1850.
Voornaamste werk Historia de Granada (4 dln.
Granada 1843-48 ; 2 dln. Parijs 1851). — L.
(Modesto), spaansch geschiedschrijver, verschafte
aan zijnen naam eene europeesche vermaardheid door
zijn uitmuntend werk Historia general de Espana
(24 dln. Madrid 1850-62).
Laga, in de noordsche mythologie de beschermgodin der wateren en baden.
La Gallisoniere (markies de), luitenantgeneraal over de fransche zeetroepen, geb. 1693 te
Rochefort, werd 1745 benoemd tot gouverneurgeneraal van Canada, waar hij zich algemeen bemind
maakte. In 1756 vertrouwde Lodewijk XV hem het

GuiGke

L* Gardie
opperheol toe. over bet eskader, dat tegen de Engelschen moest opereeren in de Middellandsche Zee ;
bevocbt bij Minorca eene schitterende overwinning op admiraal Byng, en werkte mede tot de bemachtiging van Mahon, doch stierf nog in hetzelfde
jaar (26 Oct.).
La Gardie, benoemde zweedsche familie, van
fransche afkomst. L. G. (Pontus de), diende eerst
under de beroemdste fransche veldheeren der 16e
eeuw, ging toen in deensche dienst over, werd 1565
door de Zweden krijgsgevangen gemaakt, en zoo
goed door hen behandeld, dat hij in zweedsche dienst
()verging, en opklom tot den rang van veldmaarschalk.
L. G. (Jacques de), zoon van den vorige,
zweedsch generaal onder Karel IX en Gustaaf Adolf,
maakte groote veroveriugen van grondgebied op het
-

—

-

moscovitische rijk, en werd na den dood van Gustaaf
Adolf (1633) een der voogden van dejonge koningin
Christina. — L. G. (Magnus Gabriel de), zoon
van Jacques, stond in booge gunst bij Christina, die
zelfs met hem wilde trouwen, van welk voornemen
zich slechts door de ernstige vertoogen van kanselier Oxenstjern liet afbrengen. In 1646 benoemde
L.-G. tot ambassadeur in Frankrijk, en gar hem
een gevolg mede van 250 personen. Na zijne terugkomst liet Christina hem in den echt treden met
hare nicht, princes Euphrosine, zuster van prins
Karel Gustaaf (later Karel X). Zooveel gunst verwekte hem een aantal benijders; niettemin bleef L.
in aanzien onder de regeering van Karel X, en werd
zelfs kanselier. Maar onder de regeering van Karel XI viel hij geheel in ongenade (1680); zijne bezittingen werden verbeurd verklaard, en bij stierf
in behoeftige omstandigheden 1682. Hij had 1672
bet bondgenootschap met Frankrijk aangeraden, dat
aan Zweden geen geluk aanbracht.
-

Lagenia, prov. van lerland. 'Le LEINSTER.
Laghman, prov. van Afghanistan. ZieLOGHMAN.
Laghouat, stad in Algerie. Zie EL-AGOUATU.
Lagieden, egyptische dynastie, gevestigd door
Ptolemeus Lagi (d. i. den zoon van Lagos), veldheer
van Alexander, die na Alexander's dood over Egypte
regeerde. De dynastie der L. hield zich 293 jaren
staande, totdat Egypte een romeinsch wingewest
werd (30 V. Chr.). Zie EGYPTE en PTOLEMEtiS.
Lagnieux, stad in het fransche dept. Ain, aan
de Rhone, 8 uren gaans benoorden Belley ; 2900
in•., meerendeels stroohoedenmakers.
Lagny, stad in het fransche dept. Marne, aan
de Marne, 4 uren gaans bezuidw. Meaux ; 2000 inw.;
eertijds eene sterke en gewichtige plaats, werd 1358
door de Engelschen in brand gestoken, koos in de
15e eeuw de partij der Armagnakken; in 1544 in
opstand gekomen tegen bet koninklijk gezag over
eenen twist tusschen den abt van L. en de monniken,
werd L. op deerlijke wijze verwoest door kapitein
de Lorges.
Logo, lat. locus, de italiaansche en spaansche
benaming voor •Meer", bijv.;
Lugo d' Agno of L. di Lugano, 't meer van Lugano.
L. d'Averno ; zie AVERNUS. - L. di Bolsena ; zie
[van Celano.
BOLSENA.
L. di Castello; zie ALBANO. - L. di Celano, 't meer
L. di Como; zie Komo. — L. di Garda; zie GARDA.
L. di Lesina ; zie LESINA. - L. Maggiore; zie
MAGGIORE ; enz.
Lagoa-baal. Zie LORENZO MARQUEZ.
Laguna, nieuw-lat. main der rivier de Lahn.

Lagonegro, stad in de napolit. prov. Basilicata, aan het meer L., ruim 4 uren gaans beoosten
Policastro; 5200 inw.

Lagos, -I) L., of Eko, voornsanistA , kmtad
ter kuste van het afrikaansche rijk Yoroeba, vroeger
hoofdstad van bet rijkje L. of Awani, en daarrnede
1862 aan Engeland afgestaan. — 2) 14:, lat. Lacobriga,
havenstad en vesting in de portug. prov. Algarve,
20 mtlen bezuiden Lissabon ; 8500 inw. — 3) L.,
lat. Bistonis pales, eene baai in de kust van Roe,
melie, in het turksche sandzjak Gallipoli.
Lagoata, dalmatisch eiland in de Adriatische
Zee, behoort tot bet arrondissement Ragusa, heeft
circa 4 mijlen in omvang en verscheidene havens,
o. a. het havendorp L. (dat 1200 iuw. heeft).
Lagrange (Jos. de Chancel de), genaamd
Lagrange-Chancel, fransch tooneeld i ch ter, geb. 1678,
gest. 1758, was bevriend met Racine. Complete
editie zijner treur-, blij- en tooneelspelen in 5 dln.
(1758). Zijne Philippiques, hekeldichten tegen den
rijksbestuurder Filips van Orleans, waarvoor hij
verscheidene jaren gevangen doorbracht op de Margarita-eilanden, werden 1797 in 't licht gegeven
door zijnen zoon.

Lagrange (Joseph Louis), beroemd wiskundige, geb. 25 Jan. 1736 to Turijn nit ouders van
fransche afkomst, was reeds 1755 prof. der wiskunde
aan de artillerie-school aldaar, 1766-87 directeur
der mathetnatische klasse aan de akademie te Berlijn, ging na den dood van Frederik II near Parijs,
waar hij later professor aan de Polytechniscbe school
en lid van ,het .bureau des longitudes" word. Door

Napoleon benoemd tot lid van den senaat, en verheven tot graaf, stierf L. 10 April 1813. Zijne belangrijkste werken zijn o. a.: Theorie des fonctions
analytiques (Parijs 1797; nieuwe druk •813);
Traite de la resolution des equations numdriques

(Parijs 1798 ; 3e druk 1826); Mecanique analytique

(2 dln. Parijs 1788; 2e druk 1811-15).
La Granja. Zie GRANJA.
Lagrenee (L. J. Fr.), fransch schilder, geb. to
-

Parijs 1724, gest. te Rome 1805 ; vooral zijne 'Outvoering van Dejanira door Nessus" wordt geroemd.
L. (Anselme), zoon van den vorige, geb. 1778,
gest. 1832, schilderde vooral paarden.

—

La Gueronniere (Louis Etienne Arthur,
vieomte de), geb. 1816, sedert 1841 fransch dagbladschrijver, tijdens de republiek van 1848 werkzaam in bet kabinet van Lamartine, werd later
Bonapartist, verdedigde den staatsgreep van 2 Dec.
1851, werd afgevaardigde, 1853 lid van den staatsraad, 1862 senateur, en heeft, behalve veel voor de
dagbladpers, o. a. de volgende werken geschreven :
Etudes et portraits politiques contemporains (1856);
Les hommes d'etat d' Angleterre (1853).

La Guayra, stad in Venezuela. Zie GUAYRA.
La Guiehe, oude burgundische familie, niet
-

te verwarren met do familie Guiche (zie dl. I blz.
1237), heeft verscheidene benoemde veldheeren en
staatsmannen voortgebracbt, o. a.: L. G. (Pierre
de), geb. 1464, ambassadeur onder Lodewijk XI,
Karel VIII en zijne opvolgers. — L. G. (Philibert
de), baljuw van Macon, weigerde het moordbevel
van den Bartholomeusnacht (1572) ten uitvoer te
leggen, was later onder Hendrik III en IV grootmeester der artillerie, en stierf te Lyon 1607.
-

-

—

L. G. (J. Francois de), graaf van La Palice, beer
-

van St.-Geran, maarschalk van Frankrijk onder Lodewijk XIII, bestuurde het beleg van Montauban en
dat van Montpellier, en stierf 1632. — L. G.
(Bernard de), graaf van St.-Gdran, kleinzoon van
den maarschalk, bekend door een vermaard rechts-

geding, dat hij 1663 won ; hij stierf 1693, slechts
eene docbter nalatende, die non werd.
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Laguna

Laibach

Laguna (San-Cristoval de la), stad op het
Lahnstein, I) Ober-L., stadje met 2000 inw.,
eiland Teneriffe, op de noordoostkust ; 10,000 inw.
en 2) Nieder-L., vlek met 2300 inw., beiden in 't
Laguna (Sant'-Antonio de la), stad in Brazilie. nassausche amt Braubach, aan de uitwatering van de
Zie SANTO-ANTONIO.
Lahn in den Rijn. Nieder-L. is zeer aan het opkoLagunen van Venetie, de moerassen aan de men : het is bet station waar de Rijnbooten aannoordwestkust der Adriatische Zee, aanvangende bij
leggen, om reizigers of te zetten, die Bad-Ems gaan
de uitwatering van den Isonzo en zich bijna 20 mijbezoeken.
len ver in de Iengte uitstrekkende tot aan de Delta
La Hogue, kaap en reede. Zie HOGUE.
van de Po. Midden in de L. is Venetie gebouwd.
Laholm, havenstadje in 't zweedsche lin HalmLagus, vader van Ptolemeiis Soter, stichter stad ; 1300 inw.
van de grieksche dynastie der Lagieden in Egypte,
La Hontan (N., baron de), een edelman nit
was een Macedonier van onbeduidenden stand; zijne
Gascogne, diende 1783 in Canada, vervolgens in
vrouw werd verleid door Philippus, die Ptolemeiis
Terre-Neuve (Newfoundland), waar hij stadhouder
bij haar verwekte, welk kind door L. als een eigen
des konings was. Van ontrouw beschuldigd, nam hij
zoon werd grootgebracht.
de vlucht naar Portugal, en van daar begaf hij zich
Lahad, achterkleinzoon' van Juda's zoon Sobal ; naar Denemarken. Hij heeft in het Licht gegeven
I Chron. 4 : 2.
zijne Voyages dans l'Amerique septentrionale (2 dln.
Laharpe (Jean Francois de), fransch dichter, Amsterdam 1705).
geb. 20 . Nov. 1739 te Parijs, sedert 1786 prof. der
Lahore, voormalige hoofdstad van het rijk der
fraaie letteren aldaar, eerst een ijveraar voor de omSikhs, sedert 1849 van den britschen Pendzjab, aan
wenteling, later een barer vinnigste vijanden ; gest.
den Rawl, 313 mijlen benoordw. Calcutta; 95,000
11 Febr. 1803. Eene verzameling van L.'s tooneelinw.; ofschoon veel van zijn ouden luister verloren
stukken, gedichten, enz. is uitgegeven door Sainthebbende, is L. nog altijd een der aanzienlijkste en
Surin (16 dln. 1821 en v.). Als partijdig criticus,
merkwaardigste steden van Hindostan. Het voordoch als uitmuntend stilist heeft L. zich doen kenmalige koningrijk L. (het rijk der Sikhs) bevatte
nen in zijn Lycee (nieuwe editie, van Buchon, 18 dln.
cens het eigenlijke Lahore (de provincie), Cashmere,
Parijs 1830) en in zijne Correspondance litteraire een gedeelte van Afghanistan en Moeltan ; doch door
(6 dln. Parijs 1801-07).
eene aanhoudende verandering van grenzen, bleef
Laharpe (kolonel Frederic Cesar), geb. 1754 er eindelijk niets van over dan de provincie L., bete Rolle in Waadtland, studeerde de rechten, werd
grensd ten N. door Cashmere, ten 0. door Tibet,
1783 leermeester der russ. grootvorsten Alexander
ten W. door Kaboel, ten Z. door Moeltan. Het eigen(den lateren keizer) en Constantijn, doch spoedig
lijke L. splitst zich in Zuid-L. (of Pendzjab) en
ontslagen, ten gevolge van de bewegingen in ZwitNoord-L. (of indisch Khoezistan). Dit schoone land
serland, waaraan hij deel genomen had in den geest
is verwoest en ontvolkt door aanhoudende oorlogen.
der fransche omwenteling. Hij werd directeur der
Oudtijds maakte het deel uit van het rijk van Porus,
Helvetische republiek, werkte later op het Weenerden vermaarden mededinger van Alexander den
congres voor de onafhankelijkheid van Waadt en
Groote. Afwisselend onafhankelijk, of onderworpen
Aargau, en stierf 30 Maart 1838.
aan de afghaansche of mongoolsche keizers, of zelfs
La Haye, I) fransche naam voor 's-Graven- aan de vorsten van Kaboel, werd L. in de 18e eeuw
hage. — 2) La Haye-Descartes, vlek in 't fransche
verbrokkeld tot eene groote menigte onafhankelijke
dept. Indre-Loire, 7 uren gaans bezuidw. Loches ;
kleine vorstendommen, die bezeten werden door de
1500 inw.; is dus genoemd naar den beroemden
Sikhs. In het begin der 19e eeuw gelukte het aan
wijsgeer Descartes, die er geboren en wien er 1849
een bekwaam hoofd, met name Rundzjet-Sing (ge.
een standbeeld opgericht is. — 3) La Haye du Puits,
holpen door europeesche officieren, inzonderheid
dorp in 't fransche Kanaal-dept., 7 uren gaans bedoor generaal Allard), bijna het gansche koningrijk
noorden Coutances; 1200 inw. —4) La Haye-Paynel,
L. aan zijn gezag te onderwerpen; doch na zijnen
dorp in 't fransche Kanaal-dept., 3 uren gaans bedood (1840) spatte zijn rijk weldra weder uiteen ;
noorden Avranches ; 900 inw.
zijn zoon, Shere-Sing, die hem opgevolgd was, werd
Lahidzjan, Lahidjan, Lahijan, stad in de per1843 vermoord ; en na allerbloedigste oorlogen riep
zische prov. Ghilan, ruim 4 uren gaans van de Cashet rijk L. de help der Engelschen in, die 22 Febr.
pische Zee, en 6 mijlen ten 0. Z. 0. van Rezjd
1846 de stad L. en de citadel bezetteden, en 9 Maart
(Rested); vroeger bloeiend, doch door Schach-Abbas
aldaar een vredestractaat sloten met den maharadzja
ingenomen, en sedert bijna geheel verlaten.
Dhoelid-Sing, waarna ze zich 1849 voor goed meesLahire (Etienne Vignoles, bekend onder den ter maakten van geheel L.
naam van), een der dapperste veldheeren van KaLahr, stad in het groothertogdom Baden, aan
rel VII, streed aan het hoofd der Armagnaken tegen
de Schutter, 9 uren gaansbenoorden Freiburg ; 7000
de Engelschen, hielp Jeanne d 'Arc bij het beleg van
inw.; vormde oudtijds met verscheidene omliggende
Orleans, deed wonderen van dapperheid in het gedorpen de heerlijkheid L. in de Ortenau, welke
vecht van Jargeau en in den slag van Patay (1429).
heerlijkheid eene bezitting was der graven van GeIn 1431 deed hij een aanslag op Rouaan om Jeanne
roldseck, in 1426 aan Nassau kwam, en bij den vrede
d'Arc van den brandstapel te redden, doch hij werd
van Luneville afgestaan werd aan Baden.
gevangen genomen ; spoedig aan zijne vijanden outLahsa, groote landstreek van Arable, strekt
snapt, veroverde hij verscheidene steden en kasteelen,
zich nit benoordwesten het land van Oman, tangs
en stierf te Montauban aan zijne wonden 1442.
de Perzisehe golf, tot nabij de uitwatering van den
Lahmas, stad in stam Juda ; Jozua 15: 40.
Euphraat. Deze landstreek, waartoe eene menigte
Lahn, rivier die in pruis. Westfalen ontspringt eilanden bangs de test behooren, is gesplitst in een
op het Sauerlandsch gebergte, niet ver van Sieger,
aantal onafhankelijke rijkjes, waarvan het voornaamdoet Marburg aan, wordt hij Giessen bevaarhaar,
ste Hadzjar (Hadjar) of Bahrain is. Zie BAHRAIN.
stroomt langs Wetzlar, \Veilhurg, Limburg, Nassau,
Laibach, rivier in lirain (Carniola), komt bij
en ontlast zich bij Nieder-Lahnstein, na een loop
bet (2200 inw. tellende) marktvlek Oberlaibach
van 29 mijlen, in den Rijn.
het nabijgelegen gebergte, wordt dadelijk bevaarhaar,
—

Laibach
en valt na een loop van 7 mijlen in de Save (Stu).
Zie ook het volgende art.
Laibach, ital. Lubiana, slawisch Ljubljana, het
Labacum der middeleeuwen, het yEtnona der ouden,
versterkte stad en hoofdplaats van het oostenrijksche
hertogdom Krain (Carniola), ligt aan de rivier L.
(zie bet vorige art.), en heeft 21,000 inw. Het is
eene zeer oude stad, die reeds bestond in den tijd
der Romeinen ; in de .9e eeuw vergroot door de
Franken, behoorde L. achtereenvolgend aan de Slawen, aan de hertogen van Beieren, aan eigene beeren, en kwam eindelijk aan Oostenrijk. Van 26 Jan.
tot 12 Mei 1821 vverd te L. een congres gehouden
(het Laibacher Vorsten-congres) om middelen te
beramen, ten einde de rust in Italie te verzekeren.
In 1797 werd L. ingenomen door Bernadotte, in
1809 door Macdonald. Het eertijds 40,000 joch uitgestrektheid hebbende Laibacher nioeras, dat gedurig door overstroomingen der rivier L. order water
stond, is bijna geheel herschapen in welig bouwland.
fransch stadje. Zie AIGLE.
Laimen dal, bet dal der Birsig, behoort gedeeltelijk tot Frankrijk, gedeeltelijk tot de zwits.
kantons Bazel en Solothurn.
Lainez (Jacobus), of Laynez, tweede generaal
van de orde der Jeztfieten, volgde als zoodanig Ignatius van Loyola op, woonde het colloquium van
Poissy en het concilie van Trente bij, en stierf 19
Jan. 1565 te Rome (hij was geb. 1512 te Almancario
in Castilie).
Lainez (Alexandre), fransch dichter, geb. 1650
te Chimay in Henegouwen, gest. 18 April 1710 te
Parijs. Zijne elegante en geniale gedichten werden
door zijne vrienden in 't Licht gegeven (Parijs 1733;
nieuwe druk 1753).
Laing (Alexander Gordon), engelsch officier,
geb. 27 Dec. 1794 te Edimburg, werd door het
britsche gouvernement uitgezonden op eene wetenschappelijke reis naar Afrika ; van Sierra-Leone begon hij zijne reizen den Gambia opwaarts en naar de
bergianden in bet hart van Senegambie ; vervolgens
toog hij 1826, van Tripoli uitgaande, door de woestijn
en drong door tot Tim boektoe, doch werd op een uitstapje naar Sansanding vermoord. Zijne reizen zijn
beschreven in Travels through Africa (Londen 1829).
Lairesse (Gerard de), voornaam nederlandsch
historie-schilder en kopergraveur, geb. 1640 te
Luik, op zijn 50e jaar blind geworden, gest. 11 Juni
1711 te Amsterdam. Het door hem gedicteerde
Groot Schilderboek (2 din. Amst. 1707 ; 2e druk
1712) is in verscheidene vreemde talen overgezet.
LaIs, stad in den stam Dan, vermeld in het 0. T.
(Richt. 18: 7, 14, 27, 29 ; Jezaia 10: 30). Zie DAN.
Lais,Palti'svader: I Sam. 25: 44; II Sam.5: 15.
Lids, grieksche lichtekooi, beroemd door hare
schoonheid en hare gaven des geestes, geb. in Sicilie
omstr. 420 v. Chr. Zij vestigde zich te Corinthe,
waar zij de voornaamste en rijkste mannen door
hare verleidingen bekoorde, en de bijzit werd van
Alcibiades; de wijsgeer Xenocrates had echter kracht
genoeg om weerstand te bieden aan hare verleidelijkheid. Zij verliet Corinthe om een jonkman, op
wien zij verliefd was, te vergezellen naar Thessalie,
waar zij door de thessaalsche vrouwen, die ijverzuchtig waren op hare schoonheid, in den tempel
van Venus vermoord werd (380 v. Chr.). — L.,
eene andere beroemde lichtekooi in Griekenland,
leefde omstr. eene halve eeuw later. Toen zij aan
Demosthenes een te hoogen prijs vroeg voor hare
gunsten, gaf de beroemde redenaar haar ten antwoord: .Zoo duur koop ik geen berouw!"
—

Lalaing
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Laisjef, Laischew, stad in bet russ. gouvt.
Kazan, aan de Kama, 6 mijlen bezuidoosten Kazan;
3500 inw.; landingplaats voor de naar NisjneiNowgorod gaande voortbrengselen van Siberie.
Laissac, fransch stadje, dept. Aveyron, 9 uren
gaans benoordw. Milhau; 1600 inw.
Laius, koning van Thebe, zoon van Labdacus,
was nog een klein kind toen hij zijn vader verloor.
Zijn oom Lycus usurpeerde den troon, die vervolgens bemachtigd werd door Amphion, den moordemar van Lycus; doch na den dood van Amphion
kwam L. zelf aan het bewind. Hij trouwde met Jocaste, bij wie hij CEdipus verwekte ; doch daar het
orakel hem voorspeld had, dat hij door de hand van
dien zoon zoo sterven, liet hij het kind in het gebergte Citheron nederleggen, om het door wilde
dieren te laten verslinden. Het kind werd eater in
het leven behouden. Later werd L. werkelijk door
(Edipus gedood in eene worsteling, die over den
doortocht op eenen smallen weg tusschen hen ontstond, zonder dat ze elkander kenden. .
Lakedieven,eilanden-groep. ZieLAccAnitivEN.
Lakkum, grensstad in Naphtali; Joz. 19: 33.
Laknaoeti, de ind. stad Ghore of Ghor. Zie
GROR en GAUR.
Laknau, ind. stad. Zie LURNOW.
Lala, dorp in den Peloponnesus, benoorden
Olympia ; de albaneesche en mahomedaansche bewoners van dit dorp (de Lalioten) vochten in den
griekschen vrijheids-oorlog tegen de opstandelingen,
doch zagen zich eindelijk genoodzaakt de wijk te
nemen naar Patras, dat nog door de Turken bezet was.
LAALAND.
Zie ILaland,
Lalaing, een oud aanzienlijk henegouwsch geslacht, waarvan verscheidene leden eene voorname
plaats innemen in de geschiedenis der Nederlanden,
0. a.: L. (Willem van), geb. 1391, gest. 1475, was
eenigen tijd stadhouder van Holland, en begunstigde
als zoodanig de Hoeksche partij, terwijl hij vroeger
tot de Kabeljauwsche behoord had. Deze ommekeer
in zijne richting was hoofdzakelijk te wijten aan den
invloed, dien zijn schoonzoon R. van Brederode op
hem had. — L. (Joost van), zoon van des vorigen
broeder, werd insgelijks stadhouder van Holland,
hield de Kabeljauwsche partij, nam o. a. stormenderhand de Hoekschgezinde stad loom in, en sneuvelde in een gevecht tegen de Utrechtschen I 483.
L. (Anthonie van), graaf van Hoogstraten, geb.
1480, tweede zoon van Joost v. L., werd 1522 als
stadhouder van Holland aangesteld ; 1534 beteugelde
hij met bloedige strengheid de Wederdoopers, werd
later narnens Karel V ook stadhouder van het Nedersticht van Utrecht, en stierf 1540. — L. (Filips,
graaf van) , 1543 aangesteld als stadhouder van Gelderland, gest. 1555. — L. (Anthonie, graaf van),
oudste zoon van den vorige, stond aanvankelijk in
hooge gunst .bij Filips II, verklaarde zich later met
kracht tegen de Inquisitie, sloot zich aan den prins
van Oranje aan, was in het voor Antwerpen benauwde
jaar 1567 's prinsen stadhouder aldaar, en sneuvelde
1568 bij den overtocht over de Geete, in een gevecht
tegen de Spanjaarden. — L. (George van), graaf
van Rennenberg, tweede zoon van Filips, geb. omstr.
1550, stadhouder van Gelderland, 1576 tevens van
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsel, enz., onderteekende 1579 de Unie van Utrecht, doch verried reeds spoedig daarna de partij van Oranje, en
bracht Groningen door overrompeling weder aan
Spanje (1580), bevocht op de Bourtanger-Heide
eene bloedige overwinning op de Staatschen (5 Sept.
1580), (loch stierf reeds in het volgende jaar.
—

Lilandes

ham*

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

tot komntandant-generaal van at de fransolis bait*
tingen in Oost-Indic, waar Frankrijk in oorlog was
met Engeland. In weinig tijds verdreef L. de.Engelschen van de kusten van Coromandel; doch zijne
poging om Madras te vermeesteren mislukte; en zelf
met een garnizoen van 700 man in Pondichery belegerd- (1761) door eene armee van 22,000 man en
eene vloot van 14 liuie-scbepen, was hij genoodzaakt
zich aan de Engelschen over te geven, en werd naar
Engeland gebracht. Van dezen tegenspoed trokken
zijne vijanden partij om hem te beticbten van verraad, waarop hij zich naar Frankrijk begaf om zich
te rechtvaardigen ; doch nauwlijks was hij in Parijs
aangenomen of hij werd in de Bastille gekerkerd,
bleef daar 18 maanden in hechtenis, en werd toen
ter dood veroordeeld, welk bemeltergend vonnis 9
Mei 1766 aan hem voltrokken werd. Voltaire gaf een
welsprekend factum in bet licht in het voordeel van
den veroordeelde. Op het verzoek van L.'s zoon liet
Lodewijk XVI bet proces herzien (1778), en door
deze nieuwe rechtbank werd met eenparige stamen
L.'s onschuld erkend en zijne nagedachtenis gerehabiliteerd.
Laloubere (Simon de), een zeer middelmatig
fransch dichter, geb. 1642 te Toulouse, was eenigen
tijd ambassade-secretaris in Zwitserland, ging 1687
als buitengewoon gezant naar Siam, volbracht na
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L. (Maria,

Abrdge de navigation historique, theorique et pratique

(Parijs 1793).

Lalbenque, fransche stad, dept. Lot, 4 uren
gaans bezuidoosten Cahors; 2400 inw.

Laletanen, lat. Laletani, yolk in Hispania Tarraconensis, in het noordoosten, aan de kust, tus-

schen de uitwatering van de Blanda en die van den
Rubricatus; hunne voornaamste stad was Barcino
(Barcelona).
Lalinde, kantonshoofdpl. in 't fransche dept.
Dordogne, vijfdhalf uur gaans beoosten Bergerac;
1900 inw.

Lalioten. Zie LALA.
Lalita Patam, stad in het noorden van In—

die, koningrijk Nepaul, circa 1 uur gaans bezuiden
Katmandoe; 24,000 inw.
Lallemand (Claude Francois), prof. der geneeskunde te Parijs, geb. 26 Jan. 1790 te Metz, gest.
25 Aug. 1854 te Marseille. Als klassiek gelden o. a.

zijne werken : Recherches anatomico-pathologiques
sur rencephale et ses dependances

1834-36).

(3 deelen Parijs

Lallemand (generaal), geb. te Metz, was
marechal-de-camp bij de artillerie tijdens den terugkeer van Napoleon (1815), en schaarde zich aan
(liens zijde, werd bevorderd tot luitenant-generaal,
en nam deel aan den slag van Waterloo. Na de tweede
restauratie der Bourbons werd L. bij verstek ter dood
veroordeeld ; hij begaf zich naar Amerika, en trachtte
daar in Texas eene nederzettirig te vestigen (genaamd
Champ d'asile); doch toen die colonisatie-poging
mislukte, vestigde hij zich in de Vereenigde Staten,
keerde eerst na 1830 in Frankrijk terug, en stierf
1839 op 65-j. leeftijd.
Lally Tollendal. Thomas Arthur, graaf van
Lally, baron van Tollendal in lerland, geb. 1698 te
Romans in Dauphine, diende in zijns vaders regement sedert 1741 in Vlaanderen, Schotland en de
Nederlanden, onderscheidde zich in vele gevechten,
droeg veel hij tot de overwinning van Fontenoy
(1745) en werd 1756 door Lodewijk XV benoemd
—

zijnen terugkeer nog eene geheime zending naar
Madrid, waar hij in hechtenis genomen, doch spoedig weder in vrijbeid gesteld werd, werd 1693 door
guest lid der Academie, keerde kort daarna terug
naar Toulouse, waar hij de Bloemenspelen (zie bet
art. JEUX FLORAUX) herstelde, en 1729 stierf. Men
heeft van hem eene Beschrijving van zijn Voyage et
Siam (Amsterdam 1691).

Lam (Dynastie van het Witte ), dus genoemd
omdat ze op hunne vaandels een Wit Schap afge—

beeld hadden, ook wel genaamd dynastie der Bajandoeriers, eene turcomaansche dynastie, die lang, om
het gezag over Perzie meester te worden, de mededingster was van de dynastie van het Zwarte Lam
(zie het volgende art.), en deze eindelijk verdrong
in 1468, doch reeds in 1499 zelve van den troon
werd gestooten door de Sophis. De vorsten nit de
dynastie van het Witte Lam zijn geweest : UssumCassan (1468-78); Khalil-Beg (1478-79); Jakoef
of Jacob (1479-85); Djoelawer (1485-88);
Beisankoer (1488-90) ; Roestam (1490-97);
Alwend (1497); Moerad-Beg (1497-1499).
Lam (Dynastic van het Zwarte—), dus genoemd omdat ze een Zwart Schaap op hunne vaandels afgebeeld hadden, eene turcomaansche dynastic,
die in de 14e eeuw in Armenie en Diarbekr regeerde.
In 1407 maakte deze dynastie zich van den troon
van Perzie meester, waar de dynastie der Ilkhaniers
om het gezag worstelde met de afstammelingen van
Tamerlan. In 1468 werd door de dynastic van het
Witte Lam (zie het vorige art.) de troon ontweldigd
aan die van het Zwarte Lam, uit welke laatstgenoernde dynastic geregeerd hebben: Toer-Ali-Beg
(1360); Koent-Lu-Beg; Kara-Jusuf-Othman (1380
—1406); Eskander (1407-35); en eindelijk Geangir (1435-1468).
Lama, d. i. Zielenmoeder, is de tibetaansche
benaming voor , priester - en onder Lamaismus of
Lamaische godsdienst heeft men te verstaan den geheel bijzonderen worm van godsvereering, die het
Buddhisinus (zie dat art.) heeft aangenomen bij de
Tibetaneu, Mongolen en Kalmukken, die diiarnaar,
wat hunne godsdienst betreft, Lamaieten of Lamaisten
heeten. Het opperhoofd der tibetaansche hierarchic

Lamachus
is de Dalai-Lama (de Groote Lama), die als de op
aarde levende godheid vereerd wordt, en zijn paleis
bewoont in de nabijheid van Lhassa, de hoofdstad
van Tibet. Deze soort van lamaisch `pausdom was
aanvankelijk in bet Lamaismus onbekend ; eerst in
de 13e eeuw (1'293) gelukte het den L. van Sa-skya
zich, door de bescherming van den chineeschen keizer Koeblai-khan, tot opperpriester, tot god-op-aarde
te rerheffen. Eene groote hervorming echter onderging bet Lamaismus door den lama Tsong-Kaba,
die de rol van een lamaischen Messias speelde. In
1355 was hij geboren in eene spelonk van een der
bergen in het landschap Anido, in de nabijheid van
den Koko-Noor (Choeche-Nor); zijne moeder had
geen gemeenschap met eenen man gehad, waar was
op een buddhistisch opschrift gevalleu en daardoor
zwanger geworden : de onbevlekte ontvangenis dier
heilige maagd was dan ook oorzaak, dat zij maagd
was gebleven zelfs nadat zij Naar goddelijk kind
(eene incarnatie Gods) ter wereld gebracht had.
Van 1407 tot 1409 leeraarde deze Tsong-Kaba te
Lhassa, en voer daar in 1419 voor het oog van zijne
discipelen ten hemel. Door Tsong-Kaba werd de
gele kap ingevoerd, waardoor al de priesters, die den
Dalai-Lama vereeren, zich (als Geelkappen) onderscheiden van de Roodkappen of Grijskappen (dit
zijn die buddhistische priesters, die de hervormin
niet aangenomen hebben, dus de priesters der orthodox-buddhistische secte; ze worden doorgaans
Bonzen genoemd). Op den Dalai-Lama volgt in rang
de opper-kardinaal of onderpaus (Pan-tshhen); dan
volgen de kardinalen (Chutuchtu, Khoetoekhtoe),
dan de Khoebilgan (of geincarneerden van den eersten graad). De lamaas (priesters) van minderen
rang zijn geen geincarneerde godheden : hunne hierarchie daalt in deze volgorde af: abten of kloostervoogden, leeraars der godsdienst, algemeene doctoren, voorgangers of oudsten, novicen of kweekelingen. Het Lamaismus in Mongolie staat tegenover
dat in Tibet ongeveer als de Grieksche Kerk tegenover de Roomsche. Het hoofd der mongoolsche
Lamaisten is de patriarch te Oerga of Urga, op den
weg van Peking naar Kiachta (zie CHUTUCHTU).
Lamachus, atheensch veldheer, stond met
Alcibiades en Nicias aan het hoofd van den ongelukkigen krijgstocht tegen Sicilie (415 v. Chr.); hij
sneuvelde voor Syracuse, na wonderen van dapperheid verricht te hebben.
Lamaismus. Zie LAMA.
La Manche, fransche naam voor het Britsche
Kanaal.
Lamar, een der namen van het boliviaansche
departement Atacama, dat ook wel Cobija genoemd
wordt. Zie ATACAMA 2).
La Marche. Zie M—ARCM
Lamarck (J. B. P. Antoine de Monet, ridder
van), fransch natuurkundige, geb. 1 Aug. 1744 te
Bazentin (dept. Somme), sedert 1792 prof. der natuurlijke historie aan den .Jardin des Plantes" te
Parijs, gest. 20 Dec. 1829, heeft zich hoogst verdienstelijk gemaakt door een aantal werken over
plantenkunde en dierenkunde; als de voornaamste
noemen wij: Flore /rancaise (2e druk 3 dln. Parijs
1793); Histoire naturelle des animaux sans vertebres
(7 dln. Parijs 1815-22 ; 2e druk door Deshayes en
Milne-Edwards 10 dln., Parijs 1835-45.
La Mark (graven van). Zie MARK (graven van
de).
graaf), fransch geneLamarque
raal, geb. 22 Juli 1770 te St.-Sever (dept. Landes),
trad 1791 in dienst, onderscheidde zich in de oor-

Lamartine
logen der republiek bij de armee der Pyrenegn en
bij die van den Rijn, en werd tot brigade-generaal

bevorderd na den slag van Hohenlinden. In Itali6
bemachtigde hij Gaeta (1806), en bet fort Caprea,
dat voor onneembaar werd gehouden (1808). Vervolgens onderscheidde hij zich bij Laibacb, bij Wagram, in Rusland, in Spanje, en ook in Fraukrijk
(1814) tijdens den inval der geallieerden. Bij de
restauratie der Bourbons nam hij de wijk naar Belgie, doch bekwam 1818 vergunning om in Frankrijk
terug te keeren. In 1828 werd hij afgevaardigde
voor het dept. Landes, schaarde zich aan de zijde
der oppositie, bestreed na 1830 inzonderheid de
buitenlandsche staatkunde van Lodewijk Filips, genoot eene groote populariteit, en werd door de
cholera weggerukt 1 Juni 1832 ; bij zijne begrafenis
grepen bloedige republikeinsche ongeregeldheden
plaats. Hij heeft nagelaten : Memoires (3 dln. 1836).
Lamartine (Marie Louis Alphons, Prat de),
een der uitstekendste en edelste mannen van Frankrijk, geb. 21 Oct. 1790 te Macon, vestigde, na etne
jeugd vol lotgevallen doorleefd to hebben, de aandacht van het publiek op zich door de uitgave van
zijne Meditations poetiques (Parijs 1820). Na de
Juli-omwenteling 1830 streefde hij er naar zich op
staatkundig gebied to onderscheiden, en was tot
1834 een der schitterendste redenaars in de Kamer
der afgevaardigden. Na de Februari-omwenteling
1848 lid van het Voorloopig Bewind en minister
van buitenlandsche zaken, was hij van overwegenden
invloed op de eerste handelingen der nieuwe republiek, doch verloor reeds spoedig een groot deel van
zijne populariteit. Noch miskenning, noch ondank
belette hem echter, nog lang de groote gaven van
zijn genie en de ingevingen van zijn menschen- en
vaderland-minnende hart dienstbaar to maken aan
den staatkundigen toestand van Frankrijk, totdat hij
zich in het najaar van 1851, geheel ontstemd door
den loop, dien de zaken in Frankrijk namen, voor
goed aan het staatkundig tooneel onttrok. Door zijne
eerste reis naar het Oosten, maar meer nog door
zijne onbekrompene milddadigheid jegens de huisgezinnen der velen, die op zijne landgoederen in
zijne dienst waren, en bovenal ook door de schier
weergalooze onbaatzuchtigheid, waarmede hij in 1848
schatten gelds uit zijne eigene beurs ten offer bracht
aan de zaak van het algemeen belang, werd zijn
kolossaal vermogen geheel verslonden, en werden
zijne bezittingen bezwaard met een overstelpenden
schuldenlast. Meer dan eens stelden de vele vrienden en vereerders van L. krachtige pogingen in het
werk om een aanzienlijk kapitaal bijeen te brengen
en het aan L. aan to bieden, doch hij zelfheeft steeds
voor dergelijk vereerend hulpbetoon bedankt. In
't begin van 1867 is echter door het gouvernement
het voorstel gedaan, en door den Senaat goedgekeurd,
om aan den edelen grijsaard eene nationals dotatie
van 400,000 francs te verleenen. Van de bijna ontelbare pennevruchten van L., waaronder poezien ,
(o. a. zijn onovertreffelijke Josselin), dramatischo
producten en romans, zullen wij hier slechts de
voornaamste van meer blijvende vvaarde noemen:
Voyage en Orient (4 dln. 1855), zijnde eene beschrijving, vol dichterlijken gloed, van de 1832 door hem
ondernomene reis naar het Oosten, die later gevolgd
is door eene tweede (beschreven in 2 dln. 1853).
Wijders: Histoire des Girondins (8 deelen 1847);
Histoire de la liestauration (8 dln. Parijs 1851-53);
Histoire de la revolution de 1848 (2 deelen 1849);
Histoire de la Turquie (6 dln. 1854-55); Histoire
de la Russie (2 dln. 1856).
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Lambertus

Lamartiniere

Lamartiniere (Ant. Aug. Bruzen de), fransch
compitateur en geograaf, geb. 1662 te Dieppe, gest.
1746, was een neef van Richard Simon. In 1709
werd hij benoemd tot fransch secretaris aan het hof
van den hertog van Mecklenburg; later vestigde hij
zich metterwoon te 's-Gravenhage, waar hij verscheidene werken liet drukken, die hem den titel
verschaften van eersten geograaf des konings van
Spanje, en een jaargeld van 1200 kronen van den
koning der Beide Sicilien. Hij is vooral bekend als
schrijver van een grooten Dictionnaire geographique,
historique et critique (10 dln. in fol., 's-Hage 1726
—1730 ; 6 dln. in fol. Parijs 1768), welk werk nog
tegenwoordig waarde heeft. — L. (P. Martijn),
fransch reiziger, geb. te Rouaan, trad in dienst van
glen koning van Denemarken, nam 1653 deel aan
eene ontdekkingsreis in het noorden van Europa,
en gaf daa•van eene beschrijving (Parijs 1671).
Lamb (Charles), vruchtbaar engelsch novellist,
tooneel- en lierdichter, geb. 18 Fehr. 1775 te Londen, langen tijd beatnbte der 0. I. Compagnie, gest.
27 Dec. 1834 te Edmonton. Complete editie van
L.'s proza-werken (3 dln. Londen 1835); Poetical
Works (Londen 1836 ; nieuwe druk 1852).
Lambach, lat. Lambacum, het oude Ovilabis,
zeer odd marktvlek in den oostenrijkschen Hausruckkreis, aan de Traun en aan den spoorweg LintzGmunden, vierdhalf uur gaans bezuidw. Weiss;
2500 inw.; beroemde (1056 gestichte) benedictijner
abdij, met eene rijke en zeldzame bibliotheek. In de
nabijheid van L. overwinning der Franschen op de
Russen in 1805 ; nagenoeg geheel werd L. door brand
vernield 1809.
Lamballe, stad in het fransche dept. Cotesdu-Nord, vijfdhalf uur gaans bezuidoost. St.-Brieuc ;
4500 inw. en het oude kasteel der hertogen van
Penthievre (tot 1789 was L. de hoofdplaats van het
hertogdom Penthievre). In den tijd der Rotneinen
was L. vermoedelijk de hoofdstad der Arnbiliaten;
in de middeleenwen werd L. versterkt, en doorstond
1591 een merkwaardig beleg, waarin Francois de
Lanoue sneuvelde.
Lamballe (Marie Therese van Savoje-Carignan,
prinses van), geb. 8 Sept. 1749 te Turijn, dochter
van prins Lodewijk Victor Amadeus van Carignan,
trad in den echt met Lodewijk van Bourbon-Penthievre, prins an L., door wiens dood zij op 19-j.
leeftijd weduwe werd. In 1774 werd zij tot opperintendante van het huis van koningin Marie Antoinette benoemd, gaf in de stormen der omwenteling
de doorslaandste blijken van innige gehechtheid aan
de koninklijke familie, en deelde met deze het lot
der gevangenschap in den Tempel. Kort daarna overgebracht naar den kerker la Force, werd zij een der
beklagenswaardigste slachtoffers van het Septemberhloedbad (1792). Nadat zij vermoord was, worden
or allerlei schandalen met haar lijk gepleegd, het
werd aan stukken gehouwen, en haar hoofd werd
op cone pick rondgedragen langs de ramen van den
Tempel. Zij was even vermaard door hare deugden
als door hare schoonheid.
Lambayeque, stad met 8000 inw. in Peru,
7 rnijlen henoordw. Sana, aan de rivier L., die zich
niet ver van L. in den Stillen Oceaau outlast.
Lambeccius (Petri's), of P. Lambeck, duitsch
bibliograaf, geb. 13 April 1628 to Hamburg, its keizerlijk bibliothecaris gest. re Weenen 3 April 1 680,
heeft zich beroerud gernaakt door verscheidene geleerde Wel ken, inzonderh. door zijne Commentarii de
bibliotheca Ca'sarea Vindohonensi (8 dln. in fol.
Weenen 166)-79 ; 2 druk, Weenen 1768-82).

Lambert,
Lambert

fransche naam voor Lambertus.
(Francois), geb. 1487 te Avignon,
eerst klooster-geestelijke aldaar, omhelsde vervolgens de hervormde leer, ging onder den naam van
Joh. Serranus naar Wittenberg, werd 1527 profie5s3sor der theologie to Marburg, en stierf 18 April
1530.
d. i. de Korte,.
Lambert, bijgenaamd
fransch dichter uit de 12e eeuw, geb. te Chateaudun
(of volgens anderen te Dinan), was eerst voor den
geestelijken staat bestemd en had reeds de eerste
wijding ontvangen, doch trad vervolgens in bet huwelijk. Hij schreef het begin van den vermaarden
Alexander-roman. Zie ALEXANDER VAN BERNAY.
Lambert (J.), engelsch generaal, een der hevigste vijanden van Karel I, was advocaat eer de
oniwenteling uitbrak, had den grootsten invloed bij
Cromwell, en streefde er naar, diens opvolger to
worden als protector van Engeland. Bij den afval
van Monk, rukte hij tegen dezen op, doch werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Van de
doodstraf werd hem kwijtschelding geschonken ;
doch hij werd naar Guernsey verbannen, waar hij
1692 stierf.
Lambert (de abbe), eon fransch Jezuiet, geb.
omstr. -1700 to Dole, schreef als vruchtbaar compilateur voor boekverkoopers, en gaf van 1739 tot
aan zijnen dood (1765) niet minder dan zestien
groote werken in het lich t, o. a.: Recueil d' observations

curieuses sur les moeurs, les coutumes, les arts et les
sciences des diffdrents peuples de l'Asie, de 1 1 Afrique
et de l'Amerique (4 dln. Parijs 1749); Histoire generale
de tons les peuples du monde (15 dln. Parijs 1750
en v.); Histoire litteraire du regne de Louis XIV
(3 din. Parijs 1751).
Lambert (Joh. Heinrich), geb. 29 Aug. 1 728
te Mulhouse (destijds tot Zwitserland behoorende),
was de zoon van een behoeftig kleedermaker, en
word door eigen inspauning een der grootste geleerden van zijnen tijd. In 1764 kwam hij naar Berlijn, waar hij 25 Sept. 1777 stierf. In wiskunde,
natuurkunde, logica en philosophic blonk hij uit, en
schreef een aantal desbetreffende werken. Ook heeft
men van hem o. a.: Kosmologische Briefe fiber die
Einrichtung des Weltbaus (Augsburg 1761). Zijne
briefwisseling met Kant is opgenomen in diens
Vermischte Schriften".
Lambert (Karel, graaf de), geb. onistr. 1815,
afstammeling van een fransch uitgewekene, diende
aanvankelijk bij de russische garde, klom spoedig
op in rang, maakte 1819 den veldtocht in Hongarije
mede, werd kort na de troonsbeklimming van Alexander II door dozen bevorderd tot luitenant-generaal,
en 1857 helast met de reorganisatie van de militaire
kolonien in Zuid-Rusland. Later door den keizer
geraadpleegd hetrekkelijk de zaken van Polen, werd
L. in Aug. -1861 als generaal der kavallerie on opperbevelhebber der eerste armee met de waardigheid
van stadhouder van Polen naar \Varschau gezonden,
waar hij tot Juli 1862 bleef.
Lambertschagen, of Larnbertshagen, ge•oonlijk Lammerschaag genaaind, dorp in NoordHolland, anderhalf uur gaans ten W. Z. \V. van
Medemblik.
Lambertus, de heilige, geb. te Maastricht,
bisschop aldaar van 668 tot aan zijnen deo,' 708,
deed veel voor de verbreiding van het Christendom.
Hij ijverde tegen Alpheide, de bijzit van Pepiju van
Heristal, en werd deswege door (liens broedrr Dodo
in 708 to Luik verrnoord; kerkelijke gedenkdag
17 Sept.
,

Lambertus

Lamentit

LaMbertUs, keizer, en koning van Italie, werd

Lambin (Denis), verlat. Dionysius Lambinus,
geb. 1516 te Montreuil-sur-Mer, professor aan het
College-de-France te Parijs, gest. 1572, leverde ver-dienstelijke commentarien op Horatius (Parijs 1605;
nieuwe druk 2 dln. Coblentz 1829-30), Lucretius
(Parijs 1563, dikwijls herdrukt), Plautus (Parijs 1576,
dikwijls herdrukt) en Cicero (4 dln. Parijs 1566
en 1585).
Lambrechts (Charles Joseph Matthieu), magistraat, geb. 1753 te St.-Truien in Belgie, gest.
1823, was professor der rechtsgeleerdheid te Leuven.
Toen zijn vaderland met Frankrijk vereenigd werd
bekleedde hij verscheidene gewicbtige ambten, en
werd de opvolger van Merlin van Douai als minister
van justitie. Na 18 Brumaire tot senateur benoemd,
verklaarde hij zich tegen de verheffing van Bonaparte,
en weigerde zijne stem aan de oprichting van den
keizerstroon. In 1814 stelde hij de acte op, waarbij
keizer Napoleon van den troon vervallen verklaard
werd. In 1819 werd hij tot afgevaardigde gekozen.
Hij schonk eene legaat van 12,000 francs wan- een
gesticht ter verzorging van protestantsche blinden.
Lambsheim, marktvlek in den beierschen
Rijnpalts, bezuidoosten Frankenthal; 2200 inw.
Lamech, 1) hebreeuwsch aartsvader, afstammeling van Cain, leefde voor den Zondvloed, en had
twee vrouwen (Ada en Zilla). Bij Ada verwekte hij
Jabal, den eersten rondtrekkenden veehoeder, en
Jabal, den uitviuder van muziek-instrumenten. Bij
Zilla verwekte hij Tubalcain, den eersten bewerker
van metalen, en Naema, die het linneuweven nitvond. Deze L. is in het 0. T. vermeld in Gen. 4:
18-24. — 2) zoon van Methuzalem, werd de vader
van Noach, en leefde 777 jaren (van 4000 tot 3313
v. Chr.) Deze L. is vermeld in het 0. T.: Gen. 5:
25-31 ; I Chron. 1: 3; en in het N. T., in 't geslachtregister van Jezus (Luc. 3: 36).
Lamego, het oude Lama, stad in Portugal,
prov. Beira, aan den Douro, ruim 16 mijlen benoordoosten Coimbra ; 9000 inw. Te L. werd 1143 onder
koning Alfons I de vermaarde rijksdag gehouden,
waarbij de troon-opvolging in Portugal vastgesteld
en de Cortes ingevoerd werd.
Lamennais (Hugues Felicite Robert de), gewezen roomsch priester, geboren 19 Juni 1782 te
St.-Malo, werd 1816 te Rennes tot priester
en werd door een aantal geschriften (o. a. zijn beroemde Essai sur l'indifference en matiere de religion,
4 dln. Parijs 1817-20) een ijverig verdediger van
Rome's kerkleer. Van Sept. 1830-32 verdedigde
hij in het dagblad .L'Avenir" de volks-souvereiniteit.
Voornamelijk sedert de verschijning van zijn voorbeeldeloos veel opzien barende bock Paroles d'un croyant
(Parijs 1834) met de geestelijkheid voor goed
gebroken en door de wereldlijke macht vervolgd,
werkte hij voortaan onverholen voor het radicalismus. 4ne bijzonder talrijke werken, waaronder
Exquisse d'une philosophie (4 dln. Parijs 1841-43)
getuigen evenzeer van zijn schrijverstalent als van
zijn bepaald democratischen zin. In 1848 lid der
Constitueerende en der Wetgevende vergadering,
stierf hij 27 Febr. 1854. Zijne Oeuvres completes zip
herhaalde malen verschenen (o. a. in 20 dln. Parijs
1844-47); zijne Oeuvres posthumes zijn uitgegeven
door Forgoes (Parijs 1858).
Lamentin (le), naam van twee steden : 1) op
de zuidwestkust van het fransche eiland Martinique
(in W. I.), 5 kwartier gaans henoordoosten FortRoyal ; 8000 inw. — 2) op het eiland Guadeloupe
aan de baai van Lamentin, 2 uren gaans benoordoosten Pointe-a-Pitre; 2800 inw.

891 door zijnen vader Guido van Spoleto als medebestuurder van diens rijk erkend, en regeerde vervolgens alleen van 894 tot 898. Met Berengarius en
Arnulf, welke beiden hem den troon betwistten, was
hij aanhoudend in oorlog. Hij verloor het leven op
de jack ; vermoedelijk werd hij vermoord.
Lambertus, zoon van Adalbert II, hertog van
Toskanen, regeerde te Spoleto sedert 917, en in
Toskanen sedert 929, tot 931. .Hij had veel bijgedragen om zijnen halven brooder, Hugo van Provence, op den troon van Italie te brengen; doch deze
beloonde hem daarvoor slechts met ondank, en beweerde dat L. een bastaard was, die op bet hertogdom Toskanen geen recht had. Om de echtheid
zijnen geboorte te bewijzen deed L. een beroep op
het Godsgerecht, en trad als overwinnaar nit den
strijd ; doch Hugo wist zich van L.'s persoon meester te makes, en liet hem de oogen uitsteken.
Lambertus van Aschaffenburg, verlatijnscht
Lambertus Schafnaburgensis, duitsch kronijkschrijver, met meer juistheid Lambertus van Hersfeld
genaamd, heette geboortig nit Aschaffenburg, was
benedictijner monnik te Hersfeld in Hessen, en stierf
omstr. 1100 in het klooster Saalfeld. Van zijne historische geschriften is nog in wezen zijn veelgeschat
Chronicon historicum Germanise historica (opgenomen in de iMonumenta Germanise historica", dl. 3
en 5 ; afzonderlijk uitgegeven te Hanover 1843;
duitsche vertaling van Hesse, Berlijn 1855).
Lambertus, bijgenaamd le Begues of le Beghe,
een dweeper uit Luik, gest. 1177, geldt bij velen
als stichter van de zusterschap der Begijnen.
Lambese, stad in 't fransche dept. van de
Monden der Rhone, vijfdhalf uur gaans benoordw.
Aix ; 4500 inw.; veel oliezaad-teelt (huile d' Aix).
Lambese (Karel Eugenius van Lotharingen,
hertog van Elbeuf, prins van), geb. 1754, was een
neef van koningin Marie Antoinette. Met haar naar
Frankrijk gekomen, werd hij kolonel-eigenaar van
het duitsche regement, waarmede hij 13 Juli 1789
de Tuilerien verdedigde tegen het yolk, en eigenhandig verscheidene personen kwetste. Deswege in
staat van beschuldiging gesteld, werd hij door het
Chatelet vrijgesproken. Kort daarna verliet hij Frankrijk, trad 1794 in oostenrijksche dienst, maakte als
generaal-veldmaarschalk (sedert 1796) al de oorlogen tegen de fransche republiek en het keizerrijk
mede, werd na de restauratie der Bourbons in Frankrijk verheven tot hertog van Elbeuf en rnaarschalk,
en stierf kinderloos te Weenen 20 Nov. 18'25.
Lambese, fransche naam voor het latijnsche
Lambcesis, eene oudtijds bloeiende stad der Romeinen en militair station in Numidie, waarvan nog
trotsche ruinen overig zijn op I mijI afstands van
Batna, aan bet Aures-gebergte in de algerijnsche
prov. Constantine. Te midden van die ruinen heeft
keizer Napaleon III eene gevangenis laten bouwen
voor gewone misdadigers (later ook voor staatkundige veroordeelden).
Lambeth, voormalige stad in het engelsche
graafschap Surrey, aan de zuidzijde van den Teems;
is tegenw. eene voorstad van Londen, en heeft circa
252,000 inw. Lambethaansche artikelen worden de
negen artikelen genoemd, die 1598 aan den aartsbisschop John Whitgift in zijn paleis te L. werden
overhandigd ten voordeele van de strenge predestinatie-leer, en ter aanvulling van de leer der 39
artikelen van de Anglicaansche Kerk.
Lambezellee, fransche stad, dept. Finisterre,
vijf kwartier gaans benoorden Brest ; 10,000 inw.
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Lamer, twee friesche dorpen. Zie NYE-LAMER
en OLDS-LAMER.
LaMettrie (Julien Offray de), atheist en geneeskunstenaar, geb. 23 Dec. 1709 te St.-halo,
studeerde geneeskunst te Leiden onder Boerhave,
en werd 1742 benoemd tot officier van gezondheid
bij de fransche garden. Reeds kort daarna gaf hij
in het licht zijne Histoire naturelle de raw ('s-Hage
1745; nieuwe druk 1748), waarin hij openlijk het
materialismus predikte ; deswege werd hij uit de
dienst ontslagen, en zag hij zich genoodzaakt Frankrijk te verlaten. Hij nam de wijk naar Leiden, maakte
daar een nieuw product van zijne pen openbaar,
getiteld L'Homme Machine (Leiden 1748), waarin
hij onverholen tegen de heiligste geloofspunten te
velde trok, en waarmede hij teweeg bracht, dat hij
Holland verlaten moest. Nu vond hij eene toevlucht
in Pruisen, won spoedig de gunst van Frederik II,
maakte een nieuw werk openbaar, onder den titel
L'Homme-Plante (Potsdam 1748), en stierf te Berlijn 11 Nov. 1751. Zijne schotschriften tegen de
beroemdste geneesheeren gaven aan zijnen naam
geen zeer gunstige vermaardheid.
Lami, de beroemdste turksche dichter, gest.
1531, schreef, behalve eene menigte werken in proza,
vier groote heldendichten, waarvan 2 vertaald zijn
door Hammer-Purgstall ; een aantal kleine gedichten
van L. gaf Pfitzmaier in het licht (Weenen 1839).
Lamia, in de oudheid eene stad der Mali6rs in
Phthiotis, nabij Sperchius, heeft Karen naam gegeven aan den Lamischen oorlog, die na den dood van
Alexander (323) tusschen Macedonia en Griekenland
uitbrak. Deze oorlog, die slechts een jaar duurde,
werd begonnen op aandrijven van Demosthenes en
Hyperides. De grieksche veldheer Leosthenes bracht
aanvankelijk aan Antipater eene nederlaag toe, en
noodzaakte hem zich in L. op te sluiten, waar hij
hem vervolgens belegerde. Doch de onverwachte dood
van Leosthenes, en de aankomst van Leonatus maakten het Antipater mogelijk uit L. te ontkomen,
waarna hij reeds spoedig aanvallenderwijze begon te
handelen en eene beslissende overwinning bevocht
bij Cranon (322 v. Chr.). In de middeleeuwen droeg
L. den naam van Zeitoeni, doch heet thans weder
L., heeft 4000 inw., en is de hoofdplaats der nomarchie Phthiotis.
Lamia, 1) dochter van Neptunus, werd bij
Jupiter moeder van de sibylla Herophile. — 2) dochter van Belus en Libya, was de minnares van Jupiter,
doch werd door de jaloersche Juno van hare kinderen beroofd ; hierdoor waanzinnig geworden, werd
L. een schrikbeeld Vow' alle moeders, daar zij rusteloos rondzwierf om kinderen te rooven en te vermoorden. Zie ook LABileN.
Lamien, bij de ouden booze geesten, die de
gedaante van schoone vrouwen aannamen, om jongelingen tot zich te lokken, ten einde dan gelijk
vampyrs bun bloed te kunnen uitzuigen. Ze hielden
zich op in bet rietgewas tangs de groote wegen, en
loerden aanhoudend op nieuwe slachtoffers. — L.
werden bij de ouden ook de tooveressen genoemd.
Lamische oorlog. Zie LAM1A (stad).
Lammekensvliet. Zie LAMMENSVLIET.
Lammensvliet, oude naam der stad Sluis
in Zeeland.
Lammermoor bergen,Lammermuir Hills,
bergketen in Schotland, aanvangende aan het zuidoost-einde van het graafschap Edinburg, loopt door
de graafschappen Haddington en Berwick naar de
Noordzee, en vormt de waterscheiding tusschen
Forth en Tweed.
–

Lamothe•oulancourt
Lammerts (Adje), geb. 1497, gest. 1583,
sedert zijn 22e jaar burgemeester van Leeuwarden.
Lamminsvliet.

Zie 1-AMMENSVLIET.
Lammoer, of Lamoer, voormalig dorp in Fries-

land, is vermoedelijk verzwolgen door de Zuiderzee;
men weet niet meer waar het gestaan heeft.

Lamnea,

rivier. Zie B1NDA.
een tungusische volksstam ; met
hunne rendieren nomadiseeren de L. langs de boorden van de zee van Okhotsk, die naar hen ook wel
Lamoetische Zee genoemd wordt; in de 19e eeuw
zijn vele L. naar Kamtschatka verhuisd.
Lamoignon de Baville (Nicolas), geb.
1648, gest. 1724, eerst lang advocaat te Parts, 1670
raadsheer in het parlement, later intendant in Languedoc, en als zoodanig, na de herroeping van het
edict van Nantes, een grimmig vervolger van de
Protestanten. In 1698 schreef hij op last des konings
Mdmoires pour servir a l'histoire du Languedoc (Amsterdam en Marseille 1734), in welk werk hij daarentegen het beginsel verkondigt, dat alle gewelddadigheid noodlottig werkt voor het Christendom.
Lamok, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang ; bij K. 7 Nov. 1829 overwinning der nederl. troepen op de muiters.
Lamongan, I) distr. op Java, res. Grissee.
2) dorp in het district L., resid. Grissee. — 3) district op Java, in het regentschap L., resid. Soerabaja. — 4) vuurspuwende berg in het regentschap
L., resid. Soerabaja, op Java ; uitbarstingen o. a.
9 Nov. 1818, in 1824, en 5 Oct. 1843.
Immoral, graaf van Egmond. Zie EGMOND. •
Lamoriciere (Christophe Leon Louis Juchault de), fransch generaal, geb. 5 Febr. 1806 te
Nantes, ging na de omwenteling van 1830 naar Algerie, waar hij na een roemrijken strijd Abd-el-Kader
tot onderwerping dwong 22 Dec. 1847. Bij de omwenteling van 1848 leende hij vergeefs de hulp van
zijnen degen aan de dynastie Orleans, werd daarna
onder Cavaignac minister van oorlog, was een voornaam tegenwerker van het streven van Lodewijk
Napoleon, en werd bij den staatsgreep van 2 Dec.
1851 in hechtenis genomen, en vervolgens uit
Frankrijk gebannen. Nadat hij op verscheidene
plaatsen verblijf had gehouden, bekwam hij 1857
vergunning om naar Frankrijk terug te keeren, en
aanvaardde 7 April 1860 de waardigheid van opperbeveihebber over de pauselijke armee, hem door het
hof van Rome aangeboden ; als zoodanig echter verloor hij den slag bij Castel-Fidardo tegen de Piemonteezen, die hem ook de vesting Ancona ontweldigden. Hij stierf Sept. 1865.
Lamormain, eigenlijk Lammermann, een Jezuiet, geb. omstr. 1560 bij Luxemburg, gest. 22
Febr. 1648 te Weenen, was als biechtvader van
keizer Ferdinand II de hoofdbewerker van de bloedige vervolgingen tegen de Protestanten in Bohemen.
Lamothe Fenelon, dorp in het fransche
dept. Lot, anderhalf uur gaans benoordw. Peyrac ;
600 inw.; geboorteplaats van Fenelon, vviens familiekasteel te L. stond.
Lamothe St. Heray, fransche stad, dept.
Deux-Sevres, 31 uur benoorden Melle; 2900 inw.
Lamothe Houdancourt (Philippe de),
hertog van Cardona, fransch generaal onder Lodewijk XIII, voerde het bevel over de fransche troepen
in Catalonie (1641), bracht den Spanjaarden verscheidene nederlagen toe, ontweldigde hun verscheidene plaatsen, en werd ter belooning voor zijne
diensten verheven tot maarschalk van Frankrijk,
hertog van Cardona, en onderkoning van Catalonie ;

Lamoeten,

–

–

–

–

Lamothele•Vayer
doch toen hij 1644 de nederlaag geleden had voor
Lerida, werd hij in hecbtenis genomen, gevangen
gehouden op bet kasteel Pierre-Eucise te Lyon, en
verwezen naar het parlement van Grenoble. Hij
werd vrijgesproken in 1648, en reeds kort daarna
weder naar Catalonia gezonden, waar hij zich onderscheidde door zijne verdediging van Barcelona.
In 1657 keerde hij naar Frankrijk terug, en stierf
nog in datzelfde jaar.
Lamothe le Vayer (Francois de), sceptisch philosoof, geb. 1588 te Parijs, werd de leermeester van Lodewijk XIV, en stierf 1672. Zijn
voornaamste werk is : Cinq dialogues faits a l'imitation
des anciens par Horatius Tubero (Frankfort 1706 ;
nieuwe editie 2 dln. 1716). De beste editie van
zijne Oeuvres bezorgde Roland Le Vayer de Boutigni
(7 din. Dresden 1757-59).
Lamotte, vervallene stad in het fransche dept.
Haute-Marne, in het oude Lotharingen, arrondissement Chaumont, bij Outremecourt. Lang werd L.
voor onneembaar gehouden, wegens zijne ligging op
eene steile rots; doch in 1634 werd L. aan den hertog van Lotharingen ontweldigd door maarschalk
La-Force, bij welke gelegenheid voor het eerst gebruik werd gemaakt van bommen.
Lamotte (Antoine Houdard de), fransch dichter, geb. 17 Jan. 1672 te Parijs, gest. aldaar 26 Dec.
1731. Behalve zijne Oeuvres (10 dln. Parijs 1754)
verscbenen ook van zijne Oeuvres choisies verscheidene edifier' (de beste is die in 2 dln. Parijs 1811).
Lamotte (Jeanne de Luz, de St.-Remy, gravin
van), de hoofdpersoon in het beruchte halssnoerproces, door een bastaard van Hendrik II afstammende van de koninklijke familie der Valois, was
geb. 22 Juli 1756 te Fontete in Champagne, en gehuwd met graaf de L. Sluw en intrigeerend, wist zij
zich het voorkomen te geven alsof zij met koningin
Marie Antoinette op een zeer vertrouwelijken voet
Mond ; en zoodoende gelukte het haar partij te trekken van den dwazen hartstocht, dien kardinaal de
Bohan voor de koningin bad opgevat. Zij bepraatte
den kardinaal om eene prachtige diamanten halsketen te koopen (die zestienmaal honderd duizend
francs, d. i. circa 8 tonnen gouds kostte), welk
pronkstuk de kardinaal haar ter hand stelde om het
aan de koningin aan te bieden, waartegen zij hem
beloofde, dat zij hem eene heimelijke samenkomst
met Maria Antoinette zou laten hebben (1785).
Zoodra zij de halsketen in handen had, liet zij er
de diamanten uitbreken, die vervolgens in Engeland
verkocht werden ; eene gelukzoekster liet zij voor de
koningin doorgaan, am den kardinaal het zoo zeer
door hem begeerde rendez-vous te kunnen verschaffen ; doch bet duurde niet lang of het bedrog
werd ontdekt, waarbij tevens aan het licht kwam,
dat de behendige bedriegster de hand der koningin
nagemaakt had, om den verliefden kardinaal met
een briefje van Marie Antoinette de oogen te verblinden. Zij werd in hecbtenis genomen ; haar man,
graaf de L., die haar voornaamste medeplicbtige was,
had zich in tijds uit de voeten gemaakt ; hij werd
3i Mei 1786 bij verstek veroordeeld tot brandmerking en levenslangen dwangarbeid op de galeien ;
ook de gravin werd veroordeeld om op de beide
schouders gebrandmerkt te worden, en vervolgens
levenslang in hechtenis te blijven. Uit de Salpdtriere,
waar zij opgesloten zat, wist zij te ontsnappen naar
Engeland, schreef daar tegen Marie Antoinette een
schotschrift, dat zij liet drukken, en stierf te Londen
23 Aug. 1791.
•itincryon, verkeerd a spelling •voor L AMOIGNON.
—

—
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Lampa, hoofdplaats der 77,000 zielen tellende
provincie L. in het peruaansche departement Puno.
Lampedusa, het Lopadusa der ouden, een tot
de siciliaansche prov. Girgenti behoorend eiland in
de Middell. Zee, is 1 1341 lang, eene halve miji breed,
heeft eene goed beschutte reede en 700 bewoners;
was eenigen tijd door de Engelschen bezet, doch
kwam 1843 weder aan Sicilia.
Lampetia, I) een der Heliaden ; de andere
heette Phadtusa. — 2) stad in Calabria; tegenw.
Amantea. .
Lampi, of Coti, voormalig koningrijkje ter kuste
van Guinea, op de Gaudkust, had in 't laatst der 17e
eeuw te oorlogen tegen die van Poso, die in 't jaar
1700, teen de koning van L. gestorven was, onverhoeds weder eenen loyal in L. deden, en de bevolking verdreven.
Lampong, residentie van het nederl. 0. I.
eiland Sumatra, waarvan L. het zuidoostelijk gedeelte inneemt, heeft 83,000 bewoners, die een afzonderlijken stam (de Lampongers) van de maleische
volkeren-groep vormen ; hoofdpl. van L. Tarabangi.
Lamporecchio, stad met 7700 ism. in de
toskaansche provincie Florence.
Zie L ABOURD.
Lampourdan, o ff h
Lampridius
romeinsch geschiedschrijver uit de 4e eeuw na Chr., beschreef het levee
der keizers Commodus, Antoninus Diadumenus, Heliogabalus en Alexander Severus.
Lampsaeus, ook Lampsacum, voormalige stad
in Klein-Mysie, aan den Hellespont, vereerde gad
Priapus als nationals godheid ; bet was de geboorteplaats van den wijsgeer Anaximenes, door wien L.
gered werd van den toorn van Alexander; de wijn
uit de omstreken van L. was beroemd. Zie wijders
LAMPSAK1.
Lampsaki, of Lepsek, stad in aziat. Turkijd,
aan de straat der Dardanellen, ruim 2 uren gaans
bezuidoosten Gallipoli, niet ver van de plaats, waar
het oude Lampsacus gestaan heeft.
Lamswaarde, of Lamsweerde, zeeuwsch dorp
in Hulster-ambacht, arrondissement Goes ; 400 inw.
Lamuten. Zie LAMOETEN.
Lanark, of Clydesdale, graafschap in het ailden van Schotland, tusschen de graafschappen Ayr
en Renfrew ten W., Dumbarton, Stirling, Edinburg,
Linlithgow ten N., Peebles ten 0., en Dumfries ten
Z., rijk aan steenkolen- en loodmijnen, is ruim 46
vierk. mijlen groot, bevolkt met 530,000 zielen en
heeft tot middelpunt de stad Glasgow. De hoofdpl.
is L., stad met 5400 inw. aan den Clyde, ruim 6
mijlen bewesten Edinburg; de stad L. was eertijds
versterkt, en heeft verscheidene belegeringen uitgestaan; in 978 werd te L. het eerste parlement van
Schotland gehouden. Een half uur gaans bezuiden
L. het door R. Owen gestichte dorp New.-L. met
groote katoenspinnerijdn.
Lancashire, het graafschap Lancaster.
Lancaster, graafschap in het noorden van
Engeland, ligt tusschen de graafschappen Cumberland en Westmoreland ten N., York ten 0., Chester
ten Z., en de lersche Zee ten W., is circa 90 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 2,430,000 zielen, en heeft
tot middelpunt Manchester. De hoofdplaats is L.,
stad met 15,000 inw. aan den Lune en aan het
Lancaster-kanaal, 42 mijlen benoordw. Londen, met
een oud gebastionneerd kasteel ; voorheen was L. de
residentie der hertogen van Li in den oorlog der
Twee Rozen heeft L. zeer veel geleden.
Lancaster, naam van een aantal plaatsen in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika ; de voor—
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naamste zijn: L. in Pennsylvanie, aan den Conestoga, 13 mijlen bewesten Philadelphia ; 18,000 inw.,
meest Duitschers of van duitschen oorsprong.
L.
in Ohio, graafschap Fairfield ; 6000 inw. — L. in
Massachusetts, 6 mijlen benoordw. Boston ; 2500 inw.
Lancaster (James), de eerste engelsche Oostindie-vaarder, geb. 1550, gest. omstr. 1620, zeilde
1591 met drie, door londensche kooplieden uitgeruste schepen, uit Plymouth uit, veroverde 39 portugeesche schepen, bemachtigde Pernambuc in Brazilie, keerde met een rijken buit 1693 in Engeland
terug, en ondernam 1601 nogmaals eenen tocht.
Hij is de grondlegger van de vaart der Engelschen
naar Oost-India. Hem ter eere is aan de zeeengte
tusschen Noord-Devon en Baffinsland, zijnde de invaart naar de westelijke Poolzee, de naam gegeven
van Lancaster-sund. De beschrijving der reizen van
L. is te vinden in het 3e deel der verzameling van
Hakluyt.
Lancaster (Joseph), geb. 1771 te Southwark,
sedert 1798 hoofdonderwijzer aan eene armenschool
te Londen, begon daar met het beste gevolg de
methode van wederkeerig onderwijs in te voeren,
toen Andrew Bell, die eene dergelijke methode reeds
in India had leeren kennen, hem de eer van die invoering in Engeland kwam betwisten. Tot de secte
der Quakers behoorende, werd L. door de anglicaansche geestelijkheid tegengewerkt, waarom hij 1818
naar Amerika verhuisde, waar hij met veel wederwaardigheden had te kampen, tot hij 24 Oct. 1838
te New-York stierf.
Lancaster (het Huis van), engelsch koningshuis, verrnaard door zijne worsteling met het Huis
van York, stamde of van Eduard HI. Deze koning
had vier zonen gehad, nl.: 1) Eduard, prins van
Wallis, die vOOr zijnen vader stierf, en eenen zoon
naliet met name Richard, den lateren Richard II
(1377-99); 2) Lionel, hertog van Clarence, die
eene dochter naliet, Philippine, later de vrouw van
den hertog van Mortimer, en de grootmoeder van
Anna van Mortimer, die in den echt trad met Richard
van York ; 3) Jan van Gent, hertog van Lancaster ;
4) Edmond van Langley, hertog van York, hoofd
van het huis van York. Een prins uit het huis van
Lancaster, nl. Hendrik, zoon van Jan van Gent, stiet
Richard II van den troop, en beklom dien zelf, met
ter zijde stelling van de rechten van den tweeden
tak, die vertegenwoordigd wend door Anna Mortimer
en haren man ; hij regeerde onder den naam van
Hendrik IV (1399 1413), en bracht de kroon over
op zijnen zoon Hendrik V (1413-22) en zijnen
kleinzoon Hendrik VI (1422 61). Onder de regeering van laatstgenoemden stond Richard op, on, als
prins uit het huis van York aanspraak op den troon
te mike') krachtens het huwelijk zips vaders, Richard van York, met Anna van Mortimer, achterkleindochter van den hertog van Clarence en wettige
erfgename van den troon na den dood van Richard II.
Vandaar de zoogenaarnde Oorlog der Twee Rozen, een
bloedige oorlog, waarvan het uitvloeisel werd, dat
huis van L. van den troon werd gestooten (1461)
en vervangen door het huis van York, waaruit drie
koningen geregeerd hebben, nl.: Eduard IV (1461
—83), Eduard V (1483), Richard III (1483-85).
Onder laatstgenoemden brak eene nieuwe omwenteling nit, waardoor het huis van York omver werd
geworpen, en op den troon kwam Hendrik Tudor
van Richemont, die door de vrouwen familie was
an het huis van L. en onder den naam van Hendrik VII regeerde van 1485 tot 1509. Hij trad in
den echt met de erfgename van het huis van York,

en bracht zoodoende de rechten der beide huizen
tot vereeniging in zijnen persoon, waardoor de burgeroorlog een einde narn. In den twist tusschen het
huis van L. en dat van York, droegen de aanhangers
van het huis van L. als herkenningsteeken eene
roode roos, en de aanhangers van het huis van York
eene witte roos: om die reden wordt die oorlog
genoemd Oorlog der Twee Rozen.
Lancelot, koning van Napels. Zie LADISLAS.
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Lancelot van 't Meer (L. du Lac, L. vont
See), een romanheld der middeleeuwen in de bre-

tonsche legeuden van Arthur en de Tafelronde. Hij
vatte een onweerstaanbaren hartstocht op voor de
schoone Genevra, de genialin van koning Arthur, en
haalde zich allerlei ongelukken op den hals doordien hij de liefde versmaadde van de fee Morgana.
Deze roman, oorspronkelijk in het Latijn geschreven
door eenen ongenoemde, werd in de 12e eeuw in
het Romaansch overgezet door Gautier Mapp, ridden
des konings; en in 't begin der 13e eeuw bewerkte
Ulrich von Zatzikhoven daarnaar zijnen Lancelot, die
in 1845 te Frankfort in 't licht is gegeven door Hahn.
Lancerota, spaansch Lanzarote, het oostelijkste der groote Canarische eilanden, ligt benoordw.
Fortaventura, is circa 23 vierk. mijlen groot, telt
17,000 bewoners, en heeft Teguise tot hoofdplaats ;
op L. den 2140 vt. hoogen Monte de la Corona ;
vulcanische grond; versa rikkelijke uitbarsting 1730.
Lancia Oppidana, stad in Lusitanie, bij de
Vettonen, nabij de bron van den Munda ; beet thans
Guarda.
Lancia Transcudana, stad in Lusitanie,
bij de Vettonen; heet thans Ciudad-Rodrigo.
Lanciano, bet oude Anxanum of Lancianutn,
stad in de napolit. prov. Abruzzo-citeriore, 5 uren
gaans bezuidoosten Chieti ; 14,000 inw.
Lancut, stad in den oostenrijkschen kreis
Rzeskow; 2700 inw.; kasteel van prins Lubomirski.
Landak, een aan de Nederlanden schatplichtig
vorstendom in het westen van Borneo, is 162 vierk.
mijlen groot, bevolkt met omstr. 22,000 zielen,
wordt besproeid door de rivier L., is rijk aan goud
en diamanten, en heeft tot hoofdstad L. of Ngaban.
In 't laatst van 1841 werden de in L. gevestigde Chineezen door de Dajakkers aangevallen en verdreven.
Landau, stad in Rijnbeieren, aan de Queich,
6 a 7 uren gaans bezuidw. Spiers; 21,500 inw. met
inbegrip der bezetting ; de citadel van L. is gebouwd
door Vauban ; L. was eertijds eene rijksstad, vverd
herhaaldelijk veroverd en heroverd ten tijde van
Lodewijk XIV, in 1680 aan Frankrijk afgestaan, en
voor goed daaraan toegewezen bij het tractaat van
Baden 1714; in 1793 en 1795 werd L. te vergeefs
belegerd, doch in 1815 ging deze vesting voor
Frankrijk verloren.
Landau (Georg), duitsch geschiedkundige,
geb. 26 Oct. 1807 te Cassel, sedert 1835 archivariS
aldaar. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij bier: Gesehichte de). hessischen .Jurgen
(4 dln. Cassel 1832-40); Beschreibung des kurfiirstenthums Hessen (Cassel 1842); Beitrage zur
Geschichte de). Jagd and Falknerei in Deutschland

(Cassel 1849); Beschreibung des Hessengaues (Cassel
1857); Beschreibung der deutschen Gaue, enz.
Landeck, I) stad in 't pruis. reg.-distr. Breslau,
aan de Biala ; 2000 inw.; zwavelbronnen die door vele
badgasten bezocht worden.— 2) stad in 'tpruis. reg.distr. Marienwerder, kreis Schlocha ti, aan de Kuddow;
1000 inw.— 3)dorp inBohemen, kreis Eger; 600 inw.;
2 zuurhoudendebronnen. — 4) dorp in Tirol, kreis
liin4ruck, ► ekoorlijk gelegen aan de Inn ; 1500 inw
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Landen, dorp in de belgische prov. Luik, 9 uren
gaans benoordw. Luik ; 1300 inw.; aansluiting van
den spoorweg Aken-Maastricht aan de linie KeulenBrussel ; oudtijds was L. eene vesting en residentie
van Pepijn van Landen, die pier in 640 stierf ; in
1693 bij L. de slag, die bekend is onder den naam
slag van Neerwinde.
Lander (Richard), engelsch reiziger, geb. 1804
in Cornwallis, ging 1825 met Clapperton naar de
binnenlanden van Afrika, van waar hij alleen terugkeerde; deed vervolgens 1830 met zijnen broeder
John L. (geb. 1807, gest. 10 Nov. 1839) opnemingen tangs den benedenloop van den Niger, en langs
de zich daarin ontlastende Tsjadda ; doch op een
nieuwen tocht 1833 werd hem door de vijandige inlanders eene wond toegebracht, waaraan hij 27 Jan.
1834 op het eiland Fernando-Po stierf. Van deze
laatste reis gaven Laird en Oldfield de besehrijving
in bet licht (2 dln. Londen 1837); die der Nigerexpeditie werd uitgegeven in 3 dln. (Londen 1832).
Landerneau, havenstad in het fransche dept.
Finisterre, aan de Elorn (die ook wel L. genoemd
wordt), 4 a 5 uren gaans benoordoosten Brest;
5000 inw.; in 1374 veroverd door hertog Jan 1V.
Landes, of Lannes, lat. Ager Syrticus, de heidegronden langs de kust der Biskaaische golf in het
westen van Frankrijk. Ze strekken zich uit tusschen
de Gironde en de Pyrene6n over eene lengte van
16 mijlen bij 8 a 10 mijlen breedte, zijn schraal bevolkt door de zoogenaamde Parens (van gascogner
afkomst), en vormen een der meest woeste landstreken van Europa. Vroeger waren de L. ingedeeld
in vier vicomt6s, nl. Dax, Tartas, Aorte of Ortevielle
en het later tot een hertogdom verhevene Albret ;
de hoofdplaats der L. destijds was Dax. Tegenwuurdig maken de L. deel uit van het departement des L.,
een der grootste, doch minstbevolkte departementen
van Frankrijk, ruim 170 vierk. mijlen groot, met
ruim 300,000 zielen bevolkt, ingedeeld in drie arrondissementen (Mont-de-Marsan, Dax en St.-Sever)
en tot hoofdplaats Mont-de-Marsan.
Landivi, fransche kantonshoofdplaats, dept.
Mayenne, 9 uren benoordw. Mayenne ; 2200 inw.
Landivisiau, fransche kantonshoofdplaats,
dept. Finisterre, 4 a 5 uren gaans bezuidw. Morlaix;
3500 inw.
Landon (Charles Paul), fransch schilder en
schrijver, geb. omstr. 1760, gest. 5 Maart 1826 te
Parijs, heeft zich inz. verdienstelijk gemaakt door
de volgende werken : Annales du Musee et de l'Ecolc
moderne des Beaux-Arts (2e druk 17 dln. 1833);
Vie et oeuvres des peintres les plus celebres (22 din.
1803-17); Description hislorique de Paris et de
ses edifices, met een ,,Precis historique - van Legrand
(12 dln. 1806-9); Galerie des homnzes les plus
celebres (13 dln. 1805-8); Choix de tableaux et de
statues des plus celebres nzusees (18 d In. Parijs 1821) .
Landor (Walter Savage), geb. 30 Jan. 1775
te Ipsley-Court in Warwickshire, engelsch lierdichter, drama- en romanschrijver, bracht bij bet uitbarsten van den spaanschen vrijheidsoorlog op eigen
kosten een hulpkorps onder de wapenen, waarmede
hij zich naar Spanje begaf ; later hield hij meestentijds verblijf in Italie, inzonderheid op eene villa bij
Fiesole. Men heeft van L.: Works (2 din. Londen
1846; 2e druk 1852).
Landrecy, of Landrecies, stad in Frankrijk,
dept. Nord, aan de Sambre, ruim 4 uren gaans bewesten Avesnes ; 4000 inw.; werd door Frans I ontweldigd aan de Keizerlijken ; aan Frankrijk afgestaan
1659, werd L. versterkt door Vauban; weerstond

1712 prins Eugenius, werd 1794 veroverd door de
Oostenrijkers, doch nog in 'tzelfde jaar heroverd
door de Franschen.
Landriano, dorp in 't Lombardisch-Venetiaansche, 4 uren gaans benoordoosten Pavia ; 2000
inw.; ,overwinning der Keizerlijken, onder Anton.
de Leve, op de Franschen (1529).
Landsberg, duitsch markgraafschap, in de
12e eeuw gesticht, en L. genoemd naar de stad
in pruisisch Saksen, behoorde sedert 1210 aan den
markgraaf van Meissen (uitgenomen van 1291 tot
1347, loon het bezeten werd door de markgraven
van Brandenburg), en kwam 1815 aan Pruisen.
Landsberg, naam van verscheidene duitsche
steden, o. a.: 1) L., in 't pruis. reg.-district Merseburg, kreis Delitzsch ; 1300 inw.; spoorwegstation.
— 2) L., in 't pruis. reg.-district Koningsbergen,
kreis Pruis.-Eylan ; 2800 inw. — 3) L. in Beieren,
aan den Lech, 13 urea gaans bezuidw. Munchen;
3400 inw. 4) L., in de pruis. prov. Brandenburg,
aan de Warthe, 16 urea gaans benoordoosten Frankfort ; 17,000 inw.; in de nabijheid der Coucordiakerk een gedenkteeken voor Schleierniacher, die te
L. predikant is geweest.
Landscheid, ook wel Lascheidt, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, 5 kwartier gaans benoordw. Diekirch ; 350 inw.
Landsdiep (het), vaarwater ten N. W. van de
Zuiderzee, aan den kant van den Helder, zich nit
het Marsdiep uitstrekkende naar het zuidwesten,
tusschen den vasten wal en de Zuider-Haaks. Historisch merkwaardig is de ebbe van 13 Juli 1672,
waardoor het den hertog van York onurogelijk werd
gemaakt om met de engelsche vloot door het L. in
het Marsdiep binnen te loopen, zoodat zijne voorgenomene landing op Texel geheel mislukte.
Land's End (kaap), de zuidwestelijkste landpunt van Engeland, graafschap Cornwallis, met vuurbaak, is het Bolerium pronzontorium der ouden, en
Nvordt door de Franschen genoemd Finisterre.
Landsfeld (gravin). Zie LOLA MONTEZ.
Landshut, 1) ommuurde stad in Beieren, aan
de Isar, 15 uren gaans benoordoosten Munchen ;
12,000 inw.; de in 1800 van Ingolstadt naar L. verplaatste universiteit, is 1826 verlegd naar Munchen ;
nabij L. het slot Trausnitz, waar Lodewijk de Beier
gedurende verscheidene jaren Frederik den Schoone
van Oostenrijk gevangen hield. Deze stad L. werd
1796, 1800, 1805 en 1809 ingenomen door de
Franschen. — 2) stad in pruis. Silezie, aan den
Bober, 11 uren bewesten Reichenbach ; 4700 inw.
Landskron, 1) stad in Bohemen, 13 uren
gaans beoosten Chrudim ; 4800 inw. — 2) stad in
Galicie, 3 a 4 uren bewesten Myslenicze ; 3000 inw.
Landskrona, stapelstad en vesting in bet
zweedsche lan Malmo, 5 a 6 uren gaans bezuiden
Helsingborg, aan den Sond ; 5700 inw.; dikwijls
veroverd en heroverd door de Denen en de Zweden,
welke laatste sedert 1677 meester van L. gebleven
zijn.
Landsmeer, of Lantsmeer, ook Landsmoer,
dorp in Waterlaml, prov. Noord-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidw. Purmerende; 600 inw.; overstroomd 26 Nov. 1665 en 23 Aug. 1717; de orkaan
van 1 Aug. 1674 vernielde verscheidene huizen te L.
Landstuhl, stad in den beierschen Rijnpalts,
district Homburg ; 2400 inw.; ruinen van den burg
L., die aan Frans von Sickingen toebehoorde en
waar bij stierf.
Lanfranc, een scbolasticus, geb. 1005 te Pavia,
gest. 1089 als aartsbisschop van Canterbury, voerde,
22
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als bekwaam dialecticus, de dialectiek in de theologie
in. Zijne .Werken" zijn uitgegeven door Achery
(Parijs 1648).
Lanfranoo (Giovanni), ital. schilder der bolognesche school, geb. 1581 te Parma, gest. 1647 te
Rome.
Langbroek, twee dorpen in de prov. Utrecht,
nl.: 1) Neder-L. of Neer-Langbroek, 1 uur gaans
benoorden Wijk-bij-Duurstede; 750 inwoners
2) Over-L., vlak bij het vorige ; 250 inw.
Lange (Christiaan Christoph Andreas), noorweegsch geschiedkundige, geb. 13 Aug. 1810 te
Staback bij Christiania, sedert 1845 rijks-archivaris
te Christiania. Voornaamste werken : De norske
Klosters Historie i Middelalderen (2e dr. Christiania
1856); Diplomatarium norvegicum (met Unger, 5
din. Christiania 1847-60),en het vervoig op Kraft's
Norsk Forratterlexikon (Christiania 1857 en v.).
Lange (Henry, eigenlijk Karl Julius Heinrich),
geograaf en kaartenteekenaar, geb. 13 April 1821 te
Stettin, genoot zijne opleiding onder Berghaus en
Ritter, was eerst te Edinburg werkzaam aan Johnston's .Physical Atlas", daarna te Bet.lijn, was van
1855 tot 1859 directeur van de geographischartistieke inrichting van F. A. Brockhaus te Leipzig,
in welke stad hij sedert ambteloos leeft. Van zijne
cartographische werden verdienen inz. melding :
Schulatlas (met Lichtenberg, 44 bladen, Brunswijk
1852; t le druk 1862); Atlas von Nord-Amerika
(18 kaarten, Brunswijk 1853); Land- and Seekarte
des Mittellandischen Meeres (10 bladen, Triest 1857);
Reiseatlas von Deutschland (58 kaarten, Leipzig
1855-59); Bibelatlas (10 bladen, Leipzig 1860);
Atlas von Sachsen (12 bladen, Leipzig 1860-62);
Handatlas (Leipzig 1852 en v.).
Langeac, kantonshoofdpl. in 't fransche dept.
Haute-Loire, 6 urea gaans bezuidoosten Brioude ;
3500 inw.
Langeais, stad in 't fransche dept. Indre-Loire,
6 uren gaans benoordoosten Chinon ; 3300 inw.; te
L. werd het huwelijk voltrokken van Karel VIII met
Anna van Bretagne.
Langebek(Jacobus),deensch geschiedkundige,
geb. 23 Jan. 1710 te Skjoldborg in Jutland, sedert
1748 deensch geheim-archivaris, gest. 16 Aug. 1775
te Kopenhagen. Vooral melding verdienen van hem:
Scriptores rerum Dunicarum (dl. 1-3, Kopenhagen
1772 —74 ; voortgezet door Suhm,dl. 4-7, liopenh.
1776-92).
Langedijke, dorp in Friesland, 5 a 6 uren
gaans bezuidoosten Heerenveen ; 1000 inw.
Langeland, deensch eiland in de Oostzee,
tusschen Funen en Laaland, is 5 vierk. mijien groot,
bevolkt met 19,000 zielen, en heeft slechts eene

1822-50); lcones anatomicce (8 dln. GOtt. 1826
—39); Handbuch der Anatomie (4 dln. Gott. 1831
—47), en ter opheldering bij laatstgenoemd werk:
Anatomisch-mikroskopische Abbildungen (4 stukken,
Gott. 1848 51). — L. (Maximiliaan Adolf), zoon
van den vorige, geb. 11 Jan. 1818 te Gottingen, van
1845 tot 1848 professor aldaar, sedert practiseerend
geneesheer te Hanover, heeft insgelijks vele verdienstelijke werken geschreven.
Langenberg, 1) fabriekstad in 't pruis. reg.district Dusseldorf, kreis Elberfeld ; 3400 inw. —
2) marktvlek in de reusser heerlijkheid Gera, aan
de Gera en den spoorweg Weissenfels-Gera; 800
inw.. minerale bron.
Langenbielan,
groot fabriekdorp in pruis.
'
Silezie, derdhalf uur gaans bezuiden Reichenbach,
bestaat eigenlijk nit Brie dorpen, en strekt zich uit
over eene lengte van twee uren gaans; 13,000 inw.
Langenbracken, marktvlek met 1500 inw.
in Baden, Middelriinkreis, amt Bruchsal, aan den
badener spoorweg; druk bezochte gezondheidsbron
(de zwaveligste bron in geheel Duitschland).
Langenburg, stadje in Wurtemberg, Jaxtkreis, 6 uren gaans benoordoosten Hall; 900 inw.;
residentie-kasteel der prinsen van Hohelohe-Langenbrug.
Langendorf, stad in Zevenbergen. Zie het
art. HOSZUFALU.
Langendijk (Pieter), nederlandsch dichter
en historiograaf van Haarlem, geb. 25 Juli 1683 te
Haarlem, gest. 18 Juni 1756, muntte vooral nit
in het blijspel. Werken (4 dln. Haarlem 1757-58).
Langensalza, stad in 't pruis. reg.-district
Erfurt, aan de Salza, 6 a 7 uren gaans benoordw.
Erfurt ; 9000 inw.; in de nabijheid eene minerale
bran (zwavelbron) met badhuis. Bij L. behaalden de
Pruisen 1760 eene overwinning op de Franschen
en Saksen ; doch 27 Juni 1866 leden de Pruisen
bier de nederlaag tegen de Hanoveranen.
Langenthal, marktvlek in 't zwits. kanton
Bern, aan de Langeten ; 2800 inw.
Langerak, naam van 2 nederl. dorpen, nl.:
1) Willige-L. in de prov. Utrecht; zie WILLIGELANGERAK. — 2) L., in den Alblasserwaard, prov.
Zuid-Holland, bezuiden de Lek, ter onderscheiding
benoorden de Lek veelal Langerak-over-Lek ge-
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stad, nl. Rudkjobing.
Langen, marktvlek in Hessen-Darmstad, prov.
Starkenburg, aan den Main-Neckar-spoorweg ; 3300
inwoners.
Langenau, naam van verscheidene plaatsen
in Duitschland, o. a.: 1) stad in Wurtemberg, Donaukreis, 4 uren gaans benoordoosten Ulm ; 3700 inw.
— 2) stad in Bohemen, ruim 11 uren gaans benoordoosten Biczow ; 2600 inw. — 3) stad in Walachip ; zie KIMPOLUNG.— 4) Ober-L. en 5) Nieder-L.
twee dorpen in 't saksische district Dresden, gerichtsamt Brand, met 1250 en 1300 inw.
Langenbeek (Konrad Joh. Mart.) beroemd
ontleed- en heelkundige, geb. 5 Dec. 1776 te Horneburg in Hanover, gest. 24 Jan. 1851 als professor
te GOttingen. Voornaamste werken : Nosologie end
Therapie der chirurg. Krankheiten (5 dln. GOttingen

-

noenid, ligt vierdhalf uur gaans benoordw. Gorinchem, en heeft 700 inw.; het is de geboorteplaats
van den geschied- en taalkundige Francois Halm,
als boekdrukker te Leeuwarden gest. 13 Jan. 1722.
Te L. Jan. 1820 doorbraak van den Lekdijk, waardoor de geheele Alblasserwaard onder water liep.
Het voormalige kasteel (Huts-te-L.) was reeds in
de 13e eeuw bekend, en is in 't laatst der 18e eeuw
gesloopt.
h dorp. 7 i —ONGERHOUW.
Langerhouw,
Langeroog, eiland in de Noordzee, aan de
kust van Oost-Friesland, 1 mijl lang en een half uur
gaans breed; 180 bewoners.
Langestraat (de), of de Langstraat, eene
voorheen tot Zuid-Holland, thans tot Noord-Braband
behoorende landstreek, bebouwd met eene menigte
dorpen, waarvan er vele bijna als aancengeschakeld
liggen in eene lange rij. VOOr den St.-Elizabethsvloed (1421) vormden ze in eene rechte lijn eene
lange straat, die zich van den toren van Raamsdonk
tot den toren van Baardwijk uitstrekte (vandaar de
nog thans in zwang zijnde benaming). De tegenwoordige L. loopt in eene kroinme lijn, waarin de,
dorpen Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besoien, Waalwijk, Baardwijk, Nieuwkuik en Vlijmen. Ofschoon
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lets meer zuidelijk gelegen clan de eigenliike L. worden daartoe ook nog gerekend de dorpen Sprang en
's-Gravenmoer; deze twee, met de vier eerste der
acht zoo even genoemde, werden voorheen genoemd
.de Zes zuidhollandsche dorpen in de L.", om ze te
onderscheiden van de andere, die op brabandsch
grondgebied of in bet land van Heusden lagen. Ile
geheele bevolking van de L. bedraagt ornstr. 20,000
zielen. Bij den watervloed van 1775 leden verscheidene plaatsen in de L. door overstrooming.
Langezwaag, dorp in Friesland, anderhalf
uur gaans oostelijk benoorden Heerenveen ; 900 inw.
Langfjeld, gebergte op de grenzen der Doorweegsche stiften Aggerhuns en Bergen, loopt in kaap
Lindenas op de Noordzee uit, is gemiddeld 4 a 5000
vt. bong, en hereikt in somtnige pieken eene hoogte
van 7600 vt.
Langhemark, marktvlek in de belg. prow.
West-Vlaanderen, derdhalf nut- gaans benoordwesten
Yperen ; 6000 inw.
Laugh°lm, stad in het schotsche graafschap
Dumfries, 15 uren gaans benoordoosten Dumfries;
2500 inw.
Langiewicz (Marian), geb. 5 Aug. 1827 te
Krotoschin, studeerde sedert 1848 te Breslau, inz.
wiskunde, diende een jaar bij de pruisische art illerie,
waarbij hij het tot bombardier bracht; doch 1859 bij
het mobiel Timken deed hij dienst als oflicier. In
1860 leeraar der artillerie-vakken aan de militaire
Mieroslawski-school te Parijs, maakte hij vervolgens,
als adjudant van generaal von Milbitz, de expeditie
van Garibaldi tegen Nape's mede, en werd daartia
aangesteld als leeraar aan de poolsche militaire school
te Cuneo. Bij het uitbarsten van den poolschen opstand in Maart 1863 het hoofd eener schare opstandelingen, was hij reeds spoedig de voornaamste aanvoerder, werd 12 Maart tot dictator benoemd, doch
moest 19 Maart zijn behoud zoeken door over de
oostenrijksche grenzen te wijken, werd daar te Tarnow geinterneerd, en in 't laatst van April overgebracht naar de vesting Josephstadt. Sedert op vrije
voeten gesteld, heeft L. zich naar Turkije begeven,
is tot den Islam overgegaan, en streed 1866 als
turksch generaal tegen de in opstand zijitde Candioten. Zie 00k POESTOWOITOFF.
Langle (Francois Marie), componist, van fransche afkornst, geb. 1741 te Monaco, gest. 1807,
kwam 1764 naar Parijs, waar hij 1784 aangesteld
werd als onderwijzer aan de koninklijke school voor
zang en declamatie ; hij componeerde verscheidene
operaas, o. a. Corisandre. — L. (Ferdinand), zoon
van den vorige, een der geestigste fransche dramatische schrijvers.
Langles (Louis Matthieu), fransch orientalist,
geb. 23 Aug. 1763 te Pdronne, gest. 28 Jan. 1824
als professor der perzische taal aan de oostersche
school en bewaarder der oostersche manuscripten in
de nationale bibliotheek te Parijs, leverde eerie menigte door hem vertaalde werken, o. a.: Instituts
politiques et militaires de Tamerlan (1790); Monuments anciens et modernes de l'Indostan (2 din. in
fol. 1821), en gaf ook in het licht Amiot's Dictionnaire tatar-mantcheou-francais (3 dln. Parijs 1789).
Langley (Edmond van). Zie YORK.
Langnau, Nick in Zwitserland, ruim 6 uren
gaans beoosten Bern, is de hoofdplaats van bet Emmendal, en heeft 5500 inw.
Langobarcli. Zie LONGOBARDEN.
Langogne, stad ill het fransche dept. Lozere,
aan den Allier, 9 uren gaans benoordoosten Mende ;
3200 inw.

Langon, bet oude Alingo, stad in het fransche
dept. Gironde, aan de Garonne; vierdhalf uur gaans
benoord. Bazas; 4000 inw.; wijnbouw (vin de Grave).
Langong, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang ; 23 Jan. 1825 storrnenderhand vermeesterd door de nederl. troepen, en in de asch gelegd ; in de nabijheid ernstig gevecht met de muiters,
waarin de nederl. troepen de overwinning behaalden,
Juni 1826 ; door de muiters weder opgebouwd, werd
L. andermaal door de nederl. troepen in de ascii
gelegd 19 Nov. 1827.
Langonnet, stad in het fransche dept. Morbihan, 10 uren gaans bewesten Pontivy; 3600 inw.
Langres,het oude Andomatunum, later Lingones
genaamd, versterkte stad in bet fransche dept. HauteMarne, aan de Marne, op eenen steilen berg van het
aan ijzer rijke plateau van L., 8 uren gaans ten Z.
Z. 0. van Chaumont ; 11,000 inw.; oude hoofdstad
der Licgonen ; geboorteplaats van Sabinus en van
Eponina, van Diderot, Roger, St.-Allais; werd 407
ingenomen en verbrand door de Vandalen, 451 door
Attila ; was tot 1179 de hoofdplaats van een graafschap, dat door Lodewijk VII -tot hertogdom verheven werd ; in 1362 werd L. versterkt, later nog
rover door Lodewijk XI en door Frans I.
Langside, dorp in Schotland, nabij Glasgow ;
bij L. werd 13 Mei 1568 aan de troepen van koningin
Maria Stuart, aangevoerd door Hamilton, cone gevoelige nederlaag toegebracht door Iiirkahly van
Grange.
Langstraat (de). Zie 14ANGESTR AAT.
Languedoc, in de rniddeleenwen eerie provincie van zuidelijk Frankrijk, beslaande de tegenwoordige departementen Lozere, Gard, Ardeche,
Aude, Herault en Haute-Garonne, droeg haren naam
naar den zuidfranschen tongval (Langue d 0c), in
tegenstelling van het noordfransche dialect (Langue
d' Oil), dus genoemd owdat bet woord 014i in de beide
tongvallen verschillend (ocen oil) uitgesproken werd.
De hoofdplaats was Toulouse. Het Languedoc-kanaal,
ook genaamd Canal du Midi, in het zuiden van
Frankrijk, heeft 30 mijlen lengte, verbiwit den All.
Oceaan met de Middellandsche Zee, en is een van
de beroemdste kanalen der wereld ; ontworpen door
Andreossy, werd de aanleg begonnen 1666, en het
werk voltooid 1680 door P. P. Riquet.
Languet (Hubert), diplomat en publicist, geb.
1518 te Vilraux in 13nrgundie, trad 1565 in dienst
van den keurvorst van Saksen, beyond zich tijdens
den Bartholorneusnacht als diens gezant te Parijs,
en sticrf 30 Sept. 1581 te Antwerpen in dienst van
den pries van Oranje. Zijn beroemdste werk is
Vindicim contra tyrannos (Edinburg en hazel 1579,
onder het pseudoniem Junius Brutus; herdrukt Amsterdam 1660; in 't Fransch vertaald door Francois
Etienne, Parijs 1581 ; in 't Duitsch door Treitschke,
Leipzig 1846).
Lang-weer, of Langeweer, dorp in Friesland,
2 uren gaans ten Z. Z. 0. van Sneek; 400 inw.; is
vermaard nit de onlusten der Schieringers en Vetkoopers ; werd benevens andere omliggende dorpen
door de Burgundiers in de asch gelegd 1517.
Lattiscat, stad in het fransche dept. Cotesdu-Nord, 5 twartier gaans van Rostrenen ; 3400 inw.
Lanjaron, stad in Spanje, 9 uren gaans bezuidoosten Granada ; 3600 inw.; minerale bronnen ;
beroemde badplaats.
Lanjuinais (Jean Denis, graaf), geb. 12 Maart
1753 te Rennes, eerst advocaat, vervolgens professor
aldaar, werd 1789 afgevaardigd ter Staten-generaal,
1792 lid der Conventie, en schaarde zich"daar aan
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de zijde der Girondijnen ; als verdacht van koningsgezindheid in hechtenis genomen, wist hij te ontsnappen, hield zich 18 maanden tang schuil te Rennes, nam 1795 weder zitting in de Conventie, werd
in 't jaar IV lid van den Raad der Oudsten, vervolgens van 't Wetgevend lichaam, 1800 van den Senaat,
verklaarde zich tegen het levenslange consulschap,
werd niettemin later door Napoleon tot den gravenstand verheven, verklaarde zich 1814 voor de afzetting van Napoleon, werd door Lodewijk XVIII tot
pair benoemd, en stierf 13 Jan. 1827.
Lanka, bij de oude Indiers Ceylon.
Lanner (Joseph Franz Karl), dnitsch componist van dansmuziek, inz. walsen, geb. 11 April 1802
te Weenen, gest. 30 Maart 1843.
Lannes (Jean), hertog van Montebello, fransch
generaal, geb. 11 April 1769 te Lectoure in 't fransche dept. Gers, was de zoon van een stalknecht, en
zelf aanvankelijk als knecht werkzaam in eene stoffenververij, totdat hij 1792 als vrijwilliger dienst nam
bij de armee, en door zijn cooed reeds spoedig opklom in rang, zoodat hij 1795 'reeds kolonel was;
vooral onderscheidde hij zich in *Italie, waar hij onder Bonaparte diende, 1797 brigade-generaal werd,
en op schitterende wijze deelnam aan de bemachtiging van Mantua en aan den slag van Arcole. Hij
vergezelde Bonaparte naar Egypte, keerde met hem
terug, en was hem van groote dienst 18 Brumaire.
Opnieuw naar Italie gezonden 1800, overlaadde hij
zich met roem bij Montebello (Juni 1800), en droeg
eenige dagen later niet weinig bij tot de overwinning van Marengo. Nauwlijks was Napoleon keizer
of hij verhief L. tot maarschalk des rijks en tot hertog van Montebello. In den duitschen veldtocht
(1805 1806) kommandeerde L. de voorhoede, en
bewees de grootste diensten in de veldslagen van
Austerlitz, Jena, Eylau en Friedland ; doch in den
slag van Essling (22 Mei 1809) werd hij doodelijk
gekwetst, en stierf 31 Mei te Weenen. Zijn lijk werd
naar Parijs vervoerd, en daar bijgezet in het Pantheon.
Lannion, stad in het fransche dept. COtes-duNord, 9 mijlen benoordw. St.-Brieuc, aan den Guer,
niet ver van de nitwatering dier rivier; 6700 inw.
Lannoy, stadje met 1700 inw. in 't fransche
dept. Nord, 3 uren gaans beoosten Rijssel, was voorbeen eene vesting, die sedert 1667 aan Frankrijk
behoord heeft, doch voor dien tijd dikwijls veroverd
en heroverd was geworden.
Lannoy (Charles de), uit een der aanzienlijkste
geslachten van Vlaanderen, geb. omstr. 1470, onderscheidde zich in oostenrijksche dienst order de regeering van Maximiliaan en van Karel V ; werd gouverneur van Doornik 1521, onderkoning van Nape's
1522, en voerde het opperbevel over de keizerlijke
troepen na den dood van Prosper Colonna 1523. Hij
maakte zijnen naarn onsterfelijk in den slag van
Pavia, waar Frans 1 door hem overwonnen en krijgsgevangen gemaakt werd. Vier jaren later (1527)
stierf L. te Gaeta. — L. (Ferdinand de), zoon van
den vorige, Inmate niet alleen ale krijgsman, maar
evenzeer als geleerde nit. — L. (Juliana Cornelia,
barones van), geb. 1738 te Breda, gest. 18 Febr.
1782 te Geertruidenberg, heeft krachtdadig medegewerkt ter ontwikkeling van de hollandsche poezie.
Onder hare Dichtkundige Werken (2 dln. Leiden
1780) en Nagelaten dichtwerken (uitgegeven door
Bilderdijk, Leiden 1783) treft men verscheidene
dramaas aan.
La Noue (Francois de), bijgenaamd Bras de fer,
verrnaard calvinistisch veldheer, geb. 1531 in Bretagne, trad reeds jong in de krijgsdienst, en oor-
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loogde allereerst mede in Italie en in de Nederlanden. Toen de binnenlandsche godsdienst-oorlogen
in Frankrijk eenen aanvang namen, stelde hij zich
aan het hoofd van eene partij Calvinisten, bemachtigde Orleans en andere plaatsen in 1567, en werd
bekleed met bet kommandement van La Rochelle.
Getracht bebbende die van Rochelle te bewegen om
in vrede te blijven met het hof (1572), begonnen
zijne geloofsgenooten hem te mistrouwen, en zag bij
zich genoodzaakt over te gaan in het kamp van den
hertog van Anjou; hij beveiligde dien prins tegen
een komplot van den hertog van Alencon. Doch reeds
spoedig verzoende• hij zich met de protestantsche
partij, bracht La Rochelle in eenen staat van duchtige tegenweer, diende Hendrik III en den koning
van Navarre, die zich te zamen verbonden hadden,
tegen de Ligue, en versloeg den hertog van Aumale.
Door Hendrik IV met den titel van luitenant-geueraal uitgezonden tegen den hertog van Mercoeur in
Bretagne, sneuvelde hij bij het beleg van Lamballe
1591.
Lansdown, plaats in het engelsche graafschap
Somerset, 2 uren gaans van Bath ; veldslag tusschen
de troepen van Karel I en die van het Parlement.
Lansing, hoofdstad van den n.-amerik. staat
Michigan, aan den Grand-River; 5000 inw.
Lansker meer, een 2 mijlen lengte hebbend
meer in Oost-Pruisen, wordt doorstroomd door de
Alle.
Lan tsjeeoe, hoofdplaatsder chineesche prov.
Kansoe, nabij den Hoang-ho.
Lannusei, stad op het eiland Sardinie ; 2000
inwoners.
Lanuvium, tegenw. Civita-Indovina, stad in
Latium, 6 uren gaans bezuiiloosten Rome, aan den
Appischen weg; geboorteplaats van Antoninus; Juno
werd hier vereerd in eenen heiligen draak, aan wien
de meisjes van L. een koek kwamen offeren: nuttigde de draak dien koek, dat was een bewijs voor
de maagdelijke reinheid der offeraarster ; weigerde
hij den koek, dat beduidde juist het tegenovergestelde.
Lanzi (Luigi), een geleerde italiaansche Jezuiet,
geb. 1732 te Monte dell' ()Imo bij Macerata, gest.
30 Maart 1810 als president der Academia della
Crusca te Florence, is vooral beroemd als oudheidkundige. Voornaamste werken : Saggio di lingua
etrusca (3 din. Rome 1789) en Storiapittoricadltalia
(le druk 6 dln. Bassano 1815).
Lanzo (Valli di) het bovendeel van het Staradal in Piemont.
Lao, oudtijds Laiis , rivier in de napolit. prov.
Calabria citeriore.
LaocoOn, een prins nit het koninklijk huis van
Troje, was volgens Virgilius hoogepriester aldaar.
Daags voor den ondergang van Troje waarschuwde
hij de Trojanon tegen het binnenhalen van het houten paard, en schoot zelfs een werpspies daarop af.
Dien eigen dag, tervvijI hij in den tempel offerde,
werd hij met zijne beide zonen doodgedrnkt door
twee ontzachlijk groote slangen. Dit rampzalig uiteinde werd beschouwd als eene wrack van Minerva,
aan wie het houten paard gewijd was. Eene beroemd
gewordene gebeeldhouwde groep, in 1506 bij SetteSala (niet ver van Rome) opgegraven, en door pans
Julius II in de verzameling van het Vaticaan geplaatst,
wordt beschouwd als het werk van de beeldhonwers
Agesander, Polydorus en Athenodorus nit Rhodus.
— 2) zoon van Parthaon, en oom van Meleager, vergezelde laatstgenoemden als mentor op den tocht
der Argonauten.
—

—

Laodamas
Laodamas, zoon van den thebaanschen koning
Eteocles. Onder hem had den tocht der Epigonen
tegen Thebe plaats; in den oorlog tegen die van
Argos sneuvelde L. door de hand van Alcmeon. Volgens anderen redde hij zich met het overschot van
zijn leger, door de wijk te nemen naar Illyrie.
Laodice,1) vrouw van Antiochus, een der veldbeeren van Philippus, en moeder van Seleucus Nicator, die koning van Syrie werd na den dood van
Alexander. Deze liet haar ter eere eene stad bouwen,
die haren naam ontving (Laodiccea ad mare). —
2) zuster en vrouw van Antiochus Theos, bij wien
zij moeder werd van Seleucus Callinicus en Antiochus Hierax. Zij werd door haren gemaal verstooten
voor Berenice, eene egyptische prinses. Reeds spoedig door hem teruggenonien, liet zij hero en zijne
bijzit beiden van het leven berooven, ten einde de
kroon te verzekeren aan haren zoon Seleucus (Callinicus). Ptolemeiis Evergetes, koning van Egypte,
liet haar ter dood brengen 240 v. Chr. Zij heeft
haren naam gegeven aan Laodiccea ad Lycum. —
3) dochter van Agamemnon, work bij de treurspeldichters Electra genoemd; zie ELECTRA 1).
Laodicea, naam van verscheidene steden in
het oude Azie, L. genoemd naar verschillende vorstinnen, met name Laodice, door wie ze gesticht,
vergroot of begunstigd zijn, o. a.: 1) L. ad Lycum,
dat eerst Diospolis, en toen Rhoas geheeten had, en
thans den naam draagt van Eski-Hissar, in het zuidwesten van Phrygie, aan den Lycus, waar deze sawenloopt met den Meander, is beroemd door zijne
uitmuntende wol en door zijnen koophandel. Gesticht
door Laodice, de zuster van Antiochus Theos, werd
L. door eene aardbeving verwoest in 65 v. Chr.; ingenomen door de Turken 1255; verwoest door Tamerlan 1402. In dit L. was reeds eene Christengemeente in Paulus' tijd ; zie de hoofdstukken 2 en
4 van den zendbrief aan de Colossenzen, en in Openb.
I : 11; de bewoners van L. worden in bet N. T. genoemd Laodicenzen (Col. 4 : 16; Openb. 3: 1_4), en
schijnen niet te hebben uitgeblonken door christelijke
nederigheid. — 2) L. Combusta, tegenw. Ladik, in
Lycaonie, aan een meer benoordw. lumina), op een
vulcanischen grond. — 3) L. ad mare, tegenw. Latakieh, in Syrie (Seleucis), nabij den berg Belus en
de zee. Voortreffelijke wijnen ; prachtige ruinen ;
gesticht ter eere van Laodice, moeder van Seleucus
Nicator. — 4) L. Scabiosa (dus genoemd omdat de
schurft er dikwijls heerschte) of L. Libanum, tegenw.
Zjoesjia, in het zuiden van Syrie, tusschen den
Libanon en Heliopolis; hoofdplaats van het naar
deze stad genoemde kanton Laodicene.
Laodicenzen. Zi.e LAODICEA.
Laomedon, koning van Troje, zoon an Ns
en Eurydice, en wader van Priamus, heeft geen andere vermaardheid dan zijne kwade trouw. Toen
Neptunus en Apollo uit den hemel verdreven waren
hadden zij de taak op zich genomen de muren van
L.'s stad weder op te bouwen, waarvoor hij hun
eene zekere son) gelds zou betalen ; doch toen het
werk voltooid was, onttrok de koning zich aan ziju
gegeven woord. Uit wraak hierover werd de stad
bezocht door Apollo met de pest, en door Neptunus
met overstrooming. Het orakel geraadpleegd zijnde
deed uitspraak, dat de toorn der goden niet antlers
te stillen zoude zijn, dan door Hesione, des konings
dochter, aan een zeemonster te offeren. Hercules
nam op zich dat monster te dooden en Hesione te
bevrijden, waarvoor L. hem twaalf zijner schoonste
paarden zou afstaan; doch toen Hercules als overwinnaar uit den strijd kwam, trok L. andermaal zijn
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woord in. Hierop in toorn ontstoken, kwam Hercules
bet beleg opslaan voor Troje, bemachtigde de stad,
en liet den koning met al zijne zonen ter dood brengen, alleenlijk uitgezonderd Primus, die door Hercules op den troop gezet werd in zijns vaders plaats.
Laon, het oude Bibrax of Lugdunum Clavatum,
in de middeleeuwen Laudunum, stad in het fransche
dept. Aisne, waarvan het de hoofdplaats is, ligt op
eenen berg, 17 rnijlen benoordoosten Parijs, en heeft
10,500 inw.; het is de geboorteplaats van Mdchain
en van Serrurier, en heeft o. a. eene kathedraal, die
dagteekent uit de 12e eeuw. Het was de residentie
en laatste bezitting van de laatste der Carolingers:
Lodewijk d'Outremer werd (936) te L. gekroond,
en daar opgesloten (944) door Hugo. Verscheidene malen belegerd in de oorlogen tusschen de Armagnaken en de Burgundiers; 1419 aan de Engelschen overgeleverd door den hertog van Burgundie ;
ingenomen 1594 door Hendrik IV. Bij L. moorddadig gevecht 9 en 10 Maart 18U tusschen Napoleon en generaal Blucher, waarin de overwinning
overhelde naar de zijde van laatstgenoemden.
Laonnais (le), het Laonneesche, landschap
van Ile-de-France, maakt tegenwoordig deel uit van
bet dept. der Aisne.
Laos, stad in oud Italie, op de kust van Lucanie,
nabij Brutiurn, en aan de uitwatering van het
riviert.je L. in de golf van L. (tegenw. golf van
Policastro).
Laos (koningrijk),.oudtijds een koningrijk op
het schiereiland aan gene zijde van den Ganges,
begrensd door Tonkin en Cochinchina ten 0., door
het land Sian ten W., werd doorstroomd door den
Mai-kwang, en had tot hoofdstad Leng, aan den
Menam-tai. Het voormalige koningrijk L. is tegenw.
gesplitst in drie groote monarchien : de Birmanen,
Annam en Siam. Birmanisch Laos, tusschen Birma
en Salwen, is bet gewichtigste, en bevat de hoofdstad Leng. — Siameesch Laos, zees weinig bekend,
bevat het koningrijk Zime an het noorderdeel van
bet rijk der Lanzjans (hoofdpiaatsen Zime en Langione).
Annanzitisch Laos, splitst zich in het rijk
Klein-Laos, hoofdplaats Hannieh ; bet rijk Tiem, en
het zuiderdeel van het rijk der Lanzjans, hoofdplaats
Sandapoera.
Lao tsee, of Lao-tseeoe, chineesch wijsgeer,
gab. 565 v. Chr., tijdgenoot van Confucius, is bij de
Chineezen de als goddelijk vereerde stichter van
het (nauw met bet Buddhismus verwante) Taogeloof, of de godsdienst van den rechten wag. Hij
schreef bet beroen3de bock Tao-te-king (in 't Franscb
vertaald door Julien, Parijs 1842), dat zijne geheele
leer bevat en door de Chineezen onder de heilige
boeken is gerangschikt. Van een ander werk uit de
school van L., wiens aanhangers zich Tao-tsee noemen, leverde Neumann eene duitsche vertaling
Lehrsaal des Mittelreichs, Munchen 1836).
La Palice, of La Palisse, lat. Palacia, stad in
't fransche dept. Allier, 10 a 11 wren gaans bezuidoosten Moulins; 2500 inw.; naar daze stad noemden
zich de Heeren van La Palice.
La Palice (Jacques de Chabannes, beer van),
maarschalk van Frankrijk, gouverneur van Bourbonnais, Auvergne, Forez, Beaujolais an Lyonnais, vergezelde Karel VIII bij de verovering van Napels, nam
deal aan de verschillende krijgstochten van Lodewijk XII in Italie, onderscheidde zich vooral in den
veldtoclat van 1512 tegen de verbondenen der Heiiige
Ligue, en droeg veal bij tot bet wiunen van den
veldslag van Ravenna ; hij ontruimde de venetiaansche provincien in goede orde, en liet bezettingen
—
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achter te Peschiera, Legnago, Bergamo, Bresse, Cremona; in den tweeden veldslag van Guinegate 1513
werd hij gevangen genomen, doch had het geluk te
ontsnappen ; in 1515 beyond hij zich bij de verovering van Villafranca en in den slag van Marignano,
in 1522 in den slag bij Bicocca, hij ontzette FuenteRabia, deed bet beleg voor Marseille opbreken, en
stierf roemrijk in 1525 bij de nederlaag der Franschen voor Pavia. — L. —P. (J. Fr. de La Guiche,
graaf van); zie LA GU1CHE.
La Paz, of La Paz de Ayacucho, hoofdplaats
van een (1734 vierk. mijlen groot en met 470,000
zielen bevolkt) departement in Bolivia, nabij het
zuidoost-einde van het Titicaca-meer, heeft 77,000
inw., eene universiteit, en is de voornaamste koopstad van geheel Bolivia.
,Laperouse, zeevaarder. Zie LAPEYROUSE.
`Lapethus, in de oudheid eene bloeiende stall
op de noordkust van Cyprus en middelpunt van
eenen kleitien staat, was onder de Romeinen de
hoofdstad van het geheele noorderkwartier des
eilands; tegenw. Lopitho.
Lapeyrouse(Jean FrancoisGalatip de), fransch
zeevaarder, geb. 1711 te Albi, werd 1780, na reeds
verscheidene reizen gedaan te hebben, tot kapitein
bevorderd, en 1782 naar Arnerika gezonden out de
engelsche nederzettingen aan de Hudsonsbaai te
vernielen, welke rnoeilijke taak hij tritmuntend volbracht. In 1785 werd hij op eene ontdekkingsreis
uitgezonden, deed belangrijke ontdekkingen in het
noordoostelijk kustland van Azie, tusschen bet noordelijk gedeelte van Japan, Corea en Kamtschatka,
en ankerde 1788 in Botany-baai in Australis. Sedert
dat tijdstip werd er geen tijding meer van hem ontvangen, totdat 1826 de engelsche kapitein Dillon en
in Febr. 1828 ook Dumont d'Urville de gewisheid
erlangden, dat L. met zijne twee schepen verongelukt was aan bet eiland Malicolo, zijnde een der
Vanikoro-eilanden in bet zuidoosten van den Salomons-archipel. Naar bet dagboek van L. werd door
Milet de Mureau opgesteld Voyage autour du monde
(4 din. Parijs 1797 met atlas), een werk, dat voor
de zeevaartkundige geographic van veel gewicht is.
Lapeyrouse —straat, de zeeengte tusschen
bet japansche eiland Jeso en het eiland Krafto, verbindt de Japansche Zee met de zee van Ochotsk.
Lapidei Campi. Zie C-RAU.
Lapithen, een oud yolk in Thessalia (in Perrhebia), op de oevers van den Pencils, had tot koningen Ixion en Pirithotis. Na eerie geweldige worsteling verdreven zij de Centauren (zie dat art.), die
echter op hunne beurt, waarschijnlijk door de sterkte
hunner ruiterij, de L. verdreven, in weerwil van de
pogingen van Theseus, en hen noodzaakten de wijk te
nemen, deels naar Pholoe in Arcadia, deels naar kaap
Malea (aan het uiteinde van den Peloponnesus). Eris in de geheele mythologie niets vermaarders dan
de vijandschap en de gevechten der L.- met de
Centauren.
Lapithes, noon van Apollo en Stilbe, wordt
genoemd als stanivader der Lapithen.
La — Place (Cyrille Pierre Theodore), fransch
zeevaarder, geb. 7 Nov. 1793, trad 1812 in dienst
bij de fransche marine, klom allengs op in rang, werd
1841 contre-admiraal, 1853 vice-admiraal, en 1857

Laplace (Pierre Simon, graaf), fransch wisen sterrekundige, geb. 28 Maart 1749 te Beaumonten-Auge (dept. Calvados), eerst leeraar der mathesis
aan de militaire school aldaar, bij het begin der consulaire regeering gedurende zes weken minister van
binnenlandsche zaken, werd bij de oprichting van
bet keizerrijk verheven tot den gravenstand. In 1814
stemde hij moor de afzetting van Napoleon, werd
door Lodewijk XVIII tot pair, 1817 tot markies benoemd, en stierf 5 Mei 1827 te Parijs. Van zijne
werken vormt de Mdcanique celeste met de aanliangsels (5 din. Parijs 1799-1825; nieuwe druk
1843) een voortreffelijk gedenkstuk der hedendaagsche sterrekunde. Eerie populaire bewerking daarvan
is zijne Exposition du systeme du monde (2 din. Parijs
1796; 5e druk 1824). Wijders behooren onder zijne.
belangrijkste werken : Theorie analytique des probabilites (Parijs 1812 ; 3e druk 1820) alsook bet
Essai philosophique sur les probabilites ( Parijs 1814 ;
9e druk 1825).
Lapland, in de landstaal Sameanda, de noordelijkste landstreek van Europa, splitst zich in noorweegsch, russisch en zweedsch L. Noorweegsch L.
of Finmarken omvat het noordelijk, russisch L. het
noordoostelijk, en zweedsch L. bet zuidelijk gedeelte
van L. oZweedsch L. is ingedeeld in de Jemtlands-, Asele-, lima- of Lycksele-, Pitea-, Luleaen Torne J
1 -Lapinark. De hoofdplaats van zweedsch
L. is Wardelinus, waar men een dag in het jaar heeft,
lie zes weken duurt, en een nacht, die even lang is.
Over de greusscheiding tusschen noorweegsch (of
deensch) en zweedsch L. ontstond in het begin der
17e eeuw een oorlog tusschen Christiaan IV en Ka -.
rel IX. Een gedeelte van Tornea-L. en geheel Kemi-L.
werd bij den vrede van Fredrikshamn door Zweden
aan Rusland afgestaan en met Finland vereenigd. L.
is een woest, boschrijk, deels bergachtig, deels vlak
en moerassig land, dat door eene keten der noordsche Alpert doorloopen wordt, van welke verscheidene
rivieren afstroomen, die zich ontlasten in de noorder IJszee en in tie Bottnische golf. De winter is
lang en streng in L., de kort van dour zijnde zomer
zeer beet. Aileen de holonisten (in zweedsch L.
omstr. 10,000) hebben paarden; het eenige tamme
diem tier Lappen of Laplanders is het rendier. De
Lappen, die zich zelven Same of Samelads noemen,
zijn een tinsel] Volk, omstr. 2800 hoofden sterk,
waarvan er 5000 wider zweedsch, 13,000 onder
noorweegsch, en 10,000 onder russisch gezag staan ;
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prefect van het marine-arrondissement van Brest.
Ilij heeft twee reizen rondom de wereld gedaan, die
ook door hem beschreven zijn, die van 1830 tot
1832 met de korvet Favorite (5 din. Parijs 1855
—59 met atlas) en die van 1857 tot 1840 met de
leg at Artemise (4 din. Parijs 1845-48).

ze zijn niet groot van gestalte, hoogstens 4 a 5 voet ;
men onderscheidt hen in veehoeders en visschers,
zijnde vooral de laatste een ellendig en ontberinglijdend yolk ; de L. drijmen handel in pelterijen,
visch, rendierkaas, kinderspeelgoed, enz. De taal der
Lappen is in onze eeuw spraakkunstig behandeld
door Bask (Kopenhagen 1832), Friis (Christiania
1856), Castren, Stockfleth, enz.
La Plata rivier. Zie Rio DE LA PLATA.
La Plata staten, zoomed( als Argentijrische
republiek (zie dat art.).
Laponie, fransche naam moor Lapland.
La Porte du Theil (Fr. J. Gab. de), geb.
te Parijs 1742, gest. 1815, eerst in krijgsdienst, verliet die 1763 orn zich geheel aan de letterkunde to
wijden, werd lid van de , Academie des Inscriptions'',
hezoclit Italie, en bracht uit dat land 17 a 18,000
documenten inede naar Frankrijk, die gedrukt zijn
in (le Recherches des chartes, actes et diplomes relatifs
a l'hi,staire de France (1791, 3 din. it 101.;'.
Lappen, in hollandsche hoeken meestal Laplanders, de bewoners van Lapland,
—

—

—

—

Lappetherg
Lappenberg (Johan Martin), duitsch geschiedknndige, geb. 30 Juli 1794 te Hamburg,
sedert 1823 archivaris in den hamburgschen senaat.
Zijne voornaamste werken zijn : Geschichte von
England (dl. I en 2, Hamburg 1834-37; dl. 3-5
van Pauli, 1853-59); Quellen our Geschichte des
Erzbisthums and der Stadt Bremen (Bremen 1841);
Hamburgische Kroniken (Hamb. 1852); enz.
Lapper (Jan de), nederlandscb zeeheld, dus
genaamd omdat hij het handwerk van schoenlapper
had uitgcoefend te Haarlem. Op een zijner tochten
sneuvelde de kapitein van het schip, waarop hij zich
beyond, en J. de L. nam nu het kommando op zich,
en zette met zooveel verwoedheid het gevecht voort,
dat hij een engelsch schip in den grand boorde, een
ander reddeloos schoot, en zijn eigen schip bebouden
in Texel binnen bracht. Voor deze kloeke daad ontving hij 5000 gl. en eene gouden eereketen ter belooning, alsmede eerie aanstelling als kapitein van
een nieuw schip van 44 stukken (de Maarseveen).
Hij beyond zich ook onder het smaldeel, waarrnede
de Ruyter in 1658 naar de Oostzee stesende. Hij
vond eindelijk zijnen dood, strijdende voor het vaderland.
Lappidoth, een rechter over Israel, was de
man van de profetes Debora ; Richt. 4 : 4.
—APLAND.
Lappland. Zit' LAPLAND.
Lapurdum, tegenw. Bayonne, stad in Novempopulanie, bij de Tarbelli. Den naam L. herkent wen
nog in dieu van Labourd of Lampourdan, welken
men aan het omliggende land geeft.
Laquedives, fransche naam voor Laccadieven.
Lar, hoofdstad van Laristan, heeft omstr. '15,000
inw., en ligt 37 mijlen bezuidoosten Sjiraz.
LAREN.
Zie L
Lara,
Lara, 1) stad in Spanje, aan de Arlanza, ruirn
6 uren gaans bezuidoosten Burgos; 1600 inw.; naar
L. noemt zich het beroernde castiliaansche geslacht
L., waarvan als stamheer beschouwd wordt Ferdinand Gonzalez, graaf van Castilie en Lara, gest. 970.
— 2) dorp op bet soendasche eiland Borneo, in
Banjermasin, met eene sterkte, werd 29 Febr. 1823
aangevallen door de Chineezen, die misnoegd waren
over den toenemenden invloed der Nederlanders op
Borneo; doch de aanvallers werden net groot verlies afgeslagen.
Lara (de Zeven Infanten van), zoo worden in
eene spaansche kronijk zeven jonge edellieden genoemd, zonen van Gonzalez Gustios, Neer van Lara
en Salas, broeder van Ferdinand Gonzalez, graaf van
Castilie. Er ontstond een twist tusschen Gonzalez
Gustios en zijnen zwager Huy Velasquez, beer van
Bilaren, bij gelegenheid toen laatstgenoemde zijne
bruiloft vierde ; en Ruy Velasquez, om zich te wreken, leverde Gonzalez over aan Almanzor, die namens
Hezjam Ill gouverneur was van Cordova, en die
Gonzalez gevangen hield. Vervolgens lokte Ruy Velasquez de zeven zones van Gonzalez in eene hinderlaag, bij den pick van Moncayo, waar ze alien den
dood vonden, na wonderen van dapperheid verricht
te hebben. Maar Gonzalez had in zijne gevangenschap
de schoone Zelda, dochter van Almanzor, verleid, en
bij haar een achtsten zoos verwekt, wet name Mudarra. Deze groot geworden zijnde wreekte den dood
zijner broeders in bet bloed van Ruy Velasquez. Men
plaatst den dood der Infanten van Lara omstreeks
bet jaar 993. De benaming .Infanten" wil bier niets
anders zeggen dan .kinderen", en is dus niet als een
titel te beschouwen, daar ze noch zonen noch kleinzonen van eenen koning waren, zoodat ze niet den
titel van .Infant" kouden voeren.

Larike
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Larantoeka, stad op het eiland Flores (een
der Kleine Soenda-eilanden); de Portugeezen bebben
bier een fort gebouwd en het Christendom ingevoerd,
dat zich zeer uitgehreid heeft.
Larasj. Zie ARISJ (El-).
Larchamp, stad in 't fransche dept. Mayenne,
ruim 2 uren gaans benoordw. Ernee; 2600 inw.
Lardner (Dionysius), geb. 3 April 1793 te
Dublin, 1828-40 professor aan de Londen-universiteit, leefde vervolgens in Amerika, te Londen en
te Parijs, en stierf 29 April 1859 te Napels. Een
aantal uitmuntende leerboeken over verschillende
gedeelten der natuurkunde werden door L. geschreyen ; doch zijn naam werd inzonderbeid gunstig bekend door Lardner's Cabinet Cyclopcedia (132 din.
Londen 1830 ; 2e druk 135 din. 1854), welke hij
gezamenlijk met Brewster, Herschel en anderen in
het Licht gal.
Laredo, havenstad in de spaansche prov. Santander, aan de baai van Santora, ruim 7 uren gaans
benoordoosten Santander; 3200 inw.
La Renaudie (G. de Barre, of Barry. heer van),
genaamd la Forest, een edelman nit Perigord, omhelsde het, Protestantismus, en werd aan het boofd
der samenzwering van Amboise geplaatst door Condd,
die den schijn wilde hebben niet in het complot betrokken te zijn ; doch L.-R. werd verraden door een
zijner vrienden, en doodgeschoten op het oogenblik,
waarop hij het plan tot uitvoering dacht te brengen
(17 Maart 1560). Zijn lijk werd op de brag van
Amboise opgehangen.
Laren, bij de Romeinen bilis- en beschermgoden gelijk de Penaten, waarvan ze echter in zooverre onderscheiden waren, dat de Penaten als oorspronkelijke godheden beschouwd werden, terwiji
de L. van minder verhevene afkomst waren, namelijk
door god Mercurius geteeld bij de nimf Lara, die
eene dochter was van de rivier Almo. Dikwijls ook
worden de L. vereenzelvigd met de Schimmen der
afgestorvene voorzaten in iedere familie. De beeldjes
der L. waren zeer klein ; ze werden in bet hoekje
van den haard geplaatst in kleine nissen, en tusschen
die beeldjes plaatste men een bond, als zinnebeeid
van gehechtheid en trouw.
Laren, ) dorp in 't Gooiland, prov. NoordHolland, 5 kwartier pans bezuidoosten Naarden ;
als gemeente 2000 inw.; geboorteplaats van den
schilder Roeland van Laar (geb. 1610, gest. 1640)
en van zip beroemderen broeder Pieter van Laar,
bijgenaamd Barnbocchio. — 2) dorp in Gelderland,
3 uren gaans ten 0. N. O. van Zutphen ; 680 inw.
— 3) De brie Laren, twee dorpen en een gehucht,
nabij elkander gelegen, nl.: Noord-Laren, dorp aan
de zuidgrens der prov. Groningen, en het gehucht
Mid-Laren benevens bet dorp Zuid-Laren aan bet
noordeinde der prov. Drenthe. In de nabijheid moet
de burg Mitspete gestaan bebben, die in 1232 na
een bloedig gevecht door de Groningers overvallen
en even als een der drie L. door hen platgebrand is.
Larentinalien, de feesten, die te Rome gevierd werden ter eere van de pleeginoeder van Romulus en Remus. Zie ACCA LAURENTIA.
Largentiere, stad in 't fransche dept. Ar()eche, aan de Ligne; 3300 inw.
Largs, stad in het schotsche graafschap Ayr,
aan den Firth of Clyde ; 4000 inw.; zeebaden.
LaH, marktviek in de toskaansche prov. Pisa;
9500 inw.
La Riccia, het oude Aricia. Zie RICC1A.
Larike, dorp op het nederl. 0. 1. eiland AmLoina, ter zuidwestkust van Hitoe, is de hoofdplaats
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Larino

van het district L. (een der 2 districten van 't schiereiland Hitoe), en de geboorteplaats van Willem van
Outshoorn, geb. 4 Mei 1635, gest. 27 Nov. 1720 te
Batavia, na van 23 Sept. 1691 tot 15 Aug. 1704
gouverneur-generaal van nederl. 0. I. geweest te zijn.
Larino, lat. Larinum, napolit. stad, prov. Molise,
8 uren gaans benoordoosten Campobasso ; 4500 inw.
Larissa, naam van een aantal steden der oudheid, alle gesticht door de Pelasgen, o. a.: 1) L.,
tegenw._Jenisjeer, stad in Thessalia, aan den Peneils,
eertijds in Pelasgiotis. her doodde Perseils bij onongeluk zijn grootvader Acrisius. Het was de hoofdstad van het rijk van Achilles; en gedurende eenigen
tijd de residentie van Philippus, Alexander's vader.
In 302 v. Chr. werd L. veroverd door Demetrius
Poliorcetes en in 192 v. Chr. door Antiochus HI.
Te L. onderteekende Philippus V het vernederende
verdrag, dat op den slag van Cynocephalm volgde.
Naar L. vluchtte Pompejus, na zijne nederlaag bij
Pharsalus. — 2) L., bijgenaamd Pensilis, d. i. de
Hangende, stad in Thessalia, op eene rots, die in
zee uitstak tusschen Echinus en Antron.
Laristan, het zuidelijkste district der perzische
prov. Farsistan, ten Z. en ten W. begrensd door de
Perzische golf, heeft tot hoofdplaats Lara.
Larius lacus, in cisalpijnsch Gallia, tegenw.
het meer van Como.
Larive (Pierre Louis de), zwitsersch landschapschilder, geb. 21 Oct. 1753 te Geneve, gest. aldaar
7 Oct. 1815.
Larnaca, het oude Cilium, stad ter zuidoostkust van het eiland Cyprus, 8 uren gaans bezuidoosten Nicosia ; 5000 inw.; haven.
Larne, havenstad in het iersche graafschap
Antrim ; 3600 inw.
La Roche, 1) stadje in 't groothertogdorn
Luxemburg; 1200 inw.; was eertijds versterkt ; werd
1680 veroverd door Lodewijk XIV. — 2) stad in
Savoje, 5 uren gaans bezuidoosten Geneve ; 2600
inw. — 3) L. R. sur Von, stad in Frankrijk ; zie
BOURBON-VENDEE.
La Rochefoucauld, aanzienlijk fransch geslacht, dat als stamvader Foucauld van La Roche beschouwt, die ornstr 1026 geleefd heeft. Van de vele
vermaarde personen nit dit geslacht zullen wij slechts
noemen: L. — R. (Francois VI, hertog van), geb.
15 Dec. 1613, gest. 17 Maart 1680; nadat hij east
eerie rol gespeeld had in de intrigen tegen Richelieu
en in de woelingen der Fronde, keerde hij terug in
het ambteloos Leven, en maakte zijn huis tot verzamelplaats van alle mannen van talent. Onder zijne
geschriften merken .wij op: Memoires de to rdgence
d' Anne d'Autriche (Keirlen 1662; Amst. 1723; dikwijls herdrukt), zijnde eene meesterlijk geschrevene
geschiedenis van zijnen tijd ; als ook Maximes et
rdflexions morales (nieuwste editie Parijs 1855).
L. — R. (voluit: Francois Alexandre Frederic, hertog van La Rochefoucauld-Liancourt), geb. 11 Jan.
1747, stichtte op zijn kasteel Liancourt, bij Clermont, eene modelschool voor arme soldatenkinderen, verdedigde in de Staten-vergadering wel is
waar alle philanthropische hervormingsplannen, d och
trachtte nietternin steeds den troon en de monarchie
te beschermen ; na de catastrophe van 10 Augnstus
vluchtte hij naar Engeland, en bereisde vervolgens
Noord-Amerika, waarover hij in 't hat gal zijn beroemde werk Voyage dans les E tats- Unis Amc'Tipe
(8 din. Parijs 1798; dikwijls herdrukt). Reeds twee

jaren vroeger had deze L.-R. in het licht gegeven:
Des Prisons de Philadelphie (1 (IL). Naar Frankrijk
teruggekeerd 18 Brumaire, stied hij 27 Maart 1827.

Laura
La Roche — Guyon, fransch stadje, dept.
Seine-Oise, aan de Seine, Imam 4 uren gaans van
Mantes ; was vroeger versterkt ; op het kasteel van
L.-R., zegt men, teekende Louvois de herroeping
van het edict van Nantes.
La Rochejaquelein, aanzienlijk frausch
geslacht nit Poitou en de Vendee, is beroernd door
zijne getrouwheid aan de dynastie der Bourbons. Wij
noemen bier slechts: L. — R. (Henri Duvergier,
graaf van), geb. 50 Aug. 1772, een der beste aanvoerders van de royalistische Vendeers van 1792
tot 1794, sneuvelde 4 Maart 1794 bij Nouaille (nabij
Chollet). — L. — R. (Louis Duvergier, markies van),
broeder van den vorige, geb. 29 Nov. 1777 te St.Aubin, emigreerde, keerde echter 1801 geamnestieerd in Frankrijk terug, bracht 1814 den hertog van
Angouleme in Bordeaux, werd daarvoor door Lodewijk XVIII tot marechal-de-camp benoemd, vergezelde Lodewijk XVIII naar Gent, kwam echter over
zee naar de Vendee, waar hij beproefde eenen opstand te organiseeren tegen het gouvernement der
Honderd Dagen, en sneuvelde 4 Juni 1815 bij St.Gillet.
La Rochelle, fransche stad. Zie ROCHELLE.
Laromiguiere (Pierre), fransch philosoof,
geb. 3 Nov. 1756 te Livignac, tot 1812 prof. te
Parijs, gest. 12 Aug. 1837. Van zijne werken vernielden wij inz. de Lecons de philosophie sur les
principes de l'intelligence (2 din. Parijs 1815 ; 5e
(Irak 1833).
Larothiere, dorp met 301) inw. nabij Brienne
in 't fransche dept. Aude; de slag van Brienne worth
naar dit dorp ook wel Slag van L. genoemd.
Larra (don Mariano Jose de), spaarisch dichter,
geb. 26 Maart 1809 te Madrid, gest. door zelfmoord
13 Febr. 1837. Zijne Obras compleet (13 din. Madrid 1837).
Larronen, chineesche eilanden in de golf van
Canton, hewoond door omstr. 40,000 menschen,
die ten deele siuikhandel drijven en zeerooverij plcgen. Zie MARIANEN.
Lars, zooveel als koning bij de Etrusken.
Larven, in de inythologie. Zie LEMUREN.
Lasa, ook Callirrhoe genaamd, stad in Steen-

achtig Arabia, in Perea, bezuidoosten den Asphaltites lacus, vormde de milder grenspaal van het land
Canaan ; Gen. 10: 19.
La Salle, fransche kantonshoofdplaats rnet
2400 inw. in het dept. Gard, 2 uren gaans benoorden St.-Hippolyte.
Lasalle (Robert de), fransch reiziger, geb. te
Borman omstr. 1640, ging ornstr. 1670 zijn geluk
beproeven in Canada, deed eene ontdekkingsreis vol
gevaren en moeilijkheden om den mond van den
Mississippi te vinden; in 1682 bereikte hij de uitwatering diet rivier in de golf van Mexico. In naarn

van Frankrijk Dam hij bezit van een groot gedeelte
van Louisiana ; cloth 1687 werd hij in bet tegenwoordige Texas vermoord, door eene bende ellendelingen, die tot zijnen troep behoorden. Het dagbock van zijne Reizen verscheen in het licht (Parijs
1723).
Lasalle (pater .1. B. de), stichter van de Orde
dee Broeders tier Christelijke scholen, gel). 1651 to
Reims, gest. 1719. Daar hij den hoofdzetel zijnen
Orde te St.-Yon gevestigd had, worden de laden
ook wel genoemd Broeders tan Saint-Von.
Lasare, d. i. Lezers (namelijk llijbellezers), eene
godsdienstpartij in Zweden, gesticht door IlansNielsell flange, die, geb. 1771 in Noorwegen, 1797 als
profeet Gods begon to prediken in den naam des

Lasaula
Heiligen Geestes. Hij beval inzonderheid aan : de
(godsdienst-)oefeningen in huis en het lezen van
den Bijbel ; tevens verklaarde hij zich tegen de
laiidskerk en de daarbij aangestelde geestelijken.
Door zijne aanhangers werd echter sedert 1803 al
wat aanstoot aan de geestelijkheid kon geven vermeden, en in 1846 verhuisden doze dweepers in grooten getale naar Amerika.
Lasaulx (Ernst von), oudheidkenner, geb. 16
Maart 1805 te Coblentz, eerst professor te Wurtzburg, sedert 1844 te Munchen, 1848 lid der Nationale vergadering, sedert Sept. 1849 afgevaardigde
in de beiersche Tweede Kamer, gest. 10 Mei 1861.
Van zijne talrijke werken, die alien den stempel
dragen van geheel aan hem eigene philosophische
begrippen, verdienen wel in het bijzonder melding:
Studien des classischen Alterthunts ( Munchen 1854);
Philosophic der schonen Kunsle (Munchen 1860); Der
Untergang des Hellenismus (Munchen 1854); Netter
Versuch einer Philosophic der Geschichte ( Munchen
1856); Zur Geschichte and Philosophic der Ehe bei
den Griechen (Munchen 1852).
Lasearis, aanzienlijk grieksch geslacht, heeft
verscheidene vorsten aan bet grieksche keizerrijk
Nicea geleverd, alsook eenige verdienstelijke geleerden. De grootste luister van dit geslacht dagteekent van de verheffing van Theodorus Lascaris.
Er bestonden nog in de 18e eeuw in het graafschap
Nizza edellieden, die den naam van L. voerden als
afstammelingen eerier dochter van Johannes van
Lascaris, bijgenaamd Ducas (keizer van Nicea in
1259 en 1260), in het laatst der 13e eeuw uitgehuwelijkt aan eenen graaf van Vintimiglia. — L.
(Theodorus van), keizer van Nicea, was de schoonzoon van keizer Alexius Angelus. Na de verovering
van Constantinopel door de Kruisvaarders (1204)
ging hij in Klein-Azie een nieuw rijk vormen,samengesteld uit Bithynie, Lydie, Phrygie, en waarvan
Nicea de hoofdstad werd. Hij had strijd te voeren
gelijktijdig tegen zijnen schoonvader Alexius, en
tegen den sultan van iconium ; maar hij wist zich
vrij te maken van zijne vijanden, en hield zich op
den troon staande tot aan zijnen dood 1222. Hij had
tot tweede vrouw eene flochter van P. de Courtenay,
die benoemd was tot keizer van Constantinopel. De
opvolgers van Theodorus van L. waren zijn schoonzoon Johannes Ducas, bijgenaamd Vatatius (zie het
art. JOHANNES Ill) en zijn kleinzoon Theodorus L.,
bijgenaamd de Jonge, die regeerde van 1255 tot
1259. Laatstgenoemde Teed aan vallende ziekte, en
verviel tot eene zwartgalligheid, die hem vele wreedheden deed begaan en die zijn Leven verkortte.
liet bij zijnen dood een zesjarigen zoon na, Johannes
van L., die een korten tijd den blooten titel van keizer droeg, doch die reeds spoedig van bet keizerschap beroofd werd door Michael Paleologus (1260)
en 1284 stierf. — L. (Constantinus), eel" geleerde
Griek nit het geslacht der keizers,. vluchtte 1454
nit Constantinopel naar Italic, waar hij te Milaan,
Rome, Napels en Messina de Grieksche taal onderwees, en 1493 stierf. Zijne grieksche spraakkunst
(Erotemata, Milaan 1476 en dikwijls herdrukt) is
tevens als eerste editie in die taal opmerkelijk. —
L. (Andreas Johannes), bijgenaamd Rhyndacenus,
neef van den vorige, ging met hem naar Italie, en
hield verblijf te Florence, te Parijs, en te Rome,
waar hij 1585 stierf. Behalve vele taalkundige verhandelingen en gedichten, leverde hij ook edifier'
van eenige grieksche schrijvers.
Las Casas (fray Bartolorne de), van de orde der
Dominicanen, geb. te Sevilla 1474, vertrok met Co-
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lumbus naar Amerika, en heeft zijnen naam onsterfelijk gemaakt door zijnen onvermoeiden ijver om
(le arme Indianen zooveel mogelijk te vrijwaren tegen
de verregaande verdrukking van zijne landgenooten.
Na omstreeks eerie halve eeuw in de Nieuwe wereld
te hebben doorgebracht, eerst als roomsch priester op
Cuba, toen als bisschop van Chiapa in Mexico, keerde
hij naar Spanje terug, en stierf Juli 1566 te Madrid. Men heeft van dezen waarlijk vromen bisschop
verscheidene werken, die in hooge mate getuigen
van zijne echte menschenliefde; het voornaamste is:
B•evissima relacion de la destruccion de las Indies
(Sevilla 1552, in 40), door Jacques de Miggrode vertaald onder dezen titel: Tyrannies et cruautCs des
Espagnols (Antwerpen 1679), zijnde een antwoord
op een werk van Sepulveda, die heweerde, flat het
volgens de voorschriften der Kerk een plicht was
alien te verdelgen, die weigerden het Christendom
te omhelzen. De Obras van L.-C. zijn nitgegeven
door Llorente (2 dln. Parijs 1822).
Las — Cases (Emmanuel Auguste Dieudonne,
graaf), geb. 1766 op Las-Cases nabij Revel, einigreerde 1791, keerde echter onder het Consulaat
naar Frankrijk terug. Door zijnen Atlas historique
(nieuwste druk Parijs 1824-28), dien hij under
den gefingeerden naam van Lesage in het licht gar,
vestigde hij de aandacht van Napoleon op zich, werd
door dezen 1808 verheven tot baron des rijks, en
eenigen tijd daarna benoemd tot requetenmeester in
den staatsraad. L.-C. ve •gezelde Napoleon naar St.Helena, clod" moest reeds 27 Nov. 1816 terugkeeren,
waarop hij verldijf hield in Duitsehland en in Belgie
tot aan Napoleon's dood. Toes in Frankrijk teruggekeerd, gaf hij zijn beta n grij k e Memorialde St.-Hdlene
in het Licht (8 din. Parijs 1823-24; veranderd
1824, dikwijls herdrukt). Hij stierf 15 Mei 1842.
— L. — C.
(Emmanuel Pons Dieudonne, baron de),
zoon van den vorige, geb. 8 Juni 1800 te St.-Meen
in 't fransche dept. Finisterre, diende Napoleon als
secretaris op St.-Helena, werkte sedert 1837 in de
Kamer ten gunste van de nieuwe dynastie, werd
onder Napoleon Ill senateur, en stierf Juni 1854.
De reis naar St.-Helena on' stoffelijk overschot van
Napoleon of te haler (1840) beschreef hij in Journal
aril a bond de la [regale la Belle-Poule(Parijs 1841).
Lasea, eene stad vermeld Hand. 27: 8.
Las Palmas, Ciudad de las Palmas, hoofdstad
van het eiland Gran-Canaria; 17,500 inw.; haven.
Lassa. Zie L'HASSA.
Lassaron, stad in Canaan ; de koning van L.
was een der 31, die Jozua overwon; Jozua 12 : 18.
Lassen, stad op Java, resid. Rembang, aan de
riv. L., op 1 paal afstands van de zee; 2 Jan. 1828
aan de muiters ontweldigd door de nederl. troepen.
Lassen (Christiaan), uitstekend orientalist, geb.
22 Oct. 181)0 te Bergen in Noorwegen, sedert 1840
professor te Bonn. Zijn voornaamste werk is de
lndische Alte•lhumskunde (dl. 1-4, Bonn 1844-61).
Lassiti, of Lasthi, gebergte in 't binnenland
van het eiland Candia.
Lasso (Orlando di), of Orlandus Lassus, geb.
1530 te Bergen in Henegouwen, na Palestrina de
beroemdste componist van zijnen tijd, eenigen tijd
kapelmeester van 't Lateraan te Rome, sedert 1556
hofkapelmeester te Munchen, waar hij 1599 stierf.
Zijt ► e uitmuntende geestelijke en wereldlijke toonstukken zijn thans zeer zeldzaam. Eene verzameling
van zijne rnotetten werd in het licht gegeven door
zijne zones, onder den titel Magnum opus musicum
(17 din. Munchen 1604). In 1849 is hem te Munchen een gedenkteeken opgericht.
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Lastie (J. Bonpar de), grOotmeester der orde
van St.-Jan van Jeruzalem, verkoren 1437, wederstond in Rhodus tweemaal de aanvallen van den
sultan van Egypte (1440-1444), en noodzaakte
den overmachtigen vijand het beteg op te breken en
schandelijk af te trekken. Na de inname van Constantinopel weigerde hij schatting te betalen aan
Mahomed H. Hij stierf in het volgende jaar (1454).
Lat3tra—a—Sigila, viek in de toskaansche
prov. Florence, aan den Arno; 10,000 inw.
Latakieh, I) L., of Ladikieh, lat. Laodiaea
ad mare, stad in Syrie, in Tripoli, aan de Middell.
Zee, 17 milieu benoorden Tripoli; 5000 inw.; vele
oude ruinen ; eertijds de beste haven van Syrie. In
de oudheid droeg deze stad oorspronkelijk den naam
van Ramitha, die door Seleucus Nicator veranderd
werd in Laodicea, ter eere van zijne moeder Laudice.
Na de Seleucieden, beijverden zich de Romeinen om
L. te verfraaien ; doch in de rniddeleeuwen werd
deze stad verwoest door de Tartaren, de Mongolen
en de Turken. Het werk der verwoesting werd voltooid door twee aardbevingen, ni. 1796 en 1822. —
2) L., of Ladik, lat. Laodicea combusta, stad in
aziat. TurkijO, in Caramanie, 11 uren gaans benoordw.
Konieh ; thans 600 inw.; talrijke ruinen.
Lateraan, een plein en een paleis te Rome.
Het paleis werd gebouwd door zekeren Lateranus
Plautius, dien Nero ter dood deed brengen om zich
rneester te kunnen waken van zijne bezittingen.
Door keizer Constautijn werd dit paleis ten geschenke
gegeven aan pans Melchias, en van dien tijd af resideerden er de pausen, toldat de pauselijke stoel verplaatst werd naar Avignon (1308); toen die weder
te Rome terugkeerde (1377) werd bet Vaticaan de
pauselijke residentie. De naam van L. wordt ook gegeven aan de nabij dat paleis door Constantijn gebouwde kerk van den heiligen Johannes van L.
(Sint Jan van L.), de voornaamste kerk te Rome,
uitmuntende door den rijkdom harer reliquien, en
vermaard door de daar gehoudene concilien ten
getale van elf, waaronder vier wcumenische of algenieene, nl.: 1) in 1123 wider Calixtus II ; zie 't art.
INVESTITUREN. - 2) in 1139 onder Innocentius II;
bier werd Arnoldus van Brescia veroordeeld.
3) in 1179 onder Alexander III; bier werden regelen vastgesteld, in acht te newer hij het verkiezen
van eenen pans. — 4) in 1215 onder Innocentius III,
waarbij de excommunicatie werd uitgesproken tegen
de Manicheers, de Waldenzen en de Albigenzen. —
Het laatste concilie van L., in 1512 gehouden onder
Julius H, is vermaard door de ophelling van de
Pragmatieke Sanctie.

Lateranus. Zie

_EXTIUS LATERANUS.

Laterza, napolitaansche stad in Terra d 'Otranto,

ruin) 10 uren gaans benoordw. Taranto; 3600 invv.
Latham (Rob. Gordon), engelsch linguist en
ethnoloog, geb. 1812 te Billingborough, aanvankelijk
geneesheer, sedert 1840 prof. der engelsche taal en
letterkunde aan de universiteit van Londen. Van
zijne vele werken verdienen inzonderheid melding:
On the English language (Londen 1841 ., dikwijls
herdrukt); Natural history of the varieties of mankind
(London 1850); Man and his migrations (London
1851); Descriptive ethnology (2 dln. Louden 1859);
The nationalities of Europe (2 din. Louden 1863);
Elements of comparative philology (Louden 186'2).
Lathum, of Lathem, dorp in Gelderland, '2
uren gaans bezuidw. Doesburg ; 300 mw.; waters-

nood Jan. 1809. Op het Slot-te-L. waving honing
Lodewijk XIV in 167'2 de gedeputeerden van Arnhem,
te onderhandelen over de overgave van die stad.

Latimer

(Hugh), een der eerste bewerkers

van de scheuring in de Kerk in Engeland, geb. 1475
te Thurcaston in 't graafschap Leicester. Aanvankelijk voer 14 met kracht nit tegen Melanchthon en
de nieuwe leer, doch werd spoedig een even dweepziek voorstander van de Hervorming als hij een
ijveraar voor het Roomsch-Catholicismus geweest
was. In 1535 werd hij tot bisschop van Worcester
benoemd, doch legde die waardigheid neder, toen
hij de zes door Hendrik VIII opgeStelde geloofsartikelen moest bezweren, en bracht de laatste zes
jaren der regeering van dien koning in de gevangenis door, doch werd bij de troonsbeklimming van
Eduard VI in vrijheid gesteld. Zonder eenige kerkelijke waardigheid te bekleeden, stond hij met
Cranmer en Ridley aan het hoofd der Protestanten.
Onder de rooinsch-kathol. koningin Maria werd L.,
tegelijk met zijn vriend Ridley, wegens hunne bestrijding van de Roomsche kerkleer, veroordeeld um
levend verbrand te worden, welk vonnis 16 Oct.
1555 to Oxford ban hen voltrokken werd.
Latini, de Latijnen, bewoners van Latium.
R
Latini (Bru netto,. Zi BRUNETTO.
Latinus, koning van een yolk in Italic, zoon
van Faunus en Marica, regeerde omstr. 1300 v. Chr.
over het landschap, dat naar hem Latium genoemd
is en dat Laurentum tot hoofdstad had. Hij schonk
een gastvrij onthaal aan Eneas, aan wien hij zijne
dochter Lavinia tot vrouw gaf, nadat Eneas eerst
den rutulischen prins Turnus gedood had, aan wie
Lavinia reeds verloofd was.
Latisana, warktvlek in de venetiaansche prov.
Udine, aan den bevaarbaren Tagliamento, 10 urea
gaans bezuidw. Udine ; 4400 inw.
Latium, oudtijds een landschap in MiddelItalie, oorspronkelijk slechts dat gedeelte der vlakte,
dat door den Tiber, de Apennijnen, de Albanerbergen en de zee begrensd wordt, omstr. 34 vierk.
mijlen grout, zijnde (lit noordelijke deel het zoogenaarnde Oud-Latium (waaronder ook (le Hernieken
en Rome gerangschikt worden, ofsclioon die niet
daartoe behoorden). De voornaamste steden van

Oud-L. waren Alba, Preneste, Pedum, Tibur, Algidum, Fregellw, enz., die te zarnen eenen bond vortnden. Later, nadat het land ondervvorpeu was door de
Rorneinen, word de naam L. ook uitgestrekt tot het
land der bitten, Volsken, Rutulen en Ausonen of
Aurunken ; dit zuidelijke gedeelte van L. ward genoewd Nieuw-Latium,en had tot voornaamste steden :
Anagnia, Suessa-Pornetia, Ecetra, Velitrw, Antium,
Anxur, Ardea, Suessa-Aurunca. Reeds onder Romulus werd door de Romeinen een begin gernaakt ow
L. to onderwerpen; in 664 v. Chr. ouderwierpen ze
Alba. Under Tarquinius den Trotsche erkende de
Latijnsche bond (Gabii alleen uitgezonderd) bet
oppergezag van Rome. In 498 in opstand gekornen,
nerd de bond 496 geslagen. In 367 v. Chr. underwierpen zich de Eileen en Volsken, kwanten weder
in opstand 345 en 338, doch werden geheel onder
juk gebracht 514 v. Chr., waarop geheel L. als bezaaid werd met romeinsche kolonien en municipien.
Latmisehe Golf, een zeeboezem tusschen
Milete en Pyrrha, voor den mond van den Wander.
Zie LATMOS.
Latmos, gebergte op de grenzen van Ionic en
Carle, nabij de host, tusschen Milete en liciaelea,
was de verblijfplaats van Endymion, en is in de
tnythologie vermaard door de bezoeken, die Diana
er kwain brengen aan liaren beglinstigden border.
Naar dit gebergte hectic eene stad L., en word ook
de Latwische golf genoemd.
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Lato. Zie LATOPOLIS.
Latofao, onk Lucofao, of Leucofao, volgens
sommigen het tegenw. Liffol, 7 uren gaans bezuidoosten Joinville in 't fransche dept. Haute-Marne,
volgens anderen Laffaux, tusschen Soissons en Laon,
terwij1 er zijn, die L. plaatsen bij Moret in 't dept.
Seine-Marne. Te L. werd door de troepen van Fredegonde eene overwinning bevochten (596) op die
van Brunehaut; en door den majordomus Ebroin
werd daar (680) de veldslat, gewonnen tegen Pepijn
van Heristal en Martijn, de aanvoerders der Austrasiers.
Latona, bij de Grieken Leto (bij de Egyptenaren Boeto), dochter van (keus, een der titanen, en
zijne zuster Phoebe, was een der vele miunaressen
van Jupiter, die Diana en Apollo bij haar verwekte.
Zij had veel te lijden van de vervolgingen der jaloersche Juno, die van de Aarde de belofte afdwong,
dat deze nergens eene schuilplaats aan L. zou verleenen ; doch Neptunus had medelijden met L. en
let het eiland Delos nit de diepte der zee te voorschijn korner', en op dit eiland vond L. eindelijk
eene wijkplaats. Op zekeren tijd, door Juno vervolgd, rustte L. een oogenblik nit in de akkervelderi
van Carle, en verzocht aan de landbouwers orn een
weinig drinken, ten einde haren hevigen dorst te
lesschen ; in plaats van te voldoen aan haar verzoek
begonnen de boeren haar allergrievendst te bespotten ; toen L. deswege baron nood klaagde aan Jupiter werd hij zoo vertoornd, dat hij al die boeren
veranderde in kikvorschen. Door de zwangere vrouwen in barenstrood werd L. als beschermgodin aaugeroepen.
Latopolis, d. i. Stad van Latona, dezen naarn
gaven de Grieken aan verscheidene egyptische steden, die aan godin Boma) gewijd waren. Inzonderheid is als zoodanig bekend eene stad in Thebais
(bezuiden Hermonthis), tegenw. Esneh.
La Tour, naarn van verscheidene adellijke familieu in Frankrijk, onder welke de bekendste is
het geslacht La 'four d'Auvergne, dat zijnen imam
ontleent aan een even zoo geheeten stadje in Puyde-Dome. De heeren van L., reeds bekend sedert de
12e eeuw, werden in 1389, door huwelijk, graven
van Auvergne.
La Tour d' Aigues, stad in 't fransche dept
Vaucluse, 5 uren gaans bezuidoosten Apt ; 2500 inw.
La Tour d'Auvergne, stadje in 't fransche
dept. Puy-de-Dome, 12 uren gaans bewesten Issoire ;
2000 inw.; ruiner' van het kasteel der familie L.
La Tour d'Auvergne (Theophile Mato
CORRET de), bijgenaamd de Eerste Grenadier van
Frankrijk, geb. 23 Nov. 1743 te Carhaix (dept. Finisterre), stamde af van een bastaard nit bet aanzienlijke geslacht La Tour d'Auvergne. Van jongs af
aan opgeleid voor den krijgsmansstand,onderscheidde
hij zich in Spanje, vooral bij bet beleg van Mahon,
en narn, toen de vrede gesloten was, zijn ontslag
wit de dienst. Bij het uitbarsten van de omwenteling
trad hij weder in dienst, en maakte den veldtocht
van 1792 met het Alpen-leger mode, aan bet hoofd
eener voorhoede grenadiers, sterk 8000 man, welk
korps zich onder zijne aanvoering zoo geducht
rnaakte, dat men het nooit anders noernde dan
de Helsche Colonne: der vijanden schrik, was L. de
afgod zijner soldaten. Zonder eerzucht, bedankte hij
voor alle rangen (o. a. voor den rang van generaal
en later voor den titel van lid van het Wetgevend
lichaam). Na den vrede van Bazel (1795) had hij
wederom zijn ontslag genomen, en leefde geheel voor
de letterkunde, die hij als ecn uitstekend geleerde
-
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beoefende, toeu hij vernam dat een zoon van zijn
vriend Le Brigant in de toting gevallen was; dadelijk hood hij zich als diens plaatsvervanger aan, en
trad als zoodanig in dienst bij de armee van Helvetie, als gamer] grenadier. Na een eersten veldtocht, die gelukkig geweest was, sneuvelde L. te
Oberhausen bij Neuhurg in Beieren (27 Juni 1800).
Kort voor zijnen dood had bij van Napoleon den
eernaam van Eersten Grenadier van Frankrijk ontvangen. Te Carhaix en bij Oberhausen zijn hem
gedenkteekenen opgericht. De rijke taalkennis van
L. (hij kende al de talen, die in Europa gesproken
worden) verrijkte hij aanhoudend door geleerde nasporingen, waarvan hij de resultaten heeft nedergelegd in : Nouvelles recherchessur la lanque, l'origine
et les antiquitds des Bretons (Bayonne 1792; herdrukt 1801 under den titel Origines gailloises, enc.).
La Tour du Pin, stad in 't fransche dept.
Isere, 12 uren gaans beuoordw. Grenoble; 2600 inw.
La Tour du Pin Gouvernet (Rene de),
geb. 1543 te Gouvernet in Dauphine, gest. 419,
was, na Lesdiguieres, een der hoofden van de protestantsche partij in Dauphine, onderscheidde zich
vooral in Savoje door wonderen van dapperheid, en
werd dadelijk na de troonsbekliturning an Hendrik IV door dezen benoernd tot marechal-de-camp
en geheitnraad, en bekleed met het kommandement
over Neder-Dauphine. Van hem en van zijnen broeder Jacques stammer' at de nog thaws bestaaude
takken der fatnilie L. af. — L. T. du P. G.
(Jean Fred.) minister van oorlog onder Lodewijk
XVI, geb. 1727 te Grenoble, had geschitterd in den
7-j. oorlog, was 1789 luit.-generaal, kommandant
van Poitou en Saintonge, en werd door den adel van
Poitou afgevaardigd ter Nationale vergadering. Hij
ornhelsde de uieuwe ideen, en werd desniettemin
door Lodewijk XVI aan het ministerie geroepen ; in
1790 zag bij zich verplicht af te treden. In het proces tegen Marie-Antoinette als getuige opgeroepen,
rnaakte hij volstrekt gees geheim van zijne eerbiedige
hoogachting voor de ongelukkige koningin ; dit blijk
van moed oaf aanleiding tot zijne inhechtenisneming,
en wegeus koningsgezindheid ter dood veroordeeld
eindigde hij zijn levee op het schavot 1794.
Latour Ttlaubourg (Marie Victor de Fay,
inarkies van), fransch luitenant-generaal, geb. 1
Febr. 1756, bij de uitbarsting der omwenteling officier der garde, emigreerde 1792, keerde eerst na
18 Brumaire in Frankrijk terug, rnaakte de expeditie
naar Egypte mode, screed in Duitschland, Spanje,
Rusland, bewerkstelligde een meesterlijken terugtocht te 'Mojaisk in 1812, overlaadde zich met krijgsroem bij Dresden, en bij Leipzig, waar hij eene dij
verloor (1813). Under Napoleon opgeklommen tot
divisie-generaal, werd hij na de Restauratie tot pair
verheven, was van 19 Nov. 1819 tot 14 Dec. 1821
minister van oorlog, van 1822 tot 1830 gouverneur
der Invalieden, vergezelde Karel X in de balling-.
schap, en werd door dezen 1835 benoemd tot gonverneur over den hertog van Bordeaux, voor welke
betrekking hij echter bedankte; hij stierf 8 Nov. 1850.
Latrappe, rnoeilijk toegankelijk dal in Normandie (in 't fransche dept. Orne); zie TRAPPISTEN.
Latreille (Pierre Andre), fransch natuurkundige, geb. 176 te Drives, gest. 6 Febr. 1833 als
prof. der entomologic aan 't museum van natuurlijke
historic te Parijs, vooral uitmuntende als zooloog,
als wiens beste werken te noemen zijn Histoire
naturelle des singes (2 din. Parijs 1808); Histoire
naturelle des reptiles (4 deelen Parijs 1802-26);
Cours entomologic (2 dln. Parijs 1831--33).
—

—

—

—
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La Tremoille

La Tremoille, of La Trdmouille, aanzienlijk
fransch geslacht, dat zijnen naam voert naar het
landgoed L.T. in Poitou. Als stamheer van dit geslacbt wordt genoemd Pierre, Neer van L.-T., die
omstr. 1040 leefde onder Hendrik I. Dit geslacht
heeft zich in verscheidene takken gesplitst, nl.: dien
der prinsen van Talmont, dien der graven van
Olonne, dien der graven van Joigny, dien der hertogen van Noirmoutiers, dien der vicomtes van
Thonars, enz. Door bet huwelijk van Francois de
L.-T. (geb. 1501, gest. 1541) erlangde dit geslacht
aanspraken op den troon van Napels; op de congressen van Munster, Nijmegen en Rijswijk hebben de L.-T. pogingen aangewend om die aanspraken te doen gelden, doch zonder daarin te kunnen
slagen. Eene prinses van L.-T. trad 1842 in den
echt met den te Brussel woonachtigen baron van
Wijckerslooth, Neer van Weerdensteyn en van 01lignies, een Nederlander, broeder van den bisschop
van Curium (zie WLICKERSLOOT/1).
Latronico, stad in de uapolitaansche prov.
Basilicata, 5 a 6 uren gaans beoosten Lagonegro;
3500 inw.
L'Attaignant (de abbe Gabriel Charles de),
fransch komisch dicker, geb. 1697 te Parijs, gest.
aldaar 10 Jan. 1779. Van zijne Poesies verscheen
eene complete editie in 4 dln. 1757; na zijnen dood
zagen het licht zijne Chansons en andere Oeuvres
posthumes. In 1810 leverde Millevoie eene Bloemlezing uit L.'s vverken.
Latude (Henri Mazers de), geb. 23 Maart 1725
te Montagnac in Languedoc, trachtte de bescherrning
te verwerven van madame de Pompadour, de bijzit
des konings, en kwain op het denkbeeld haar te
waarschuwen tegen een komplot, dat, naar hij voorgaf, haar leven bedreigde, rnaar dat in 't geheel niet
bestond. Toen de alvermogende bijzit van Lodewijk XV deze rnisleiding ontdekte, liet zij L. in
den kerker werpen ; trit Vincennes, waar hij aanvankelijk opgesloten zat, werd hij overgebracht naar
Bicetre, en toen hij ook hier pogingen deed orn te
ontsnappen sloot men hem op in de Bastille. Gedurende 35 jaren (1749-1784) zuchtte hij in de gevangenschap, zonder dat er ooit aan gedacht werd
zijn proces voor de rechtbank te brengen. Eindelijk
in vrijheid gesteld, gaf hij zijne Memoires in het
Licht. In 1793 werden de erfgenamen der markiezin
de Pompadour door de rechtbank veroordeeld om
aan L., wegens de wederrechtelijke behandeling die
hem aangedaan was, als vergoeding 60,000 francs
te betalen, waarvan hij nog ruim Lien jaren genot
mocht hebben, daar hij 1 Jan. 1805 stierf.
Latijnen, bairn, de bewoners van Latium (zie
dat art.), dus genoemd naar Latinus (zie dat art.).
— In de middeleeuwen werd de benaming L. uitgestrekt tot al de volken van West-Europa, wier
land deel uitgernaakt had van het oude WesterschRomeinsche rijk.
Latijnsche Kerk (De). Oudtijds gaf men
dezen naam aan een der twee groote afdeelingen,
waarin de Algemeene Christelijke Kerk zich gesplitst
had ; de andere afdeeling werd de Grieksche Kea
genoemd : beide namen waren gekozen naar de taal,
waarvan men zich bij de kerkelijke plechtigheden
bediende.11e christelijke gemeenten van Italie, Spanje,
Afrika, de Gallien en de noordelijke landen behoorden tot de L. K., die ook Westersche Kerk genoemd
werd, terwijl de Grieksche Kerk ook den naam droeg
van Oostersche Kerk. Later is voor de L. K. meer in
twang gekornen de benaming van Boonische Kerk,
omdat het opperhoofd Bier Kerk (de pans) zijnen

zetel heeft te Rome, wordende die Kerk ook even
menigvuldig genoemd Katholieke Kerk, d. ii. Algemeene Kerk, omdat daartoe in bet algemeen behoorden at de Christenen, verspreid over de gansche
aarde, om het even welke taal zij als hunne moedertaal spreken. Door de concilien van Lyon en Florence
werden vergeefsche pogingen aangewend om de
Grieken en de Latijnen te vereenigen.
Latijnsche Rijk (Het) van Constantinopel.
Zoo noemt men het rijk, dat in den vierden kruistocht gesticht werd door de fransche en venetiaansebe kruisvaarders toen ze Constantinopel bemachtigd
en den troon van Alexius V (Ducas Murtzuphlus)
omvergeworpen hadden in 1204. Bit rijk, aldus genoemd omdat al de kruisvaarders tot den latijnschen
stam behoorden (zie LATIJNEN), was slechts van korten duur; in 1261 gelukte bet Michael Paleologus
weder in Constaniinopel te komen en het Grieksche
rijk te hersteller] (zie het OUSTERSCHE RIJK). Ziebier
de namen der latijnsche keizers, die te Constantinopel geregeerd hebben :
• 1204
Boudewijn I, graaf van Vlaanderen.
1 2 016
Hendrik . . . . „
Petrus van Courtenay. .
. . . 1219
Robert van Courtenay .
1228-1261
Boudewijn 11
Jan van Brienne, voogd van Boude1231-1237
wijn II, is keizer an
Laubach, stad in groothertogdom HessenDarmstadt, 6 uren gaans bezuidoosten Giessen ; 2300
inw.; residentie-kasteel der graven van SolmsLaubach.
Laubachus, of Laubacus, oude naam van bet
friesche riviertje tie Lawyers.
Lauban, stad in pruis. Silezie, aan de Queiss,
15 uren gaans bewesten Liegnitz ; 6700 inw.; was

voorheen de 4e Zesstad der Oberlausitz.
Laubenheim, 1) dorp in Rijnhessen, nabij
Maintz, bekend door zijn voortrell'elijken wijn (Laubenheimer). — 2) dorp aan de Nahe in 't pruisisch
reg.-district Coblentz, kreis Creutznach ; 600 inw.;
insgelijks door zijn wijnbouw vern ► aard.
Lauch, rivier in Frankrijk, ontspringt in de
Vogesen, loopt oostwaarts, noemt rechts den Thann
in 'tick op, bespoelt Guebwiller, Houffach, Colmar,
en valt na eenen loop van 6 a 7 mijlen in de Ill.
Lauchstadt, stadje in 't pruis. reg.-district
Merseburg, aan de Laucha, ruim 3 uren gaans ten
Z. Z. W. van Halle; 1750 inw.; beroemde ijzerhoudende bron, druk bezocht door badgasten ; was
vooral beroemd als badplaats ten tijde van GOthe,
toen hertog Karel-August van Weimar met bet gansche hof, als ► ede bet weimarsche tooneelgezelschap
daar geregeld ieder jaar den zomer placht door te
brengen.
Laud (William), aartsbisschop (sedert 1633)
van Canterbury, geb. 7 Oct. 1573 te Reading in
Berkshire, was schier alvertnogend onder Karel I, en
werd na den dood van Buckingham eerste minister.
Zijn plan was, our in de drie vereenigde koningrijken
eene godsdienst iii te voeren, waarvan hij zelf het
hoofd zou zijn geweest. Doch dit zijn streven vet-wekte een algemeen misnoegen tegen hew, vooral
van de schotsche Presbyterianen en van de engelsche
Puriteinen. Na de overwinning, door het Parlement
behaald, nerd L. 1640 in hechtenis genor)en, opgesloten in den Tower, en 5 jaren later (10 Jan.
1645), wegens verraad, op Towerhill onthoofd. Zijn
Dagboek, nitgegeven door Wharton (Londe') 1695)
is van zees veel gewicht voor de geschiedenis van
dien tijd.

Lauder

Laura

Lauder, stad in 't schotsche graafschap Berwick, aan de Leader, 9 uren gaans bezuidoosten
Edinburg; 2200 inw.; het parlement van Schotland
is dikwijls te L. vergaderd geweest. Robert Cochrane,
de gunsteling van Jacobus III, werd te L. opgehangen door den in opstand gekomen adel.
Lauderdale, 1) oudtijds het westelijk distr.
van het schotsche graafschap Berwick. — 2) verscheidene graafschappen in de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, als: in 't N. W. van Alabama,
in 't 0. van Mississippi, in 't W. van Tennessee.
Lauderdale (John Maitland, tweede graaf
van), een der commissarissen, die door de Covenanters benoemd werden om met Karel I te onderhandelen. Na den ongunstigen uitslag van die onderhandelingen schaarde hij zich aan de zijde des konings ; en toen Karel I ter dood was gebracht, kwam
L. gewapenderhand in Engeland met Karel II, doch
werd in den slag van Worcester gevangen genomen,
en bleef 9 jaren in hechtenis. In 1670 werd hij benoemd tot eersten minister (in het zoogenaamde
Kabaal-ministerie), werd 1672 verheven tot hertog
van L., maakte zich gehaat door zijne bloedige
strengheid tegen de aanhangers van het Covenant,
en stierf 1782.
Laudon, of Loudon, een oud schotsch geslacht,
waarvan sedert de 15e eeuw eene linie in Lifland
gevestigd was, die 1759 in den oostenrijkschen adelstand opgenomen werd, en nog tegenwoordig in
Neder-Oostenrijk bestaat. Daartoe behoort: L. (Gideon Ernst, baron van), geb. 10 Oct. 1716 te Trotzen in Lifland, trad 1742 uit russische in oostenrijksche krijgsdienst over, en werd een der hechtste
steunpil:Iren van den troon van Maria Theresia. In
1757 benoemd tot generaal-majoor, bevocht hij te
Domstadt eene overwinning op Frederik den Groote,
en had in 1758 het grootste aandeel aan de overwinning, die op denzelfden vijand bij Hochkirch
werd behaald door den opperbevelhebber Daun. In
1759 versloeg hij Frederik nogmaals bij Cunnersdorf,
en 1760 bij Landshut ; doch in laatstgenoemd jaar
verloor hij den slag bij Liegnitz. In 1788, onder
Jozef If, dreef hij de Turken terug, die tot in het
hart des rijks waren doorgedrongen, bemachtigde
Belgrado, werd tot opperbevelbebber benoemd, en
stierf 14 Juli 1790 te Neutitzschein.
Laudun, vlek in 't fransche dept. Gard, 2 uren
gaans bezuidoosten Bagnols; 2000 inw.
Lauenburg, 1) hertogdom op den linkeroever
der Elve, tusschen Holstein ten W. en ten N. W.,
Mecklenburg ten N. en ten 0., Hanover ten Z., en
het gebied van Hamburg ten Z. W., is 19 vierk. mijlen groat, bevolkt met 50,000 zielen, en heeft tot
hoofdplaats de stad Ratzeburg. Oudtijds bewoond
door de polabische Wenden, werd L. veroverd door
Hendrik den Leeuw, vervolgens bezeten door het
huis van Saksen, en 1689 afgestaan aan Hanover.
In 't begin der 19e eeuw veroverd door de Franschen, werd L. in 1810 een gedeelte van het fransche departement der Monden van de Elve; in 1816
werd het afgestaan aan Denemarken ; doch het had
een eigcn bewind, en maakte tevens deel nit van
den Duitschen bond ; van 't voorjaar 1848 tot het
najaar 1851 had L. eene tusschenregeering, als nitvloeisel van den oorlog tusschen Pruisen en Denemarken ; bij den staatsgreep 30 Maart 1863 hield
L. met Holstein op, een integreerend deel van Denemarken nit te maken, ofschoon bet daaraan nog
schatplichtig bleef; doch in den sedert gevolgden
oorlog ging L. voor goed voor Denemarken verloren,
en kwam bij 't verdrag van Gastein onder Pruisen.

Lauenburg, 2) stad in het hertogdom Lauenburg, 10 uren gaans beoosten Hamburg, aan de Elve ;
2800 inw.; te L. werd 1803 het tractaat gesloten
waarbij Hanover aan Frankrijk afgestaan werd. —
3) stad in pruisisch Poinmeren, ruim 13 mijlen benoordoosten Koslin, aan de Leba ; 5400 inw.
Lauf, stad in Beieren, kreis Mittelfranken,
district Hersbruck ; 3000 inw.; spoorweg-station.
Laufach, beiersch dorp, kreis Unterfranken,
distr. Aschaffenburg ; 1200 inw.; spoorweg-station.
Laufen, 1) stad in den beierschen kreis Ober,baiern, 13 mijlen bezuidoosten Munchen ; 1400 inw.
— 2) stad in Wurtemberg, Neckarkreis, derdhalf
uur gaans bezuidw. Heilbronn ; 3400 inw.; Ulrich
van Wurtemberg versloeg bier 1534 de KeizerlOken.
— .3) marktvlek in den oostenrijkschen Hundruckkreis, aan de Traun, boven Ischl ; 500 inw.; bedevaartkerk ; de zoogenaamde kleine Traunval. —
4) dorp in 't zwits. kanton Zurich, links aan den
Rijn, die bier den zoogenaamden Rijnval van Schaffhausen vormt, en 5 kwartier gaans beznidw. Schaffhausen ; 800 inw. en oud kasteel vlak boven den
waterval, aan welks voet de spoorweg ZurichSchauffhausen over den Rijn gaat. — 5) stad in 't
zwits. kanton Bern, in het door de Birs doorstroomd
wordende Laufen-dal; 1100 inw.: rumen van bet
kasteel Zwingen.
Laufenburg, het oude Gannoduru;n, dorp in
't zwits. kanton Aargau, aan den Rijn, 9 uren gaans
beoosten Bazel ; 700 inw.; tegenover L., in het badener amt Sackingen, het vlek Klein-L. met 500 inw.
Lauffen, stad in Wurtemberg. Zie LAUFEN 2).
Lauingen, stad in den beierschen kreis Zwaben, aan den Donau, 10 uren gaans benoordw. Augsburg ; 3700 inw.; geboorteplaats van Albrecht den
Groote.
Laujar de--Andarax, stad in Spanje, 6 a
7 uren gaans benoordw. Almeria ; 3600 inw.; antimonium-groeven in de nabijgelegene Gador-bergen.
Laun, stad in Ilohensen, kreis Saatz, aan de
Eger; 3300 inw.
Laun (Friedrich), gefingeerde naam van Friedrich August Schultze.
Zie -ELAUNAY
n
Launay, I) ....e
en Madame de STAAL.
— 2) zie BOAISTUAU.
Launceston, I) stad in 't engelsche graafschap Cornwallis, 37 mijlen bezuidw. Londen, aan
de Tamer ; 6000 inw.; van L. het 9 uren gaans lange
Launceston-kanaal naar de haven Bude. — 2) stad
in de engelsche kolonie Tasmania (Vandiemensland),
aan den Tamar, die tot bier bevaarbaar is voor zeeschepen ; 11,000 inw.
Laupen, stad in 't zwits. kanton Bern, ruim
4 uren gaans bezuidw. Bern, aan de uitwatering van
de Sense in de Saane ; 650 inw.; bij L. 21 Juni 1339
overwinning der Berners (onder Rudolf van Erlach)
op de Freiburgers (onder graaf Nidau).
Laupheim, marktvlek in Wurtemberg, Donaukreis, aan de Bottum ; 3800 inw.; twee kasteelen.
Laura, de schoone Laura, door den dichter Petrarca vereeuwigd, die haar toen zij 20 j. telde voor
het eerst zag te Avignon 1327, en dadelijk eene
onbegrensde liefde voor haar opvatte, waaraan hij
levenslang lucht bleef geven in zijne gedichten, in
weerwil dat zijne liefde hopeloos was, en zelfs nadat
L. 1348 te Avignon aan de pest was gestorven. Zij
was de dochter van Audibert de Noves, een provencaalsch edelman, en gehuwd met Hugues de Sade,
een der aanzienlijkste ingezetenen van Avignon; uit
dit haar huwelijk had L. 11 kinderen ter vvereld
gebracht.
—
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laa,urae—le—arralld, plaatsje met 700 inw.
in 't fransche dept. Aude, derdhalf uur gaans bezuidoosten Castelnaudary ; was oudtijds eene vesting,
die ontruanteld werd door den heiligen Lodewijk.
Lauragais, of Lauraguais, klein landschap in
Frankrijk, met den titel van graafschap, maakte deel
nit van Neder-Languedoc, en lag tusschen Albigeois
en Opper-Languedoc; thans is het ingedeeld bij de
departementen Haute-Garonne en Aude.
Laurens, -verbollandseht your Laurentius.
Laurens (St.-), 1) belgisch dorp, behoorde
oudtijds tot het Aardenburger-Ambacht in Zeeland,
doch werd bij den Munsterschen vrede niet aan de
Vereenigde•Nederlanden getrokken. — 2) dorpje in
Zeeland, een half uur gaans benoorden Middelburg;
100 inv.,.
Laurent, verfranscht voor Laurentius.
Laurent (Paul Marie), bijgenaamd de l' Ardeche,
geb. 4 Sept. 1793, eerst advocaat en magistraat te
Privas, sedert 1854 conservator aan de Arsenaalbibliotheek te Parijs. Behalve vele andere werken
schreef bij eene Histozre de Napoleon (3e druk 1846)
een Resume de l'histoire du Dauphine ( Parijs 1825).
LaurentiaanSchebibliotheek, beroemde boekerij, te Rome gesticht door pans Leo X, is
L. genoemd hetzij naar den eersten bibliothecaris
Laurentius Parmenio, hetzij (en wel meer waarschijnlijk) naar Lorenzo de Medicis, den vader van
Leo X.
Laurentie (Pierre Sebastien), een der voornaamste strijders in Frankrijk voor de roomschkatholiek-monarchale beginselen, geb. 21 Jan. 1793
te Houga (dept. Gers), stond aan het hoofd van verscheidene tijdschriften, en schreef o. a. de volgende
werken : Introduction a la philosophie (Parijs 1829):
Hisloire des ducs d' Orleans (4 dln. Parijs 1832-34);
Histoire de France (8 dln. Parijs 1841-43).
Laurentius (St.-), rivier en golf. Zie de artt.
LAWRENCE.
Laurentius, naam van verscheidene heiligen
der roomsch-kath. Kerk, o. a.: 1) onderging den
marteldood te Rome onder Valerianns (in 258). Hij
was diaken en schatbewaarder der Kerk onder Sixtus II, werd in hechtenis genomen, en, Coen hij weigarde de schatten der Kerk over te leveren, eerst
aan bloed gegeeseld, en vervolgens op een rooster
boven een kolenvuur langzaam gebraden, totdat hij
den geest gaf; kerkelijke gedenkdag 10 Aug. —
2) Lorenzo Giustiniani, eerste patriarch van Venetie,
geb. 1389, bisschop van Venetie 1433, patriarch
1451, en stierf 1455 ; gedenkdag 5 Sept.

zijne nitmuntende werken zi,jn de bekendste : Coup
d'oeil sur l'histoire des Routnains (Bukarest 1846);

Laurentius, tegenpaus. Zie SYMMACHUS.
--EDICIS.
Laurentius. Zie M
Laurentum, tegenw. Paterno, oude stad in
Latium, 4 uren gaans bezuiden Rome, aan de zee,
was volgens de overlevering de residentie van koning
Latinus.
Laurenzana, stad in de napolit. prow. Basilicata, 6 men gaans bezuidoosten Potenza ; 7500 inw.

Lauri, oudtijds eene plaats in 't land der Caninefaten op 't Eiland der Batavieren, 4 uren gaans
beneden Fletio, dus vermoedelijk ter plaatse waar
nu de stad Woerden ligt.

Lauria, stad in de napolit. prov. Basilicata, 5
uren gaans bezuidoosten Lagonegro; 9000 inw.
Lauriano (Augustin Tribonius), a'umaansch
geschiedkundige, geb. 1815 in Zevenbergen, sedert
1844 professor aan de school van St.-Sava te Hukarest, nam 1848 ijverig deel aan de staatkundige
bewegingen in Zevenbergen, en ging 1851 als inspecteur der moldavische scholen naar Jassy. Van

Tentamen criticism in originem, derivationem et
formam linguce Romanica (Weenen 1840); Istoria
Rumanitor (Jassy 1843); Magazinu historicu pentru
Dacia (4 dln. Bukarest 1844-47).

Lauricocha, een meer in Peru ; nit de L.
ontstaat de rivier Tunguragua.
Laurion, gebergte. Zie 1.ApRium.
Lauriston (Alexandre Bernard Law, markies
van), fransch krijgs- en staatsman, geb. I Fehr.
1768 te Pondichery, gest. 10 Juni 1828, was een
kleinzoon van den financier Law. In 1793 in dienst
getreden bij de artillerie, werd hij 1795 kolonel,
1800 brigade-generaal, kommandeerde 1804 de armee, die op bet eskader van Villeneuve ingescheept
werd, diende later bij de fransche armeen in Duitschland en Italie, veroverde de republiek Ragusa, onderscheidde zich bij den aanval van Castel-Nuovo
(1807), vergezelde Bonaparte naar Spanje (1808),
trok met het leger van Italie naar Hongarije, en nam
een belangrijk aandeel aan de overwinningen van
Raab en Wagram. In 1811 ging hij als ambassadeur
naar Rusland, en bleef dat tot de vredebreuk tusschen die mogendheid en Frankrijk. Bij den terugtocht nit Rusland 1812 kommandeerde L. de achterhoede, organiseerde te Maagdenburg het vijfde
armee-korps, streed te Lutzen en te Bautzen, werd
te Leipzig gevangen genomen, en keerde onder de
Restauratie naar Frankrijk terug, verwierf de gunst
van Lodewijk XVIII, werd tot pair van Frankrijk
verheven 1815, minister van het huis des konings
1820, maarschalk van Frankrijk (Mei 1821), en
had een kommandement in den ooriog in Spanje,
doch ging 1824 stil leven tot aan zijnen dood.
Laurium, tegenw. Legrano, stad in Attica,
nabij de zee, op het uiteinde van het schiereiland,
aan den voet van den Laurius, zijnde een gebergte,

dat anderhalve mijl lang is, en dat in de oudheid
eene rijke zilvermijn bevatte, die geexploiteerd werd
van staatswege.

Laurvig, stad ter zuidkust van Noorwegen,
aan de uitwatering van de Laaren-Elf, 13 mijlen ten
Z. Z. W. van Christiania; 5000 inw.; drukbezochte
zeehaven.
Lausanne, lat. Lausonium, stad in Zwitserland, hoofdplaats van het kanton Waadt, schilderachtig gelegen aan den voet van den Jorat en aan
den Flon, een half uur gaans van bet meer van Geneve; 21,000 inw.; prachtige kathedraai, die voltooid is in 1275 ; eene akademie, gesticht 1537. In
den ouden tijd was L. een romeinsch station ; het
werd door de Berners veroverd 1536, en met bet
gansche kanton Waadt bij bun kanton ingelijfd; in
1798 maakten de Franschen een elude aan de berner
overheersching, en verhieven L. tot hoofdplaats van
het zoogenaamde kanton Leman, dat laterzijn naam
veranderde in kanton Waadt.
Lausitz, lat. Lusatia, eene ruim 200 vierk. mijlen groot zijnde landstreek in Middel-Duitschland,
die vroeger twee onafhankelijke markgraafschappen
vormde, nl. de Opper-L. en de Neder-L., welke
namen (de eerste voor bet zuidelijk, de tweede your
bet noordelijk gedeelte des lands) eerst in zwang
kwamen nadat de L. zich 1467 had overgegeven aan
koning Matthias van flongarije. De L. strekt zich nit
tusschen de Elve en de Oder, benoorden bohemen,
bezniden Brandenburg en bewesten Silezie. De voornaamste steden waren, in Opper-L.: GOrlitz, Bautzen,
Zittau, Kamientz (of Camentz), en in Neder-L.:
Luckau, Lubben, Guben. — De eerste bekende be-

Laus Pompeia

Lauzun

woners van de L. waren de Sennonen; later kwamen de Veneden, en na dezen de Soraben. In 931
werd door Hendrik den Vogelaar de Mark der Soraben
(d. i.Neder-L.) gevestigd . Nagenoeg geheel Opper-L.
maakte deel nit van het koningrijk Bohemen. Ottokar gaf bet ten huwelijk mede aan zijne dochter,
die in den echt trad met den markgraaf van Brandenburg (1231); en door keurvorst Waldemar, den
opvolger van den markgraaf, werden de beide deelen
waaruit de L. bestond vereenigd tot een geheel.
Doch de Opper-L. kwam weder aan Bohemen terug
van 1319 tot 1355, en de Neder-L. in 1370. Nadat,
gelijk reeds boven is aangestipt, de L. zich in 1467
aan koning Matthias van Hongarije overgegeven had,
vernieuwden de steden der Opper-L. 1476 en 1490
haren bond, en stichtten zoodoende de vereeniging
der Zessteden (Bautzen, GOrlitz, Zittau, Lauban,
Camentz en Lobau). In 1526 kwamen de beide markgraafschappen, met de kroon van Bohemen, aan
Ferdinand I van Oostenrijk. In den 30-j. oorlog betrokken, werd de L. 1620 in 'skeizers naam door
keurvorst Johan Grorg I van Saksen bezet, doch bij
den vrede van Praag 30 Mei 1635 door den keizer
aan hem afgestaan als boheemsch leen. Bij de deeling van Saksen in 1815 kwam de Neder-L. en het
grootste oostelijk en noordelijk gelegene gedeelte
van de Opper-L. aan Pruisen, zoodat de Opper-L.
tegenw. gesplitst is in Saksische Opper-L. (ruim 45
vierk. mijlen, met 309,000 zielen (in 13 steden en
628 dorpen) en Pruisische Opper-L. (63 vierk.
mijlen, met '200,000 zielen). De Neder-L. is 134
vierk. mijlen groot en bcvolkt met 310,000 zielen.
Lazes Pompeia, tegenw. Lodi Vecchio, stad
in Italie (in Cisalpijnsch Gal149, bezuidoosten Mediolanum, werd gesticht door de Boil, verwoest door
de Rheten, en gecoloniseerd door Pompejus Strabo,
vader van den grooten Pompejus.
Lausus, zoon van Mezentius, koning der Tyrrheniers, vergezelde naar het hof van Turnus zijnen
vader, toen die uit zijn rijk was verdreven ; hij werd
door Eneas gedood op het oogenblik, toen hij zijnen
vader het leven gered had.
Laut, I) genaamd Poeloe-Laut, eiland in de
Zee van Java, aan den zuidoosthoek van het eiland
Borneo, waarvan het gescheiden is door de niet
breede Poeloe-Lautstraat ; heeft diamantgroeven ; en
aan den zuidhoek liggen verscheidene eilandjes.
2) Ceram-Laut ; zie CERAM-LAWORT.
Lautenburg, stad in 't pruis. reg.-district
Marienwerder, aan het oosteinde van 't Lautenburger?neer, 10 mijlen bezuidoosten Marienwerder; 2800
inwoners.
Lautenthal, stad in Hanover, 2 uren gaans
ten N. N. W. van Clausthal, in den Hartz ; 2300 inw.;
mijnwezen.
Lauter, naam van verscheidene rivieren in
Duitschland ; de voornaamste is L. (fransch Lutter)
in Rijn-Beieren, dat er door gescheiden wordt van
bet fransche dept. van den Beneden-Rijn ; deze L.
ontspringt ruim 3 mijlen bewesten Tweebruggen,
loopt in oostwaartsche richting, bespoelt Weissenburg, Lauterburg, en valt na een loop van ruim 8
mijlen bij Hagenbach in den Rijn.
LauterbaCh, 1) stad in het groothertogdom
Hessen-Darmstadt, 6 a 7 uren gaans benoordwesten
Fulda ; 3800 inw. — 2) stad in den boheemschen
kreis Eger; 2200 inw. — 3) dorp in 't saksische
district Zwickau; 1350 inw.
Lauterberg, marktvlek in Hanover, prinsdom
Grubenhagen, 5 uren gaans bezuid vv. Osterode, ; 4000
nw.; ijzer- en kopermijnen.

Lauterbrunnen, dorp in 't zwits. kanton
Bern, amt Interlaken; circa 1800 inw.; ligt in het
Lauterbrunner-dal, dat 6 uren gaans tang is, door
de Witte Lutschenen doorstroomd. worth, zich naar
de zijde van het Brientzer-meer opent, en een der
meest romantische en drukst bezocbte dalen van
Zwitserland is.
Lauterburg, stad in bet fransche dept. van
den Beneden-Rijn, ruim 4 uren gaans bezuidoosten
Weissenburg, aan de Lauter ; 3200 inw.; ingenomen
1744 door de Keizerlijken, 1793 door de Pruisen,
en nog in hetzelfde jaar door de Franschen, die de
vermaarde Lauterburger en Weissenburger linien forceerden.
Lautern, stad in Bei.eren. Zie KAISERSLAUTERN.
Lautree, stad in 't fransche dept. Tarn, 3 a 4
uren gaans henoordw. Castres; 3500 inw.
Lautrec (Odet de Foix, vicomte van), maarschalk van Frankrijk, vergezelde Lodewijk XII op
zijnen veldtocht naar Italie, onderscheidde zich in
den slag van Ravenna 1512, en bekwam daarbij zoo
vele wonden, dat hij voor dood achtergelaten werd.
Niettemin hersteld, werd hij door Frans I benoemd
tot luitenant-generaal in Italie (1515), onderwierp
een gedeelte van het hertogdom Milaan, doch maakte
zich derwijze gehaat door zijne wreedheid, dat men
hem rut het hertogdom wegjoeg (1521); in het volgende jaar beproefde hij om daar terug te keeren,
doch werd verslagen bij Bicocca, en zag zich genoodzaakt Italie te ontruimen. In 1525 kwam hij
andermaal, met Frans I, trachtte te vergeefs dien
vorst of te brengen van het plan om de Spanjaarden
aan te tasten bij Pavia, en streed dapper aan zijne
zijde. Twee jaren later maakte hij zich van Alessandria en van Pavia meester, en lief laatstgenoemde
stad plunderer om wraak te oefenen over de vernedering, die de fransche wapenen hadden geleden
onder de muren van die stad. Hij stierf 1528 bij
het beleg van Napels, aangetast door eene besmettelijke ziekte, die groote verwoestingen aanrichtte onder zijne troepen. Hij was pas 43 j. oud.
Lauwers, lat. Laubachus of Laubacus, of meer
nog Lavica genoemd, eene van ouds vermaarde rivier
in de nederl. prov. Groningen, is thans op vele plaatsen niet veel meer dan eene sloot. De L. vormde
eertijds de grensscheiding tusschen de provincien
Friesland en Groningen ; zij outlast zich in de Lauwerzee.
Lauwerzee, eene golf der Noordzce, tusschen
de nederlandsche provincien Friesland en Groningen,
ontstond voor een groot gedeelte in 803, bij welke
gelegenbeid Ezonsstad, destijds eene belangrijke
plaats, zeer werd geteisterd. Bij den zwaren vloed
Jan. 1222 werd Ezonsstad geheel verzwolgen, en
vonden ruim 300 menschen hun dood in de golven.
In de L. ontlasten zich de Lauwers, de Ee, de
Hunze, enz.
Lauzerte, fransche stad, dept. Tarn-Garonne,
ruim 4 uren gaans benoorden Moissac; 3500 inw.
Lauzun, fransche stad, dept. Lot-Garonne,
ruim 6 uren gaans benoordoosten Marmande ; 1400
inwoners.
Lauzun (Antoine Nompar de Caumont, hertog
van), een der hofgrooten van Lodewijk XIV, geb. in
Gascogne omstr. 1632, gest. 1723, was gedurende
eenigen tijd de gunsteling des konings, die, na hem
reeds tot gouverneur van Berri en tot marechal-decamp benoemd te hebben, hem de toezegging deed,
dat hij hem grootmeester der artillerie zou maken ;
doch L. bad de onvoorzichtigheid op die belofte des
konings te snoeven, hetgeen Lodewijk XIV aanlei-

361

Lavagna

La Valetta

ding gaf om een ander tot die hooge waardigheid te
benoemen. Hierover verbolgen, vergat L. zich zoo
ver, dat hij zijnen degen voor des konings oogen
aan stukken brak en zwoer, niet !anger te willen
dienen onder eenen vorst, die zijn woord had geschonden. Voor deze buitensporigheid werd hij naar
de Bastille gebracht ; doch reeds eenige dagen later
weder op vrije voeten gesteld, kwam hij opnieuw in
's konings gunst, en ontving zelfs de toezegging, dat
hij zou trouwen met de hertogin van Montpensier,
kleindochter van Hendrik IV ; door een hofkabaal
werd dit huwelijk verijdeld, ofschoon sommigen
daarentegen beweren, dat het in het geheim werd
voltrokkeu. Om L. te troosten wilde Lodewijk XIV
hem tot maarschalk benoemen, en vertrouwde hem
het kommando toe over de armee, die naar Vlaanderen gezonden werd (1671); maar L. had het ongeluk mad. de Montespan te beleedigen, die destijds
alvermogend was, en eensklaps viel hij in ongenade.
Hij werd in den kerker geworpen, en bracht 10 jaren
in de gevangenis door, waarna hij gebannen werd.
In 1688 begaf hij zich naar Londen, en werd door
koning Jacobus II gekozen OM de koningin van Engeland naar Frankrijk te vergezellen. Zoodoende
kwam hij opnieuw aan bet hof ; doch het gelukte
hem niet, weder gelijk vroeger, in de gnnst te komen. Zoo tang de hertogin van Montpensier leefde
bleef L. ongehuwd ; tweejaren na haren dood trouwde
hij met mademoiselle Durfort. — L. (Armand Louis
de Gontaut de Biron, hertog van), geb. 1747, was
lang bekend onder den naam van Lauzun, en min
den titel van hertog de Biron eerst aan na den dood
van zijnen vader Louis-Antoine (1788). Na eene
tamelijk woelige jeugd trad hij in krijgsdienst, en
ging in Amerika vechten voor de onafhankelijkheid
van dat land. Afgevaardigd ter Staten-Generaal 1789,
sloot bij zich aan bij de partij van den hertog van
Orleans; 1792 stood hij als generaal aan het hoofd
van de legers ider republiek, en onderscheidde zich
bij verschillende gelegenheden; desniettemin werd
hij aangeklaagd hij de Conventie, in hechtenis genomen en ter dood gebracht (31 Dec. 1793).
Lavagna (graven van). Zie FIESCO.
Laval, het oude Vallis Guidonis, fransche stad,
hoofdplaats van bet dept. Mayenne, aan de Mayenne,
16 uren gaans beoosten Rennes; 21,500 inw.; het
oude kasteel der graven van L. client that's tot gevangenis. De stad L., geboorteplaats van Ambroise
Pare, is gesticht onder de regeering van Karel den
Kale, werd 1429 door Karel VII tot een graafschap
verheven, en teed veel in de Vendee-oorlogen.
Laval (Magnac-). Zie MAGNAC.
Laval, oud adellijk fransch geslacht, dat opklimt tot in de 9e eeuw, en zijnen naam draagt naar
de stad Laval, en zijnen titel in de 13 eeuw overbracht in het geslacht Montmorency door het huwelijk van Emma, de erfdochter van L., met den conndtable Matthieu de Montmorency. Sedert heeft zich
dit geslacht in eene menigte takken gesplitst. -L. (Gilles de), beer van Retz, bekend onder den
naam van Maarschalk van Betz, maarschalk van
Frankrijk, geb. omstr. 1396, onderscheidde zich
door zijne dapperheid in de oorlogen onder de regeering van Karel VII, voornamelijk bij het beleg van
Orleans. Ondertusschen heeft hij zich eerie grootere
vermaardheid verschaft door zijne misdaden. In staat
van beschuldiging gesteld wegens een vergrijp tegen
het gezag van Jan VI, hertog van Bretagne, kwam
men in den loop van dat rechtsgeding tot de ontdekking, dat hij zich sedert een aantal jaren schuldig had gewaakt aan walgelijke schandbedrijven en

gruwelijke moorden op jongelingen en jonge meisjes,
die hij onderhield om er zich van te bedienen tot
bevrediging van zijne verachtelijke lusten of om hen
op te offeren aan snoodaardige bijgeloovigheden. Hij
werd opgehangen en verbrand (1440) te Nantes.
Men had hem den bijnaam gegeven van Blauwbaard.
VALETTE.
Lavalette, stad op Malta. _.e
Zi V
La Valette (G. Parisot de), 48e grootmeester
der Maltezer-orde, geb. 1494, werd gekozen 1557.
Bij verscheidene gelegenheden had hij doorslaande
blijken gegeven van zijnen cooed ; en zoodra hij aan
het hoofd der orde stond deed hij met goed gevolg
krijgstochten tegen de Ongeloovigen. Hij was zelfs
op het punt om zich meester te maken van Tripoli.
Soliman II, om wraak te nemen over de geledene
verliezen, zond 40,000 man op het eiland Malta af
met 200 schepen, gekommandeerd door Occhiali,
Dragut, Piali, Mustapha (1565). Deze strijdmacht
hield het eiland 4 maanden geblokeerd, zonder iets
te winnen, dan dat zij een oogenblik meester was
van het fort St.-Elmo. Nadat de weergalooze heldenmoed en de bewonderenswaardige taktiek van
den grootmeester dus het gansche doel der blokade
had verijdeld, liet hij de stad bouwen, die naar hem
genoemd is (zie VALETTE), en maakte het eiland
neembaar. Hij stierf 1568.
La Valette (J. L. de Nogaret de), hertog van
Epernon ; zie EPERNON. - L. V. (Bernard de
Nogaret, hertog van), zoon van den vorige, geb.
1592, werd 1636 in het veld gezonden tegen de
Spanjaarden, speelde eene dubbelzinnige rol bij bet
beleg van Fuenta-Rabia (1638); deswege in staat
van beschuldiging gesteld, vluchtte hij naar Engeland, en werd 1639 bij verstek ter dood veroordeeld.
Na den dood van Lodewijk XIII werd dit vonnis
herzien, en E.-V. aangesteld als gouverneur van
Guyenne, later van Bourgogne, waar hij iich gehaat
maakte, en 1661 stierf. — L. V. (Louis de Nogaret, genaarrid kardinaal), broeder van den vorige,
was aartsbisschop van Toulouse ; hij kommandeerde
de fransche troepen in Duitschland (1635 en 1637)
en in Savoje (1638 en 1639) en stierf te Rivoli
1639. Hij was steeds de slaafsche aanhanger van
Richelieu, waarom men hem spottenderwijs den
Cardinal-Valet noemde, in tegenstelling van den
Cardinal-Ministre.
La Valette (Pater), een Jezuiet, was sedert
1747 superieur der missien voor Martinique, toen
hij eene compagnieschap aanging met een Jood op
bet eiland Dominique, urn een monopolie-handel te
drijven. De bewoners diet - eilanden, daardoor te
gronde gericht, leverden hun beklag in aan het
gouvernement, en pater L.-V. werd 1753 teruggeroepen. Hij •ist het echter zoo ver te brengen,
dat hij opnieuw naar de Antillen werd gezonden als
visiteur-generaal en apostolisch prefect, en no hegon
hij zijne handels-ondernerningen van voren af aan.
Eenige door hem uitgeruste schepen vielen in handen der Engelschen, en pater L.-V. ging failliet voor
uric millioen. De zaak werd echter your het parlement gebracht, en pater L.-V. ter zake van fraudulens bankroet veroordeeld 1761. Deze historie werkte
leer ongunstig terug op de Orde der Jezureten, die
16 maanden later nit Frankrijk werd verbannen.
La Valette (Marie Chamans), geb. 1769 te
Parijs nit eene koopmansfamilie, gest. 1830, onderscheidde zich in de veldtochten van Italie, werd tot
aide-de-camp gekozen door generaal Bonaparte, aan
wien hij steeds zeer gehecht bleef ; hij vergezelde
hem naar Egypte, naar Duitschland, naar Pruisen ;
werd verheven tot rijksgraaf, en vermaagschapte
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zich met de keizerlijke familie, doordien hij in den
echt trad met eene jonkvrouw Beauharnais, nicht
der keizerin. Hij was directeur der posterijen in
1814, verloor die betrekking bij den terugkeer der
Bourbons, maar trad weder in functie 1815, zoodra
de prinsen Parijs verlaten hadden, en bevorderde
krachtdadig den terugkeer van Napoleon. Deswege
na de Honderd Dagen in staat van beschuldiging gesteld, werd hij, in weerwil van de capitulatien, ter
dood veroordeeld ; en dit vonnis zou werkelijk aan
hem voltrokken zijn geworden, indien niet zijne
vrouw bij het laatste bezoek, dat zij hem in de gevangenis bracht, met hen) van kleederen verwisseld
ware, en hem zoo in staat had gesteld te ontsnappen ; drie engelsche officieren (Hutchinson, Wilson
en Bruce), die de ontsnapping in de hand hadden
gewerkt, brachten hem in veiligheid over de fransche grenzen. Hij nam de wijk naar Beieren, en verkreeg eerst 1820 vergunning um naar Frankrijk terug
te keeren.
La Valiere (Louise Francoise de la Baume le
Blanc de), geb. 1644 in Tourraine, was tie dochter
van een hofrneester van den hertog van Orleans. Zij
werd eerst hofdame der hertogin van Orleans (Henriette van Engeland). Verleid door Lodewijk XIV,
voor wien zij van Karen kant eene oprechte liefde
gevoelde, werd zij zijne bijzit 1661. Deze ongeoorloofde betrekking, aanvankelijk geheini gehouden,
werd echter 1663 wereldkundig: de koning gar aan
zijne bijzit groote landgoederen ten geschenke, en
verhief het landgoed La Vathere tot een hertogdom
(1667). Overigens maakte zij van Karen invloed geed
ander gebruik clan om goed te doe». Vroom, mar
zwak, schaamde zij zich over hare struikelingen, en
nam tot twee keeren de wijk in een klooster; beide
keeren liet Lodewijk XIV haar ternghalen, en bracht
haar weder aan het hof. Na verloop van eenige jaren
zag zij zich echter verwaarloozen voor madame de
Montespan, en gedurende geruimen tijd was Lodewijk XIV om zoo te zeggen half voor L.-V. en half
voor Montespan. Op het laatst (1674) ging L.-V.
voor goed in een klooster, nam 1675 den sluier aan
in 't Carmelieter klooster in de voorstad St.-Jacques,
en stierf 6 Juni 1710 in een reuk van heiligheid.
V. (Louis Cesar de La Baume lc Blanc, hertog
—L.
van), achterneef van de vorige (1708-80) heeft
naam gemaakt door de kostbare boekverzamelingen,
die hij had aangelegd op ziju kasteel Montrouge, en
waarvan alleen de catalogus 9 boekdeelen vormt
(gedrukt Parijs 1783-88). Met hem is de naam
L.-V. uitgestorven.
Lavardin (Jean de Beaumanoir, bijgenaaind
Maarschalk de), geb. in Maine 1551, gest. te Perijs
1614, werd in de protestantsche kerkleer grootge
bracht bij Hendrik IV, en streed in de armee der
Hugenoten bij het beleg van Poitiers 1569. Na den
Bartholomeilsnacht, waarin ziju vader omkwatn, ging
hij tot Rome's kerkleer over, verliet Hendrik IV in
1578 om zich aan te sluiten aan Catharina de Medicis, en kommandeerde 1587, under den hertog van
Joyeuse, in den slag bij Contras, waar de Roomschkatholieken de nederlaag leden, in weerwil van al de
inspanning van L. om de zege te bevechten. In 1589
sloot hij zich aan bij de partij der Ligue, en vorzoende zich 1595 met Hendrik 1V, die zijne onderwerping kocht voor de titels van gouverneur van
Maine en maarschalk van Frankrijk. L. beyond zich
in het rijtuig bij Hendrik IV toen deze door Ravaillac vermoord werd. — L. (H. C. de Beaumanoir
de) werd door Lodewijk XIV als ambassadeur naar
Rome gezonden tijdens de koning met pais Inno-

centius XI ernstige geschillen had over de vrijheden
der Gallicaansche Kerk. De paus verklaarde den gezant niet te willen ontvangen, en verbood hem in
Rome te komen ; desniettemin kwam L. wel degelijk
in de stad, en werd toen geexcommunieerd. Lodewijk XIV maakte reeds toebereidselen om zich over
zooveel beleediging, zijnen ambassadeur aangedaan,
voldoening te verschaffen, toen Innocentius XI stierf.
Lavater (Johan Caspar), zwitsersch gelaatkundige en schrijver, geb. 15 Nov. 1741 te Zurich,
gest. aldaar 2 Jan. 1801 als predikant der Pieterskerk, een man vol begaafdheid, die van grooten invloed is geweest op den gees', van zijnen tijd ; zijne
schier eenzijdige richting in het godsdienstige, overhellende naar het geheimzinnige, zijn streven om de
gelaatkunde te verheffen tot tak van wetenschap, en
het edele en brave van zijn zedelijk karakter, gepaard
met de levendigste bezorgdheid voor zijnen roem,
maakten hem eenerzijds tot een voorwerp van hooge
vereering, andererzijds ten in ikpaal van satire en spot.
Van de groote menigte proza- en dichtwerken van
L. noemen wij hier enkel zijne Schweizerlieder (Bern
1767). Door Orelli zijn in 't licht gegeven Lavater's
ausgewahlte Schriften (8 dltjes. 1841-44 ; Supplement 1844). Doch vooral verdient melding L.'s werk
Physiognomische Fragments (4 dln. Leipzig en Winterthur 1775-78), dat in ouderschcidene talen overgezet is.
La Vauguyon (Ant. Paul Jacq. de Quelen,
hertog van), fransch luit.-generaal, geb. 1706 te
Tonneins, gest. 1772, onderscheidde zich bij 't beleg
A. a u Maastricht, van Oudenaarden, van Antwerpen ;
in de veldslagen van Fontenoy, Raucoux, Lawfeld,
en was de leertneester der vier kleinzonen van Lodewijk XV.
Lavaur, lat. Vera of Vora, stad in 't fransche
dept. Tarn, aan den Agout, 9 uren gaans bezuidw.
Alby ; 7500 inw.; is vermaard uit den oorlog der
Albigenzen, waarin het (1211) uitgemoord werd
door Simon van Montfort.
Laveaux (J. Ch. Thibault de), fransch taalhenner, geb. 1749 te Troyes, gest. 1827 te Parijs.
Men heeft van hem : Cones de longue et de litterature
francaise (Berliju 1784); Nouveau dictionnaire de la
langue francaise (2 dln. Parijs 1820); Dictionnaire
des diificultes de in langue (2 dln. 1822); Dictionnaire
synonyntique de la langue francaise (1826).
Lavedan, dal in 't fransche dept. HautesPyrenees, arrondissement Argeles, is omstr. 6 mijlen
lang, Iteeft Lourdes tot hoofdplaats, en bevat talrijke
rumen.
Lavelanet, stad in 't fransche dept. Ariege,
5 uren gaans beoosten Foix ; 2000 low.
Lavello, lat. Labellum, stad in de napolit. prov.
Basilicata, mint 3 uren gaans benoordoosten Melfi ;
3000 low.
Laveno, versterkt marktvlek in de lombard.
prov. Como, aan de uitwatering van de Tresa in het
Lago-Maggiore ; 1100 inw.; haven.
Laventie, stad in 't fransche dept. Pas-deCalais, 5 uren gaans van Bethune; 4500 inw.
Lavenza, marktvlek in de ital. prov. MassaCarrara, 2 uren gaans bewesten Massa; 1400 inw.;
uitvoerhaven voor Carrarisch marmer.
Laverna, godin der dieven en schelmen bij de
Romeinen.
Laney, dorp in 't zwits. kanton Waadt, nabij
de Rhone, aan den voet van den Dent-de-Morcles,
1 uur gaans van Bex ; 250 inw.; in de nabijheid eene
minerale brow csal.-muriat. zwavelwater), met nitmuntende bad-inrichtingen.
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Lavinia, eenige dochter van Latinus, koning
der Latijnen, was verloofd aan Turnus, koning der
Rutulen, en op het punt om met dezen in den echt
te treden, toen Eneas in Italie aankwam. Haar vader
schonk nu hare hand aan Eneas, wiens vrouw zij
werd, nadat hij Turnus gedood had. Haar ter eere
stichtte Eneas de stad Lavinium. Na den dood van
Eneas was L. bang, dat men haar naar het leven zou
trachten, weshalve zij eene schuilplaats ging zoeken
in de bosschen, waar zij een zoon ter wereld bracht,
dien zij Sylvius noemde. Het yolk noodzaakte Ascaning, zoon en opvolger van Eneas, L. terug te roepen en haar Lavinium af te staan.
Lavinium, tegenw. Patrica, stad in Latium,
bezuiden Rome en dicht bij Laurentum, was gesticht
door Eneas, ter eere van zijne vrouw Lavinia. Uit L.
kwam de volkplanting, door welke Alba gesticht werd.
Lavis, rivier in Tirol; zooveel als Avisio.
Lavoisier (Antoine Laurent), beroemd fransch
scheikundige, geb. 16 Aug. 1743, als slachtoffer van
het Schrikbewind geschavotteerd 8 Mei 1794. Zijn
voornaamste werk is : Traits dlementaire de chimie
(2 dln. Parijs 1789 ; 3e druk 1801); daaraan sluiten
zich aan : Opuscules physiques et chimiques (2e druk
Parijs 1801) en Memoires de chimie (2 dln. Parijs
1805). Zijne Oeuvres completes verschenen 1847.
Lavoro (Terra di), d. i. Land van den Akkerbouw, een gedeelte van het oude Campanie, provincie van , het voormalige koningrijk Napels, vormt
sedert 1863 de provincie Caserta van het koningrijk
Italie. De prov. Terra di L. grensde ten N. aan
Abruzzo Ulteriore, ten N. 0. aan de prey. Sannio,
ten 0. aan Principato Ulteriore, ten Z. aan Principato
Citeriore en de prov. Napels, ten Z. W. aan den
Kerkelijken Staat, had tot hoofdplaats Capua, bevatte ook nog de steden Gaeta, Sara, Arpino, Maddaloni en Nola, en besloeg in 't geheel eene oppervlakte van circa 120 vierk. mijlen. In vroeger tijd
werd ender den naam van Terra di L. een nog veel
grooter grondgebied verstaan, waarin zelfs de stad
Napels begrepen was.
Law (John), befaamd financier, geb. 1671 te
Edinburg, was de zoon van een rijken goudsmid.
Aanvankelijk deed hij zich niet anders kennen dan
door zijne knapheid in het spel en door zijne galante
avonturen ; ten gevolge van een duel moest hij uit
zijn vaderland vluchten. Hij doorliep verscheidene
landen van Europa, zich overal met financieele plannen aanbiedende, totdat hij eindelijk in Frankrijk
het vertrouwen won van den Rijksbestuurder, aan
wien hij een stelsel srnakelijk wist te maken, dat
bekend is onder den naam van Systeent van Law,
bestaande in het scheppen van denkbeeldige waarden, om daarmede de staatsschuld af te lessen. In
1716 werd hij gemachtigd om te Parijs eene particuliere bank op aandeelen op te richten, welke, daar
hare papieren veel krediet hadden, 4 Dec. 1718 herschapen werd iii eene staatsbank, die al spoedig een
aan het fabelachtige grenzend vertrouwen van het
publiek genoot ; en zoo groot was de verwachting
van ruime winsten, dat de aandeelen ad 500 livres
aan de beurs verkocht werden voor 18 a 20,000 livres
het stuk. Nu gaf L. zulk eene ontzettende massa
banknoten uit, dat die in hoegenaamd Been evenredigheid meer stonden tot den bij de bank aanwezigen geldvoorraad, zoodat de noten niet verwisseld
konden worden tegen specie, teen in het laatst van
1719 de natuurlijke vraag daarnaar ontstond. Tot
de ongehoordste middelen nam L., die inmiddels tot
controleur-generaal benoernd werd i.zijne toevlucht
om het krediet der bank staande te [louden ; doch

Lawrence
in Juli 1720 was zij genoodzaakt hare betalingen is
staken, en tegen het einde van dat jaar kon men de
aandeelen koopen voor een Louis d'or het stuk. Duizenden menschen waren totaal geruineerd ; en L.,
het voorwerp der algemeene verachting en in staat
van beschuldiging gesteld door het parlement, zocht
zijn behoud in de vlucht. Na lang door Europa te
hebben rondgezworven, hield hij eindelijk als speler
verblijf te Venetie, waar hij in knellende omstandigheden stierf (Mei 1729).
Law de Lauriston, fransch generaal, kleinzoon van den vorige. Zie LAunisroN.
Lawagang, of Loewoegang, dorp op het nederl.
0. I. eiland Solar, op de oostkust, aan de straat van
Simanroe. Het fort te L., waarin eene sterke portugeesche bezetting lag, werd 1613 door de nederl.
troepen veroverd, en ontving teen den naam van
Frederik Hendrik.
Lawang, dorp op Java, resid. Pasoeroewang,
ligt 15 palen van Malang, aan eene rivier, die uit bet
Ardjoena-gebergte ontspringt. In een bosch nabij
L., ter plaatse waar duizend jaren geleden de bloeiende
stad Singa-Sarie stand, ziet men thans twee reuzenbeelden.
Lawfeld, dorp in Belgie, niet ver van Maastricht, is vermaard door eene overwinning, die 1747
bier bevochten werd door de Franschen (onder den
maarschalk van Saksen) op den hertog van Cumberland. In 1794 werd hier andermaal eene overwinning door do Franschen behaald.
Lawoe, of Lawhoe, ook wel Lowas, vuurspuwende berg op Java, 8 wren gaans benoordoosten
Soerakarta; uitbarstingen nog in 1804 en 1822; in
de nabijheid minerale en slijkbronnen. Nabij dezen
berg werden 1828 de muitelingen deerlijk geslagen
door de inlandsche troepen, die trouw waren aan
het nederlandscli gezag.
Lawoer, berg op Java, resid. Cheribon, district
Gebang ; 27 Febr 1837 is een gedeelte van dezen
berg ingestort, waarbij een kampong van acbt huisgezinnen met omliggende rijstvelden, menschen en
vee geheel verzwolgen, en de rivier Tji-Dienklot geheel opgedroogd werd.
Lawoestine (Charles Anatole Alexis, markies
van), geb. 25 Oct. 1786, stamt af van eene oude
vlaamsche familie, maakte de laatste veldtochten
van Napoleon! mede, verliet 1816 de fransche dienst,
keerde 1830 daarin terug, klom op tot den rang van
luitenant-generaal, werd bij den staatsgreep van 2
Dec. 1851 opperbevelhebber der nationals garde van
Parijs, en 27 Jan. 1852 senateur.
Lawrence, naam van een aantal graafschappen
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, alsook
van verscheidene steden, o. a.: 1) in Massachusetts,
aan den Merrimack, ruim 5 mijlen benoorden Boston ;
13,500 inw. — 2) in Kansas, can den Kansas, gesticht in 1854, heeft reeds 2500 inw.; universiteit.
Lawrence (St.-), rivier in Noord-Amerika,
komt uit het noordoostelijk niteinde van bet meer
Ontario, scheidt Opper-Canada van den staat NewYork, stroomt door Neder-Canada, en ontlast zich
bewesten het eiland Anticosti, tusschen kaap Kat en
de kaap der Pele-bergen,. in de St.-Lawrence-golf.
De rivier heeft eene lengte van omstr. 115 mijlen;
hair stroombed is uitermate breed, zoodat zij op
sommige plaatsen eer een meer dan eerie rivier gelijkt. Het volumen water, dat deze rivier afvoert naar
zee, is ontzachlijk groot ; want zij vereenigt de wateren der vijf groote meren (Bovenineer, Huron, Michigan, Erie en Ontario). De voornaamste der vele
rivieren, die in de St.-Lawrence-rivier uitloopen,
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zijn : rechts, de Richelieu, de St.-Franciscus en de
Chaudiere; links, de Ottawa, de Segnanay, de St.Maurits, enz. Van de steden, die de St.-Lawrence
bespoelt, zijn de voornaamste : Johnstown, Montreal
en Quebec. De eerste, die de rivier St.-L. opgevaren
is tot Montreal, was Jacques Cartier (in 1535); hij
gaf Naar den naam, dien zij tot op den huidigen dag
behonden heeft.
Lawrence golf (St. ), een zeeboezem van
den Atlantischen Oceaan aan de oostkust van NieuwBritannie, gevormd door Canada ten W., NieuwBrunswijk ten Z., het eiland Newfoundland (TerreNeuve) ten 0. en Labrador ten N. W. In de L. liggen de eilanden Anticosti, St.-Jan en Magdalena. De
eill. Newfoundland en kaap Breton versperren de
helft van de invaart der L., die haren naam draagt
naar de St.-Lawrence riv., vvelke zich daariu ontlast.
Lawrence (P. Thom.), engelsch portretschilder, geb. 1769 te Bristol, gest. 1830, was de zoon
van een herbergier, doch gaf reeds op zijn zesde jaar
blijken van grooten aanleg voor de kunst, en werd
1792 benoemd tot hofschilder van koning George III ;
in 1820 werd hij de opvolger van West, als president van de koninklijke akademie van Schilderkunst.
Hij verzamelde een kolossaal vermogen, doordien hij
van nagenoeg alle gekroonde hoofden in Europa en
van alle personen van naam de portretten vervaardigd heeft: want aan het talent, om zijne afbeeldingen sprekend te doen gelijken, paarde hij de onschatbare gaaf, om de menschen mooier te doen
schijnen dan ze werkelijk waren.
Laxenburg, stad in Neder-Oostenrijk, 4 uren
gaans bezuiden Weenen, aan de Schwachat ; 800
inw.; keizerlijk zomerpaleis.
Lay,1) fransche rivier, in de Vendee, ontspringt
5 uren gaans benoorden Fontenay-le-Comte, wordt
bij Mareuil bevaarbaar, en outlast zich na een loop
van 13 mijlen. — 2) fransche stad, dept. Loire, een
half our gaans benoordoosten St.-Symphorien-deLay ; 3000 inw.
Laya (J. Louis), fransch letterkundige, van
spaansche afkomst, geb. 1761 te Parijs, gest. 1833,
aanvankelijk dramatisch schrijver, liet 1793, kort
voor de schavotteering van Lodewijk XVI, zijn
I' Ami des Lois ten tooneele brengen, welk stuk eon
krachtig protest was tegen den koningsmoord ; L.
werd dan ook deswege in den kerker geworpen, en
kwam eerst 9 Thermidor weder in vrijheid.
Laybach. Zie LAIBACH.
Layen, of Leyen ('t prinsdom), voormaligprinsdom in 't groothertogdom Baden ; in 1806 werd de
prins van L. nog als onafhankelijk vorst in den Rijnbond opgenomen, doch in 1815 niet als zoodanig
in den Duitschen bond toegelaten.
Layrae, fransche stad, dept. Lot-Garonne, 2
uren bezuidoosten Agen, aan de Gers ; 2400 inw.
Lazaristen, of Priesters der Missie, leden eener
congregatie, in 1625 te Parijs gesticht door Vincentins van Paula (uit de Lazarus-orde), hebben tot
werkkring het verplegen van zieken, het onderwijzen
van de jeugd, bet verbreiden van het Christendom
en bet verzorgen van de zielen der geloovigen.
Lazarus, de heilige, broeder van Maria en
Martha, woonde te Bethanie, werd, na vier dagen in
het graf gelegen te hebben, door Jezus uit de dooden
opgewekt ; kerkelijke gedenkdagen 29 Juli en 2 Sept.
Van dezen L. wordt melding gemaakt in de hoofdstukken 11 en 12 van het Evangelie van Johannes.
Lazarus, de melaatsche, vermeld in Lucas 16.
Lazarus eilanden. Zie LADRONEN.
Lazarus orde, 1) eene geestelijke en mili-

taire orde, waarschijnlijk ingesteld door de Kruisvaarders te Jeruzalem omstr. 1110, en goedgekeurd
door den paus in 1255. De leden dezer orde Stelden
zich in het bijzonder ten doel de verpleging van
lijders aan metaatschbeid. Onder de regeering van
Lodewijk Vii werd de L. in Frankrijk ingevoerd ;
doch zij verloor haren invloed, naarmate de melaatschheid begon te verminderen. Deze orde werd
vereenigd : in Italie (1490) met de Maltezer-orde,
in Savoje (1572) met de St.-Maurits-orde, in Frankrijk (1693) met de St.-Michiels-orde ; in Frankrijk
werd doze orde 1830 opgeheven.
Lazen, of Lasen, een yolk van den georgischen
stam, bewoont het zuidoostelijke kustland van de
Zwarte Zee (het turksche pachalik Trapezunt); de
L. zijn berucht wegens hun driftig en roofzuchtig
karakter.
Lazica, tegenw. Land der Lesghiz, een gedeelte
van Colchis, tusschen den Phasis ten N. en Armenie
ten Z., een zeer bergachtig land, welks bewoners den
naam droegen van Lazen (zie dat art.). De Perzen
en de Grieken betwistten elkander heftiglijk het bezit van dit land onder Justinianus.
Lazienki, voormalig zomerpaleis der poolsche
koningen, nabij Warschau, aan de Weichsel.
Lazise, stad i n het Lombardisch -Venetiaansche,
aan het Garda-meer, ruim 5 uren gaans benoordw.
Verona ; 2500 inw.
Lazzari (Donato). Zie BRAMANTE.

—

—

—
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Lazzaro-degli-Armeni, lombard.-venet.

eilandje in de Adriatische Zee, op eene halve mij1
afstands bezuidoosten Venetic ; beroemd klooster
van armenische Mekhitaristen, met eene armenische
drukkerij, door welke vele geleerde werken aan de
wereld geleverd zijn.
Lazzaroni, het meervoud van Lazzarone, eene
volksklasse to Napels, die huisvest onder den blooten hornet, en geen geregeld middel van bestaan kent ;
ze trachten in hun levensonderhoud to voorzien door
zich te laten gebruiken als boodschaploopers, sjouwers, enz. Vroeger zag men te Napels omstreeks
50,000 van die lieden ; doch sedert de vestiging van
het nieuwe koningrijk Italie is hun getal stork verminderd.
Lea, rivier die in het engelsche graafschap Hertford ontspringt, en na 11 mijlen loop in den Teems
valt to London.
Lea, oudste dochter van Laban, zuster van Rachel, werd Jacob's eerste vrouw, en baarde hem Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Zebulon, benevens gene dochter (Dina). Zie JACOB.
Leadhills, dorp in het schotsche graafschap
Lanark, ruim 8 mijlen bezuidoosten Glasgow; 1000
inw.; rijke loodmijnen ; geboorteplaats van den dichter Allan Ramsay.
Leake (William Martin), engelsch reiziger en
archeoloog, geb. 1777, gest. 6 Jan. 1860 to Brighton,
heeft zich door zijne reizen en wetenschappelijke
nasporingen in Griekenland en Klein-Azie zeer verdienstelijk gemaakt. Zijne voornaamste werken zijn :
Researches in Greece (London 1814); Journal of a
lour in Asia Minor (London 1824); Topography of
Athens (2e druk London 1842); Travels in the Morea
(3 dln. London 1830) benevensPeloponnesiaca (Londen 1846); Travels in Northern Greece (4 dln. Londen 1835-41); Numismatica Hellenica(Lond. 1854).
Leamington Priors, stad in het engelsche
graafschap Warwick, 5 kwartier gaans beoosten
Warwick, was 30 jaren geleden siechts een onbeduidend dorpje, en heeft thans 16,000 inw.; beroemde minerale bronnen.
—
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Lean, of Leane, bet bekoorlijkste meer in lerland. Zie KILLARNEY.
Leander, een jongeling uit Abydos, vond in de
golven van den Hellespont den dood, toen hij dien
bij stormweder wilde overzwemmen, om, als naar
gewoonte, een bezoek te brengen aan zijne minnares.
Zie HERO.
Lear, een mythisch personage, koning van Britannia, hoofdpersoon in een der treurspelen van
Shakespeare.
Learchus, zoon van Athamas. Zie Animus.
Leavenworth, stad in den n.-amerik. staat
Kansas, aan den Missouri, had slechts 2000 inw. in
1857, en telt er thans (1867) reeds 16,000; eene
snel in welvaart toenemende koopstad.
Lebadea, tegenw. Livadia, stad in 't zuidwestelijk deel van Beotie, nabij Cheronea en den
Helicon, had aanvankelijk Midea geheeten. In de
nabijheid het bosch met de spelonk, waarin het beroemde orakel van Trophonius.

Lebda, of Lebedah, bet oude Leptis magna,
thans bouwvallige stad in Tripoli, 18 mijlen bezuidoosten Tripoli. Een groot deel van de plaats, waar
de oude stad gestaan heeft, is verzwolgen door de zee.
Lebeau (Charles), geb. 1701 te Parijs, gest.
1778, sedert 1755 secretaris der akademie van Opschriften. Als latijnsch dichter muntte hij uit ; men
heeft van hem Carmina et orationes (gedrukt 1782).
Van weinig waarde is zijne Histoire du Bas-Empire
depuis Constantin (22 dln. 1757 en v., voltooid door
Ameilhou).
Lebeau (Jean Louis Joseph), belgisch staatsman, geb. 2 Jan. 1794 te Huy, voOr 1830 advocaat
en publicist te Luik, droeg veel bij tot vereeniging
van de liberale partij, waardoor de belgische omwenteling mogelijk werd, bekleedde onder het regentschap het ministerie van buitenlandsche zaken,
bevorderde de verkiezing van Leopold tot koning,
was van Oct. 1832 tot April 1834 minister van
justitie en van 1840 tot 1841 minister van buitenlandsche zaken ; sedert dien tijd lid der vertegenwoordiging en publicist, was hij steeds een der
voornaamste bestrijders van de clericale partij. Hi
stierf 19 Maart 1865.

Lebado. Zie ARETHUSA 3).
Le Bailleul, fransche plaatsen : 1)

nabij de
belgische greuzen, 4 uren gaans beoosten Hazebrouck ; zie BAILLEUL. — 2) in 't dept. Oise, 3 a 4
wren gaans benoordoosten Clermont. — 3) in 't dept.
Sarthe, 2 uren gaans benoordw. la Fleche, is de geboorteplaats van Rene Chopin.-- 4) in 't dept. Orne,
2 uren gaans benoorden Argentan. Uit. dit L.-B. was
de familie Bailleul herkomstig, die onder den verengelschten naam van Baliol over Schotland geregeerd heeft.
Le Bailly (Antoine Francois), fransch fabeldichter, geb. 1758 te Caen, gest. 1832 te Parijs. Men
heeft van hem Fables (Parijs 1784); ook operaas
(Corisandre, 1792; le Choix d'Alcide, 1811 ; Wnone,
1812; Diane et Endymion, 1814), en kleine dichtstukken.
Lebana, een voorvader der wederkeerenden
nit Babel; Ezra 2 : 45; Nehemia 7: 48.
Lebanon, engelsche naam voor Libanon.
Lebanon, naam van een aantal plaatsen in de
noord-amerikaansche Unie; de voornaamste zijn
1) stad met 7000 inw. in Pennsylvanie, aan den
Quitopahilla, 5 mijlen beoosten Harrisburg, is de
hoofdplaats van een graafschap L. — 2) stad in
Kentucky, aan de Hardinscreek ; 1200 inw.; hoofdpl.
van 't graafschap :Marion. — 3) stad in Tennessee,
aan eenen arm van den Cumberland ; 2000 inw. en
de 1844 gestichte Cumberland-universiteit; is de
hoofdpl. van bet graafschap Wilson. — 4) stad in
Ohio, aan de Turtlecreek, 14 mijlen ten W. Z. W.
van Columbus; 3000 inw.; hoofdpl. van 't graafschap
Warren. — 5) postplaats in Illinois, in 't graafschap
Clair; 600 inw.; het methodistische Mac-KendreeCollege.
Lebaoth, stad in starn Juda; Jozua 15: 32.
Lebarbier (Jean Jacques Francois), fransch
schilder, geb. 1738 te Rouaan, gest. 1826 te Parijs.
Le Bas (Phil.), een conventioneel, vriend van
Robespierre, geb. 1766 te Frevent, dept. Pas-deCalais, was commissaris der Conventie bij de legers
van Sambre-Maas en den Rijn, en deed daar gewichtige diensten (1793-94). Hij verdedigde Robespierre den 9 Thermidor, en gaf zich zelven den
dood, toen hij zag dat zijne zaak verloren was.
Le Datteux (abbe Charles). Zie —ATTEUX.
Lebbeke, marktvlek in de belgische prov.
Oost-Vlaanderen, 5 kwartier gaans bezuidoosten Dendermonde; 4500 inw.
Lebbetis, bijgenaamd Thaddeus, een der 12
apostelen Matth. 10: 3.

Lebediane. Zie LEBEDJAN.
Lebedin, stad in europ. Rusland, gouvt. Charkow, aan de Olsjana, 19 mijlen benoordw. Charkow;
10,000 inw.
Lebedjan, stad in europ. Rusland, gouvt.
Tambow, aan den Don, 24 mijlen bewesten Tambow;
5000 inw.
Lebedos, oudtijds een der ionische kuststeden
in Klein-Azie, benoorden Colophon ; had warrne
bronnen en eenen tempel van Apollo Claridus, wiens
feest (Lebedium) werd opgeluisterd door eenen wedstrijd van al de tooneelkunstenaars nit geheel Ionie.
Deze stad wend verwoest door Lysimachus, die de
bewoners overbracht naar Ephesus.
Lebid (Aboe Okil Lebid ben Rabiat), een beroemd arabisch dichter nit de oudheid, geb. 575,
gest. 662 ; van zijne dichtstukken verdient vooral
melding eene Moallaka.
Lebiwangong, voormalig dorp op Java, resid.
Preanger-regentschappen, regentschap Tjanjor; werd
geheel verwoest (en de gansche bevolking kwam
daarbij om het Leven) door de uitbarsting 8 Oct.
1822 van den vuurspnwenden berg Galoengoen.
Lebon (Joseph), conventioneel, geb. 1769 te
Arras, was pastoor van Neuville bij Arras, toen de
omwenteling uitbarstte. Bij verscheidene gelegenheden had hij zich tot dusverre onderscheiden door
zijne godsdienstige onverdraagzaamheid na 1789
deed hij zich niet anders kennen dan door zijn revolritionair fanatismus. In 1792 afgevaardigd ter
Conventie, onderscheidde hij zich door zijne heftigheid. In 1793 als commissaris naar 't dept. Pas-deCalais gezonden, bracht hij te Arras het stelsel van
bet Schrikbewind in werking, en stelde er een gerechtshof aan, dat in ettelijke maanden tijds duizendtallen hoofden deed vallen. Hij vertoonde zich
niet anders op straat, dan met eene blanke sabel in de
hand, twee pistolen in den gordel, en eene roode
muts op het hoofd. Na 9 Thermidor werd hij, op de
aanklacht eener deputatie uit de bevolking van Kamerrijk, in staat van beschuldiging gesteld, en beklom het schavot 13 Vendemiaire (9 Oct. 1795).
Lebona, eene plaats vermeld Richt. 21 : 19.
Lebret, stad in Frankrijk. Zie ALBRET.
Lebreton (Theodore), fransch volksdichter,
geb. 1 Dec. 1803 te Rouaan, eerst katoendrukker,
later beambte bij de bibliotheek in zijne geboorte-
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stad, heeft behalve zijne gedichten ook in bet licht
gegeven eene Biographie normande (3 d1n.1857-60).
Lebrigant (Jacques), advocaat, geb. te Pontrienx 1720, gest. 1804, wilde alle talen afgeleid hebben van . het Celtisch. Men heeft van hem : Dissertation
sur une nation celte nommee Brigantes ou Brigants
(1762); Elements de la langue des Celtes-Gomerites
ou Bretons ; introduction a cette langue, et, par elle,
a celles de taus les peaples (Straatsburg 1779); La
langue primitive conservee (Parijs 1787). L. was een

vriend van den beroemden La Tour d'A uvergne, die
als plaatsvervanger in dienst trad voor L.'s jongsten
zoon, toen deze in de Toting was gevallen.
Lebrija (oude spelling Lebrixa), het oude
Nebrissu, stad in de spaansche prov. Sevilla, 10 a 11
uren gaans bezuidw. Sevilla ; 10,500 inw.; L. is de
geboorteplaats van Antonio, bijgenaamd de Lebrixa,
en van Juan Diaz de Solis, die den Rio de la Plata
ontdekte.
Lebrun (Charles), fransch schilder, geb. 22
Mull 1619 te Anneal', werd president der schilderakademie, schilder des konings en directeur der
Gobelins-werkplaats. Hij stierf 12 Febr. 1690.
Lebrun (Ponce Denis Ecouchard), fransch lierdichter, bijgenaarnd de Fransche Pindarus, geb. 10
Aug. 1729 te Parijs, gest. 2 Sept. 1807. Oeuvres (4
din. Parijs 1811). Oeuvres choisies(2 din. Parijs 1821 ) .
Lebrun (Charles Francois), hertog van Piacenza,
geb. 19 Maart 1739 te St.-Sauveur-Landelin bij
Coutances, was aanvankelijk secretaris van den minister Maupeou, en viel met dezen in ongenade. Bij
de uitbarsting van de omwenteling omhelsde hij de
nieuwe beginselen; door den derden stand tot afgevaardigde gekozen, word hij 1796 president van
den Raad der Vijfhonderd, en na 18 Brumaire koos
Bonaparte hem tot derden consul, en hield zich uitsluitend bezig met het beheer der finantien. Onder
het keizerrijk verhief Napoleon hem tot hertog 'van
Piacenza, aarts-thesaurier en administrateur-genl.
van Holland. In 1814 onderteekende hij niet de acte,
waarbij Napoleon vervallen werd verklaard van den
troon ; maar hij schonk zijne goedkeuring aan bet
terugroepen van de Bourbons, en was een korten
tijd grootmeester der universiteit. Onder de restauratie werd hij lid van de Kamer der Pairs. Hij was
lid van het Instituut, en stierf 16 Juni 1824.
L. (Anne Charles), hertog van Piacenza, zoon van
den vorige, geb. 28 Dec. 1775, streed in de napoleontische oorlogen, werd 1824 pair, 1852 door
Napoleon 111 benoemd tot senateur, en stierf 20
Jan. 1859.
Lebrun (Jean Baptiste Pierre), kunstbeoordeelaar, geb. 1 748 te Parijs, gest. 6 Aug. 1813. Van
zijne werken verdient inz. melding : Galerie des
peintres flamands, hollandais et allemands (3 dln.
1792-96, met 201 tafelen). — L. (Marie Louise
Elisabeth), echtgenoot Tan den vorige, was eene
dochter van den schilder Vigee. Geboren 16 April
1755, gehuwd 1776, gest. 30 Maart 1842, was zij
eene beroemde schilderes, en heeft ook geschreven
Souvenirs (3 dln. Parijs 1835-37).
Lebrun (Pierre Antoine), fransch dichter, geb.
29 Dec. 1785 te Parijs, was onder Napoleon I hoofdontvanger bij de indirecte belastingen, werd na de
Juli-omwenteling directeur der koninklijke drukkerij, 1839 pair, 1848 ambteloos burger, 8 Maart
1853 senateur. Zijne werken bijeen 2 dln. Parijs 1844.
Lebrun. Zie T-ONDU.
Le Buis, fransche stad. Zie Buis.
Lebus, pruisische stad, aan de Oder, 5 kwartier
gaans benoorden Frankfort ; 2700 inw.

—
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Le Camus (Antoine), middelmatig fransch
dichter, geb. 1722 te Parijs, gest. 1762.
Lecapenus, bijnaam van Romanus I.
Lecce, het oude Aletium, napolit. stad, hoofdplaats van Terra d'Otranto, 10 uren gaans benoordoosten Gallipoli ; 20,000 inw.; citadel ; koninklijke
school, gesticht door Ferdinand IV. Oorspronkelijk
eene griekscbe kolonie, werd L. in de 12e eeuw veroverd door de Noormannen. Het werd als apanage
geschonken aan den bastaard Tancred.
Lecco, vlek in de Lombard. prov. Como, 6 uren
gaans benoordoosten Como ; 3500 inw.; haven aan
eenen arm van het meer van Como, welke arm genaamd word t sneer van Lecco.
Lech, lat. Licus, rivier in Duitschland, komt
nit bet Bregentzer woud (Tirol), baant zich den weg
in Beieren, en valt bij Lechsgemiind in den Donau,
na eenen loop van 38 mijlen. In de L. ontlasten zich.
de Vils en de Wertach. Beroemd is het Lechfeld (zie
dat art.).
Lech, of Leszsko, naam van zes koningen, die
over Polen geregeerd hebben voor de 14e eeuw. Volgens de overlevering kwam L. I omstr. 550 na Chr.
uit Croatie in de vlakten van Groot-Polen, en vestigde daar de eerste poolsche nederzetting Gnesen.
Naar hem droegen de slawische bewoners aan de
Weichsel den naam van Lechieten of Leckhen ; later
werden onder dien naam inz. de Polen verstaan.
Lecha, zoon van Er; I Chron. 4: 21.
Lechenich, het oude Legioniacum, stad in
Rijupruisen, aan de Erft, 5 uren gaans bezuidw.
Keulen; 1700 inw.; eertijds zeer sterk, doch krachtens den Westfaalschen vrede ontmanteld.
Lecheiim, stadje in den Peloponnesus, aan een
Golf van L. genoemden inham der zee van Crissa, en
nabij eene kaap L.; diende tot haven van Corinthe.
Lechevalier (Jean Baptiste), fransch archeoloog, geb. 1 Juli 1752 te Trelly (Kanaal-dept.), bereisde eerst bet Oosten, vervolgens geheel Europa,
en stierf 2 Juli 1836 als bibliothecaris te Parijs.
Voornaamste werken : Voyage de la Troade (3e druk
3 dln. Parijs 1802 met atlas) en Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin (2 din. Parijs 1800).
Lechfeld, eene tien uren gaans lang zijnde
vlakte in Beieren, tusschen de Lech en de Wertach.
In 743 werden de Beieren en de Saksen bier verslagen door Pepijn ; in 794 versloeg Karel de Groote
de Hunnen; in 910 bevochten de Hongaren eene
overwinning op de Franken en Beieren ; en 10 Aug.
955 leden de Hongaren de nederlaag in eenen veldslag tegen Otto I.
Leehi, Kier deed God eene fontein ontspringen
op Simson s gebed, toen deze dorst bad na 't verslaan van duizend Filistijnen met een ezelskinnebakken ; Richt. 15 : 9-19.
Lechieten. Zie LECKHEN.
Leckia, lat. naam der rivier de Lek.
Leckhen, of Lechieten, of Poleniers, een oud
slawisch yolk. Zie POLENlaS.
Leckzinski. Zie ST ANisLAS.
Leclerc (Jean), beroemd criticus, geb. 1657 te
Geneve, gest. 1736 te Amsterdam.
Leclerc (generaal), geb. 17 Maart 1772 te
Pontoise, was de zoon van een meelkooper, trad 1792
als vrijwilliger in dienst, werd bataillons-chef bij het
beleg van Toulon, en kwam daar in vriendschappelijke betrekking met Bonaparte, wiens zuster Pauline
(later prinses Borghese) zijne vrouw werd, nadat L.
1 797 tot brigade-generaal bevorderd was. In 1802
kommandeerde L. de expeditie naar Domingo, bad
daar den zwarten generaal Toussaint-Louverture te

Leclerc'

Leith?

bevechten, zag na verloop van eenige maanden zijne
armee evenzeer gedund door ziekten als door den
oorlog, en stierf ook zelf 2 Nov. 1802.
Leclereq (Michel Theodore), geestig fransch
dichter, geb. 1 April 1777 te Parijs, gest. aldaar 15
Febr. 1851. Men heeft van hem: Proverbes dramatiques (8 dln. Parijs 1834-38); Nouvelles proverbes
dramatiques (2 dln. Parijs 1833).
LiEcluse, fransche stad. Zie ECLUSE.
Lecluse (Charles de), lat. Carolus Clusius,
fransch genees- en kruidkundige, geb. 18 Febr.
1554 te Arras, na een veelbewogen Leven gest. 4 April
1609 te Leiden als prof. der kruidkunde, ontdekte
vele nieuwe planten en beschreef die meesterlijk in
verscheidene werken, waarvan de voornaamste zijn :
itariorum plantarunt historic (Antwerpen 1601) en
Exoticorutn libri X (A ntw. 1605).
Lecointre (Laurent), .bijgenaamd ivan Versailles", was linnenkoopman te Versailles toen de
omwenteling uitbrak, waarvan hij met warmte de
beginselen omhelsde. Hij werd benoemd tot lid der
Wetgevende vergadering en der Conventie, en verschafte zich eene niet zeer benijdenswaardige vermaardheid als verklikker: aanhoudend werden
nieuwe personen door hem aangeklaagd, en hij
spaarde de Terroristen evenmin als de Girondijnen.
Hij verklaarde zich met kracht tegen de vestiging
van het keizerrijk, en stierf 1805 in ballingschap.
LeCOmpton, hoofdstad van den noord-amerik.
staat Kansas, aan den Kansas.
Lecomte (Louis), fransch Jezulet, geb. orostr.
1655 te Bordeaux, gest. 1729, was een der in de
wiskunde bedrevene missionarissen, die 1685 naar
China gezonden werden, waar hij vijf jaren doorbracht, en in dien tijd een groot gedeelte van dat
land bereisde. Under het voorwendsel de Chineezen
zoodoende des te eerder tot het Christendom te
brengen, duldde hij een aantal plechtigheden en gebruiken, die bij hen in zwang waren, welke handelwijze door andere missionarissen ten hoogste in hem

taktiek. Hij was een vriend van Moreau, en trok
openlijk diens partij toen Moreau in staat van beschuldiging gesteld was ; deswege viel L. dan ook in
ongenade. In de Honderd Dagen trad L. weder in
Napoleon's dienst, kommandeerde een armee-korps
in bet departement van den Bovenrijn, en leverde
verscheidene gevechten aan aartshertog Ferdinand ;
ofschoon veel zwakker in getalssterkte, Meld hij zich
heldhaftig staande in een geretrancheerd kamp onder
Mort. Hij stierf aan eene ziekte in die stad 1815.
Lecouvreur (Adrienne), beroemde fransche
treurspelspeelster, geb. 1690 te Fismes in Champagne, gest. 1730.
Lectoure, bet oude Lactora, stad in bet Iransche dept. Gers, aan den Gers, 9 uren gams benoorden Auch ; 6500 inw.; geboorteplaats van Ant. de
Roquelaure en van maarschalk Lannes. Oudtijds was
L. de hoofdstad der Lactoraten in NovempoPulani0;
romeinsche kolonie met den titel van repuhliek c01
der keizer Gordianus; in de middeleeuwen iersterkt,
en bezeten door de graven van Armagnac. Jan V van
Armagnac werd in L. belegerd door Karel VII, vervolgens door Lodewijk XI ; de stad werd ingenomen,
geplunderd en uitgemoord 1473. De hertog van
Montmorency werd in bet kasteel van L. gevangen
gezet na zijne nederlaag te Castelnaudary (1632).
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afgekeurd werd, hetgeen aanleiding gaf tot een vrij
vinnig twistgeschrijf. Bij zijn terugkeer in Europa

gaf L. in het licht : Memoires sur l'etat prdsent de la
Chine (1696) en Lellre sur les cdrdmonies de la Chine
(1700), welke beide geschriften te Rome werden
veroordeeld.

Lecomte
Lecomte

(Noel). Zie CONTI (Noel).
(Jules), geb. 20 Juni 1812 te Boulogne, eerst fransch marine-officier, sedert omstr.
1833 meer bepaald voor de letterkunde levende,
schreef een aantal romans, waaronder vele betreffende
het zeeleven.
Lecoq (Karel Christiaan Erdmann van), saksisch generaal, geb. 28 Nov. 1767 te Torgau, uit
eene fransche emigranten-familie, trad op zijn 12e
jaar in saksische krijgsdienst, kommandeerde in den
oorlog tegen Rusland 1812 en in den veldtocht van
1813 het saksische hulpkorps, voerde 1814 in de
Nederlanden het bevel over eene saksische brigade,
voltrok daarna de deeling der saksische troepen, en
stond tot na het sluiten van den vrede van Parijs
met een hulpkorps in den Elzas. Hij stierf als bevelvoerend generaal der saksische armee 30 Juni 1830.
Lecourbe (Claude Joseph), fransch generaal,
geb. te Lons-le-Saulnier 1759, was kolonel in den
slag van Fleurus, en hield met slechts drie bataillons
stand tegen 10,000 Oostenrijkers. Hij werd als
divisie-generaal gebruikt bij het leger van den Rijn
en bij dat van den Donau. In 1798, in den veldtocht
in Zwitserland tegen de Russet], gaf hij de doorslaandste bewijzen van zijn meesterschap in de krijgs-

-

Leczinski

(Stanislas), koning van Paten. Zie

STANISLAS.

Leda, eene rivier, die onder den naam van
Mark-Aa ontspringt in het Oldenburgsche, worth bij
Posthusen bevaarbaar, en ontlast zich bij Leerort,
na eenen loop van 9 mijlen.

Leda, dochter van Thestius, koning van Etolie,
en vrouw van Tyndareus, koning van Sparta, werd
bemind door Jupiter, die haar bezwangerde in de
gedaante van een zwaan, Na verloop van 9 maanden
bracht zij twee eieren ter wereld : uit het eene ei
kwamen Pollux en Helena te voorschijn, uit bet andere Castor en Clytemnestra. De twee eerstgenoemden werden beschouwd als bij haar verwekt door
Jupiter; de beide anderen werden gehouden voor
kinderen van Tyndareus. Vooral vermaard is de
schoone Helena.
Ledain (Olivier), of .de Duivel", gunsteling
van Lodewijk XI, was geboortig. uit Vlaanderen ;
aanvankelijk was hij slechts kamerdienaar en barbier
des konings. IN won het vertrouwen van Lodewijk XI door eene groote gehechtheid aan diens
persoon voor te wenden, en werd tot den adelstand
verheven net den titel van graaf van Meulan. Hij
maakte zich belachlijk door zijne hoovaardij en zijn
praalvertoon, en misbruikte zijnen invloed om allerlei onrechtvaardigheden te kunnen plegen. Na den
dood van Lodewijk XI werd hij in staat van beschuldiging gesteld, ter dood veroordeeld en opgehangen
(1484) onder Karel Vlll.
Ledbury, stad in het engelsche graafschap
Hereford, 6 uren gaans bezuidoosten Hereford ; ruim
3000 inw.
Lode, dorp in de belg. prov. Oost-Vlaanderen,
3 uren gaans bezuidw. Dendermonde ; 4000 inw.;
spoorweg-station.
Ledebour (Karl Friedrich von), duitsch botanicus, geb. 8 Juli 1785 te Straalsund, van 1811 tot
1835 professor te Dorpat, gest. 4 Juli 1851. Voornaamste work Flora Bossica (3 deelen Stuttgart
1842-51).
Ledebur (Leop. Karl Wilh. Aug. von), duitsch
geleerde, geb. 2 Juli 1799 te Berlijn, aldaar directeur van het koninklijk kunstkabinet, bet museum
van vaderlandsche oudheden en de ethnographische
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Ledeghem

Leerbroek

verzamelingen. Ongerekend een groot aantal histo-

gave, die hem als menscb tot eere strekte, gel0 zijne
gansche loopbaan hem tot eere gestrekt heeft als
hoogst bekwaam veldheer en als onverschrokken held.
Lee (Anna), het hoofd eener secte van de Quakers. Zie SHAKERS.
Lee (Nathaniel), engelsch dramatisch dicbter,
geb. omstr. 1658 te Hortfield, leidde een zeer ongelukkig leven, en gaf zich aan uitspattingen over,
waardoor zijne geestvermogens derwijze gekrenkt
werden, dat hij zelfs eenigen tijd opgesloten zat in

ri§ae, genealogische, heraldische en antiquariscbe
opRogtraphien, verdienen als voornaamste werken
van. L. bijzondere melding: Allgemeines Archiv fur
die Geschzchtskunde des preuss. Slaats (21 dln. Berlijn 1830-36); Preuss. Adelslexikon (2 dln. Berlijn
4854-57) en Dynastische Forschungen (2 dln.
Berlijn 1856-57).
Ledeghem, stad in de belgische prov. WestVlaanderen, derdhalf uur gaans benoordw. Kortrijk,
3200 inw.
Ledesma, het oude Bletissa, stad in de spaansche prov. Salamanca, ruim 8 uren gaans benoordw.
Salamanca, aan den Tormes; 2900 inw.; in de nabijheld druk bezochte zwavelbronnen.
Ledru. (Nicolas Philippe), natuurkundige, bekepd onder den naam van Comus, geb. 1731 te Parijs, gest. 1807, werd benoemd tot professor der
natuurkunde bij de kinderen van Lodewijk XV. Het
aangename aan het nuttige parende, was L. de eerste,
die in Frankriik de Phantasmagorie te zien bracht_,
hij maakte veel naam met zijne .Seances" voor proefondervindelijke natunrkunde. Met veel gunstig gevolg
paste hij de electriciteit toe op de geneesk. behandeling van zenuwkwalen.
Ledru—Rollin (Philippe), geb. 2 Febr. 1808
te Parijs, aanvankelijk advocaat aldaar, maakte veel
naam door zijne pleidooien in staatkundip,e processes. Sedert 1841 afgevaardigde, behoorde hij tot
de uiterste linkerzijde, en nam 1847 levendig deel
aan de reform-beweging. In 1848 lid der voorloopige
regeering, was hij daarin het orgaan der revolutiepartij, aan welke hij zich nog nauwer aansloot toes
hij in Juni van het gezag was verwijderd. Bij den
Juni-opstand 1849 moest hij naar Engeland vluchten, welks instellingen vervolgens door hem gehekeld werden in zijn geschrift : De la decadence de
l'Angleterre (2 dln. Parijs 1850). In 1857 werd hij
beschuldigd van deelneming aan eenen aanslag tegen
bet leven van Napoleon III, en deswege bij verstek
tot deportatie veroordeeld.
Lee, rivier in het iersche graafschap Cork, komt
uit een meer, en valt in den Atlantischen Oceaan,
terwijl zij de haven van Cork vomit.
Lee (Robert E.), geb. 1808 in Virginia nit ouders,
die tot de hooge aristocratic behoorden, werd te
Westpoint opgeleid tot officier, en was in den mexicaanschen oorlog hoofd-ingenieur van generaal Wool.
Sedert 1852 militaire directeur der akademie te
Westpoint, werd hij tijdens den Krim-oorlog met
M'Clellan naar Europa gezonden, orn krijgskundige
studien te maken. In 1861 ('25 April) legde hij zijne
waardigheid neder, om dadelijk daarop als generaalmajoor op te treden in het leger der Geconfedereerde
zuidelijke staten, die zich van de Utile losgescheurd
hadden. Over dat leger werd hij met het opperbevei
bekleed, totdat hij dit in den zomer van 1861 moest
overdragen aan Beauregard. Toen deze echter in
Febr. 1862 naar Tennessee snelde, werd L. weder
aan het hoofd der armee in Virginia geplaatst, en
leverde aan de Unionisten eene reeks van btoedige
velds;agen, waardoor de kansen voor de Geconfedereerden zich lang hebben staande gebouden. Onmogelijk echter was het voor den man, om alle misslagen van vele anderen te vergoeden, en altijd zegevierend het hoofd te blijven bieden aan de overmachtige strijdkrachten der Unie, aangevoerd door
militaire talenten als Grant en Sherman, de waardige tegenstanders van een man als L.; 9 April 1865
was L. genoodzaakt zich met 25,000 man op het
militaire woord van eer over te geven — eene over-

Bedlam. Hij stierf in armoede en ellende 1690. Onder zijne Dramaas (3 dln. Londen 1734) zijn sommige nitmuntende stukken.
Lee (Sophia), engelsche romanschrijfster en tooneeldichteres, geb. 1750 te Londen, gest. 13 Maart
1824 te Bristol. Men heeft o. a. van haar het blijspel
The chapter of accidents. Haar roman The recess gaf
in zekeren zin het sein tot de historische novellistiek. Wijders heeft men van haar Canterbury tales
(5 dln. Londen 1797-1805), door haar geschreven
gezamenlijk met hare jongere zuster L. (Harriet),
geb. 1756, met wie zij ook eene,jongejufvrouwenschool te Bath opgericht had. Harriet L. schreef nog
verscheidene novellen en tooneelstukken alleen, en
stierf I Aug. 1851 te Clifton.
Lee (graaf van). Zie MONTHOLON.
Leeds, belangrijke stad in het engelsche graafschap York (in West-Riding, waarvan het de hoofdplaats is), 9 uren gaans bezuidw. York, ligt aan den
Aire, staat door een kanaal (zie hieronder) in gemeenschap met Liverpool, en door verscheidene
spoorweglijnen met de voornaamste steden vanGrootBritannie ; 207,500 inw.; L. is 't middelpunt van
Engeland's lakenweverij en lakenhandel. Eertijds
was L. eene versterkte stad ; het bestond reeds ten
tilde van Eduard den Biechter; het kasteel van L.
diende 1399 tot gevangenis van Richard II. — Het
kanaal Leeds-Liverpool, het grootste gewrocht van
waterbouwkunst in Engeland, en waarvan de aanleg
(begonnen 1770, voltooid 1816) ruim 2 millioen
pouden sterling gekost heeft, is 28 mijlen lang.
Leegemeeden, of Legemeden, dorp in de
nederl. prov. Groningen, anderhalf uur gaans bewesten Groningen ; 180 inw.
Leegkerk, of Leegekerk, dorpje in de nederl.
prov. Groningen, 1 uur gaans ten W. N. W. van
Groningen ; werd 1501 gebrandschat zoowel door
de armee van den saksischen stadhouder Hugo van
Leissenich, als door het leger van den graaf van
Oost-Friesland.
Leek, stad in het engelsche graafschap Stafford,
4 uren gaans bezuidw. Manchester ; 15,000 inw.
Leek, verkorte naam voor Oosterleek.
Leek (de), aanzienlijk dorp in de nederl. prov.
Groningen, derdhalf uur guns bezuidw. Groningen,
en 3 kwartier gaans bezuidw. het Leekstermeer, of
Sultemeer, dat op een klein hoekje na geheel in de
prov. Drenthe ligt.
Leende, dorp in Noord-Braband, ook wel genoemd Leenderstraat, ligt derdhalf uur gaans bezuidoosten Eindhoven, en heeft omstr. 700 inw.
Loons, dorp in de nederl. prov. Groningen, 7
uren gaans benoordw. Appingedam ; 850 inw.
Leer, stad in Hanover, landdrostij Aurich, aan
de Leda, nabij hare uitwatering in de Enns, 6 uren
gaans bezuiden Aurich ; 8800 inw.; stroomhaven.
Nabij L. 't dorpje Leerort (150 inw.) met oud kasteel.
Leerbroek, dorp in Zuid-Holland, 2 uren
gaans benoordoosten Gorinchem, en derdhalf uur
gaans van Vianen, aan de Lede ; werd 1479 door de
Gorinchemmers platgebrand.
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Leerdam

Leerdam, plattelandsstad in Zuid-Holland, aan
de Linge, circa 3 uren gaans ten 0. N. 0. van Gorinchem en even ver bezuiden Vianen ; 3000 inw.;
werd (even als bet kasteel 'van L., dat reeds in de
17e eeuw gesloopt is) 1496 veroverd door de Gelderschen, die echter reeds spoedig door hertog Albrecht van Saksen genoodzaakt werden L. aan hem
over te geven. In 1574 werd L. door de Spanjaarden
hevig beschoten en tot de overgave gedwongen ; in
1787 verregaande ongeregeldheden, bij het bovendrijven der Oranje-partij door het grauw gepleegd.
Bij den inval der Franschen in ons land tiet generaal
Daendels hier ('snachts van 15 op 16 Jan. 1795)
eene brug over de Linge opslaan, om het geschut der
Franschen daarover to vervoeren ; doch reeds toen
het eerste kanon zich daarop beyond bezweek die
brug onder het gewicht.
Leesdorf, dorp in den oostenrijkschen kreis
Unter-Wienerwald ; 1000 inw.; ijzergieterij, en de
oudste papiermolen van Oostenrijk.
Leeuwarden, friesch Lieuivert, stad met
25,000 inw., hoofdplaats der nederl. prov. Friesland,
aan de Ee en aan verscheidene kanalen, gesticht
omstr. 1190, aanmerkelijk uitgebreid 1435, nadat
de stad 1392 en 1420 deerlijk had geleden door de
Schieringers. In 1511, acht dagen vOOr Pinksteren,
werden te L. ruim 200 der beste huizen door brand
vernield. In de beroeringen der Kerkhervorming en
in de Spaansche onlusten had L. rijkelijk zijn deel.
De oproerige bewegingen te L., in Mei 1748 over
de belasting op het gemaal, en in Juli van dat jaar
over het passagegeld, zoomede eenige onlusten in
het laatst der 18e eeuw met stilzwijgen voorbijgaande, vermelden wij hier het afbranden ('s nachts
tusschen 12 en 13 Nov. 1754) van het tuclithuis,
waarbij verscheidene gevangenen omkwamen ; zoomede den geweldigen brand 27 Juli 1842 (den laatsten dag der kermis), toen al de kermiskramen op
het plein de Lange-Pijp eene prooi der vlammen
werden. Onder de voorname personen, te L. geboren,
merkt men op: Willem Karel Hendrik Friso (als
stadhouder Willem IV); den predikant Wilhelmns
a Brake! ; den dichter Onno Zwier van Haren ; den
hoogleeraar der geneeskunde Joannes Hemsterhuis;
den lat. dichter Herman Bosscha ; enz.
Leeuwarderadeel, grietenij in Friesland.
Leeuwenhoeck (Anthonie van), geb. 24 Oct.
1632 te Delft, gest. aldaar 26 Aug. 1723, beroernd
als vervaardiger van optische instrumenten, inz. microscopen, was ook de eerste zooloog, die microscopische nasporingen in het werk stelde. Van zijne
Werken (4 dln. Leiden 1724) behooren inz. vermeld de Arcana natura? ope microscopinrum cletecta
(Leiden 1708).
Leeward Islands, Eilanden cinder den Wind,
d. i. eilanden, die den noordoostelijken passaatwind
later krijgen, heeten bij de Engelschen en Amerikanen die der Kleine Antillen, lie tnsschen Dominica
en Portorico liggen.
LefObre (Tannegui), ook Lefebvre gespeld, veelal
genoemd Tanaquillus Faber, fransch philoloog, geb.
1615 te Caen, gest. 12 Sept. 1672 te Saumur, als
professor aan de theologische akademie der Gereformeerden aldaar. Zijne doch ter was de geleerde
rnevronw (Anna) Dacier ; zie DACIER.
Lefebvre (Charlemagne Theophile), fransch
zeeofficier, geb. 5 Maart 1811 te Nantes, deed verscheidene groote zeereizen, wijdde zich sedert 1839
op last van het fransche gonvernement geheel aari
het doers van nasporingen in Abyssinie, en gal na
zijne terugkomst in het licht zijn belangrijk werk

Legaten
Voyage en Abyssinie (6 dln. Parijs 1844 47 met
atlas). Nadat bij van 1847-54 nogmaals eene zending in Abyssinie volbracht had, nam bij zijn ontslag uit de zeedienst, en ging nogmaals naar Tigre,
waar hij omstr. 1859 stierf.
Lefebvre (Francois Joseph), hertog van Dantzig, geb. 25 Oct. 1755, was de zoon van een molenaar te Ruffach in den Elzas, trad 1773 in dienst
bij de fransche garden, klom door zijne herbaalde
rnalen betoonde dapperheid spoedig op van rang tot
rang, bevocht als generaal in den slag bij Fleurus
1794 de overwinning, nam deel aan de gevechten
langs den Rijn, werd na 18 Brumaire bekleed met
het kommando over de dictatoriale garden, wierp
daarmede den Raad der Vijfhonderd overhoop, werd
pretor, 1804inaarschalk, veroverde Dantzig, en werd
voor dit wapenfeit heloond met den titel van hertog
van Dantzig, streed daarna in Spanje, 1809 tegen
Oostenrijk, en voerde in den runs. veldtocht 1812 de
fransche garden aan. Na de abdicatie van Napoleon
onderwierp hij zich aan de Bourbons, en werd tot
pair verheven. Hij stierf 14 Sept. 1820 te Parijs.
Lefevre (Robert), fransch historie-schilder,
geb. 1756 te Bayeux, gest. 3 Oct. 1830 ; leverde ook
goed geslaagde portretten (o. a. van Napoleon en
Josephine).
Lefort (Francois), geb. 1656 te Geneve, eerst
in fransche, daarna in hollandsche, sedert 1675 in
russische dienst, won de genegenheid en bet vertrouwen van tsaar Peter I, wien hij gewichtige diensten bewees, en stierf 1699 als generalissimus der
russische armee.
Lefranc (Jean Jacques), markies van Pompignan, fransch dichter, geb. 10 Aug.' 1709 te
Montauban, gest.1 Nov. 1784. De beste editie van zijne
Oeuvres completes verscheen 1813 te Parijs in 2 din.
Le Francois (de abbe), schrijver der aardrijkskunde van Crozat. Zie CROZAT.
Lefsina, het oude Eleusis. Zie LEPSINA.
Legaat. Zie het meervoud LEGATEN.
Leganes, vlek in Spanje, 3 men gaans bezuidw.
Madrid ; 2000 inw.
Leganes (rnarkies van), spaansch generaal,
werd bij den dood van den hertog van Savoje, Victor
Amedeiis (1637), door den keizer belast met de taak
otn te zorgen dat de hertogin, Christina van Frankrijk, niet met het regentschap bekleed wierd. Hij
belegerde Turijn in 1639, doch zag zich verplicht
het beleg op te breken. Later werd hij in Spanje gebruikt, waar hij den graaf van Harcourt noodzaakte
het beleg van Lerida op te breken (1646).
Legaten noetmie men bij de Romeinen de met
eene staatkundige zending belaste personen, d. i. de
gezanten ; in den tijd der republiek werden L. genoernd degenen, die den opperbevelhebber cener armee ter zijne stonden, zoomede de stadhouders;
onder het keizerrijk droegen de opperbevelhebbers
der verschillende legers den titel van Legaat. De
roomsche Curie geeft nog tegenwoordig dien titel
niet slechts aan hare gevolmachtigden, rnaar ook aan
vele aa•tsbisschoppen. Dikwijls worden door de pause!) nog L. met eene bijzondere zending belast; deze
heeten dan Delegaten. Alleenlijk naar groote hoven,
en voor zaken van zeer groot gewicht, worden de
Legati a latere (vertrouwden van den pans) gebezigd ; Legati missi, afgevaardigde gezanten, heeten
tegenwoordig doorgaans de apostolische nuntiussen.
De Geborene L. (legati nati of L. ex officio) w2ren
voorheen reeds uithoofde van hunnen rang L. door
pauselijk privilegie; titans is de titel legates Wes
nog slechts eeretitel van ettelijlie aarisbisschoppen.
-
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Legatien

Lehe

Legatiiin, en Delegatien, zooveel als provincien van den Kerkelijken Staat. Het onderscheid
tusschen L. en Delegatien bestaat nagenoeg enkel in
de benaming.
Lege, of Leger, stad in het fransche dept. der
Beneden-Loire, ruim 9 uren gaans bezuiden Nantes;
MOO inw.; 30 April 1793 bevocht Charette bier
eene overwinning op de Republikeinen.
Legemeer, of Leegemeer, ook Lagemeer, in
oude oorkonden wel eens Maris genoemd, dorpje in
Friesland, derdhalf uur gaans ten Z. Z. 0. van Sneek ;
50 inw.
Legendre (Louis), fransch geschiedschrijver,
geb. 1655 te Rouaan, als kanunnik tier kathedraal
te Parijs gest. 1734. Hij schreef o. a.: Moeurs et
coutumes des Francais (1712).
Legendre (Louis), een conventioneel, gel). te
Parijs 1756, was slachter aldaar toen de omwenteling uitbrak. Als vinnig demagoog nam hij deel aan
al de volkstumulten van die dagen, rukte mede op
de Tuilerien aan, en gaf aan Lodewijk XVI de roode
muts (20 Juni 1792). Hij sloot zich aan bij Danton,
Marat, Camille Desmoulins, en was met hen een der
oprichters van den Club der Cordeliers. Door Parijs
ter Conventie afgevaardigd, trok hij de aandacht
door de heftigheid en ruwheid van zijne taal. Overigens was zijn gedrag zeer dubbelzinnig; hij liet
Danton en Camille Desmoulins aan hun lot over,
toen hun de wraak trof van Robespierre; en deze
had voorzeker gees vinniger tegenstander dan I,.
den 9 Thermidor; zelf sloot L. den Club der Jacobijnen. Onder het Directoire kwam L. in den Raad
der Vijfhonderd, en was daar evenzeer tegen de gewezene conventioiieelen als tegen de emigranten,
alhoewel zijne houding destijds over het geheel gen1atigd was. Hij stierf arm in 1794; zijn lijk had hij
vermaakt aan de school voor heelkunde. Om zijne
ruwe welsprekendheid had men hem den bijnaant
gegeven van Boer van den Donau".
Legendre (Adrien Marie), fransch wiskundige,
geb. te Toulouse 18 Sept. 1752, gest. te Parijs 10
Jan. 1833, professor der wiskunde en lid der cornmissie van Openbaar onderwijs. Zijne werken, waaronder Elements de geometrie (13e druk 1827), zijn
nog tegenwoordig geacht.
Leger (Saint-) fransche naam voor Leodegarius.
Leger, fransche stad. Zie LEGE.
Leghorn, engelsche naam voor Livorno.
Legio Fulminatrix. Zie DONDER --EG1OEN.
Legio Septima. Zie LEON.
Legioen, in bet oude krijgswezen der Romeinen een korps van 3 a 6000 man ruiterij en voetvolk ; ieder L. was ingedeeld in 10 cohorten.
Legioen van Eer, eene ridderorde, 19 Mei
1802 ingesteld door Bonaparte als Eerste Consul,
ter belooning van mititaire en burgerlijke verdiensten, werd na 1804 onder het keizerrijk aanmerkelijk uitgebreid, 9 Juli 1814 door Lodewijk XVIII bestendigd, behoudens ettelijke wijzigingen, die na
de Juli-omwenteling opnieuw gewijzigd werden bij
ordonnantien van 23 en 25 Aug. 1830, terwijl sedert 1848 de beeltenis van Napoleon I als stichter
van deze orde op het eereteeken hersteld is.
Legitimisten, de aanhangers van den ouden
tak der Bourbons, die nog altijd den graaf van Chambord beschouwen als den eenigen wettig rectahebbende op den franschen troon.
Legnago, of Porto-Legnago, stad en vesting
in de venet. prov. Verona, aan de Etsch, 9 uren
gaans bezuidoosten Verona ; 10,500 inw.; is de zuidoostelijkste der vier vestingen, die den vermaarden

vierhoek van de Mincio-linie vormen. Reeds door
de Longobarden gesticht, werd L. 1796 ingenomen
door de Franschen.
Legnano, marktvlek in de lombard. prov. Milaan, aan de Olona, 6 um gaans benoordw. Milaan;
5200 inw.; vermaard door de overwinning der Milaneezen op Frederik Barbarossa 29 Mei 1176.
Legobien (Charles), fransch Jezulet, geb. te
St.-Malo 1652, gest. te Parijs 1708, was procurator
der missien in China. Men heeft van hem : Lettres
sur les progres de la religion a to Chine (Parijs 1697);
Histoire de l'edit de l'empereur de la Chine en faveur
de la religion chretienne (Parijs 1698); Eclaircissements sur, les honneurs que les Chinois rendent a
Confucius et aux morts (1698); Lettres de quelques
missionnaires de la compagnie de Jesus, ecrites de la
Chine et des hides orientales (1702); de groote opgang, dien deze Brieven maakten, gaf het denkbeeld
aan de hand tot de vermaarde verzameling der
Lettres edifiantes, waarvan pater L. de 8 eerste
deelen in het lick gaf.
Legonidec (Jean Francois), fransch taalgeleerde, geb. omstr. 1770 te Lannion, gest. 1838,
heeft zich ijverig toegelegd op de studie van het
Celtisch, en was een der voornaamste bewerkers van
de oprichting der Celtische akademie. Men heeft
van hem eene Gramniaire celto-bretonne (Parijs1807),
een Dictionnaire breton-francais (1821 ; 2e druk
1850); na zijnen dood verscheen nog van hem een
francais-breton (1847).
Legouve (Gabr. M. Jean Bapt.), fransch dichter, geb. 23 Juni 1764 te Parijs, gest. 20 Oct. 1812,
werd vooral vermaard door zijn lierdicht Le Write
des [emotes (1801), waardoor hij de geliefkoosde
dichter der vrouwen werd ; hij leverde ook verscheidene geachte treurspelen. Oeuvres, 3 dln. Parijs
1823.
Legrand ( Marc Antoine), fransch tooneelspeler
en blijspeldichter, geb. 17 Febr. 1673, gest. 7 Jan.
1728. In zijne blijspelen (bijeengebracht in Theatre,
4 dln. Parijs 1731 en 1771) doet hij zich kennen
als (na Moliere) den grootsten meester in den humoristischen volksstijl.
Legras (mevrouw), geboren de Marillac, op
haar 34e jaar weduwe geworden (1625) van Antoine Legras, den secretaris van Maria de Medicis,
wijdde bet overige van haar Leven aan de verpleging
van zieken en aan de verzorging van vondelingen.
In 1633 stichtte zij met Vincentius van Paula de
iustelling der Zusters van Barmhartigheid (zie het
art. BARMHARTIGHEID), en stierf te Parijs 1662.
Legris Duval, roomsch priester, geb. 1765
te Landerneau, in 't fransche dept. Finisterre, gest.
1819, was. een neef van den Jezulet Querboeuf. Hij
bleef in Frankrijk onder het Schrikbewind, kwam
zich aanbieden om de laatste troostmiddelen der
Kerk toe te dienen aan den ter dood veroordeelden
Lodewijk XVI, bedankte onder de Restauratie voor
bet hem aangebodene bisdom, doch was ijverig werkzaam ter herstelling van de geestelijke orden, inz.
van die der Jezuleten, in Frankrijk.
Leh, of Lei, ook wel Ladak, hoofdstad van
Middel-Tibet of Ladak, 1 uur gaans benoorden den
Indus, heeft 4000 inw. en is het punt van doortocht
voor den grooten karavanenhandel tusschen Indie
en Hoog Azie, en de voornaamste markt your de
Rine shawl-wol uit chineesch Tartarije.
Lehabieten, afstammelingen van Cham's zoon
Mitsraim; Gen. 10 : 13 ; I Chron. I :
Lehe, marktvlek in 't hanov. hertogdom Bremen ; 4500 inw.
—
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Lehnin

Leiningen

Lehnin, marktvlek met 1600 inw. in 't pruis.
reg.-district Potsdam ; fraaie mine der abdij 'Himmelpfort am See", waar sedert 1180 verscheidene
ascanische markgraven van Brandenburg begraven
liggen.
Lehrte, dorp in de hanov. landdrostij Luneburg, amt Burgdorf; 1300 inw.; kruispunt van verscheidene spoorweglijnen.
Leibitz, marktvlek in 't hongaarsche comitaat
Zips, een half uur gaans bezuiden Kesmark; 2500
inw.; in de nabijheid de Leibitzer Zwavelbron.
Leibnitz, vlek in Stiermarken, 7 uren gaans
benoordw. Marburg; 1500 inw.; de omtrek, die
Leibnitzerfeld beet, heeft vele romeinsche oudheden,
zelfs nog overblijfselen van de stad Solva.
Leibnitz (Gottfried Wilhelm, baron van), beroemd duitsch geleerde en philosoof, geb. 6 Job
1646 te Leipzig, waar zijn vader professor was, werd
1672 raad bij de kanselarij van den keurvorst van
Maintz, kwam vervolgens (met den zoon van den
kanselier vier jaren in Parijs doorbrengende 1672
—76) als een ijverig beoefenaar der wiskunde in
kennis met onzen beroemden Christiaan Huyghens,
bezocht daarna ook Londen, en kwarn door aan-.
houdende studien tot de uitvinding van de Differentiaalrekening. In 1700 stichtte L. te Berlijn de Akademie van Wetenschappen, werd later in Hanover
tot geheim justitieraad en historiograaf, door het
hof van Weenen tot baron en rijkshofraad, en door
tsaar Peter den Groote tot creheimraad benoemd, en
'
stierf te Hanover 14 Nov. 1716.
De eerste verzameling van zijne Werken werd bezorgd door Dutens
(6 dln. Geneve 1768); Guhrauer gaf in het Licht
Leibnitz' deutsche Schril ten (2 dln. Berl. 1838-40);
Erdmann leverde eene verzameling van L.'s philosophische Schriften (Berlijn 1840); en door Pertz
werd eene complete verzameling begonnen (le reeks
4 dln. Hanover 1845-47 ; 2e reeks 1847 en v.; 3e
reeks dl. 1-7, 1853 62).
Leicester, het oude Bata! Coritanorurn, stad
in het engelsche graafschap L., dat circa 38 vierk.
rnijlen groot is, 238,000 zielen telt, besproeid wordt
door den Welland, den Avon, eenige zich in den
Trent ontlastende rivieren, het Leicester-kanaal en
eenige andere kanalen, en doorsneden zoowel door
den grooten noorderspoorweg als ook door den
spoorweg, die -van de stad L. naar het noordwesten
loopt. De stad L. (hoofdplaats van het graafschap),
oudtijds de hoofdstad der Coritanen, was machtig
tijdens de anglo-saksische heptarchie, en sterk bevolkt tijdens de verovering door de Noormannen,
was indertijd de residentie der rnachtige graven van
L., en heeft thans 68,000 inw. Het graafschap L.
is begrensd door de volgende graafschappen: Derby
ten N. W., Nottingham ten N., Lincoln en Rutland
ten 0., Warwick ten Z. W., Northampton ten Z. en
Stafford ten W.
Leicester (Robert Dudley, graaf van), geb.
1531, zoon van den hertog van Northumberland,
was de gunsteling van koningin Elizabeth van Engeland. Welgemaakt en een hoveling van top tot
teen, was hij tevens een gewetenlooze intripnt.
Door zijn heinielijk huwelijk met de weduwe van
den graaf van Essex haalde hij zich wel is waar het
misnoegen der koningin op den hale, doch ‘‘'ist zich
desniettemin in hare gunst staande te houden, en
werd benoemd tot opperbevelhebber der engelsche
hulptroepen, die tegen de Spanjaardeu naar de Nederlanden werden gezonden; 19 Dec. 1584 zette hij
te Vlissingen voet aan Ival, en in Fehr. 1586 werd
hij ale Landvuogd der Nederlanden erkend, ofschoon

reeds in Nov. 1585 prins Maurits tot stadhouder
van Holland en Zeeland was gekozen. Eensdoels de
tegenwerking, die L. van 's lands Staten, inzonderheid van Oldenbarneveld, ondervond, anderdeels zijne
onbekendheid met onze zeden en gebruiken, instellingen en wat dies meer zij, en bij dat apes zijne
onbekwaamheid, ijdelheid, geveinsdheid en tal van
kwade neigingen, maakten het voor de Nederlanden
eene blijde tijding, toen L. in Nov. 1586 naar Engeland teruggeroepen werd. Reeds spoedig echter
kwam hij, in weerwil van de krachtige vertoogen
daartegen door de nederl. Staten aan Engeland's
koningin gedaan, andermaal naar ons land, en nu
werd L.'s streven om zich de alleenheerschappij te
verzekeren van dag tot dag duidelijker; hij deed
zeifs eene poging om Oldenbarneveld, prins Maurits
en andere voorname Nederlanders te laten optichten
ten einde hen gevankelijk naar Engeland te laten brengen. Eene samenzwering te Leiden gesmeed om L.'s
plannen te bevorderen werd ontdekt, en nu begreep
hij dat het tijd werd om zich nit de voeten te ‘ maken, daar no zijn leven niet Langer veilig was. Hij
bezocht vluchtig Noord-Holland en Utrecht, vertrok
in Nov. 1587 naar Vlissingen, stak van daar naar
Engeland over, en legde 17 Dec. 1587, op last van
koningin Elizabeth, de landvoogdij der Nederlanden
neder. Wel was er reeds spoedig sprake van, hem
ten derden male naar de Nederlanden te zenden ;
doch eer het zoover kwam wend hij, op reis zijnde
naar het kasteel Kenilworth, te Cornbury in het
graafschap Oxford door eene ongesteldheid overvallen, en stierf daar 14 Sept. 1588. De koningin
vergat hem zear spoedig, en koos tot zijn opvolger
in hare gunsten zijnen 21-jarigen stiefzoon, den
graaf van Essex (zie Essex). Het vermoeden, dat L.
zijne eerste vrouw, Amy Robsart, door vergif van
leant gemaakt had, is de stof van Walter Scott's roman »Kenilworth - .
Leichhardt (Friedrich Wilh. Ludwig), geb.
23 Oct. 1813 te Trebatsch bij Beeskow, wijdde zich
aan de geneeskunde en natuurk. wetenschappen en
ging 1841 naar Sidney, van waar hij eene groote
reis ondernam in het binnenland van Australia's
continent (het Dagboek daarvan in het Duitsch door
Zuchold, Halle 18511, terwijl hij op eene tweede
reis (in 1849) den dood vond.
Leichlingen, stad in Rijnpritisen, aan de
Wripper, ruirn 5 uren gaans bezuidoosten Dusseldorf; 4400 inw.
Leiden,nieuwe spelling voor Leyden.ZieLeyneN.
L
Leiderdorp. Zi.e -_,EYDERDORP.
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Leidsehendam. Zi.0 ..EYDSCHENDAM.
Leigh, stad in 't engelsche graafsch. Lancaster,
ruirn 4 omen gaans bewest. Manchester; 5200 inw.
Leighton Buzzard, stad in het engelsche
graafschap Bedford, circa 7 omen gaans bezuidwest.
Bedford, aan de Ouse en het Great-Junction-kanaal.
.e L_EYMU1DEN.
Leimuiden. Zie
Leine, rivier in Duitschland, ontspringt op den
Hundeshagen (Hartsgeb.) bij Worhis, komt in Hanover, waar zij Gottingen bespoelt, wordt bij de stad
Hanover bevaarbaar, vormt bij Neustadt met hare
moerassige oevers den Leinemoor, en valt, na 26
inijlen loop, beneden Schwartnstedt in de Aller.
Naar de L. droeg een departement van bet koninkrijk
Westfalen den naam van Leine-departement (iioofd—

plaats Gottingen).

Leiningen, een gernediatiseerd duitsch grafelijk Buis, dat zich 1317 door de graven Frelerik V
en Joffried van L. in twee hooldlinien, en later weder
in verscheidene andere linien splitste.

Leinster

Lekkerkerk

Leinster, of Lagenia, een der vier groote
provincien van lerland, waarvan het 't zuidoostelijk
gedeelte beslaat, worth ten 0. begrensd door de
Iersche Zee, is ruim 358 vierk. alien groot, bevolkt
wet 1,440,000 zielen, heeft tot hoofdplaats Dublin
(de hoofdstad van gebeel lerland), en is ingedeeld
in 12 graafschappen, nl.: Louth, East-Meath, Dublin, Wicklow, Wexford, Carlow, Kilkenny, Kildare,
Queen's County, King's County, West-Meath, en
Longford.
Leipa, of Boheemsch-Leipa, stad in Bohemen,
9 uren gaans benoordoosten Leitmeritz; 6000 inw.
Leipnik, stad in Moravie, ruim 3 uren gaans
benoordw. Prerau; 4000 inw.
Leipzig, in rang de tweede stad van het koninkrijk Saksen, in 't noordwestelijk gedeelte des
lands, is de hoofdplaats van het (ruim 63 vierk.
mijlen groote, met ruim 506,000 zielen bevolkte)
district L., heeft 80,000 inw., en is vooral vermaard
door zijne drie jaarmarkten of misses (Paasch- of
Jubilate-mis, Michaelis-mis, en de minst belangrijke
Nieuwejaars-mis), waarvan de beide eerstgenoemde
reeds dagteekenen uit de regeering van markgraaf
Otto den Rijke (1156-89), en die zich vooral in
de 19e eeuw zeer uitgebreid hebben ; inzonderheid
de Paaschmis is wereldberoemd, en wordt ook wel
Boekhandelaarsmis genoemd, omdat de boekhandel
daarvan het voornaamste bestanddeel uitmaakt. De
stad L. is de geboorteplaats van Kastner, Teller,
Fabricius, Leibnitz, Thomasius. De naam L. is ontleend aan het slawische woord Lipa, d. i. Lindenboom ; en reeds in 1015 wordt L. als stad vermeld.
In de nabijheid van L. bevochten de Zweden tweemaal (1631 en 1642) eene belangrijke overwinning
op de Keizerlijken. Reeds in den Schmalkaldischen
oorlog had L. eene harde belegering doorstaan (1547),
doch twee eeuwen later (1745) werd L. ingenomen
door de Pruisen, en 1756 door Ferdinand van Brunswijk, terwijl Davoust zich van L. meester maakte
1806 na den slag bij Jena. Maar de grootste vermaardheid erlangde L. door den bloedigen veldslag
of liever de bloedige veldslagen, bekend onder den
naam van Volkerschlacht, d. i. Volkeren-slag, die
nabij L. geslagen werd 16-18 Oct. 1813 door de
Franschen onder aanvoering van Napoleon tegen drie
armeen, namelijk de Silezische armee onder Blucher
(60,000 man), de Groote of Boheemsche armee onder Schwartzenberg (134,000 man), en de Noorderarmee onder Karel Jan van Zweden (50,000 man).
Men mag veilig aannemen, dat 2000 kanonnen in
dezen slag aan het vernielingswerk deelnamen ; en
zonder den afval der Saksische troepen zou wellicht
de uitslag minder ongunstig geweest zijn voor de
Franschen, die, na den hardnekkigsten en heldhaftigsten tegenstand, eindelijk genoodzaakt werden
hunne stellingen te verlaten. Het verlies der Franschen wordt berekend op 68,000 man (waaronder
30,000 gevangenen); dat der verbondene mogendheden op 48,000 man. — Nog verdient van L. vermelding bet Leipziger Colloquium, dat van 3 tot 23
Maart 1631 te L. gehouden werd door gereformeerde
en lutbersche godgeleerden, om zich over de dogmatische geschilpunten der beide kerkgenootschappen
te verstaan, en, zoo mogelijk, tot eenbeid te komen. Zoo ook noemt men Leipziger Colloquium of
Leipziger Disputatie de vergadering, die Luther
van 27 Juni tot 16 Juli 1519 met Karlstadt en Eck
in den Pleissenburg te L. hield, en waarin boofdzakelijk over het leerstuk van het pauselijk primaat
gehandeld werd. Wijders vermelden we hier nog het
Leipziger Interim (zie INTERIM).

Leiria, 1) stad in Portugal, prov. Estremadura,
14 a 15 mijlen benoordoosten Lissabon, aan de samenvloeiing van de Liz en de Lena ; 2300 inw. Door
Alfons Henriquez werd L. aan de Mooren ontweldigd,
doch deze heroverden het zeer spoedig, en eerst in
de 13e eeuw kwam L. voor goed in de macht der
Christenen onder Sancho 1; bet was vervolgens de
residentiestad van verscheidene koningen. — 2) stad
in Spanje; zie LERIA.
Leisnig, stad in Saksen, II uren gaans bezuidoosten Leipzig; 6000 inw.; geboorteplaats van den
philosoof en geschiedschrijver Schwartz.
Leith, voorheen Inverleith, stad in bet schotsche graafschap Edinburg, ligt aan den Frith of
Forth, een half uur gaans benoordoosten de stad
Edinburg, waarvan L. de haven is, en heeft 31,000
i nwoners.
Leitha, of Leytha, rivier in Oostenrijk, ontstaat
derdhalf uur gaans bezuiden Wienerisch-Neustadt
nit de vereeniging van de Schwarzau en de Pitten,
vormt over eenige uitgestrektheid de grensschetding
naar Hongarije, en valt nabij Wieselburg in eenen
arm van den Donau, na 24 mijlen loop. Rechts van
de L. op de hongaarsche grenzen het Leitha-gebergle,
zijnde een smalle uitlooper van de stiermarksche
Voor-alpen.
Leitmeritz, stad in Oostenrijk, aan de Elve,
8 mijlen benoordw. Praag; 7500 inw.; is de hoofdplaats van den kreis L. (57 vierk. mijlen, met
412,000 zielen).
Leitner (Karl Gottfr., ridder von), oostenrijksch
lierdichter en novellist, geb. 18 Nov. 1800 te Gratz.
Gedichte (2e druk Hanover 1857).
Leitomischl, stad in Bohemen, aan de rivier
Lautschna, 10 uren gaans bezuidoosten Chrudim;
7000 inw.
Leitrim, het noordoostelijkste graafschap der
iersche prov. Connaught, ligt tusschen de graafschappen Fermanagh ten 0., Donegal ten N., Longford ten Z. 0., Roscommon en Sligo ten W., is 29
vierk. mijlen groot, bevolkt met 112,000 zielen,
wordt besproeid door de rivieren Shannon en Bonnet en door verscheidene meren, en heeft tot hoofdplaats het vlek Carrick-on-Shannon. Vijf kwartier
gaans benoord. Carrick, insgelijks aan den Shannon,
ligt het eertijds aanzienlijker vlek L., dat thans
slechts 300 inw. heeft.
Lek, een arm van den Rijn, begint reeds beneden Wijk-bij-Duurstede den naam van L. te dragen,
stroomt van daar tusschen de provincie Utrecht en
't voormalige graafschap Culemborg (prov. Gelderland), komt eerst voorbij Vianen, dan fangs Schoonhoven (prov. Zuid-Holland), en valt hij Crimpen in
de Maas.
Lekain (Henri Louis), een der uitstekendste
fransche tooneelspelers van zijnen tijd, geb. 14 April
1728 te Parijs, was eerst goudsmid, werd door de
bescherming van Voltaire lid van het 'Theatre francais”, en stierf 8 Fehr. 1778. De Memoires van L.
zijn uitgegeven door Talma.
Lekkerbeetje. Zie ABRAHAMS (Gerard).
Lekkerkerk, dorp in Zuid-Holland, aan de
Lek, 3 uren gaans beoosten Rotterdam, en even ver
bewesten Schoonhoven ; 800 inw.; bekend is de
Boer van L. genaamd Gerrit Bastiaanse de Hals, op
48-j. leeftijd gestorven in 1668; hij was zalmvisscher van beroep, en de langste man, die ooit in
Nederland geboren is: zijne lengte bedroeg 8 voet
3 duim rijnlandsche maat, en personen van eene
toch reeds meer dan gewone lengte konden recht
overeind onder zijne armen doorloopen ; hij was
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Lekkerland

Lemmer

tevens vrij gezet-van statuur. Slechts 2 rijulandsche
duim korter dan hij was Trijntje C. Keever, bekend
in ons land als de langste vrouw ; zie EDAM.
Lekkerland, of Nieuw-Lekkerland, dorpje in
Zuid-Holland, aan de Lek,. vijfdhalf uur gaans ten
W. N. W. van Gorinchem, en derdhalf uur gaans
bewesten Sliedrecht.
Lekkum, of Leckum, ook Lekheim, dorp in
Friesland, een half uur gaans benoordw. Leeuwarden ; 450 inw.; werd 1583 grootendeels platgebrand
door de Spanjaarden.
Lekozja, turksche naam your Levkosia of Nikosia op Cyprus.
Leksmond, of Lexmond, oudtijds Latsmunde,
dorp in Zuid-Holland, aan de Lek, en aan den straatweg tusschen Gorinchem en Vianen, 5 kwartier gaans
ten W. Z. W. van Vianen ; 1300 inw.; Melis Stoke
noemt L. in 1137 eene waste stede", die in dat jaar
door Floris den Zwarte, broeder van graaf Dirk IV,
platgebrand werd.
Le Laboureur (Jean), fransch geschiedschrijver, geb. 1623 te Montmorency, gest. 1675,
was prior van Juvign6 en aalmoezenier des konings.
Men heeft o. a. van hem Tombeaux des personnes
illustres (Parijs 1642 in fol.).
Lelegen, in den voor-helleenschen tijd een

Loma, groep eilanden in nederl. 0. I., in de
Straat van Carimata, westelijk aan de westkust van
Borneo.
Lemaire (Jean), bijgenaamd van Belges, fransch
geschiedschrijver en dichter uit de 15e eeuw, geb.
te Belges (Bavai) in Henegouwen omstr. 1473, gest.
omstr. 1547. Onder vele andere werken heeft men
van hem : Illustration des Gaules (Parijs 1512 in foL),
in welk werk hij de Franken laat afstammen van
Francus, zoon van Hector.
Lemaire (Jac.), hollandsch zeevaarder, ontdekte 1615 met Schouten de naar hem genoemde
neengte (Street Lemaire) bezuiden het Vuurland ;
na die doorgestevend te zijn bevoer hij deZuidzee,
bezocht Nieuw-Guinea, deed Batavia aan, en stierf
op de terugreis naar Europa (1616).
Lemaki, of Lemmaken, naam der ruthenische
bevolking in de hongaarsche comitaten Beregh en
Unghvar.
Leman (het meer), bij de ouden ook wel eens
Accion pales genoemd, beet tegenw. Meer van Geneve.
Dit meer gaf zijnen naam aan een departement L.
van het fransche keizerrijk, gevormd nit bet noor-

tegelijk met de Pelasgen genoemd, en volgens sommigen nit Carte herkomstig yolk, dat zich aanvankelijk op Creta nederzette, zich van daar in bet zuiden van den Peloponnesus verspreidde, en vervolgens in Megaris, in Etolie, in Eubea en in KleinAzle. De eerste koning van Lacedemonie (omstr.
1740 v. Chr.) was een Lelex; een andere Lelex regeerde met Megara (omstr. 1580 v. Chr.): beide
koningen schijnen eehter sleeks te beschouwen als
personificatie van het yolk der L.
Lelewel (Joachim) ,poolsch geschiedschrijver
en oudheidkundige, geb. 21 Maart 1786 te Warschau, tot 1824 professor te Wilna, was 1830 een
der voornaarnste bevorderaars van de poolsche omwenteling, vluchtte naar Frankrijk, hield sedert 1833
verblijf te Brussel, en stierf 29 Mei 1861 te Parijs.
Ilij is een der geleerdste en degelijkste geschiedschrijvers der Polen. Zijne voornaamste werken zijn:
Dzieje polski (Warschau 1829); Polska odradzajaca
sie (Brussel 1843; fransche vertaling Considerations
sur retat politique de l'anctenne Pologne, 2 dln. Parijs
1844); .Ond-poolsche Bibliographic" (2 dln. Warschau 1823-26); Polska srednich wiekow (3 dln.
Posen 1846-51); en vooral ook : Geographic du
moyen age (4 dln. Berlijn 1852 met atlas), zoomede
Geographic des Arabes (2 dln. Parijs 1851).
Lelex, twee lelegische koningen. Zie LELEGEN.
Lellens, 1) dorp in de nederl. prow. Groningen,
3 uren gaans westelijk bezuiden Appingedain ; '250
inw.
2) dorp op het nederl. 0. I. eiland Java,
district Bandong ; 1636 werd er een groot kolliepakhuis gebouwd, dat reeds 30 Mei 1638 door brand
vernield werd.
Lely (Peter), eigenlijk Peter van der Files, d uitsch
portretschilder, geb. 1618 te Soest in Westfalen,
was een navolger van Van Dijck, begaf zich naar
Engeland, werd hofschilder van Karel I, en rnaakte
het laatste portret van dies worst in (le gevangenis

van Hampton-Court. Vervolgens in dienst van Cromwell, werd hij 1668 door hare! II tot ridder en
kamerheer verheven, en stierf te Londen 1680. Zijn
aanzienlijk kunstkabinet, waarvan de met P. L. gernerkte teekeningen zich nog in handen van vele
verzamelaars bevinden, ward verkocht voor 26,000
pond sterling.

derdeel van Savoje, toegevoegd aan de stad en het
rechtsgebied van Geneve. — Onder het fransche
keizerrijk droeg bet zwitsersche kanton Waadt ook
een oogenblik den naam van kanton L.
Lembaye, stad in 't fransche dept. BassesPyrenees, 7 uren gaans benoordoosten Pau; 1400 inw.
Lemberg,oiLeopol,00stenrijksehe stad, hoofd stad van Galicie, 38 mijlen beoosten Krakau; 70,000
inw.; drip handel met Oostenrijk, Pruisen, Rusland,
Moldavie ; geboorteplaats van Stanislas Leczinsky.
Omstr. 1259 gesticht door hertog Leo, werd L.
1656 te vergeefs belegerd door de Russen ; 1671
ingenomen door de Turken ; 1704 bemachtigd door
Karel XII, die er Stanislas Leczinski tot koning van
Polen liet kronen. In den omtrek zontinijnen. Bij de

eerste deeling van Polen (1772) kwarn L. aan Oostenrijk.
Lemercier (Louis Jean Nepornacene), fransch
dichter, geb. 21 April 1771 te Parijs, gest. 8 Juni
1840, schreef blijspelen, treurspelen, rnelodramen,
en ook vele helden- en leerdichten.
Lemgo, lat. Lemgovia, stad in Lippe-Detmold,
5 uren gaans benoorden Detrnold ; 4600 inw.; vroeger Hanze- en rijksstad ; geboorteplaats van Kampfer.
Lemierre (Ant. Martin), fransch tooneeldichter, geb. 12 Jana 1723 te Parijs, gest. 4 Juli 1793
te St.-Germain-en-Laye. Zijn treurspel getiteld
Guillaume Tell nerd na het uitbarsten van de omwenteling een der lievelingsstukken van het publiek.
De Oeuvres van L. (3 dln.,,Parijs 810).
Lemland, een der Alands-eilanden.
Lemmaken. Zie _EMAK1.
Lemmer (de), voornaam dorp, of liever vlek,
in Friesland, aan de Zuiderzee, oudtijds (tot in de
13e eeuw) Lenna genaamd, is na Harlingen een der
beste en voornaarnste havens van Friesland; bet ligt
5 uren gaans bezuidw. Heerenveen, en heeft 3000
inw. In 1516 nerd de L., op de kerk na, geheel
platgebrand; 1521 het de geldersche stadhouder een
sterk blokhuis aanleggen, dat 1523 door de burgundiers veroverd en geslecht nerd ; 1581 werd de L.,
met Kuinre en Slooten, door de Staatschen aan de
Spanjaarden ontweldigd ; 1672 nerd de L. opgeeischt door de Munsterschen, doch niet door hen
aangetast ; 27 Sept. 1799 kwam een engelsch eskader voor de L. ten linker, en nerd 29 S(tt. gebornbardeerd gedurende twee uren, totdat de Oranjevlag van den toren nitgestoken nerd, en de Engel-

Lemno
schen zich gelijktijdig van de L. meester mnakten ;
reeds 13 Oct. echter werden de Engelscheu genoodzaakt in allerij1 voor de krijgsmacht der patriotistische partij te vluchten, waarbij eenige huizen door
hen geplunderd werden. Watersnood Fehr. 1825.
(Nye en Olde), twee friesche dorpen ; zie de
—L.
artt. NYELAMER en OLDELAMER.
Lemno, bet oude Myrina, stad in europeesch
Turkije, hoofdplaats van het eiland Stalimene of
Lemnos, op de westkust: 2000 inw.
Lemnos, thans Stalimene, oorspronkelijk Diopolis en Hypsipyle, eiland in de Egeische Zee, ten
Z. van de eilanden Imbros en Samothrace; men
vond er vulkanen, daarom hield men het voor het
verblijf van Vulcanus, die geacht werd daar nedergekomen te zijn, toen hij uit den hemel werd geworpen. Het werd oorspronkelijk bevolkt door de Pelasgen ; deze werden alien op eenen nacht vermoord
door hunne vrouwen, toen die zich veronachtzaamd
zagen voor vreemden. Kort na deze gebeurtenis deden de Argonauten het eiland aan, en de vrouwen
van L. haastten zich om hen te ontvangen. Omstr.
1100 v. Chr. kwamen nieuwe nit Attica verjaagde
Pelasgen zich op L. nederzetten. Later maakten de
Cariers er zich meester van. Darius I nam het 511
in bezit. Eindelijk onderwierp Miltiades het omstr.
495 v. Chr. aan de wetten van Athene. Intusschen
stond het verscheidene malen tegen dis republiek
op, voornamelijk gedurende denBondgenooten-oorlog
(359-356). Het eiland L. had twee steden, Hephestias en Myrina, en een vermaard labyrinth of
doolhof. De bevolking van L. bedraagt thans ruirn
12,000 zielen ; de grootte van L. is ruim 9 vierk.
mijlen.
Lemoine (Francois), of Lemoyne, fransch historie-schilder, geb. 1688 te Parijs, eerste schilder
des konings, werd ten gevolge van ondervondene
onrechtvaardigheden krankzinnig, en beroofde zich
4 Juni 1737 van het !even.
Lemontey (Pierre Edouard), fransch schrijver,
geb. 1762 te Lyon, gest. 1826 te Parijs. Na zijnen
dood verscheen van hem Histoire de la Rdgence et
de la minorite de Louis XV (2 din. Parijs 1832).
Behalve vele andere historische geschriften vindt men
in zijne Oeuvres (7 din 1829-31) ook een roman
en eene opera.
Lemos (Pedro Juan, graaf van), geb. in Spanje
omstr. 1560, gest. 1634, werd 1609 president van
den raad van Indic, 1611 onderkoning van Nape's,
en was steeds een beschermer der letterkundigen.
Cervantes heeft hem zijnen roman .Persiles" opgedragen.
Lemovicen, een Gallisch yolk in Aquitania 1a,
tusschen de Bituriges Cubi ten N. en de Cadurci
ten Z., had tot hoofdplaats Angustoritum, later Lemovices, thans Limoges. — Cesar maakt gewag van
een yolk, dat hij Lemovices Armoricani noemt, en die
tot hoofdstad hadden Ratiatum in Aquitania 2a, niet
ver van den mond der Loire, tusschen Nantes en
Machecoul ; in de nabijheid bevindt zich eene plaats,
welke nog tegenw. la Limousiniere heet.
Lempa, de grootste rivier van Middel-Amerika,
komt nit het meer van Guija benoordw. San-Salvador,
besproeit dien staat, en valt na 60 mijlen loop in
den Grooten Oceaan.
Lemps (le Grand-), stad in 't fransche dept.
Isere, 4 mijlen ten N. W. van Grenoble; 2000 inw.
Lemsterhoek, voormalig dorp in Friesland,
1 uur gaans bewesten de Lemmer, werd in 1410
door den utrechtschen veldheer Adolf van Swieten
le your en te zwaard verwoest.
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Lemsterland, eene grietenij in de provincie
Friesland, in nude tijden zeer vermaard als oorlogstooneel. De Lemster-Vijfga, bestond eerst uit de
dorpen Lemmer, Ecsterga, Follega, het door de
Zuiderzee verzwolgen Bandt of Bantega, en het 1410
platgebrande Lemsterhoek ; later nit de drie eerstgenoemde dorpen benevens Oosterzee en Eaten.
Lemuel (koning), wiens moeder hem voorhoudt
(Spreuken 31 : 1, 4), dat koningen niet met vrouwen moeten boeleeren, en zich niet aan deu wijnbeker te buiten gaan.
Lemuren, of Larven, zoo noemden de Hetruriers en de Romeinen de zielen of schimmen der
afgestorvenen, inzonderheid de droevige en ongelukkige zielen. Men beschouwde hen als kwaadberokkenende godheden, en stelde hun ter eere feesten in, genaamd Lemurien.
Lena, rivier in aziatisch Rusland (in Siberie),
komt uit het Baikal-gebergte, stroomt N. 0. waarts
tot Jakoetsk, loopt vervolgens noordwaarts, en ontlast zich na een loop van 500 mijlen in de IJszee.
Lenape. Zie LENNAPEN.
Lenca, een Indianen-stam in het binnenland
van Honduras ; zij spreken een tongval van het zoogenaamde Chontal.
Lencloitre, stad in 't fransche dept. Vienne,
4 uren gaans ten W. van Chatellerault ; 2000 inw.
Lenclos (Ninon de), beroemde vrouw uit de
17e eeuw, geb. te Parijs 15 Mei 1616, gest. 17 Oct.
1706, was de dochter van een welgesteld edelman
uit Touraine. Op 15-j. leeftijd, door den dood barer
ouders, haar eigen rneester geworden zijnde, gaf zij
den vrijen loop aan hare neiging tot vermaak. Schoon,
geestig, en eene niet onaanzienlijke fortuin bezittende, wende zij zich aan eene geheel epicuristische
philosophic, stelde het aangaan van een huwelijk
geheel nit hare zinnen, en hield er slechts minnaars
op na, die zij, zonder er eerie gewetenszaak van te
maken, bedroog. Het ongeloof parende aan losbandige zeden, weerstond zij voortdurend de pogingen
van hen, die haar tot de godsdienst en de deugd
wilden teTugbrengen. Overigens hield zij steeds de
uiterlijke welvoegelijkheid in het oog, en was zeer
gezocht door de dames nit de hoogste standen, zooals de Maintenon, de La Sabliere, de La Fend, de
La Fayette en vele andere, die niet schroomden haar
den naam van vriendin te geven. Haar huis was de
verzamelplaats van de aanzienlijkste en beroemdste
personen, die het hof en de stad opleverde. Ninon
bleef in het bezit harerbekoorlijkheden tot op vergevorderden leeftijd. Deze wulpsche vrouw schitterde
ook door haren letterkundigen smaak; Moliere,
Saint-Evremond, Fontenelle, raadpleegden haar over
hunne werken ; zij ried het genie van Voltaire, ontving den jongen dichter reeds toen hij de school
verliet, en vermaakte hem, bij haren dood, 2000
francs tot aankoop van boeken. Zij was altijd eene
getrouwe vriendin, eene verstandige raadgeefster
voor hare vrienden, en hielp hen dikwijls ook met
geld. Men heeft van haar eenige Lettres aan SaintEvremond (in de x0euvres" van dien schrijver). He
Correspondances de Ninon avec Villarceaux, Sevigne

enz. zijn verdichte werken.
Lendinara, oude stad in het Lombardischvenetiaansche, 4 uren bewesten Rovigo ; 6000 inw.
Lengefeld, 1) stad in Saksen, distr. Zwickau,
in het Ertsgebergte, 6 uren gaans bezuidoosten
Chemnitz ; 3100 inw. — 2) eigenlijk Lengenfeld,
stad in Saksen, district Zwickau, in het Voigtland,
ruim 10 uren bezuidwesten Chemnitz ; 4600 inw.

Lengenfeld. Zie LENGEFELD 2).
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Lengerich, stad in pruis. Westfalen, ruin] 3
mijlen ten N. 0. van Munster; 1400 inw. De preliminairen van den Westfaalschen vrede werden hier
geteekend.
Lengfu.rt, viek in den beierschen kreis Unterfranken, aan den Main; 2100 inw.
Lenglet du ,Fresnoy (Nicolas), fransch
schrijver, geb. 4 Oct. 1674, werd wegens de vinnigheid, waarmede hij de pen voerde, onder Lodewijk XV herhaalde malen in de Bastille gekerkerd,
en stierf 18 Jan. 1755. Voornaamste werken zijn :
Methode pour etudier la geographic (4e druk 2 din.
1768); Mdthode pour etudier l'histoire (1713 ; beste
editie van Drouet, 15 din. 1772); Histoire de Jeanne
de Arc (2 din. Parijs 1733-34).
Lengnau, dorp in Zwitserland, kanton Bern,
anderhaif uur gaans benoorden Buren, aan den voet
van bet Juragebergte. Veldslag tusschen de Franschen en Zwitsers 1798.
Lengsfeld, stad in Saksen-Weimar-Eisenach,
aan de Fulda, ruim 6 uren gaans bezuidw. Eisenach ;
3000 inw. en drie kasteelen.
Lennapen, eene inbeemsche volkengroep van
Noord-Amerika, was vOer de komst der Europeanen
in een groot aantal volkeren gesplitst, die alien beoosten de Alleghanybe•gen woonden, van kaap Breton tot kaap Hatteras. Hun zielental is aanmerkelijk
verminderd ; de voornaamste volksstammen, die tegenwoordig van deze groep bestaan, zijn : de Sawanoe
in den staat Indiana ; de Sakis en de Ottogamis tangs
den bovenloop van den Mississippi ; de Miatnis en
de Illinois in de staten Indiana, Illinois en Michigan ;
de Lenni-Lennapen of Delawaren, tegenwoordig op
de oevers van den Arkansas; de Micmaks (Soerikeezen), op de oostkust van Canada en de naburige
eilanden ; de Algonkijnen en de Chippaways, in Michigan en het district Huron ; de Knistenaux in
Neder-Canada en Labrador. Hunne taal heeft overeenkomst met die der Samojeden.
Lenne, rivier in Westfalen, ontspringt op den
Kahlen-Astenberg, en valt na ruim 17 mijlen loop
boven Westhofen in de Roer. Een ggeelte der
Saueriandische Bergen heet naar deze rivier het
Lenne-g eberg te.

Lennep, stad in de pruisische Rijnprovincie,
aan de kleine rivier L., 9 uren gaans bezuidoosten
Dusseldorf; 7600 inw.
Lennep (David Jacobus van), nederl. philoloog
en lat. dichter, geb. 15 Juli 1774 te Amsterdam,
sedert 1799 professor aan 't atheneiim aldaar, gest.
10 Febr. 1853. — L. (Jan van), zoon van den
vorige, beroemd nederl. romanschrijver en dichter,
geb. 25 Maart 1802. Van zijne tal•ijke uitmuntende
pennevruchten noemen wij hier slechts De Boos van
Dekama, be Pleegzoon, Onze Voorouders, Haarlems
verlossing, Klaasje Zevenster. Eene complete editie

van al de werken van L. is thans (1867) ter perse
in 4 dln.
Lennox (Charlotte), engelsche romanschrijfster,.geb. 1720 te New-York, gest. 1804 te Londen.
Bijna al hare romans zijn ook in het Fransch vertaald.
Lennox, graafschap in Schotland. Zie LENOX.
Leno, stad in het Lombardisch-venetiaansche,
5 uren gaans bezuiden Brescia ; 4000 inw.
Lenoir (Marie Alexandre), fransch kunsthistoricus, geb. 26 Dec. 1761 te Parijs, gest. 10 Juni
1839 als opzichter aldaar over de kunstschatten der
kathedraal van Saint-Denis. Men heeft van hem :
AIusee des monuments francais (8 din. Parijs 1800
—22), en Histoire des arts en France (Parijs 1811).

LenOrMand (Marie Anne), fransche kaartlegster, geb. 27 Mei 1772 te Alencon, kwam door
de gunst van keizerin Josephine spoedig in naam
en in welgesteldheid, werd echter 1809 uit Frankrijk gebannen, en wreekte zich daarover door (de
eerst in 1814 in druk verschenene) Souvenirs prophetiques d'une Stbylle sur les causes de son arrestation,

waarin zij den val van Napoleon voorspelde. Veel
opzien baarden hare Mdmoires historiques et secretes
de l'imperatrice Josephine (2 din. Parijs 1820). Zij
stierf te Parijs '25 Juni 1843.
Lenormant (Charles), fransch kunsthistoricus
en archeoioog, geb. 1 Juni 1802, conservator aan de
bibliotheek van Parijs, en sedert 1848 prof. der
egypt. archeologie aan het College de France, gest.
22 Nov. 1859. Voornaamste werken : Des artistes
contemporains (2 din. Parijs 1833); Tresor de numismatique et de glyptique (5 din. Parijs 1836-50);
Musee des antiquites egyptiennes (Parijs 1842); Elite
des monuments ceramographiques (3 din. 1844-57);
Questions historiques (2 din. Parijs 1845); Introduction a l'histoire orientale (Parijs 1838).
Lenox, het oude Levina of Elgovia, oud landschap in Schotland, ten N. van den Clyde, is tegenwoordig ingedeeld bij de graafschappen Stirling en
Dumbarton. Het was eertijds een graafschap, later
tot hertogdom verheven, toebehoorende aan een tak
van de familie der Stuarts. Matthew Stuart, graaf
van Lenox, was de vader van Henry Darnley, die
door zijn huwelijk met Maria Stuart het graafschap
aan de kroon bracht. Het werd naderhand geschonken aan een natuurlijken zoon van Karel II bij de
hertogin van Portsmouth, en deze vereenigde den
titel van graaf van Lenox met dies van hertog van
Richmond. Zie RICHMOND.
Lens, lat. Lentium of Lendum, stad in het fransche dept. Pas-de-Calais, ruim 4 uren gaans bezuidoosten Bethune; 2600 inw. De maa•schalk de Gassion sneuvelde onder de muren van L. 1647, en
Conde behaalde er eene groote overwinning op de
Keizerlijken 1648. Er is een ander Lens in Belgie,
prov. Henegouwen, aan de Bender, ruim 3 uren
gaans benoordw. Bergen (Mons); 2500 inw.
Lens (Gilles de), baron d'Aubigny, onderteekenaar van de Unie van Brussel in 1577, was het jaar
te voren door de Algemeene Staten naar Engeland
gezonden om daar help te zoeken, an met eene
aanzienlijke som gelds tot stijving van 's lands kas
van daar teruggekeerd.
Lens (Andreas Cornelis), beroemd historicschilder, geb. te Antwerpen 1 Maart 1739, gest. te
Brussel 30 Maart 1822. Ook als schrijver heeft hij
een geachten naam ; van zijne werken verdient inz.
melding Le costume des peuples de l'antiquite,prouve
par les monumens.

Lent, dorp in Gelderland, 20 minuten gaans
benoordw. Nijmegen ; 1000 inw.; ligt aan de Waal,
en staat met Nijmegen in gemeenschap door middel
van cane gierbrug; L. werd geheel overstroomd in
oudejaarsnacht van 1833 op 1834, zoodat er slechts
5 huizen onbeschadigd bleven.
Lentagio, tegenwoordige naam van het vlek
Tagina, in Umbrie (zie RUSTA..GALLORUM), waar Narses, veldheer van keizer Justinianus, in 552 de nederlaag toebracht aan Totila, koning der Ostrogothen.
Zie TAGINA.
Lentini, of Leontini, het oude Leonlium, stad
op Sicilie, 6 uren gaans bewesten Agosta ; 7400 inw.,
verwoest door eene aardbeving 1169.
Lentulus, naam van een tak der romeinsche
familie Cornelius, die verscheidene consuls aan de
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republiek gegeven heeft.
L. Sara (P.Cornelius),
een der voornaamste medeplichtigen van Catilina,
trachtte de afgevaardigden der Allobrogen tot die
samenzwering over te halen, en vertrouwde hun
brieven toe, door hem en de voornaamste saamgezworenen geteekend. Verraden en in de gevangenis
geworpen, werd hij gewurgd ; hij was consul geweest
in 71 v. Chr. — L. Spinther (P. Cornelius), consul in 53 v. Chr., was de vriend van Cicero, en droeg
veel bij tot zijne terugroeping. In de burgeroorlogen
hield hij de partij van Pompejus.
Lentz (Harald Otmar), duitsch natuurkundige,
geb. 1799 te Schnepfenthal. Voornaamste werken :
Die Schlangenkunde (Gotha 1832); Gemeinnutzige
Naturgeschichte (3e druk 5 dln. Gotha 1831-55);
Zoologie der Griechen and Romer (Gotha 1856).
Lentzburg, stad in Zwitserland, kanton Aargau, 3 uren gaans beoosten Aarau, eertijds hoofdpl.
van een graafschap L.; 2000 inw.
Lentzen, Lenzen, stad in pruisisch Saksen, 17
mijlen benoordw. Potsdam, aan het door de Lockenitz doorstroomde Lenzener-meer ; 3000 inw.; overwinning der Duitschers onder koning Hendrik I op
de Redariers (929).
Leo, deze naam is gedragen door een aantal
verschillende personen : keizers,. koningen, pausen,
heiligen, schrijvers, enz.; wij zullen de voornaamste
bier laten volgen, en die indeelen in vier rubrieken.
I. Keizers van het Oostersche rijk.
Leo I, bijgenaamd de Oude en de Groote, keizer van 457 tot 474, was geboortig uit Thracie, en
kwam door den steun van den patricier Aspar op
den troon als opvolger van Marcianus. Hij bekrachtigde bet concilie van Chalcedon, en verschafte den
vrede aan het keizerrijk, na groote voordeelen behaald te hebben op de Barbaren. In den oorlog met
de Vandalen werd hij door Aspac verraden, en liet
dien veldheer, zoomede diens geheele familie, ter
dood brengen (471) in weerwil van de diensten, die
Aspar hem vroeger bewezen had. — L. II, of de
Jonge, zoon van Zeno den Isaurier en Ariadne, dochter van Leo I, volgde, slechts vier jaren oud zijnde,
in 474 zijn grootvader op, (loch stierf reeds na verloop van tien maanden. Zijn vader, Zeno, regeerde
aanvankelijk onder L.'s naam, en bleef na diens dood
meester over het rijk. — L. III, de Isaurier, afkomstig Isaurie, was eerst veldheer geweest van
Anastasius II. Hij kwam op den troon in 717, verdedigde dapper het door de Sarraceenen belegerde
Constantinopel, en verbrandde een gedeelte der vijandelijke schepen door middel van Grieksch vuur.
Een ijveraar tegen de beeldendienst zijnde, zocht hij
zijne onderdanen te dwingen om hunne heilige beelden te verbrijzelen (726), en verdreef den patriarch
Germanus van den bisschoppelijken zetel van Constantinopel, omdat die hem weerstand durfde bieden. Door Gregorius II en Gregorius HI in den ban
gedaan, rustte hij eene vloot uit, om zich op den
paws te wreken ; maar die vloot verging in de Adriatische Zee. Hij stierf in 741.
L. IV, bijgenaamd de Khazar, zoon van Constantinus Copronymus en Irene, dochter van een khan, der Khazaren,
was keizer van 775 tot 780, en huwde eene andere
Irene (de beroemde keizerin van dien naam). Ook
bij vervolgde de voorstanders der beelden-vereering.
L. V, bijgenaamd de Armeniaan. De troepen
riepen hem in 813 als keizer uit, na Michael van
den troon vervallen verklaard te hebben. Hij behaalde eene gewichtige overwinning op de Bulgaren.
Zijne wreedheid omtrent zijne bloedverwanten en
de voorstanders der beelden-vereering maakte hem

zeer gehaat; hij werd op Kerstnacht 820 het slachtoffer van eene samenzwering, gesmeed door Michael,
bijgenaamd de Stamelaar, die, toen L. V vermoord
was, diens opvolger werd.
L. VI, bijgenaamd
de Wijze en de Philosoof, zoon van Basilius den
Macedonier, beklom den troon 886, en stierf 911.
Hij begon zijne regeering met de afzetting van den
patriarch Photius, die de partij van zijne vijanden
gekozen had; vervolgens wilde hij de Hongaren,
Bulgaren en Sarraceenen ten onder brengen ; maar
niet een van die krijgsondernemingen mock hem
gelukken. Hij werd de Wijze en de Philosoof bijgenaamd wegens de bescherrning, die hij aan de letterkunde verleende ; hij beoefende die ook zelf, en gaf
zich af met het schrijven van Sermoenen, in plaats
van zich met de verdediging des rijks bezig te houden. Men heeft van hem Opus Basilicon, zijnde het
wetboek, dat bij de Grieken van kracht bleef tot na
de verovering van Constantinopel door de Turken;
het is uitgegeven door Fabrot 1647, onder den titel
van Novellte constitutiones (Bazel, 1575); eene aVerhandeling over de krijgstaktiek" uitg. door Meursins (Leiden, 1612), en sVoorzeggingen" (uitgegeven door Rutgersius). Hij had tot opvolger zijnen
zoon Constantinus Porphyrogenitus.
II. Koningen van Armenie.
Leo, naam van verscheidene koningen van Armenie, die geregeerd hebben in de onderstaande
volgorde:
1305-1308
Leo I,
1123-1144
Leo IV,
1320-1342
Leo II,
Leo V,
1185-1219
Leo III,
1365-1375
1269-1289
Leo VI,
Deze vorsten waren onophoudelijk in oorlog, betzij
met de Kruisvaarders, betzij met de Turken. Leo VI,
gesproten uit het Buis Lusignan van Cyprus, werd
door den sultan van Egypte nit zijne staten verdreven, en nam de wijk naar Frankrijk, waar hij 1393
stierf.
III. Pausen.
Leo I (Heilige), bijgenaamd de Groote, geb. te
Rome of in Toskanen, werd verkoren in 440, en
stierf in 461. Hij veroordeelde in verscheidene concilien de kettersche secten, die de eenbeid der Kerk
verstoorden, met name de Eutycheen en de Manichean. In 452 gelukte het hem, door zijne welsprekendheid, Attila af te brengen van zijn plan om Rome
binnen te rukken; maar hij kon die stad niet vrijwaren voor de vernielzucht van Genserik (455). Men
heeft van L. I verscheidene geschriften (uitgegeven
te Rome, 1753, 3 dln. in fol.). Kerkelijke .gedenkdagen: 11 April te Borne en 10 Nov. te Pals.
L. II (Heilige), een Siciliaan, pans van 682 tot
683, stelde den vredekus in en de besprenkeling met
wijwater. Kerkelijke gedenkdag 28 Juni.
L. III,
geb. te Rome, verkoren 795, gest. 816. In 799 werd
hij het slachtoffer van eene samenzwering, gesmeed
door twee zijner medestanders naar het pausschap ;
door eene bende moordenaars overvallen, die hem
verschrikkelijke mishandelingen deden ondergaan,
werd hij door hen in een klooster opgesloten. Het gelukte hem daaruit te ontsnappen, waarop bij de wijk
nam naar Frankrijk bij Karel den Groote ; deze vorst
zond hem met een geleide naar Italie terug, en
herstelde hem op den troon. Op zijne beurt plaatste
L. III de keizerskroon op het hoofd van Karel den
Groote (800). — L. IV (Heilige), een Romein,
verkoren 847, gest. 855, herstelde en verfraaide
Rome, beveiligde de staten van den Heiligen Steel
tegen de Sarraceenen, en stichtte bij Rome eene
stad, aan welke hij den naam van Leopolis gaf, doch

—

—

—

—
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ken is. Na dezen pans zou, volgens het beweren van
vele Onroomschen, eene vrouw den Stoel van Petrus
bekleed hebben (zie JOHANNA, de Pausin). — L. V,
verkoren 903 na Benedictus IV, werd eene maand
later in den kerker geworpen, waar hij, na veertig
dagen den titel van pans gedragen te hebben, stierf
van hartzeer. — L. VI, een Romein, verkoren
928, gest. 929, heeft niets bijzonders verricht.
L. VII, een Romein, verkoren 936, gest. 939,
L. VIII,
een ijveraar voor de kerkelijke tucht.
op bet gezag van keizer Otto verkoren (963) nog bij
het levee van Johannes XII, en gest. 965. Door eenige
kardinalen werd na den dood van Johannes XII (964)
Benedictus V tot pans verkoren, die de tiara betwistte
aan L. VIII ; laatstgenoemde wordt dan ook door
velen niet als pans erkend. — L. IX (Heilige),
eerst genaamd Bruno, bloedverwant van keizer Hendrik III, werd verkoren 1049, wijdde zijne krachten
aan het hervormen van de kerkelijke tucht, en hield
verscheidene concilien. Onder zijn pontificaat kwam
de losscheuring der grieksche Kerk, reeds door
Photius begonnen, tot eindelijke uitbarsting. In 1053
mede ten strijd getogen met de troepen, die de keizer hem gezonden had als help tegen de Noormannen, werd hij geslagen en gevangen genomen ; na
verloop van 10 maanden weder in vrijheid gesteld
en teruggebracht naar Rome, stierf hij aldaar kort
na zijne terugkomst (1054). Hij werd gecanoniseerd ;
kerkelijke gedenkdag . 19 April. — L. X, tweede
zoon van Lorenzo de Medicis, geb. te Florence 1475,
gest. 1 Dec. 1521, werd op 13-jarigen leeftijd tot
kardinaal benoemd, verliet jong zijn vaderland, ten
gevolge van de wederwaardigheden die zijne familie
troffen, kwam zich te Rome vestigen, hechtte zich
aan Julianus II, en streed voor hem te Ravenna,
waar hij gevangen genomen werd. Hij werd tot pans
verkoren in 1513. Zijne regeering kenmerkte zich
evenzeer door gewichtige gebeurtenissen op het gebied van staatkunde en kerk, als door vooruitgang
op het gebied van kunst. Hij maakte vrede met Lodewijk XII, dien zijn voorganger in den ban gedaan
had ; evenwel verklaarde hij zich kort daarna tegen
Frans I, en ging, om hem te bestrijden, een verbond
aan met Sforza, hertog van Milaan, en met de Zwitsers ; hij zag zich genoodzaakt met Frans I in onderhandeling te treden na de overwinning van Marignano (1515) en de verovering van bet Milaneesche ; maar in 1521 verbond hij zich met Karel V
tegen Frans I, en was den keizer behulpzaam om
hem nit het Milaneesche te verdrijven. L. X had
juist zijne familie in Florence hersteld, en zijn neef
Lorenzo de Medecis met het aan La Rovere ontweldigde hertogdom Urbino heschonken, toen hij
bijna plotseling overleed te midden van zijnen voorspoed ; naar men wil zou zijn dood bet gevolg zijn
geweest van vergiftiging. Deze pans beeindigde het
concilie van Lateraan ; sloot met Frans I het verrnaarde concordaat, dat voor de Kerk van Frankrijk
gedurende drie eeuwen van kracht is geweest ; liet
onder de gansche Christenheid den aflaat prediken
(1517), die vooral in Zwitserland en Duitschland op
onbeschaamde wijze verkocht werd, en zulks ten
eerste om eenen kruistocht tegen de Turkel) te kunnen bekostigen, en ten andere om de St.-Pieterskerk
te kunnen voltooien ; juist die aftaatkramerijgafaanleiding tot de twister], die de Kerkhervorming ten
gevolge hadden. Pans L. X slingerde de bliksems
van het Vaticaan tegen Luther nit, en deed hem in
den ban (1520), doch zonder de scheuring in de
Kerk te kunnen verhinderen. — L. XI, nit het
geslacht der Medicis, verkoren 1 605, stierf eene
—

—

maand na zijne verheffing. — L. XII, vroeger
Annibale della Genga geriaamd, geb. 1760 te Genga
bij Spolete, was vicaris-generaal van den pans toen
hij werd verkoren (1823) als opvolger van Pius VII.
Hij begon zijne pauselijke loopbaan met den kerkelijken banvloek nit te spreken over de vrijmetselarij
en de bijbelgenootschappen, en verordende 1825
de viering van een jubelfeest, waarbij hij openbare
gebeden voorschreef tot uitroeiing van elle ketters.
Leo, tegenpaus onder den naam van Gregorius VI, was (1012) na den dood van pans Sergius IV,
de mededinger van Benedictus VIII, noodzaakte hem
Rome te verlaten, was eenigen tijd in het bezit van
den Stoel van Petrus, en werd op zijne beurt door
keizer Hendrik II verdreven, wiens hulp Benedictus
ingeroepen had. Wat er later van hem geworden is,
is onbekend.
IV. Verschillende personen.
Leo (Heinrich), duitsch geschiedschrijver, geb.
19 Maart 1799 te Rudolstadt, sedert 1830 gewoon
lioogleeraar der geschiedenis to Halle. Voornaamste
werken : Handbuch der Geschichte des Mittelalters
(2 dln. Halle 1830); Geschichte der ilalienischen
Staaten (5 dln. Hamburg 1829-30); Zwolf Bucher
niederl. Geschichten (2 dln. Halle 1832-35); Lehrbuch der Universalgeschichte (4 dln. Halle 1838 40);
-

Vorlesungen uber die Geschichte des deutschen Yolks
und Reichs (dl. 1 3, Halle 1854 62).
-

Leo

-

(Leonardo), uitmuntend italiaansch corn_
ponist, geb. omstr. 1694 te Napels, als kapelmeester
aan het Conservatoire van Santo-Onufrio aldaar gest.
1742, componeerde een aantal operaas (o. a. Tamerlane, 1722), eenige komieke operaas, vele oratorien,
motet ten en cantaten, en een Miserere, dat een meesterstuk is.
Leo Africanus, arabisch geograaf, geb. te
Granada in het laatst der 15e eeuw, heette aanvan.
kelijk Alhassan ibn Mohammed Alwazzan, bereisde
gelled Noord-Afrika, werd door christen-kapers gevangen genomen (1517), naar Rome gebracht en
voorgesteld aan pans Leo X, die hem liet doopen
met de name') Johannes Leo. Hij vestigde zich in
maakte zich bekwaam in het Italiaansch en
Latijn, onderwees het Arabisch, en stierf na 1526.
In laatstgenoemd jaar bewerkte hij zelf eene italiaansche vertaling van eene door hem in 't Arabisch
te bock gestelde, nog tegenwoordig geachte ,fleschrijving van Afrika", die in vele andere talen overgezet is (o. a. in het Duitsch door Lorsbach, gedrukt
to Ilerborn 1805).
Leo Allatius, een geleerde. Zie ALLATIUS.
Leo Diaconus, geschiedschrijver, geb. omstr.
930 in bet vlek Caloe, in Ionic, vergezelde keizer
Basilius II in den oorlog tegen de Bulgaren, en schreef
eene Byzantijnsche geschiedenis, die van 959 tot 975
Ioopt (gedrukt Parijs 1819, Bonn 1828).
Leo Grammaticus, geschiedschrijver uit
de 10e eeuw. Zijne Chronographia loopt van 813 tot
949, en werd in onze eeuw herdrukt (Bonn 1842,
Munchen 1859).
Leoben, of Leuben, stad in Stiermarken, aan
de Mur, 3 uren gaans bezuidw. Bruck ; 3000 inw.
Hier werden 18 April 1797, door generaal Bonaparte
en aartshertog Karel, de preliminairen van den vrede
van Campo-Formio geteekend.
Leobschiltz, stad in pruisisch Silezie, aan de
Zinna, 6 mijlen ten Z. van Oppeln ; 8700 inw.; hoofdplaats van bet prinsdom Jagerndorf; had veel to
lijden in den 30-j. oorlog.
Leodium, latijnsche naar der stad Luik.

Leodegarius
Leodegarius, de heilige, St.-Leger, bisschop
van Antun, geb. omstr. 616, werkte 669 krachtdadig
voor de verheffing van Childerik 11 tot den Croon,
ten nadeele van Theodorik III (Thierry III). Later
werd Autun ingenomen door Ebroin, op wiens bevel
L. van het gezicht beroofd (676), en later (678)
onthoofd werd. Kerkel. gedenkd. 24 April en 2 Oct.
Leogane, stad op bet eiland Haiti (West,
department), 3 mijlen bewesten Port-Republicain;
3000 inw.; nagenoeg geheel verwoest door Dessalines, heeft L. zich langzamerhand hersteld. Naar L.
heet de Golf van Leogane, ook genaamd Golf van
Gonave, gevormd door de zee der Antillen aan de
westkust van het eiland ; zij heeft 25 mijlen breedte,
bij gelijke diepte landwaarts-in ; de Artibonite oatlast zich in deze golf, waarin de eilauden Gonave.
Cayemites, enz. gelegen ziju.
Leomerike, oude naam van de Li-inters, eene
landstreek in Gelderland.
Leominster, stad in 't engelsche graafschap
Hereford aan den Lug, 4 a 5 ► iren pails benoorden
Hereford; 5500 inw.
Leon, 't nude Legioseptima gemina of Gerinamea.
stad in Spanje, hoofdstad an het mile koninkrijk
Leon, ruim 14 mijlen benoordwesten Valladolid, aan
den Toro en de Pornesga; 10,000 inw.; gesticht
voor de regeering van Ulm, en genaanill naar het
legioen (legio) dat er in bezetting lag, werd ontweldigd aan de Mooren door Pelagius (722); was tic
residentie der laatste koningeji van Oviedo en Leon,
vervolgens der koningen NTH Leon, aanvangende
Ordogno tot aan het eindc yan die dynastic (1057);
daarna van Alfons VI (1065--1085), Vail Ferdinand
en Alfons IX (1157-1230).
Leon (koninkrijk), een der 15 onde groote afdeelingen van Spanje, werd ten N. begrensd door de
Asturien, ten 0. en Z. O. door Oud-Castilie, ten Z.
door Estremadura, ten W. door Galicie en Portugal.
Dit land (thans circa 720 vierk. mijlen groot, bevolkt met 862,000 zielen, en ingedeeld in de dric
provincien Leon, Zamora en Salamanca) was oudtijds bewoond door de Vettonen ; na onder het gezag
gestaan te hebben van de Romeinen, de Westgothen,
en de Mooren, werd het aan deze laatsten ontweidigd door de koningen van Oviedo of der Asturien,
opvolgers van Pelagius. In 913 vormde Ordogno II,
onder den naam van koninkrijk Leon cif Asturien,
een rijk, dat behalve die twee provincien ook Galicie
bevatte, en zijne heerschappij uitstrekte over de
Baskische provincien en zelfs gedeeltelijk over het
graafschap Castilie. Negen vorsten volgden na Ordogno II elkander op den troop. Maar Bermudes 111
gesneu%eld zijnde (1037) in een gevecht tegen Ferdinand 1, koning van Castilie, trok deze het koninkrijk - L. aan zijne kroon. Na den dood van Ferdinand I (1065), werd het koninkrijk Leon afgescheiden van de kroon van Castilie, ten behoe'te van
Alfons Vi, derden zoon van Ferdinand I; maar in
1071 werd het door Sancho II, bijgenaamd je Sterke,
die over Castillo regeerde en de oudste broeder was
van Alfons VI, aan dezen ontweldigd, dui) in het
volgende jaar heroverde Alfons VI ziju koninkriih
Leon, en ontweldligde aati Sancho teems Castilie ;
de twee koninkrijken werden toen opnieuw vereenigd. Na den dood van Alfons VIII, honing van
Castilie en Leon (1157), werd het koninkrijk L.
nogmaals van Castilie afgescheiden. Ferdinand II en
Alfons IX regeerden er on elkander ; maar Ferdinand Iii zoon van Alfons IX, die krachtens de rechten zijner moeder reeds koning van Castilie was
sedert 1217, word 1230, na den dood zijns valet's,
H.
,

Leonidas

369

tevens honing van L. De iiaam van koninkrijk L.
verdween toen, orn plaats te maker voor dies van
koninkrijk Castilie, aihoewel het de tak van L. was,
die over Castilie regeerde. her volgt de lijst der
Koningen van Leon.

Ordogno II.
913 Bermudes III,
1027
Troila 11,
923 Vereen. met Castilie, 1037
Alfons IV ;
924
924 Alfons VI,
1065
II,
927 Vereen. met Castilie, 1072
Ordogno III,
950 Ferdinand 11,
1157
Sancho 1, de Dikke 955 Alfons IX,
1187
Ramirus III,
967 Ferdinand 111,
1230
Bermudes 11,
982 Vereeniging voor goer!
Alfons V,
met Castilie,
999
1230
Leon, of Isla de Leon, het oude Cotinussa of
Erythrwa, eiland in den Atl. Oceaan, aan de Z. W.
kust van Spanje, waarvan het door een kanaal van
slechts eerie kwartmijI breedte gescheiden, en waarnrede let door de brug del-Suaza verbonden is, bevat twee steden, Cadix en Isla-de-Leon of SanFernando (zie dat art.) De revolutie van 1820 nam
cenen aanvang op het. eiland L. Dit punt van Spanje
is het eenige, dat niet door Napoleon veroverd is;
nerd 1823 door den he•tog van Angouletne bezet.
Leon, stad in den Middel-Amerikaanschenstaat
icaragiia, waarvan het v roegerde welvarende hoofdstad was met omstr. 60,000 inw., die door de burgeroorlogen zijla ingesmolten tot 20,000 (met inbegrip van de voorstad Subtiaba); is gesticht in 1523.
Leon (Nuevo), een der tot Mexico behoorende
staten, ten N. W. begrensd door Cohahuila, ten W.
door Chihuahua, ten Z. door Zacatecas en San-Luis
de Potosi, CD ten 0. door Tamaulipas ; heeft tot
hoofdplaats Monterey, gelegen aan den voet van den
berg Monterey, die dezen naam draagt, orndat zijne
kruin den corm heeft van eene koningskroon.
Frankrijk. Zie,
Leon (Saint-Pol-de). stad
SAINT-POL-DE-LEON.

Leonard, of Leonnais, bretonsch dialect, dat
in den (Ant rek van St.-Pot-de-Leon gesproken wordt
Leonardo Aretino. Zie BRUNI.
Leonard© da Pistoia. Zie P ISTO1A.
Leonardo) da Vinci. Zie VI NCI. •
Leonatus, een der veldheeren van Alexander,
wien na den dood van dien worst Klein-Phrygie
en de husten %an den Hellespont ten deel vielen ; in
den Lamischen oorlog rukte hij op, om hulp te brengen aan Antipater; doch werd door de Grieken verslagen eer hij in Thessahe kwam ; hij stierf323 v. Chr.
Zie MEGALOPOLIS.
M
Leondari, slat. In Morea.
Leonessa,stad in 't Napelsche (Abruzzo Ult. la),
(arra 6 rnijlen benoordw. Aquila ; 5000 inw.
Leonforte, stad op Sicilia, prow. Catania, into
3 wren gains bezuiden Mecosta; 11,000 inw.
Leoni, stad in de napolit. prow. Principato ulteriore, ruim 6 mijlen bezuide ► Satit . -Angelo-deiLombardi ; 4200 inw.
Leonhard (Earl Casar von), duitsch geoloog,
get). 12 Sept. 1779 te Rumpenheim bij Hanau, sedert 1818 prof. der mineralogie te Heidelberg, gest.
aldaar 23 Jan. 1862. Voornaa niste werken•: Grundzfige
der Oryktognosie (2e druk Heidelb. 1833); Lehrbuch
do- Geologic mid Geogkosie (2e dunk Stuttgart 1849);
Geologic oder Nat urgesehieh le der Erde (4 d In. Stuttg.
1836-45); Grund:iige der Mineralogie (2e druk
Leipzig 1860). Met. Bronn gaf hij van 1830 tot 1858
nit het Jahrbuch der Mincrologie.
Leonidas, twee koningen van Sparta, nl.: L. I
(491-480 v. Chr.), uit bet geslacht der Agiedeu.
Tijdens den itival sal! Xerxes in Griekenland, vetdedigde hij met ongeveer 4000 man den pas der
24
.
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Thermopylae, zijnde den sleutel van Griekenland.
Reeds bijna 20,000 Perzen waren door L. gedood,
toen een verrader hun het middel aan de hand deed
orn den pas om te trekken. Toen zond L. het grootste deel zijner troepen weg, en, slechts 300 soidaten
bij zich houdende, die alien bereid waren om voor
hun vaderland to sterven, drong hij te midden van
den nacht met hen in het kamp der Perzen door, en
richtte daar een vreeselijk bloedbad aan ; maar door
bet aanbreken van den dag overvallen, werden zij
omsingeld en alien over de kling gejaagd. — L. II
(257-238 v. Chr.), insgelijks uit den stam der
Agieden, verzette zich tegen de plannen van Agis 111,
die de Lycurgische wetgeving wilde herstellen. Dientengevolge werd L. gebannen, en vervangen door
Cleoinhrotus (243-239); doch het gelukte hem
eindelijk weder op den troon te komen, en toen liet
hij Agis ter dood veroordeelen.
Leontari. Zie MEGALOPOLIS.
Leontium, of Leoutini, tegenw. Lentini, stad
in het oostelijk gedeelte van Sicilia, benoorden Syracuse, 11 mijlen ten 0. van de zee, was eene naxische kolonie, en werd gesticht omstr. 650 v. Chr.
Lang betwistte L. aan Syracuse den voorrang, maar
werd eindelijk onderworpen. Het is de geboortepl.
van Gorgias.
Leontium, atheensche lichtekooi, was eene
leerling of volgens anderen de bijzit van Epicurus.
Zij boezemde ook een gloeienden hartstocht in aan
den dichter Hermesianax, die den naa.m van Leontium
gaf aan de verzameling zijner elegien. Zij was even
vermaard door haar vernuft als door hare schoonheid, en schreef tegen Theophrastus.
Leontius, usurpeerde 695 den troon van Constantinopel, onder Justinianus II, maar werd zelf
drie jaren later van den troon gestooten door zijne
soldaten, die Absimar uitriepen ; men wierp L. in
den kerker, en sneed hem den neus af. Justinianus
die in 705 weder op den troon kwam, liet hem ter
dood brengen.
Leontius, een patricier in het Byzantijnsche
rijk, liet zich 485 onder de regeering van Zeno als
keizer nitroepen, en werd drie jaren later ter dood
gebracht door Theodoric, die door den keizer tegen
hem uitgezonden was.
Leontiu.s, atheensch wijsgeer, vader van Athenais, die keizerin werd van het Byzantijnsche rijk.
Leontopolis, of Leonton, tegenw. Tel- Essabe,
stad in Egypte (in de Delta), beoosten Basiris. Men
aanbad er ongetwijfeld Neith met een leeuwenkop ;
vandaar de naain L.
Leopol, stad in Galicia. Zi e LEMBERG.
Leopold, de heilige, als markgraaf van Oostenrijk Leopold III, geb. 29 Sept. 1073, volgde 1096
zijnen vader L. II op, stood tegelijk met Lotharius
naar het keizerschap, doch orn den oorlog te vermijden deed hij ten behoeve van zijnen mededinger
afstand van zijne rechten. Hij beschaaide de zeden
van zijn yolk, en stichtte kloosters. Kerkelijke gedenkdag 15 November.
Leopold, hertog van Lotharingen, erfde iu
1690 de rechten van zijnen vader Karel VI, die door
Lodewijk XIV uit zijne staten was verdreven, werd
(1697) bij den vrede van Rijswijk in het bezit van
zijn hertogdom hersteld, leefde in vrede met al zijne
naburen, en stierf 1729. Itij had Lotharingen in
eenen sofa van verval en oiitvolkt gevonden; hij
► evolkte liet weder, nmakte het welvarend en rijk,
en hield zich met niets anders dan het gelnk zijner
onderdanen bezig. Zijn zoon, hertog Frans III, huwde
Maria Theresia, en werd keizer (Frans 1).

Leopold,
L. I, geb. 9

twee keizers van Duitschland, nl.:

Juni 1640, gest. 5 Mei 1705, volgde
1658 zijn vader Ferdinand III op, en zag zich bijna
dadelijk verplicht aan eenen inval der Turken en
Hongaren het hoofd te bieden ; Montecuculli, zijn
generaal, overwon hen in den slag van St.-Gothard
(1664); en op deze overwinning volgde een wapenstilstand van '20 jaren. In 1674 had 1. I oorlog te
voeren tegen Lodewijk XIV, die een inval was komen
doen in de Palls ; na eenige tegenheden trad L. toe
tot den vrede van Nijmegen, die hem door den overwinnaar aangeboden werd (1679). In 1684 vormde
hij, met Spanje, Beieren en Saksen,Aten befaamden
Augsburgschen bond tegen Frankrijk ; maar ook ditmaal was hij niet gelukkiger: hij verloor den Elzas,
en zag zich genoodzaakt den vrede van Rijswijk te
teekenen (1697). Terwij1 L. een gedeelte van zijne
strijdkrachten bezigde tegen Frankrijk kwam Hongarije, verbitterd door tirannieke maatregelen, tegen
hem in opstand onder de leiding van Tekely ; en de
Turken, die eerie lijn trokken met de opstandelingen,
drongen voorwaarts tot voor Weenen (1683), welke
stad slechts gered werd door Jan Sobieski, koning
van Polen, die aan den grootvizier Kara Mustapha de
nederlaag toebracht, en hem noodzaakte Oostenrijk
in allerij1 te ontruimen. De hertog van Lotharingen,
Lodewijk van Baden, en prins &genius, voltooiden
het werk om de Turken geheel en al uit Oostenrijk
te verdrijven, en de vrede werd gesloten te Carlowitz
1699. Ook Hongarije werd tot onderwerping gebracht.
Bij den dood van Karel II, koning van Spanje, wikle
L. zijn zoon (later Karel VI) op den troon plaatsen,
en verbond zich tot dat einde met Engeland en
Holland (1700) tegen Lodewijk XIV, die zijn kleinzoon (Filips V) op den troon bracht. Het begin van
dezen oorlog, onder den naam van Successie-oorlog
bekend, was gunstig voor L.; maar hij mocht er het
einde niet van beleven. Kort voor zijnen dood bevochten zijne troepen de overwinning bij Hochstadt.
L. II, tweede zoon van Frans I en Maria Theresia, geb. 5 Mei 1747, regeerde sedert 1765 als
zijns vaders opvolger als groothertog van Toskanen,
waar hij zich niet vijandig toonde jegens de philosophische liken, en volgde 1790 zijn oudsten broeder,
Jozef II, op den keizerlijken troon. Hij vond het rijk
in eenen hachelijken toestand ; in Hongarije heerschte
groote gisting ter zake van ettelijke privilegien•, die
dat land wenschte te verkrijgen ; Iloheme en NederOostenrijk deden levendige vertoogen wegens de
helfing van nieuwe belastingen ; de Nederlanden waren in opstand ; en de omwenteling was uitgebroken
in Frankrijk. Door wijze maatregelen moist L. de rust
in de misnoegde linden te herstellen, en de Nederlariden weder onder zijn gezag te brengen. Hij hield
met den koning van Pruisen conferentien te Pilnitz,
ten elude middelen te beramen,orn aan Lodewijk XVI
(wiens gemalin Nlarie Antoinette de mister van L.
was) bijstand te verleenen ; doch de dood veroorloofde hem niet zijne plannen te verwezenlijken. Hij
stierf aan rooden loop 1 Maart 1792, en werd opgevolgd door zijnen zoon Frans II (als keizer van Oostenrijk Frans 1).
Leopold I, koning der B21gen, voluit George
Christiaan Frederik Leopold, geb. 16 Dec. 1790,
derde zoon van hertog Frans van Saksen-Coburg,
diende eerst in de russische armee, earn 1810 op
aandrang der bedreigingen van Napoleon zijn ontslag
nit de toss. dienst, waarin hij echter in Fehr. 1813
als generaal terugkeerde, en onderscheidde zich
verschillende gelegeuheden. Toen de vermoedelijke
erfgename van den troon van Groot-Britannia, prin.
—

Leopold
sec Charlotte, hem had leeren kennen, koos zij hem
tot haren gemaal. Bij parlements-acte van 27 Maart
1816 werd hij genaturaliseerd, ontving een jaargeld
van 50,000 pond sterling, met den titel van hertog v.
Kendal, werd veldinaarschalk en lid van den geheimen raad. Gehuwd 2 Mei 1816, verloor hij zijne gematin reeds 5 Nov. 1817 in het kraamhed, en leefde
vervolgens stil to Londen en op zijn buitenverblijf
Claremont. Voor de hem in 1830 aangabodene kroon
van Griekenland bedankte hij, nam daarenteyen 12
mull 1831 die van Belgie aan, en werd negen dagen
later ingehuldigd. In het volgende jaar trad hij in
den echt met princes Louise, dochter van Lodewijk
Filips, nit welk huwelijk drie kinderen werden geboren. Zij ontviel hem door den dood 11 Oct. 1850,
en had dus nog beleefd, dat hare oirders van den
franschen troon waren verdreven; L. zelf regeerde
nog fang met wijsheid en beleid, en stierf 10 Dec.
1865. Hij werd opgevolgd door zijn oudsten zoon
L. II (geb. 9 April 1835); de twee andere kinderen van L. I zijn : Filips, graaf van Vlaanderen,
geb. 24 Mrt. 1837, en Charlotte, geb. 7 Juni 1840,
door Naar huwelijk 27 Juli 1857 keizerin van Mexico,
werd krankzinnig ten gevolge van de vele wederwaardigheden, die zij op haren waggelenden troon
ondervond (zie MAXIMILIAAN).
Leopold (Karel Gustaf af), zweedsch dichter,
geb. 2 April 1756 te Stokholm, gest. 9 Nov. 1829.
Zijne Werken cornpleet z0 het best uitgegeven in
3 dln. (Stokholm 1831-33).
Leopolds — orde, twee ridderorden voor burgerlijke en miiitaire verdiensten, ni. 1 ) eene oostenrijksche, door keizer Frans I ingesteld 8 Jan. 1808,
bestaat uit 3 klassen. — 2) eerie belgische, door
koning Leopold I ingesteld 11 Juli 1832, bestaat nit
4 klassen.
Leopoldstadt, 1) sterke stad in Hongarije,
comitaat Neutra, 6 uren gaans benoordw. Neutra,
midden in moerassen; gesticht door keizer Leopold I
in 1665, en 1855 ingericht tot strafplaats voor veroordeelden. — 2) de noordelijkste en grootste voorstad van Weenen.
Leosthenes, atheensch veldheer, deed op aanstoken van Demosthenes, na den dood van Alexander, eene poging om bet juk van Macedonie af te
schudden 323 v. Chr. Aanvankelijk bad hij eenigcn
voorspoed in Thessalia ; hij noodzaakte A ntipater zich
In de stad Lamia op te sluiten; maar, zich te dicta
in de nabijheid van die plaats gewaagd ltehliende,
werd L. door een slingersteen gedood (323 v. Chr.).
Leotyehides, koning van Sparta, uit het geslacht der Proclieden, kwam 492 v. Chr. op den
troon in de plaats van Demaratus, die als onwettig
uitgesloten werd. Hij won op de Perzen den zeeslag
bij Mycale (479 v. Chr.). In 469 tegen de Thessahers uitgezonden, het hij zich door den vijand overred en zijne troepen te verwijderen ; deswege in Sparta
beticht dat hij zich had laten omkoopen, werd hij
verbannen, en nam de wijk naar Tegea, waar hij 467
v. Chr. stierf.
Leovigild, of Leuvigild, koning der West..
gothen van 569 tot 586 (waaronder drie jaren gezamenlijk met Liuva), heroverde Cordova, MedinaSidonia en eenige andere steden op de Grieken, onderwierp de in opstand gekomene Vasconen, en
stichtte de stad Victoria (tegenw. Vittoria) om de
gedachtenis zijner overwinning te vereeuwigen ; hij
onderwierp zijnen zoon Hermenegild, die zich met
de Roomsch-katholieken verbonden had om L. te
beoorlogen, en had de wreedheid, dien zoon ter dood
te laten brengen, °cadet die weigerde het Arianismns
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te omhelzen ; L. hakte de Sueven in de pan te Braga
(585), ontweldigde him Galicia, maakte eenige wijze
wetten, en hervormde.het finantie-wezen. Hij hield
zijne residentie te Toledo.
_
Lepanto, vesting en belangrijke havenstad in
Griekenland (in Hellas), ruim 21 mijlen bewesten
Athens, aan eene golf, waaraan zij haren naam geeft ;
2000 inw.; ligt ter plaatse van het mule Naupactus,
heet bij de Turken Ainabekti of Ainabachti, en wordt
door de Nieuw-Grieken genoemd Epakto. De Venetianen veroverden L. in de 13e eeuw ; de Turken
belegerden L. te vergeefs in 1475, maar maakten
er zich in 1498 meester van ; door de Venetianen
heroverd 1687, ging L. in 1690 nogmaals voor hen
verloren.
Lepanto (golf van), de Corinthiacus sinus der
ouden, eene golf, gevormd door de Ionische Zee,
tusschen het eigenlijke Griekenland en Morea, is
ruim 16 mijlen lang en gemiddeld slechts even.3
mijlen breed. In deze golf, bewesten L., tusschen de
kleine Cursolarische eilanden en de kust, werd door
don Juan van Oostenrijk, bevel voerende over de
vereenigde strijdkrachten van Venetia, Spanje en
den Paus, 7 Oct. 1571 de Ottomanische vloot vernield ; in dien vermaarden zeeslag (slag van L.) verloor Selim H, naar men zegt. 200 galeien en 30,000
man.
Lepelletier (Michel), graaf van St.-Fargeau,
geb. 1760 te Parijs, was voor de omwenteling advocaat-generaal en president van bet parlement te
Parijs; door den adel van Parijs tot lid der StatenGeneraal gekozen (1789), verdedigde hij aanvankelijk
het koningschap, doch werd reeds spoedig een der
warmste woordvoerders van de volkspartij, en narn
1792 zitting in de Conventie. Hij stemde voor het
doodvonnis tegen Lodewijk XVI; doch 20 Jan. 1793
(dus daags voordat de koning het schavot beklom)
werd L. ten baize van een restauratie-houder in het
Palais-Royal vermoord, door een gewezen soldaat der
koninklijke lijfwacht, met name Paris. Het lijk van
L. werd met groote plechtigheid naar het Pantheon
gebracht, en zijn 8-jarig dochtertje werd door de
Conventie geadopteerd.
Lepidotum, mad in Opper-Egypte, op den
rechter Nijl-oever; de viech Lepidolus werd bier als
godheid vereerd (iferodotus 2, 72).
Lepidus (Marcus lEmilins), triumvir met Octavianus en Marcus Antonins. Aanvankelijk hield L.
de zijne van Cesar, die hem (46 v. Chr.) tot medeconsul nam, en hem tijdens zijn dictatorschap benoemde tot bevelhebber over de ruiterij. Na den
dood van den dictator, vereenigde. L. zich met Octavianus en Marcus-Antonius, en deelde met hen
het rijk. Eerst werd hem Spanje en Narbonnensisch
Gallia toegewezen ; doch zijne arnbtgenooten, the hem
verachtten, beperkten zijn sanded tot Afrika. L.
toonde zich niet minder wreed dan zijne beide
mede-trinmvirs, en leverde zijn eigen broeder Paulus
aan hunne wreak over. Na de nederlaag van Sextus
Pompejus in Sicilie, maakte Octaviantis de troepen
van L. afvallig en onttiam hem alle macht, hem niets
anders latende dan den ijdelen titel van hoogepriester, en verbande hem naar Circeii, waar L. in vergetelheid stierf (13 v. Chr.). Door L. werd de groote
weg aangelegd, die naar zijnen familienaam genoernd
is Esniliaansche wcg.
Lepontianen, of Lepontiers, lat. Lepantii,
een zeer Dud yolk, gevestigd half in het oude Rhetie,
half in het Cisalpijnsche tusschen de bergen, die
thans Rosa en Bernardino heeten. Dit yolk heeft
zijnen naam gegeven aan dit gedeelte der Alpen
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Lepontisehe Alpen). De voornaamste steden tier L.
waren: Oscelum (thans Domo d'Ossola), Summum
Penninum (benoorden Aosta), Eudracinum (thans
Eutranne), enz.
Leporetum, latijnsche naam der stad Albret.
Leppa, oudlijils de landstreek in Friesland, die
thans bestaat nit de 4 grietenijen Leeuwarderadeel,
Tietjerksteradeel, Smallingerland en Idaarderadeel.
Leppenhuizen, friesch dorp. Zie het artikel
LIPPENHUIZEN.
Lepreum, Lepreon, stad in het eteische landschap Triphylia, volgens de overlevering gesticht
door Minyers uit Lemnos, lag 1 mijl bezuiden Pylos
(bij het tegenwoordige Strovitzi), en had eene sterke
citadel. Door den eersten oorlog der Eleers met de
Spartanen werd L. een oogenblik onafhankelijk, doch
spoedig weder door de Eleers tot onderwerping gebracht.
Leprince de Beaumont (Madame), fransche schrijfster van verdienstelijke kinderwerkjes,
geb. 1711 te Rouaan ; in haar huwelijk met mijnheer de Beaumont niet gelukkig, lief zij zich 1745
wettig van hem scheiden, begaf zich naar Engeland
als gouvernante, deed een tweede huwelijk te Londen, en ging 1764 naar Zwitserland, waar zij zich
nietterwoon vestigde te Chanavod bij Annecy, en
1780 stierf.
Lepsek, az.at.-turksche stad. Zie LAMPSAKI.
Lepsina, het onde Eleusis, dorp in Griekenland,
ruin] 4 uren gaans benoordw. Athene, aan de golf
van Egina.
Lepsius (Karl Richard), uitstekend (kitsch
taalgeleerde, geb. 23 Dec. 1810 te Naurnburg, sedert
1846 professor te Berlijn, stond van 1842 tot 1846
aan het hoofd van de groote wetenschappelijke cxpeditie der Pruisen naar Egypte; de resultaten daarvan heeft hij openbaargemaakt in Ilriefe aus Aegypten,
Aethiopien and der Halbinsel des Sinai (Berlijn 1852),
en voornamelijk in het prachtwerk Denkmaler (His
Aegypten and Aethiopien (12 din., Berlijn 1849-60,
net 650 tafelen). Van zijne overige werken over
egypt. oudheidkunde vermelden wij nog : Das Todtenbuch der Aegypter (Leipzig 1842); Das KOnigsbuch
der alien Aegypter (Berlijn 1858); Chronologic der
Aegypter (dl. 1, Berlijn 1849). Reeds vroeger had
hij zich verdienstelijk gemaakt door Inseriptiones
umbricie et osel , (Leipzig 1841), eene belangrijke
bijdrage tot de !tennis her ond-itglische talen.
Leptine, of 1,epti nes, belg. sod. Zie LESTINES,
Leptines, I) soon van Hermocrates en broeder
van Dionysius den Oude, werd tegen de Carthagers
uitgezonden (390 v. Chr.) en verloor door zijne
onvoorzichtigheid de vloot, die onder zijne bevelen
gesteid was. Bij zijnon broeder daardoor in ongenade
gevallen, werd hij afgezet en gebannen doch reeds
spoedig nit he ballingschap teruggeroepen, trad hij
in den echt met de doehter van Dionysi ► s, en vond
eenen roemrijken dont] in deer slag van Cronium op
Sieilie (383 v. Chr.). — 2) een atheensch redenaa.e,
tijdgenoot van Demosthenes, maakte zich hij het yolk
bemind door ziju voorstel om helastingen of te schaffen, welk voorstel door Demosthenes bestreden word
(356 v. Chr.).
Leptis, naam van twee steden in Afrika :
1) Leptis major, of Leptis Magna, tegenw. Lebetlah,
lag in Tripolitana, aan tie zee, bewesten de rivier
Cinyps, b000sten Abrolonittn, en was gesticht door
de Pheniciers, doch Nv rd (366 v. Chr.) zoo zwaar
geteisterd door de Libyers, dot bet zich nooit daarvan hersteld heeft; het was de geboorte ► laats van
keizer Septimius Severus: — 2) Leptis minor, of

Leplis parve, tegenw. Lepta, stad in Byzacene, op
de kust, tusschen Adrumetum en Thapsus.
Leptsjas, Lepchas, Leptschas, een yolk van
den tibetaanschen stam in Sikkim et) de aangrenzende gedeelten van Nepaul. Sedert de 16e eeuw
belijden de L. het Buddhismus.
Leria. Zie LEIRIA 2).
Lerici, zeestad op het eiland Sardinie, ann de
golf van Spezzia, 2 uren gaans ten O. Z. O. van
Spezzia ; 5500 inw.
Lerida, het onde Ilerda, stad in Spanje, aan den
Segre, 5 uren gaans hezuidw. Balaguer; 20,000 inw.
Men veil dat L. gesticht is door de Carthagers; het
was de hoofdstad der Ilergeten; voor de verovering
van Spanje door de Romeinen, had L. eigene vorsten,
o. a. Mandonius en Indibilis. In de nahijheid van L.
versloeg Scipio den carthaagschen veldheer Hanno
(216 v. Chr.), en Cesar bracht onder de muren van
L. de nederlaag toe aan Afranius en Petreius, veldheeren van den grooten Pompejus (49). Onder de
Romeinen, had L. den rang van municipium. Het .
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waslngetijdr konigevaArgonie (sedert 1149). Door de Franschen ingenomen
under Lodewijk XIII, werd L. weder verloren door
den maarschalk La Mothe-Houdancourt (1644). De
groote Conde helegerde L. to vergeefs in 1647; de
hertog van Orleans hemachtigde de stad (1707) voor
Filips V; de Franschen maakten zich 1810 opnieuw
van L. meester.
Lerin, het onde Iturisa, stad in Spanje, 4 wren
gaans bezuiden Estella ; 2600 inw.; vroeger sterke
stad en eraafschap ; palcis der onde graven van L.
Lerinische eilanden, fransch Lerins, oudtijds Lerina en Planasia, eene groep eilandjes ann
de kust van het fransche dept. Vac, bestaande nit
de twee eilandjes: Sainte-Marguerite en SaintHonorat. Op het eerste is eene befaarnde citadel, die
tot sta.atsgevangenis client; tie man met het LIzeren
Masker werd er gevangen gehoutlen. Op het I weede
stood een btroenid klooster, gesticht door den heiligen Honor ► t °nista.. 400. Andrea Doria veroverde
deze eilanden in 1536, en door de Spanjaarden averden se genomen 1635.
Lerma, stad in Spanje, 4 mijlen bezuiden Burgos; 2000 inw.; vroeger hoofdplaats van een hertogdom ; paleizen der hertogen van L.
Lerminier (Jean Louis 1,:mgene), geb. 29 Mrt.
1803, van 1831— 49 professor van de geschiedenis
des rechts arm het College de France, gest.. 25 Aug.
- 1857, was eerst reptiblikein, ging van lieverlede tot
de Juli-dynastie over, en oefende eenen grooten invloed nit op de openbare meening, zoowel door zijne
dagidad-artilielen als door zijne overige averken,
0. a. Philosophic du droll (3e druk 2 din. Pal-us
1853); De l'inllitenee de la philosophic du I8me siecle
sur la 1Cgislation et to sociali!C (,Parijs 1833);
Au-dela cliffRhin (2 din. Parijs 1855); Etudes
dhistoire et de philosophic (2 tilt). 1836); Ilistoire

des lCgislaleurs el des conqi•ulions de to GMT antique
(2 din. Parijs 1852).
Lerna, hanton in Argolis, vermaa•d door een
nicer of moeras, dat zich in de nabijheid beyond. In
flit mee• wier ► en de Danaieden de hoofden barer
mannen, teen ze die ornhals gehrarhit hadden. Maar
de g•ootste vernlaardheid heat L. door de zoogenaainde Slang an Cerra, welk monster door Hercules gedood werd. Zie HYDRA.
Lero, in de ondheid Leros, mast!) eiland aan
de knst van Klein-Azie; voor he golf vart Mendelia,
is ruin) 1 vierk. rniji groot, !weft 3000 bewoner3 ;
enstad
L., en verseheidene goede havens.

Leroux
Leroux (Pierre), fransch publicist en philosoof,
geb. 1798 te Berri bij Parijs, tot 1832 een aanhanger van bet St.-Sirnonismus, eerst letterzetter
corrector van beroep, stichtte vervolgens een, net
de zoogenaamde socialistische ideen doorspekt, eigen
philosophise!' systeeni, dat hij ontwikkehle in zijue
liefutatton de Feclecticisme (Parijs 1859) en vooral
in zijn werk De l'humanite (2 din. Parijs 1840). In
1848 gekozen tot volksvertegenwoordier, was hij
een der voornaamste woordvoerders van de Bergpartij ; na den staatsgreep van 2 Dec. 1851 vluchtte
hij naar Louden, van waar hij de wijk nam 'oar Jersey.
Leroux de Linty (Adrien Jean Victor),
fransch oudheidkundige, geb. 22 Aug. 1806, bibliothecaris aan de boekerij van het Arsenaal te Parijs.
Voornaamste werken: Heerlen des chants historiques
francais (Parijs 1841); Le litre des proverbes fraucais
(2 din. - Parijs '1842-59); Thiel de ville de Paris
(Parijs 1844-46); Les femmes ce'lel.es de l'ancienne
France (2 kiln. 1816-47); Chants historiques et
populaires du temps de Charles VII el in Louis XI
(Parijs 1857).
Leroy de St. Arnaud )Jacques Arnaud),
fransch maarschalk, geb. 20 Aug. 1801 te Parijs,
trail vroeg in fransche krijgstlienst, onderscheidde
zich in de oorlogeu in Algeria, bekwani m illi 1851
het komtnando der tweede divisie van de arrnee van
Parijs, went in datzellde jaar minister van oorlog,
bestuurde de maatregelen 1)0 den staatsgreep vag
2 Dec. 1851, en werd 1 Jan. 1855 tot maarschalk
verheven. In 1854 stond Itij aan hoofd der fransche armee naar Turkije en naar 4Ie Krim, %%gait- hij
tijdens het beteg van Sebastopol stierf 29 Sept. 1854.
Lerwick, huufdstad der Shetland-eilanden,
Iigt op de oostkust. van Mainland, en melt circa 301)0
inw.; het is de noordelijkste plaats van GrootBritannie, heeft eene goede haven, en is de verzamelplaats der walvischvaarders.
Lesage (Alain Rene), fransch dichtcrcri romanschrijver, geb. 8 Mci 1668 te Sarzcau bij Vannes,
gest. 17 Nov. 1747 te Parijs, is bet incest bekend
door zijue komische romans, o. a.: Le liable boiteux
(4e druk Parijs 1737) en vooral Gil Blasde Sanlillane
(2
Parijs 1715; 4 din. 1735). Behalve zijue
Oeuvres completes (12 dirt. Parijs 1828) verseitenen
ook Oeuvres choisies (van Mayer 16 din. Parijs 1810,
en van Buchot 14 dIn. Parijs 1818-21) en Theatre
eamplet (2 din. Parijs 1774).
Lesage ten Brook. Zit BROEK.
Lesbonax, I) grieksch philosoof en rhetor nit
Mitylene op Lesbos, in de eerste eeuw onzer jaartelling, •ordt ge ► ouden vour den schrijver an twee
redevoeringen, opgenotnen in de verzatnelingen der
.0ratores inz. tile van Weill (Leipzig 1820)
— 2) taalgeleerde nit Constautinopel; men weet
Diet wanneer hij geleefd heeft, inaar Kent hem als
schrijver van eene verbandeling De figuris grammaticis, uitgegeveu net ,1ininonitis door Walckenaer
:Leidett 1739).
Lesbos, of litylene, tegenw. Metall°, door tie
Turkel' getioeind Midillu, eiland in de Egeisehe Zee,
aan de lust van Azle, tussehen Tenedus ten N. en
Chio ten Z., bevatte 9 steden, o. a.: Mitylene, Methyuma en Lesbos (op de oostkust). Oors ► ronkelijk
bewooud door de Pelassgen, werd L. vervolgens eene
eoiische kolonie, en bereikte, het toppunt van welvaart, duel' Dwain vervolgens ostler het juk van
At hene. Tijdens den Pelopottnesischen oaring ( 151—
404) kwatn L. in opstand, zooinede in den Bondettuoten-oorlog van 359-356 v. Chi. Be•oeind
was de wiju van L.; de inboorlingen van L. waren
-

-

-
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vermaard wegens hunne schoonheid en hunne groote
hegaafdheid in de muziek ; tnaar zij waren zeer verdorven van zeden. Op dit ei1and waren geboren :
Terpandrus, Sappho, Erinna, Pittacus,
Theophrastus. Zie METELINO.
Lescar, het oude Lascura Beneharnum, stad in
Frankrijk, dept. Basses-Pyrenees, 2 uren gaans henoordw. Pau ; 2000 inw.; naar men wit gesticht in
980 op de puinhoopett van Beneharnum, door Wil-

lent-Sancho, hertog van Gascogue, die bet aanvankelijk Lescourre noemde ; ingenomen door den hertog van Montgomery in 1569.
Lescot (Pierre), geb. 1510, gest. 1571, alit van
Cluny en kanunnik der kathedraal van Parijs, was
eon voornaam bonwlituidige. In 1541 maakte hij de
plans en teekeningen voo• het Louvre-paleis.
Lescun (Thomas de Foil, heer van), ook genaamd maarschalk de Aix, jongere broader van
Lautrec, onderscheidde zich in Italie under Frans I,
werd in 1515 maarschalk, en voerde eenigen tijd
het bewintl in het Milaneesche, tijdens de afwezigheid van Lautrec; mar hij verbitterde de gemoederen door zijue verregaande st•engheid, en werd weldra ‘veggejaagd. Hij rukte opnieuw Italie binnen in
1522, bemachtigtie Novara, deed wonderen van
dapperheid in den ongelukkigen slag bij la Bicocca,
streed dapper in den slag van Pavia . (1525), en
overleed kort daarna aan zijue wonden.
Lescure (Louis Marie, ruarkies van), vendeesch
generaal, geb. 1766 in Neder-Poitou, kommandeerde
eene compagnie tijdens het uitbarsten van de revolutie. Hij was een der hoofdleiders van den Vendeeschen (tpstantl, streed ouversaagd bij Bressuire,
Thouars, Fontenay, Sautnur, Torfou ; werd doodelijk
gekwetst in bet gevecht bij la Tremblaye, en stierf
weinige dagen later (3 Nov. 1793).
L. (
de), van dozen verscheeu 1866 bij Plon te Parijs een
belangrijk werk in het 'klt, getiteld Correspondanee
secrete iisedite sur Louis XVI, Marie Antoinette, la
cou• et la villa de 1772 a 1792, zijnde cane verzameting van stukken, die zich in originali in de keizerlijke bibliotheek te Petersburg bevinden.
Lesdiguieres, gehucht in het fransche dept.
Hatites-Alpes, 6 urea gaans betiourdwesten Gap,
weed tot. hertogdout-pairie verheven voor Francois
de Ronne (zie 't volgende art.).
Lesdiguieres (Francois de Bonne, hertog
van), connetable van Frankrijk, geb. 1543 te SaintBonnet tie Chanipsaur, weed door de Calvinisten
gekozen tot hun aanvoerder. Hij deed hunne partij
zegevieren it; Dauphine, en veroverde verseheidene
piaatsen. Hi) behaaltle in '1568 eene volkomene overwinning op de fins, een roornsch edeltnan uit Provence; streed met goed gevoig tegen den hertog
d'Epernon, ea droeg er zeer vend toe bij om Hendrik IV op den trout' te plaatsen. Deze worst verhief
hem tot lititettant-generaal der artneen in Pieta -tont,
Savoje en Dauphine. In de gevechten bij Esparron
(1591), Vigort (159'2) gaf L. de nederlaag aan den
hertog van Savoje, en maakte zich an nagenoeg
gansch Savoie meester. Hij nerd 1608 tot maarschalk Vail Frankrijk verheven, en 1611 tot hertog.
Hij bewees ook groote diensten aan Lodewijk XIII,
die hem tot opperbevelhebber over at de fransche
lagers benoetmle. Hij helegerde 1621 Saint-Jean
d'Angely en Montauban. lit 1622 zwoer L. te Grenoble bet Calvinismus af, en anteing teen zijue aanstelling als connetable. Hij stierf 1626 te Valence.
Hij list sleclits twee dockers us, die beiden, eerst
de eene, tool de andere, tie vrouw werden van den
maarschalk de Crequi, die, na den dood van den
-
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maarschalk, voor zich en zijne nakomelingen den
naam van Lesdignieres aannam.
Lesem, stad in den scam Dan ; Jozua 19 : 47.
Lesghiers, of Lesghis, een schatplichtig volk
in het zuiden van Rusland, in het noordoostelijk
gedeelte van Georgie, strekt zich nit van Belakami
tot KapitsjoI over eene Iengte van circa 5 mijlen. De
L. zijn gesplitst in 22 stammen, en ongeveer 400,000
zielen sterk. Ofschoon zij een vruchtbaren grond
bewonen, Leven zij hoofdzakelijk van rooverij ; alleen
de slaven worden tot den landbouw gebezigd. De L.
hebben eene eigene taal (het Lesghisch), die zich
echter in verscheidene hoofd-dialecten en in een
groot aantal ondergeschikte tongvallen splitst.
Lesina, 1) het oude Pharos, eiland in de Adriatische Zee, aan de kust van Dalmatie, is circa 6
vierk. mijlen groot, bevolkt met bijna 13,000 zielen,
en heeft tot hoofdplaats L., verdedigd door twee
forten, op den westelijken uithoek van het eiland
gelegen met goede haven en 2200 inw. 2) stad
in de napolit. prov. Capitanata, 6 mijlen benoordw.
Foggia, op den zuidoever van het Meer van L. (den
Pontanus lams der ouden).
Lesneven, stad in het fransche dept. Finisterre,
ruim 6 uren gaans benoordoosten Brest ; 3000 inw.;
is gesticht in 1096.
Lesparre, stad in 't fransche dept. Gironde,
ruim 15 uren gaans benoordwesten Bordeaux ; 2000
inw.; hoofdplaats van het wide Medoc.
L'EspinasSe (mademoiselle de). Zie ESPINASSE.
Lessay, vlek in het fransche Kanaal-departeinent, tegenover het eiland Jersey, en 5 uren gaans
benoorden Coutances; 1800 inw.
Lesseps (Jean Baptiste Barthelemy, baron de),
geb. 27 Jan. 1766 te Cette, vergezelde Lapeyrouse
tot Kamtschatka, nam daar de terugreis aan over
Siberia, waarvan hij eene beschrijving in het Licht
gaf ; later was hij fransch consul te Kronstadt, Petersburg en Lissabon, en stierf 6 April 1834. —

L. (Ferdinand de), geb. 19 Nov. 1805, sedert 1831
achtereenvolgend fransch consul te Alexandria, Rotterdam, Malaga, en sedert Mei 1842 te Barcelona,
was van April 1848 tot Febr. 1849 fransch gezant
te Madrid en sedert Mei 1849 te Rome, waar hij
werkzaam was voor het herstel der orde. Sedert 1854
staat L. aan het hoofd der maatschappij, die voor de
eanalisatie der landengte van Suez ijverde, totdat
eindelijk in 1859 met tie werkzaamheden tier kanaalgraving onder L.'s opzicht een begin gemaakt
k on worden.
Lessidi, landschap op het anibonsche eiland
Ceram (nederl. 0. I.), een der drie deeten, waarin
voorheen Klein-Ceram of Hoewamohel ingedeeld
was. In het landschap L. een dorp L. anderhalve
miji van Kambello; nabij dit dorp, aan het riviertje
Way-Pihoe, lag voorheen de kleine nederl. vesting
Toetop-Moeloet, welke 21 Mei 1639 belegerd en fel
besehoten werd door de Cerammers, die eater 5
dagen later, vreezende door eene nederlandsche
troepenmacht overvallen te zullen worden, het beleg opbraken ; doch in Maart 1651 werd de nederl.
bezctting op verraderlijke wijze door de Cerarnmers
vermoord.
Lestines, stad in Belgie, prov. Henegonwen,
5 mijlen benoordwesteri Bergen; 5000 inw.
Lessing (Gotthold Ephraim), duitsch letterkundige, geb. 22 Jan. 1729 te Karnentz in de saltsische Oberlausitz, gest. 15 Febr. 1781 te Brunswijk.
Van zijne vele en veelzijdige werken zullen vii slechts
noernen zijne meesterstukken Minna von Ba ► nhelin
Laokoon, oder libel' die G•enzen der Poesie and

Letbe
Malerei. Omstr. 1767 werd hij directeur van eenen
duitschen schouwburg te Hamburg; uit dat tijdperk
dagteekent zijne Dranzaturgie (2 dln. 1768). Sedert
1770 als bibliothecaris te Wolfenbuttel aangesteld,
kwam hij reeds spoedig in theologisch twistgeschrijf
tegea de orthodoxe richting; nit Bien tijd dateert
zijne beroemde, in dra: atischen worm ingekleede
geloofsbelijdenis Nathan der Weise (1779, zijne Gesprciche fiber die Freitnattrerei (1778), en zijne laatste
pennev ['Lich t Die Erziehung des Menschengeschlechts
(1780). Eene complete editie der werken van L.
verscheen te Berlijn (30 dln. 1774-94); bloemlezingen daariiit bezorgden Lachmann (13 dln. Berlijn 1838-40) en Maltzahn (12 dln. Leipzig 1853

—55).

Lestines, vlek in Belgie, prov. Henegouwen,
5 uren gaans bezuidw. Charleroi ; was de residentie
van verscheidene koningen van Frankrijk uit de le
dynastie ; te L. in 743 een concilie, tot hervorming
van de geestelijkheid en teruggave van de kerkelijke
goederen, eigenmachtig aangesproken door KarelMartel ; de zonen van Karel, Carloman en Pepijn,
hechtten aan die teruggave hunne goedkeuring.
L'EStocq (Joh. Hermann, graaf), geb. 1692 te
Celle in Hanover, waar zijn vader barbier was, kwam
als heelmeester in dienst van Peter den Groote, en
werd reeds spoedig aangesteld als chirurgijn van
prinses Elizabeth. Met evenveel bekwaamheid als
stoutmoedigheid bestuurde hij de hof- en militaire
omwenteling, waardoor Elizabeth tot keizerin verheven ward (1741); ter belooning daarvoor verhief
zij hem tot hooge eereambten, en bezigde hem
tot vele zaken van vertrouwen. Ilierdoor werd L.
het voorwerp van den nijd van machtige hovelingen,
die hem eindelijk bij de keizerin zoo zwart moisten
te maken, dat hij in hechtenis genomen en 1753 in

eene vesting gevangen gezet werd. Eerst bij de troonbeklirmning van Peter III werd hij vrijgelaten en in
al zijne rangen hersteld. Hij stierf 1767.
Lestrem, stad in Frankrijk, dept. Pas-de-Calais,
2 uren gaans bezuiden Estaires ; 4000 inw.

Lestrygonen, lat. Lwstrygones, een mythologisch yolk, dat geacht werd te wonen in het oostelijk gedeelte van Sicilia. (in den omtrek van Catania en Leontium). De L. waren naburen der Cyclopen, en worden voorgesteld als reuzen en menscheneters. Volgens de Odyssea !amide Ulysses bij
tiit ongastvrij volk, en verloor er vele zijner tnedgezellen, die door de inwoners verslonden werden.
Men noemt. de L. ook als stichters van Forrnim in
Campanie.
Lesura mons, tegenw. het gebergte Lozere.
Lesueur (Eustache), bijgenaamd de Fransche
Rafael, sehilder, geb. 1617 te Parijs, gest. a Idaar 1655.
Lesueur (Jean Francois), fransch componist,
geb. 15 Febr. 1760 bij Abbeville, sedert 1786 muziekdirecteur in de kerk Notre-Dame te Parijs, werd
door Napoleon beiroeind tot Paesiello's opvolger als
directeur der keizerlijke akademie, bleef ook nog
onder de Bestauratie werkzaom, en stied te Chaillot
ti Oct. 1837. Ziji, meesterstuk is de opera Les bardes.
Lestirque (Joseph), gel). te Douai 1763, werd
1796 ter dood veroordeeld wegens eenen moord,
Nvaarvait men kort na de voltrekking van het vonnis
den Jailer oiitdekte. Eene sprekende geNkenis van
L. met den waren schuldige vvas oorzaak van deze
betreitrenswaardige rechterlijke d waling.
Leszsko, hertogen (if koningen van Nolen. Zie
het art. Llicu.
Lethe, d. i. de vergetelheid, eene riN ier tier ► nderwereld bij in Heidenen ; zij, the er iiit drunken,

Leti

Leuctra

vergaten het verledene.
De Guadalete, eene rivier
in Spanje, in Bmtica, heette oudtijds Lethe. Verscheidene andere rivieren droegen eveneens dien
naam, o. a. in Beotie, Creta, enz.
Leti, 1) een eiland in den Donau, tusschen de
uitwaterings-armen Sulina en St.-Georg ; is ruim 8
mijlen fang, bij 4 mijlen breedte. — 2) een der
Zuidwester-eilanden van Banda (netted. O. I.), benoordoos1en Timor ; 28 Sept. 1824 woedde op dit
eil. een brand, waardoor drie dorpen geheel en at
in de asch gelegd werden.
Leti (Gregorio), vruchtbaar italiaansch geschiedschrijver, geb. te Milaan 1630, was de neef van een

men den Leucadischen sprong. Die na dien gevaarlijken sprong aan den dood ontkwain, was van zijne
liefde genezen. De dichter Nicostratus, later Artemis,
Sappho, en eene menigte anderen, zegt men, vonden
den dood, doordien ze baat in dit huiveringwekkende
geneesmiddel kwamen zoeken.
Leucate, lat. Leocata, vlek in het fransche
dept. Aude, aan een vijver, genaamd vijver van L.,
8 uren pans bezuiden Narbonne ; 800 inw.; was
vroeger eene vrij groote en sterke stad ; vergeefs belegerd door de Ligueurs 1590; ontmanteld 1664.
Leuce, grieksch Leuke, d. i. Wit, ) L., of
Achilles-eiland, tegenw. Slangen-eiland, eilandje in
den Pontus Euxinus, tegenover de uitwatering van
de lster, was bij de Grieken een heilig eiland, en

hisschop, bracht eerst zijn vertnogen door in vermaken, werd toen Protestant el! !min de wijk naar
Geneve, van daar 1679 naar Engeland, en kwam zich
1682 te Amsterdam nederzetten, waar hij met den
lite' van historiograaf 1701 stierf.
Letines, vlek in Belgie. Zi e —ESTINES.
Letitsjef, Letitschew, stad in russisch Polen,
gonvt. Podolie, aan den Btig, 11 mijlen benoordoosten
Kamentz; 4800 inw.
L'Etivaz, badplaats in ft zwits. kanton Waadt,
district Pays d'Enhaut ; zwavelige bron.

Leto. Zie LATONA.
Lettelbert, of Let tebert, ook Letterbert, dorp
in de prov. Groningen, 2 uren gaans ten W. Z. \V.
van Groningen; circa 300 inw.
Letten, fransch Lettons, een volk in de ruffs.
Oostzee-provincien, vormt nog steeds het gros der
bevolking in Litauen, Estliland, Koerlaud en Semigallie, vooral op het ► latteland. I,. hehooren tot
den litauschen volksstarn. De Lettische taal heeft 2
hoofd-dialecten, het eigenlijke Lettisch, en het
Semigallisch. De L. zijn zeer bijgeloovig. — Het
.zuidelijk gedeelte van Li-Maud (waarin Riga en Lateen) heeft tang den naam gedragen van Letland.
Letter, dorp op Java, resid. Samarang, voor tie
rivier de Kaliloetoet, was in 1828 versterkt door de
mnitelingen, die echter in Aug. door de nederl. trocpen aangetast en nit hunne stetting verdreven werden.
Lettere, stad in het Napelsche, circa 5 uren
gaans benoordw. Salerno; 5000 inw.

Lettia, lat. naam van Litauen.
Lettons, fransche naam der Letten.
Lettowitz, markvlek in Moravie, kreis Briinn,
aan de Zwittawa ; 2000 inw.; spoorweg-station.
Letusieten, Leummieten en Assurieten, afstammelingen van Dedan, die als noon van Joksan
een kleinzoon was van Abraham en Ketura; Gen. 25 : 3.
Letzeburg,of Lezebrug,zoo noemen de Luxemburgers son-iwijlen bun eigen land Luxemburg.
Leuben, stal. in Di hi ' 1 7i _EOBEN.
Leuca, stad in mid Italie (Japygie), in het
oosten, bij kaap Japygium. In de lie eeuw door de
Barbaren verwoest, en vervangen door Alessano. Zie
A LESSANO.
Leucadia, of Leucas, tegenw. Santa-Maura,
eiland in de lonische Zee, bij Acarnanie, waarvan
bet slechts door een kanaal gescheiden was (is
thans door eene brug met het vasteland verbonden);
in het noorden eene stad, genaamd Leucas, die
eenigen tijd de hooldstad was van Acarnanie. Aan
de zuidpunt van bet eiland eene kaap, aan welker
voet eene hevige branding heerschte. Dit was
de Leucadische Rots (tegenw. kaap Ducato), van
welke jaarlijks, bij wijze van zoenoffer, een groot
misdadiger in zee werd geworpen, hetgeen gepaard
ging met groote plechtigheid. Ongelukkige minnaars
kwamen een middel tegen bun zielsverdriet zoeken
door van deze rots in zee te springen: dit noemde
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nerd beschouwd als bet verblijf der gelukzaligen
(Ajax, Achilles, Patroclus, enz.); is onbewoond en
vol slangen, en behoort aan Turkije. — 2) eilandje
aan de noordkust van Creta; tegenw. St.-Theodorus.
— 3) eilandje aan de zuidoostkust van Creta.
4) vlek en reede in Thracie, aan de Propontis,vormde
de zuidpunt van Eubea. — 5) Leuce come, koopstad
der Nabatheers, aan de Arabische golf, met romeinsche bezetting. Uit dit L. ondernam N.lins Gallus
zijn veldtocht naar Arable.
Leuchtenberg, vlek in Beieren, in de Oberpfaltz, 9 uren gaans benoordoosten Culmbach ; 600
mw., heelt zijn naam gegeven aan een hertogdom,
vroeger landgraafschap, op de oevers van de Naab,
dat slechts 4 vierk. mijlen groot is, met 6500 hewnners, en het stadje Pfreimdt tot hoofdplaats. Dit
landje, na eerst lan ► graven gehad te hebben, werd
1817 tot hertogdom verheven ten behoeve van prins
Eugenius van Beauharnais, geivezen onderkoning
van Italie, en kwani na zijn dood (1824) aan zijn
oudsten, daarna aan zijn tweeden zoos (den schoonzoon van keizer Nicolaas).
Leuchtenberg (Eugenius, hertog van). Lie
BEAUHARNAIS (Eugene de).

Leuci, gallisch yolk, in Belgica 2a, ten Z. van
de Mediornatricen. De L. bewoonden het zuiden van
het tegenw. Lotharingen, met Tullum (thans Tonl)
of Nasium (thans Naix of Nancy) tot hoofdplaats.
Leucippus, grieksch wijsgeer, volgens soulmigen geboortig nit Abdera, maar waarschijnlijker
nit Milete, leefde omstr. 500 jaren vOOr de geboorte
van Christus. Hij was de leermeester van Democritus die de door L. ontworpene Atomen-leer venter
ontwik keld e.
Leucofao. Zi e LATOFAO.
Leucopetra, d. I. Witte Rots, plaats in
Achaia, nabij de landengte van Corinthe. De Acheers,
werden er in 146 v. Chr. verslagen. — L., eene
kaap nabij Regium, zijnde de zuidpunt van Italie.
Leucosia, stad op 1, eil. Cyprus. Zie NICOSIA.

Leuco Syrie, of Wit-Syrie, bij de ouden een
cappadocisch landschap tusschen Halys en Iris. De
bewoners van deze landstreek (de Leuco-Syriers)
wareu blanker van kleur dan de eigenlijke Syriers;
vandaar hun naam.
—

Leucothea, onder dezen naam (Horn-. Od.
5, 333) went Ino eene reddende zeegodin. Zie bet
art. ATHAMAS.
Leuctra, vlek in Beotie, bezuidw. Thebe, ten
Z. van Thespiw, ruim anderhalve mijl van zee, is
beroemd door de overwinning, die Epaminondas hevocht op Cleombrotus, koning van Sparta (371 v.

Chr.). Die overwinning vernietigde voor altijd het
overwicht van Sparta in Griekenland.— L., tegenw.
Istesjia, eene plaats op de grenzen.van Laconie en
Messenie, nabij de zee.
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Leak

Levassor

Leuk, of LOsch, fransch Loueche, marktvlek in
Zwitserland, kanton Walliserland, aan de Rhone, 6
uren gaans benoordoosten Sion ; 1650 inw.; vermaard door de 2 uren gaans van daar gelegene 22
minerale bronnen, •waardoor L. eene drukbezochte
badplaats is.
Latimmieten. Zie LETUSIETEN.
Leunen, dorp in nederl. Limburg, 6 urea gaans
noordelijk bewesten Roermonde; 380 inw.
Leur, I) L., of de Leur, dorp in Noord-Braband,
. 2 uren gaans bewesten Breda; 250 inw.; verenoe-;
delijk de geboorteplaats van den turfschipper Adriaan
Jansz. van Bergen, die althans te L. woonachtig was,
en wiens naam zoo vermaard is geworden door de
verrassing van Breda in 1590. — 2) dorp in Gelderhind, derdhalf nor gaans beznidw. Nijmegen ; omstr.
100 inw.
Leusbroek, of Leusderbroek, ook wel NieuwLeusden genaamd, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
1 our gaans van Leusden, aan den straatweg van
Amersfoort naar Arnhem ; 200 inw.
Leusden, ook wel Oud-Leusden genaamd, dorp
in de nederl. prov. Utrecht, driekwartier gaans ten
Z. W. van Amersfoort, bestond reeds in de 7e eenw:
600 inw. Voor Nieuiv-Leusden, zie LEUSBROEK.
Leuven (Nieuw-), ook Leussen en Leuzen gespeld, dorp in Overijsel, 3 uren gaans benoordoosten
Zwolle; 480 inw.
Oud-Leusen is een gehucht in
de nabijheid.
Leuth, of Loeth, dorp in Gelderland in 't
voormalige hertogdom Cleve), anderhalf nur gaans
oostelijk bezuiden Nijmegen : 250 inw.; is een der
dorpen. die bij tractaat van 7 Oct. 1816 door Pruisen
Am! de Nederlanden afgestaan werden.
Leuthen, of Lissa, dorp in pruis. Silezie, 2
uren gaans bewesten Breslau 900 inw.; Frederik
de Groote behaalde hier eene beslissende overwinning op de Oostenrijkers 5 Dec. 1757.
Leutkirch, stad in den wurtembergscheit
Donankreis, aan de Eschach, 8 Mijfeil bezniden
2400 inw.; was sedert 1293 eene vrije rijksstad. De
hewoners der Leutkircher Heide hadden vroeger verscheidene privitegien, en select 1204 ook hunne
eigene rechtspleging.
Leutmeritz, stad in Bohemen. Zie LEITMERITZ.
Leutomischl, stad in bet boheemsche distr.
(:hrudim. circa 8 mijlen bezuidoosten Chrudim
7000 ittw. Ingenomen door de Prnisen 1758; door
brand vernield 1775 en 1814
Leutschau, hongaarsch Locze, stad in Hongarije, comitaat Zips, ruin 7 inijlen benoordwesten
Kaschati: 5800 km,: de eerste stad in Ilongariji
waar gedrukt is.

Leuven, fransch Latteatn, lat. Loroniuin. stad
in de belgische prov. Ziiid-Brahand, aan dc Dyle,
7 a 8 uren pans beoosten Brussel; was in de 14e
hoordst.ad van geheel Braband, heeft thaws
31,000 inw.; de 1426 gestichte streng roornsehkath. universiteit van L. gold in de 16e eenw veer
voornaairiste in geheel Europa, en telde toen over
de 6000 staidenten ; het bier van L. (Leureaseh bier`
is , erniaard , Ofsehoon zeer owl verschijnt L. .I.et'St
in de geschiedenis sedert den inval der Noorniannen
(884): net slechts herhaalde inaien door gewehlige
overstroorningen is I.; geteisterl, roaar ook ifoor
branden, door pest en door hongersnood. In oorlogstijden is I,. verseheidene malen ingenornen verwoest. tinder het Fransche keizerrijk was L, eerie
acron.!iSsenleatshOoldplerje; v a n tint I ept.
hei konitihrijk (let' Negate , deot nitinakende
- ‘Viilf.
derhed. wag joist L. e;!.n ,1e• ► etit en.
,

brandstof der belgische ornwenteling 't eerst aan bet
smeulen geraakte: bet was narnelijk eene groote
ergernis V001' velar, dat de leerstoelen aan de universiteit te L. bezet werden met manners, vvier beginselen niet streng roomsch-kath. waren. Te L.
eindigde in 1831 de Tiendaagsche veldtocht ; want
15 Aug. bernachtigd, werd het reeds den volgenden
dag weder ontrnimd door de nederlandsche troepen,
die toen, wegens de gewapende intervontie van
Frankrijk, den terugtocht aannamen.
Leuze, belg. stad, prov. Henegouwen, aan de
Bender, 4 uren gaans beoosten Doornik ; 6000 inw.;
overwinning van den maarschalk van Luxemburg op
Willem van Oranje 1691.
Leuze (J. Ph. Fr. de). Zie DELEUZE.
Lova, hongaarsch vlek. Zie LEVENCZ.
Levaillant (Francois), reiziger en natunrkundige, gel). 1753 te Paramaribo (in Suriname) uit
fratische outlets, heeft zich beroemd gernaakt door
zijne reizen (1780-85) in Zuid-Afrika, hield na
dien tijd verbtijf in Frankrijk, en stierf 1 Dec. 1824
to Sezanne in Champagne. Behalve zijn Voyage dans
l'interieur de l' Afrique par le Cap de Bonne Esperance
(2e dunk Parijs 1790) en zijn Second voyage dans
l'interieur de l' Afrique dans les annrtes 1783-84
.(Parijs, jaar III [1795]; 2e cirtik 1803), zijn als
voornaa mste werden te vermelden : Histoire naturelle
des oiseaux d' Afrique (6 din. Parijs 1798-1812);
Histoire naturelle d'oiseaux nouveaux et rarer de
Ainerique et des Irides (Parijs 1801-4); IIistoirc
naturelle des perroquets (2 din, Parijs 1801 —5):
Hist. naturelle des oiseaux de paradis(Par.1803-16).
Levana, bij de oude Itomeinen de beschermgodin van der kinderen erkenning door hunne vaders
en van hunne opvoeding. Naar L. heeft Jean Paul
zijo book over de Opvoeding genoemd.
Levant, ital. it Levante, d. i. het Morgenland,
een onbestemde naam, welke dikwerf gebezigd wordt
oars at de landen Dan te duiden, die door het oostelijk

gedeelte der Mitldellandsche Zee besproeid worden,
zooals Egypte, Aziatisch Turkije or sotntijds ook
Europeesch Turkije. Meer bepaaldelijk wordt onder
den naam van L. verstaan Anatolie, en wel inzonderheld het westgedeelte van Anatolie. De koophandel
op de kusten van Klein-Azie, Syrie en Egypte wordt
Levantijnsche feudal genoemd; en de voorname
koopsteden, die, van Italie
worden aringetroffen
langs de Middellandsche Zee tot aan den Euphraat
en den Niji, beaten Levantijnsche Havens (bij de
Italianen :Scale di •Levante - , bij de Fransehen
les du Levant").

Levant, of Titan, het woe Hypra, eon tier
Byerische eilanden. Zie dat art.
Levantine, of Lventina, ook wet Livenen,
yeti 'tat in Zwitserland, in het N. IV. Vail bet kanton
Tessin°, hestaat nit een district van 10,000 zielen.
heeft tot. hoofdplaats Fain of Failit.
Levant°, zee,tad in Sardinie, 2E1 de Midden.
Zee, ruiw 7 uren gaans ten N. N. W. van Spezzia
5000 inw.
Levantijnen,
boworier, vats ,1, ) Lev a nt.
Zie LEVANT.
Levanzo, hot wido Bileci,a. Phorbantia, eil.
in tie MitHell. Zee.. het noordelUk4e en groolsie tier

1 .41dische

;MI

de westlinsl van

heett NitiertrIve Itlij1 io iimvang, en "PP bevolking
van omstr. 5001) eielen
franseit ge!;chietischrijver.
LeVaSSOr
te OrlOalTS,
VPil het
ritotoire, do•h
the 1675, nam tie vt'0 rwitt.
1-folland, en begat' zieli later near Engeland, OFseltooe
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Le Vayer

Lewenhaupt

vacthoudende aan Rome's kerkleer, stond hij in betrekking met Bayle, Basnage, Jacquelot en andere
Protestanten van naam. Men heeft van hem : Histoire
generate de l'Eurripe sous le regne de Louis XIII
(20 dln. Amsterdam 1700-1711).
Le Vayer (Francois de la Clothe-), sceptisch
philosoof. Zie LAMOTHE.
Leve (Antonio de), spaansch veldheer, geb. in
Navarra, verhief zich van den rang van gemeen sotdaat tot de hoogste militaire waardigheden onder
Karel V, verdreef (1523) adtniraal Bonnivet van voor
Milaan, onderscheidde zich (1524) in den slag bij
Rebec, verdedigde Pavia iegen Frans 1 en wend
vervolgens door den keizer benoernd tot kapiteingeneraal van zijne legers in Italie (1529). Hij handhaarde zijn verworven roern ook in Oosteririjk, waar
hij Solirnan west bestrijden, die Weenen belegerde
(15'29), en in Afrika, Ivaar hij den keizer in 1535
naar 'Tunis vergezelde. Evenzoo ging hij met Karel V
naar Provence (1536); maar toen deze veldtorht Eliot
slaagde naar wensolt, scheen de keizer dat te wijten
aan L., die zich dit tlerwijze aantrok, dat hij van
verdriet stierf.
Leven, dorp in Schetlartd, graafschap Fife.
uren pans beoosten Kirkaldy, aan de ail:watering
van het riviertje L. in zee : kleine maar veitige haven. -- Twee •iviertjes, die den naarn van L. dragett,
komen uit het sneer van L. (of Loch-Leven), tat
vermaard is door *le sehilderachtige oevers. Op
een eilandje in dat meer het kasteel van Loch-Leven.
nude koninklijke residentie, beroemd in de gesehkdenis van Schotlattd. Maria Stuart heeft daar gevangen gezeten.
Leven, lat. Levi, ook genaarnd Libici, een yolk
in Italie, van lignrischen oorsprong, bewoonde Transpadaansch Gallia, en had tot hoofdplaats Ticinum of
Papia (titans Pavia).
Levencz, of Leva, vlek in het hongaarsche
comitaat Bars; 5200 inw.
i 1
Leventina, dal iin 7
—EVANT1NE.
Levento, of Levenzo, dorp op het eiland Sardinia, aan de Middell. Zee, in het graafschap Nizza,
aan den Vesubia; 1700 lime geboorteplaats van
gen'eraal Massena.
Lever ( Charles Jarnes;, eogelsch romanschrijver, geb. 31 Aug. 1806 te Dublin, aanvankelijk geneesheer, doch sedert 1845 metterwoon gevestigd
te Florence, heeft zich in eerie reeks van romans en
novellen doen heathen als een talent om de zeden en
het karakter van het iersche landvolk of
tende wijze te schilderen.
Leverrier (Urbain Jean Joseph), beroemd
fransch sterrekundige, geb. 11 Maart 1814 te St.-Lo,
sedert 1846 professor en sedert 1854 directenr der
sterrewacht te Parijs, wend 1852 door Lodewijk
Napoleon tot senate• verheven, en heeft vooral naarn
getnaakt door zijne ontdekking van de planeet
tunus.
Levesque (Pierre Charles), fransch gesch;edschrijver, geb. 28 Maart 1736 to Parijs, was van.
1773 tot 1780 aangesteld als professor der letterkuede in Rust:Lod, word bij zijn terugkeer in Frankrijk prof. der geschiedenis aan het College Royal, en
stierf 12 Mei 1812. Zip voornaarnste werk is
Histoire de Russie (7 cllrr. Parijs 1782; daarvan
een 4e druk, voortgezet door Math - dem ell Depping.
Parijs 1812).
Levesque de Burigny, l'ransch geschiedschrijver, geb. 1692, gest. 1785, bracht eettigen tijd
in Holland door, waar hij met St.-Hyacinthe werkte
aan L'Europe Saeante 1718-20. In Frankrijk

teruggekeerd, schreef hij een aantal werken, die van
zijne groote geleerdheid geterigert, o. a.: De l'autorite
du pape (1720); Histoire de in philosophic palenne
(1724); Histoire de in -Sicile (1745); Histoire de
Constantinople (1750). Hij leverde ook verscheidene
bioeraphien, o. a. van Grotius, Erasmus, Bossnet,
Du Perron, enz.
Levi, derde zoos van Jacob en Lea, geb. in Mesopotamie, hij was een der voornaamste bewerkers
van den moord op de Sichemieten (zie Stumm). Zijne
nakomelingen, bekeni onder den naarn van Levieten,
rnaakten een stain uit, gewijd aan de openbare eeredienst ; deze had niet, gelijk de andere stammer', een
ofzonderlijk grondgebied, maar bekwam als aandeel
.18 steden, die verspreid lagen over de gansche uitgestrektheid van Palestina, benevens een tiende van
tie opbrengst van den grond. De bedoelde steden
werden de Levitische eel-men-rd. De voornaamste vvaren: Cades, Sichem, Gibea, Hebron. Rarnoth. Zes
Mier steden dienden tot vrijplaatsen. Moees en
triton waren echter-kleineonen van Levi. In h?t O.T.
worth. van L. gewae gennaakt o. a. in de volgende
hoofdstnkken: Gen.'29, 31, .16, 49; Exod. 2; Nunt.
16, 26; Dent. 10, 33 ; Jona 13 ; I Citron. 6, 21;
Ezra 8; Ps. 135 ; Ezech. 48; Zech. 12; Mal. 2, 3.
Leviathan, ec,tl in het 0. 1. vertneld zeemonster (Job 40 en i1 ; Ps. 74: 14; 104: 26 ; Jez.
27 : 1), kronkelende slang g,enoemci, (loch vermoedelijk eon krokodil. volgens anderen een walvisch; in
ale legenden der talmudisten de •isch, die door den
angel Gabriel nver•onnen tat worden.
Levico, marktvlek in Tirol, 4 uren gaans beznidooeten Trient, in het Val-Sugana, aan het smile,
uric pans lenge, Lericane•-meer: 3700 inw.; miiterate bron.
Levie, vlek op Corsica, 5 uren gaans benoordoosten Sartene; 2000 inw.
Levier, rnarktvlek in 't fransche dept. Doubs,
mini 4 nren gaans in tV. N. W. van Pontarlier:
1400 inw.
Levieten, afstarnmelingen van Levi. Zie I
Leviticus, cell (namelijk het derde) der vijf
hoeken Mosis in het 0. T.
Levitische Steden. Zie order Levi.
Levizzano, stad in het voormalige hertogdom
\lodena, ruim 6 uren glans bezuidoosteit Reggio:
2300 inw.
Levroux, het Gubatun der ouden, Leprosum
in de middeleeewen, stad in 't fransche dept. Indre,
uren pans benoorden Chateauroux ; 3600 inw.
Lewenhaupt (Adam Lodewijk, graaf van'),
zweedsch generael onder Karel XII, door wien hij
bcnoemd word Lot gouverneur van Riga (1706),
leverde (1708) bij Liesna in Ukraine een oubeslist
blijvenden veldslae aan de Russen, deed wonderen
van depperheid bij Pultawa, stelde zich na den noodlottigen alloop van lien slag aan het hoofd van deg
everblijfselen des lagers, maar zag zich gedwongen
de capitulatie can den I3orys: henes te teekenen (1709)
en word krijgseevengen gemaakt. Hij stierf na eerie
tienjarige gevangenschap in linsland,zeer bclangrijke
.Gedenksch•iften" nalatende c'eedrukt to Stokholtn,
1757). — L. :,Karel Emil, graaf;, nit hetzelfde gesla•ht tie vorige, %verd benoeted tot maarsehalk
vats den zweedschen rijksd,g in 1734 en 1710, was
een der hooldbewerkers,olat F:usland den nor104
verkleard werd, en stood 1742 aan het hoofd van
bet lager, dat naar Finland wend gezonden ; maar ire
weerwil van zijne dapperheid overwonnen zijude,
werd tiij in staat van beschuldiging gesteld en 1743
onthoefd.
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Lewentz

Leyden

Lewentz, het oude Leva, stall in Hongarije,
comitaat Bars, anderhalf uur gaans beoosten Bars;
3700 inw. Hoofdplaats der heerlijklieid L.; salinische bron.
Lewes, stad in het engelsche graafschap Sussex,
8 mijlen beoosten Chichester, aan de bevaarbare
Ouse ; 9600 inw.; Hendrik III wend bij L. geslagen
door Simon van Montfort 1264.
Lewes (George Henry), engelsch let terkundige,
geb. 18 April 1817 te Londen, eerst koopman, studeerde vervolgens in Engela ► d en Duitschland, en
wijdde zich geheel aan de letterkunde. Hij gaf 1849
eene Biographie van Robespierre, vervolgens eene
iriteenzetting van het philosophie-stelsel van Comte,
en eene reeks van romans en draniat.ische producten.
Het meest bekend echter werd hij door: Life and
works of Goethe (2 dln. Londen 1855; 2 druk 2 dln.
Leipzig 1855) en Biographical history of philosophy
(1845).
Lewis, 1) L., of Snake—River, rivier in de Vereenigde Staten, komt uit het Rotsgebergte, heeft
een loop van 180 mijlen, doorstroomt Oregon en
Washington, en ontlast zich in den Columbia. —
2) het grootste en noordelijkste der Hebrieden ; dit
eiland is in 2 deelen geseheiden, genaamd Lewis en
Harris, die slechts door eene smalle landengte verbonden zijn ; bevolking 15,000 zielen ; voornaarnste
plaats, Stornavay.
Lewis (John Frederic), engelsch aquarel-schilder, geb. 14 Juli 1805 te Londen, deed van 1830
tot 1850 herhaalde reizen door Zuid-Europa en de
Levant. Zijne aquarellen, tooneeien voorstellende uit
het volksleven in Spanje en Italie, hebhen hem een
geachten naam verschaft.
Lewis (sir George Cornwall), engelsch hist. en
philos. schrijver, geb. 21 Oct. 1806 te Radnor in
het prinsdom Wallis, eerst professor te Londen, sedert 1849 engelsch staatsdienaar, was eindelijk minister van oorlog, en stierf 13 April 1863. Van zijne
werken verdienen inz. melding: Inquiry into the
credibility of early Roman history (Londen 1855) en
Historical survey of the astronomy of the ancients
(Londen 1862).
Lewisburg, stad in Pennsylvanie, graafschap
Union ; 3000 inw.; baptist. universiteit sedert 1847.
Lewis Fork, of Snake-River, d. i. Slangenrivier. Zie LEwis 1).
Lewisham, vlek in Engelaud, graafschap Kent,
2 uren pans beoosten Louden ; 15,000 inw.; gesticht
1652.
Lewiston, ) invoerhaven in den ir.-amerik.
staat New-York, aan den Niagara, anderhalve mijl
van de nitwatering slier rivier, over ‘velhe eerie hanghrtig, die 798 parijsche Vt. lang en 20 vt. breed is,
en 60 vt. hoog haven het water hang ; 3300 inw.
— 2) stad in den n.-amerik. staat Maine, aan den
Androscoggin, 5 mijlen bezuidw. Augusta ; 3600
inw.; serninarie van den staat sedert 1857. — 3) stad
in Pennsylvanie, graafschap Mifflin, 9 tnijlen benoordw. Harrisburg ; 3000 inw.
Lewistown. Zie I
Lewschin ( A I exei lrakliewitsch duitsche
spelling van den twain van een russisch staatsman,
(lie 1799 gels. en sedert 1857 president van den road
Van bestuur der groote rnssische spoorweg-tnaatschappij is, en zich als schrijver van verscheidene
belangrijke werken heeft does kennel), 0. a.: , Be.
sehrijving an (10
burden en steppes'

Lexington, naam van verscheidene steden in
de Vereenigde Staten, o. a.: 1) in Kentucky, hoofdplaats van het graafschap la Fayette, 9 uren gaans
beoosten Frankfort ; 10,000 inw. — 2) vlek in Massachussets, graafschap Middlesex, ruin 3 uren gaans
benoordw. Boston ; 2600 inw.; overwinning der
Amerikanen op den engelschen generaal Gage 19
April 1775. — 3) kleine plaats in Virginie, bekend
door de in de nabijheid over de beek Cedar-Creek
liggende rotsbrug, gevormd door de natuur.
4) dorp in Missouri, aan den Missouri, '26 a 27 mijlen ten W. N. W. van Jefferson-city; 5200 inw.;
bloedig gevecht tusschen de UnioniSten en Geconfedereerden 24 Sept. 1861.
Lexoviers, lat. Lexovii, een yolk in Gallic (in
Lugdunensis 2a), bewoonde de gansche kust van het
tegenwoordige Normandie, tusschen de Saii en de
Eburovicen ; butane hoofdplaats was Noviomagus of
Lexovii (thans Lisieux).

Leycester. Zi e LEICESTER.
Leyden, tegenwoordige spelling Leiden, lat.

—

('.3dlnPetrsbug182);,Onwadeliv :
Rus in Pornpeji - (Petersburg 1843); , Oeconomischstatistiehe atlas van enrol ► . 1-1 !island" (Petersh. 1851) •

Lugdunum Batavorum, of Lugotinum, stad in het
koninkrijk der Nederlanden, prov. Zuid-Holland,
aan den Rijn en vier andere rivieren in Rijnland,
3 uren gams benoordoosten 's-Gravenhage, en 5
uren gaans bezuiden Haarlem ; 38,000 inw.; beroemde 1575 gestichte universiteit; is de geboorteplaats van de hollandsche graven Willem II en Floris V; van het hoord der WcrIcrdoopers, bekend
onder den naarn van Jan van Leiden ; van de schilders Lucas van Leiden, Frans van Mieris, Gerard
Dow; van den letterkundige Isaac Vossius, den lat.
dichter Heinsius, den wis- en natuurkundige Van
Musschenbroeck, den geneeskundige Van Swieten
en eene schier ontelbare meuigte beroenode personen
nicer. Scaliger, Saurnaise, 's-Gravesande, Boerhaave,
Rulinkenius, Ilemsterhuys, Van der Palm, Van Hengel, en vele anderen hebhen te L. het professoraat
bekleed. In 1083 was L. nog slechts een dorp; eerst
in de 13e emir begon het eene plaats van meer gewicht te worden ; riiimschoots deelde het in de onluster] der Hoekschen en Kabeljauwschen ; bet Kaas-•
en Broodvolk werd 1491 na een hevig gevecht, dat
ornstreeks drie uren duurde, door die van L. op de
vlucht gedreven ; een aanslag door In \Vederdoopers
op L. beraamd 1535 nerd in tijds ontdekt, en de
schuldigen gevat en gestraft ; (loch wereldvermaard
werd 1.. door het heleg, dat de Spanjaarden in Oct.
1573 voor de stad kwanien opslaan, en dat bijna een
,jaar duurde, daar de stad eerst in den nacht tusschen
2 en 3 Oct. 1574 ontzet kon worden. Ruins 6000
inenschen waren er orngekomen van de bevolking,
die een geruimen tijd hongersnood verdimrd had.
1-let jaar 1672 was voor L. een jaar van onlusten om
verandering van regeering ; van de Franschen bled
L. in dat jaar gelukkig verschoond. In 1748 hidden
te L. grove ongeregeldheden plaats con de afschafling
der pachterijen te verkrijgen; in 1784 begonnen ook
te L. de partijschappen voor en tegen Oranje te
woelen, en 1795 was L. eels der eerste steden van
Holland, waar (zondag 18 Januari) de omwentelingspartij zegevierde. Doc') eene versehrikkelijhe ramp
trof L. door het springen van een kruidschip 12 Jan.
1807, ‘vaardoo• een groot Dania' ► uizen en menvernietigd werd ; de plaats op het Rapenburg, die door deze ramp verwoest werd, draagt
nog thans den imam van Rome ; bij die gelegenheid
sch ► nk koning Lodew'ijk, (lie oogenblikkeliik Tina!'
L. was gehomen, lionderd duizend gulden Ott zijne
hijzondere has tot, aanvankelijke leniging der ramp.
Teen de fransche overheersching ten einde was,

Leyden
deed de prins van Oranje 21 Dec. 1813 zijnen feestelijken intocht in L.; in 1824 werd te L. bet 250jarig gedenkfeest van L.'s Ontzet in 1574 plechtig
gevierd, en luisterrijk was in 1863 de viering te L.
van 't vijftigjarig bestaan van Nederland's herboren
onafhankelijkheid. Te L. werd 1746 door professor
Musschenbroek de zoogenaamde Leydsche Flesch
nitgevonden. Door ziekten is L. herhaalde males
deerlijk geteisterd, o. a. 1509 zware sterfte; 1529
zweetziekte; in 1624 stierven er in ettelijke maanden tips circa 10,000 menschen ; nog erger in 1635
toen er van Juli tot December 1 4,582 ten grave gesleept werden ; 1647, 1655, 1664, 1669 en 1778
waren alien jaren van buitengewone ziekte en sterfte
voor L., dat ook vreeselijk bezocht werd door d e
cholera in 1832 en 1866.
Leyden (Jan van), wederdooper. Zie het art.
JAN VAN LEIDEN.

Leyderdorp, of Leiderdorp, verbasterd Leierdorp, dorp in Zuid-Holland, een half uur gaans beoosten Leiden ; 1200 inw.; bestond reeds in de 10e
eeuw ; voor de Reformatie bestonden te L. drie kloosters (Engelendaal, voor reguliere kanunniken ; Roomburg of St.-Margarete op Rosenberg, nonnenkl.; Poel,
nonnenkl.).
Leydschemeer (de of het), voormalig meer
in Zuid-Holland, was bij Venuep door eene smalle
vaart verbonden met het Haarlemmermeer, waarvan
bet naderhand het zuidelijk gedeelte vormde.
Leydschendam, dorp in Zuid-Holland, anderhalf uur gaans beoosten 's-Gravenhage, aan de
vaart tusschen Leiden en Delft ; 1000 inw.
L
zi —LAYEN
Leyen, prinsdom. Zie
— IEMPDE.
Leymde, 11.-h h ddorp. Zie
Zi L
Leymuiden, of Leimuiden, fraai dorp in
Noord-Holland, 5 uren gaans bezuidw. Amsterdam;
1200 inw.; bestond reeds in de Ile eeuw, en werd
bij den intocht der Pruisen in Holland (1787) het
hoofdkwartier van den hertog van Brunswijk.
Leys (Jean Aug. Henri), historie- en genreschilder, geb. 18 Febr. 1815 te Antwerpen, geldt
naast Gallait als de voornaamste hedendaagsche schilder der belgische school.
Leyte, een der Philippijnsche eilanden; vomit
een spaansch district, groot 480 vierk. mijlen, bevolkt met 113,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats
Tacloban.
Leytha. Zie LEITHA.
Leythemuthe, oude naarn van Leyinuiden.
Leytimor, of Kust van Leytimor, schiereiland
op het moluksche eiland Amboina (nederl. 0. I.),
aan de baai van L.
Leyveroy, ook Leveroy of Liveroy, dorp ill
nederl. Limburg, 2 uren gaans ten W. N. W. van
Roermonde ; 470 inw.
L
zi —LIZARD.
Lenard (kAmp,. Zie
Lezardrieux, stad in 't fransche dept. Cotesdu-Nord, 6 uren gnus benoordoosten Lannion ;
2400 inw.
Lezat, stad in Frankrijk, dept. Ariege, aan tie
Lers, 7 uren gaans benoordw. Pamiers; 3000 inw.
Lezeburg, zoo wordt Luxetnburg genoernd
door bet landvolk aldaar.
Lezignem. Zie LUSIGNAN.
Lezoux, stad in 't fransche dept. Puy-de-DOrne,
3 uren gaans bezuidw. niers; 3900 inw.
Lhassa, ook wel Lassa, L'Hassa en Lassa
geschreven, stad in het Chineesche rijk, hoofdstad
van Tibet, heeft volgens sommigen 80,000 inw., waaronder twee derde gedeelten geestelijken. Het is de
zetel van den Dalai-lama, en de residentie van een
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Chineeschen onderkoning. Gesticbt in 698, is L. een
der voornaamste koopsteden van Azie. De prachtige
tempel trekt jaarlijks eene verbazende menigte bedevaartgangers.
L'IlOpital, stad in Sardinie, aan de Arty,
tegenover Conflans, beet sedert 1835 Albertville
(zie dat art.).
L'Fropital (Michel de) , kanselier van Frankrijk, geb. 1505 bij Aigueperse in Auvergne, eerst
auditeur der rota te Rome, vervolgens te Parijs advocaat en lid van het parlement, totdat Margareta
van Valois hem tot hares huiskanselie• en later tot
opperintend a n t der finantien benoemde. Onder Frans
Il kwam hij in den staatsraad, werd door Catharina
de Medicis tot kanselier van Frankrijk benoemd, en
trachtte in die hoedanigheid eene verzoening te bewerken tusschen tie twee godsdienst-partijen, die
destijds Frankrijk verdeelden; uittlienhoofde echter
begon men hem voor een heimelijken Hugenoot te
houden, zoodat hij zich genoodzaakt zag 1568 zijne
hooge betrek king neder te leggen. Hij ging sill leven
op zijn landgoed Vignay bij Etampes, waar tijdens
tie gruwelen van den Bartholomeusnacht (1572)
zelfs zijn leven een oogenblik gevaar liep. Hij stierf
13 Maart 1573. Even eerlijk en onbaatzuchtig als L.
geweest was als staatsman, even verdienstelijk was
hij als letterkundige. Zijne Oeuvres zijn in 't licht
gegeven door Dufey (5 din. Parijs 1824).
Liady, marktvlek iu 't ruse. gouvt. Mohilew,
dicht bij de vroegere poolsch-russische grenzen, aan
den weg naar Smolensk; 3000 inw.
Liakoera, in de oudheid Lykoreia, tie top van
den Parnassus, 7570 vt. hoog, van waar men een der
schoonste vergezichten heeft, die in het Oosten te
vinden zijn. De tegenwoordige warn van den Parnassus is derhalve L.
Liamone, de oude Cercidius, rivier op Corsica,
komt uit het Rotundo-gebergte, loopt Z. W. waarts,
en alt runs 2 mijlen benoord. Ajaccio in de Middell.
Zee, na een loop van circa 6 mijlen. in 1793 droeg
een der beiden departementen van Corsica den naam
dozer rivier ; uamelijk bet zuidelijk gedeelte van het
eiland, met de stad Ajaccio.
et vo•ige art.
Zie h_et
Liamone
Liancourt, stad in het fransche dept. Oise,
2 uren gaans bezuidoosten Clermont ; 1400 inw.;
kasteel der hertogen van L. (zijnde een tak van het
geslacht La Rochefoucauld).
Liancourt (Jeanne de Schoenberg, hertogin
van), geb. 1600, dochter van Henri de Schonberg,
maarschalk van Frankrijk, gest. 1674, speak onderscheidene talen en maakte rnooie verzen. Zij was
even godvreezend als talentvol, en ontving Arnauld,
Pascal en de kluizenaars van Port-Royal bij zich.
Liao, bet Khitanische rijk. Zie KHITAN.
Liao, rivier in het chineesche rijk, loopt wester' vervolgens zuidoustwaarts; stroomt door de provincie Sjing-king, en werpt zich in de golf van Liaotong, na een loop van 106 mijlen.
Liao —tong, golf der Geele Zee, waarvan zij
nagenoeg het gansche noordelijk gedeelte uitmaakt
hespoelt een gedeelte der kusten van Pe-tsji-li en
van Kwang-tong.
Liasa, nederl. 0. I. eiland. Zie liONIMOA.
Liban, 1) fransche naarn voor Libanon.
stad in deli boheetnschen kreis Gitschin, aan de
Bistritz; 1400 inw.
Liban, of Bahi, een der Znidwester-eilanden,
in den Molukscheii archipel, resid. Banda (nederl.
0. 1.); bet vaarwater tusschen L. en het noordoostelijk gelegen oil. Wetter is onveilig.
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Libanins

Libissonis Timis

Libanius, grieksch redenaar of sophist, geh.
314 na Chr. in Antiochie, leeraarde met veel roem
in de scholen van Constantinopel, Nicomedia, Antiochie; ofsehoon zelf Heiden, telde hij de heiligen
Basilius en Johannes Chrysostoirms onderzijne leerlingen. L. stood in de hoogste gunst bij Jiiharms,.
die hem tot hooge eereambten Wilde verhelien ;
maar L. verkoos ambteloos te blijven, en stierf omstr..
390 te Antiochie. Hij had vijanden en benijilers, die
hem van tooverij beschuldigden. Men heeft, van
bem Redevoeringen en Declamatien (beste uitgave
(lie van Reiske, 4 dln. Altenburg, 1791-97) e ► i
Brieven (uitgegeven door Wolf) Amsterdam 1738).
Libanon, lat. Libanus, bij de Arabieren DzjeblLiban, d. i. Wit Gebergte of Sneeuwgebergte, eene
bergketen in Syrie, begint in het zuidwesten van
het pachalik Aleppo, bij den liukeroever van den
Aasi (Orontes), in (le orristreken van Antakieh
(Antiochie); scheidt pachalik Damascus van Tripoli,
loopt door het noorden van he pachalik Acre, en
eindigt niet ver van Soer (Tyros); de L. heeft eerie
uitgestrektheid van omstr. 60 inijlen, en heeft eene
gemiddelde hoogte van 7000 vt.; hoogste pieken
zijn, de Dzjebl-Sanin (7776 vt.) en Dzjehl-Maktnel
(8796 vt.): deze twee bergen vormen, eerstgenoemde
den zuidelijken, laatstgen. den noorder uithoek van
(len eigenlijken Dzjebl-Liban der Arabieren. aan de
oostzijde van den L. scheitlt zich daarvan of eene
afzonderiijke keten, Antilibanon genaawd, die parallel met (len I. zuidwaarts loopt, en zich to de
Doode Zee uitstrekt. De Arabieren geven aan den
Antilibanon den naani van Dzjebl-el-Sjaik. De L.
wordt bewoond door omstr. 400,000 inenschen,
gesplitst in eene rnenigte stammen, waaronder de
Ansarieh of Anseiris, en voornamelijk de oorlogzuchtige en nagenoeg onafhankelijke starnmen der
Maronieten en Druzen. Tie ouden noertiden Cwlesyri;
holle Syrie - ) het dal van den L. (tegenw. de
dalvlakte van lleka), zijride het. land, gelegen
schen de twee bergketenen. De L. was eertijds beroeind door zijne prachtige eederhoomen, waarvan
thous nog slechts een ge•ing overblijfsel in de nahijheid vaii Alen Dzjebl-Makinel; overigens vindt
men tegenwoordig op den L. sleehts vijgeri-, eiken-.
twirler- en cypresboomen.
Libau, stad in lioerland, mint 20 wijlen bewesten Mittan ; 8500 inw.; kleine maar veilige haven
aan de Oostzee; is de voormeintste can zee li2enele
konpstad in hoerland.
Libelt (Karel), geb. 1806 te Posen, sliced 1830
in de poolsehe armee, gal sedert 1840 te Posen
eenige tijdschriften sit, vverd 1816, ten gevnige vice
de democratisehe samenzweritig, in liechtenis genomen, doell Maart 1848 wede.r in vrijlii id,
was nog een korten tijal ids publicist •erkzcairi, tioch
wijdde zich seder!. 1850 gehee! :Jan den landbouw.
Van zijite werken liebben vow' Poleii belangrijkheid :
(_lln. Posen 1845---50);
Filozofia i krytyba
kleine gesehriften (6 din. Posen 18 119---52):

Liberalia (17 Maart) bracht aan de romeinscbe jongelingen de ruannelijlw toga, wanneer ze plechtiglijk
kwamen olleren op het kapitool:
Liberalitas Julia, eerst Ebora, stad in Lu-

Estetyta (Posen 1851

gel). 1851 te Csakvar iri liongarrie, w,!' hieerni,i4.ersknecht, en deed 18 Feler.
Libeilyi

op het. lesen ten i raii JOZOF I
keizer eerie wandelii4..
terwijl
1,ek,
deed op de l_tae,ter. liraelit L. hem reef
heeter.laad
sleek toe iii tel aeliterhoofd.
Nverd L. 26 T, eili I 855 °what i- gen.
bevruchting bij de soL.en iii
Libor , de
foam I.. als
('Ude ItaiR. De Iteniciticil 'ovell
niet Cert`' et,
10614W 0.1 a.1) l id
I 8 7, 7,

ULTRA.

vereerd wet& Zijii fern de

sitanie ; tegenw. Evora.

Liberia, negerrepubliek op de Peperkust van
Opper-Guinea in West-A fri ka, strekt zich omstr. 100
mijlen ver nit tot aan de rivier San-Pedro, en is
ongeveer 1430 vierk. mijlen groot. Aanvankelijk eene
arnerikaansche kolonie, gesticht 1821, heoosten kaap
Mesurado, w'aar wen ook de stad Monrovia gesticht
werd als hoofdplaats. De oaaru L. beteekent, dat het
and niet anders dan door vrije mensehen moet bewoond worden ; het was dan ook inderdaad bestemd
orn de vrijgelutene zwarten der Vereenigde Staten
op te nernen. Reeds in 1 839 waving L. eene consti-

tutie, nadat het zich aanmerkelijk vergroot had door
aansluiting van naburige negervorsten; en 29 April
1847 constitueerde het zich als eene onafhankelijke
republiek, die weldra door de groote mogendheden
van Europa erkend werd, en veel heeft bijgedragen
tot onderdrukking van den slavenhandel in Guinea.
De eerste president was Roberts. Het zieleutal in L.
kan veilig geschat worden op 320,000, waaronder
300,000 inboorlingen, zijnde de rest aldaar aangekomene landverhuizers.

Liberius, de heilige, voluit Marcellinus Felix
Liberius, pans van 352 tot 356, riep verseheidene
eoneilien bijer=u uui ditspiritak ie dueti tusschen
Athanasius en Arius, en werd door keizer Constantius uit Rome gebannen, oindat hij de veroordeeling
van Athanasius niet had wiliest outlerteekenen. Door
de g•ievencle ballingsehap aan bet wankelen gebraclit,
teekende hij het forinulier van het eerste coneilie
van Siriniurn, waardoor can de Arianen eenige gunsten hetoond konden worden, en daaraan had hij het
te darken, dat hij nit de ballingschap teruggeroepen
werd ; maar reeds spoedig koos hij weder de zijde

van Athanasius, en stierf in een reuk van heiligheid.
flij wordt onder de martelaren gerangschikt ; kerkelijke gedenkdag bij de Roomsehen 27 Aug., bij de
G•ieken 23 Sept.
Libertas, doehter van Jupiter en Juno, was bij
de Rorneinen de godiri der vrijheid. Haar ter sere
bouwde Tiberius Gracchus een tempel op den A ventijnschen berg. Zij werd voorgesteld met een schepter in de band, en eene plirygisclie nuts op het
hookl; flan iiei voeten zat eene kat, het zinnebeeld
der onafharikelijkheid, en daarbij lag een gebroken
juk.
Libertijnen, eene kerkelijke partij te Jeruzalern; de I.. behoorden tot tie bestrijders van Stephanus (Eland. 6: 9). — L., eerie ► antheistischaiitinoinistische secte in de I 6e eetrw, gesticht door
Coppin nit Rijssel it, Vlactideren, voud veel aanhang
in Frankrijk en ook te Geneve, doeli werd door Calvinus zoo yinnig bestteden, dat de L. weldra uit
ci
icel Fret0;rijk v( i'al vve iaa^ ii.
Libias, ,,[;11.1 der oudheid. Zie BET11-11111IAM.
Libethra, M:)cedoniii, aan de Thertnetsche golf, in de nabijheid van den Olympus en van

Thessalie. Men voud er I et graf van Orpheus.

—

eene blots itabij glee Helicon, in Ileotie. “es ge- L.,
sv;jd aan de Muzen; vandaar ha at' bijictitnLibelltrieden.
Libui, roll; iri italie
Libio,
Libieken,
beide eCVCI .
in Transpadacnsch
men wit svcren ile L. van ligtivan de
rischen oorsprone: !mime hoohlplact- , wns Voreela
Verceil ) .

Libissonis Turnis,
bet oude Sardinite

sta,1

:let noordeit vast

Libitina

Lichtaaid

Libitina, godin der lijkplechtigheden, aldus
genoemd, zeide men, omdat zij de menschen wegrukt wanneer het haat. behaagt (ad libitum). In haren
tempel moest alles gekocht en gehuurd worden wat
bij eene begrafenis noodig was ; ook werd in haren
tempel een sterfregister (een Doodboek) bijgehouden.
De poort, welke men door moest om de dooden naar
buiten de stad te brengen, werd naar L. genoemd
-Libitijnsche poort.
Libiwangan, dorp op Java, in Tjanjor (Preanger-Regentschappen); werd geheel verwoest 8 Oct.
1822 door de uitbarsting van den Galoengoeng; de
vluchtende bewoners werden door den kokenden
lavastroom achterhaald, en kwameu er in orn.
Libna, 1) een van de legerplaatsen der Israelieten op hunne 40-jarige otnzwerving; Num. 33:
20, 21. — 2) stad in stain Juda ; Jozua 10 : 29-39 ;
12: 15; 15: 42; 21: 13; 11 lion. 8:22; 19:8:
23: 31; 24: 18; 1 Chron. 6. 57; Jezaia 37:8:
Jerem. 52: 1.
Libnath. Zie s
Libni, I ) kleinzoon van Levi en zoon van Gerson, was de stamvader der Libnieten ; Exod. 6: 16;
Num. 3: 18, 21 ; 26: 58; I Chron. 6: 17, 20. —
2) ach erkleinzoon van Levi en kleinzoon van Merari ;
1 Chron. 6: 29.
Libochowitz, stad in Bohemen, aan de Eger,
4 uren goons bezuidvv. Leitineritz; 2000 inw.; Lasted; gezondheidsbron.
Libourne, stad iii *t fratische dept. Gironde,
7 uren gaans beoosten Bordeaux, nabij de satnenvloeiing van de Dordogne en de Isle; 13,400 km.;
haven. Gesticht 1286 door Eduard 1, koning van
Engeland, op de puinhoopen van het wide Condole;
werd verscheidene malen belegerd, ingenomen en
hernomen.
Libri Carrucci della Sornmaia (Guillaume
Brutus Idle Timoleon, graaf), wiskundige, geb. 2
Jan. 1803 te Florence, professor der wiskunde te
Pisa, kwam als staatkundig vluchteling 1830 naar
Frankrijk, werd metter,tijd hoofdinspecteur van het
lager onderwijs en opzichter der rijks-bibliotheken;
doch 22 Juni 1850 in staat van beschuldiging gesteld wegens verduistering van verscheidene kostbare
boeken en manuscripten, redde hij zich door de
vincht, en werd bij verstek veroordeeld tot 10 jareli
tuchthilisstraf. Van de door L.-C. geschreyene werken is het voornaamste : Higtoire des sciences mathematigues en Italie (4 dln. Parijs 1824-41).
Liburnia, tegenw, het westelijk gedeelte van
Croatia en 't noordelijk gedeelte van Dalmatia, oudtijds landscliap in Illyrie, tusschen de Arsia (Arsa)
en del tins (Kerka), strekt zich nit tangs de Adriatische Zee (waarvan het gedeelte, flat L. bespoelde,
ook wed getioemd werd Liburnische Zee, word ten
Z. begrensd door Dalmatia, en bevatte de steden:
Arsia, Flanona, Foretani, Senia, Seardona,
en eindelijk Jadera (hoofdstad), De Liburniers legden zich toe op zeerooverij; honor schepen waren
zeer licht.
Libussa, jongste dochter van Croc, of Krok,
een der eerste vorsten van Pohemen, erfde dit land
bij den dood haars waders, oinstr. 720 ; zij regeerde
een korten tijd alleen, totdat zij in den echt trad
met Przemysl, den stichter van het link van dien
naam. Zij ging in de oogen der Bohemers voor eerie
bekwame waarzegster door. Zij stierf oinstr. 735.
Libye, lat. Libya, grieksclte benaming voor
Afrika. Onder den naam an L. verstond men al de
landen, gelegen bewest. Egypte, I lerblve de woestijn
van Bvrka, het tegenwoordige beylik Tripoli en de

woestijnen van Kordofan, Darfoer, enz. Later maakte
men eene onderscheiding tusschen Binnen-L. en
Buiten-L.; met eerstgenoemden naam bedoelde men
de stroken bezuiden den Atlas (nl.: Zuid-Marocco,
Sahara, en het bij de ouden bekende gedeelte van
Nigritie); met Buiten-L. werd bedoeld bet oude
Libye, nl.: het oeverland gelegen tusschen Egypte
en Tripolitana, welk oeverland weder ingedeeld werd
in Opper-Libye', tusschen Egypte en Cyrenaica, en
Neder-Libye (het oude Cyrenaica of de Pentapolis),
hetwelk zich van Opper-Libye tot Tripolitana uitstrekie. Volgens eene latere indeeling was L. gesplitst
in Libya Exterior, Libya Interior en Libya Mareotis.
Onder den naam van Woestijit van L. heeft men
in het algeineen to verstaan de groote woestijn (Sahara) van Noord-Afrika, doc.li in het bijzonder wordt
het oostelijk gedeelte her woestijn, zich uitstrekkende tusschen Fezzati en Egypte, meer bepaaldelijk
bedoeld, wanneer er van de Woestijn van L. gesproken wordt.
Libysche Zee, la t. Libycunt mare, groote
golf der Middell. Zee, aan de kusten van Afrika,
strekte zich uit an Parzetonium tot kaap Het-menu),
en ontving de beide Syrten.
Libyssa, tegenw. Gebse, stad in Rithynie, aan
de Propontis, tusschen Chalcedon en Nicodemia. 're
L. hield Hannibal verblijf, en beroofde er zich van
het levee.
Sicilia. Zie AL1CATA.
Licata, stad
Licaten, een der vooruaarnste volkeren van
Vindelicie, op de oevers van den Liens (Lech), in ile
omstreken van Augsburg. Zie VINDELIC1.
Lich, stad in het groothertogdoni HessenDarmstadt, aan de Wetter, 5 kwartier gaans bezuidoosten Giessen ; 2500 inw.; kasteel van tfen prins
van Solms-Licli.
Lichas, wapendrager van Hercules, bracht hen;
nit imam van Dejanira de tunica, die doortrokken
was met het blond van den centaur Nessus. Nauwlijks had Hercules dat kleedingstuk aangetrokkeo,
of hij Is'verd door razernij aangetast ; hij greep den
ongelukkigen L. en wierp hem in de zee v an Eubea,
waar L. in cone rots veranderd ward.
Lichfield, of Litchfield, staid in bet engelsche
graafschap Stafford, 6 uren gaans benoOrden Birmingham; 7000 inw.; geboorteplaats van Samuel
Johnson. In de Lark van. L. een monument ter eere
van Garrick.
Lichnowsky, prinselijk . geslacht in Oostenrijk en Pruisen, waarvan inzonderheid meldinc, verdienen : L. (prins Eduard Maria), geb. 19 'Sept.
1789, gest. 1 Jan. 1845, die nagelaten heeft eene
niet voltooide Geschichte des Hawses Habsburg (dl.
1-8, Weenen 1836-44). — L. (Felix), oudste
zoon van den vorige, geb. 5 April 1814, ging 1838
nit de pruisische krijgsdienst over in die van den
s)aanschen pretendent don Carlos, die hem aanstelde
als brigade-generaal. Na zijnen terugkeer gaf L. in
het licht: Erinnerungen aus den Jahren 1837-39
(2 din. Frankfort 1842). In 1842 deed hij eene reis
naar Portugal, die hij besehreef in Portugal, Erinnerungen aus dem Jahre 1842 (Maintz 1843). Daarna
tot lands-oudste en arrondissements-afgevaardigde
gekozen, had hij zitting 1847 op den landdag en
1848 (voor Ratibor) in de duitsche Nationale vergadering te Frankfort, waar hij, als een der voornaarnste redenaars van de rechterzijde, bij den opstand 18 Sept. 1848 met generaal Auerswald verinoord werd op de Bornheimer heide.
Lichtaard, of Lichtavert, dorpje in Friesland,
I unr gaans bewesten Dockum ; omstr. 100 inw.

—
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Lichtenau

Lichtenau, naam van verscheidene steden in
Duitschland, o. a.: 1) in pruisisch Westfalen, aan de
Sauer, 10 mijlen bezuiden Minden ; 1600 inw. —
2) in Keurhessen, prov. Neder-Hessen, aan de Losse,
5 uren gaans bezuidoosten Cassel ; 1500 inw. —
3) in Baden, Middelrijnkreis, 10 uren gaans bezuidw.
Carlsruhe; 1400 inw.
Lichtenau (Wilhelmine, gravin van), geb.
1754 te Potsdam, was eene dochter van den musicus
Enke. Even als hare oudere zuster werd zij het
voorwerp der dierlijke begeerlijkheid van den kroonprins, die later onder den naam van Frederik Wilhelm II koning van Pruisen werd ; doch door Frederik II werd zij uit het land gebannen. Later in
Pruisen teruggekeerd, was zij eenigen tijd gehuwd
met Rietz, den kamerdienaar van den kroonprins;
doch na de troonsbeklimming van Frederik Wilhelm Il werd zij tot gravin van 1. verheven, was
later nogmaals een korten tijd gehuwd (met den
tooneelspeler Holbein), en bekwam 1809 door Napoleon's voorspraak een gedeelte terug van de bezittingen, die Frederik Wilhelm IIl haar afgenomen
had. Zij stierf 1820.
Lichtenberg, klein prinsdom in Duitschland,
benoordoosten Rijn-Beieren, behoort sedert 1834
aan Pruisen (was vroeger onderhoorig aan het hertogdom Saksen-Coburg-Gotha); het is 10 a 11 vierk.
mijlen groot, en met circa 42,000 zielen bevolkt.
Voor 1819 heette het hHeerlijkheid Baumholder".
Verscheidene onbeduideude stadjes in Duitschland
dragen den naam L.; zoo ook een in Frankrijk, dept.
Beneden-Rijn, met 700 inw. en in de nabijheid de
sterke berg'esting L. aan den ingang der Vogesen ;
dit dorp was voorheen de hoofdplaats van het graafschap Hanau-Lichtenberg, dat tot Hessen-Darmstadt
behoorde, doch onder Frankrijk stond.
Lichtenberg (Georg Christoph), duitsch natuurkuridige en satiricus, geb. 1 Juli 1742 te Oherramstadt bij Darmstadt, gest. 24 Fehr. 1799 als professor te Gottingen (sedert 1771); door zijne humoristisch ingekleede aanvalleu op menige richting
van zijne eeuw, stak hij zich in veel twistgeschrijf.
Dit vormt dan ook het grootste gedeelte van zijne
Vermischte Seltriften, (9 din. Gott. 1800-75); voilediger met de ,, Verklaring van Hogarth's kopergravuren" door L.'s zones opnieuw uitgegeven (14 din.
1844-53).

Lichtenfels, stad in Beieren, kreis Oberfranken, aan den Main, 4 ► nijlen ten N. N. 0. van Bamberg; 2000 inw.; belangrijk spoorwegstation.
Lichtenstein, 1) stad in het koninkrijk Saksen, 3 urea pans benoordoosten Zwickau ; 4400 inw.;
kasteel. — 2) zie LIECHTENSTEIN.
Lichtenvoorde, dorp in Gelderland, aan de
Vordensche beek, anderhalf our gaans bezuidwesten
Groenlo ; 1200 inw.; was vroeger een welvarend
stadje, dat tot bet graefschap Zutphen behoorde
10 Jan. 1616 werd L., dat een garnizoen Munsterschen had, door de Staatschen ingenomen.
Lichtervelde, marktvlek in Belgie, provincie
West-Vlaanderen,rnim 4 nren gaans beznidenBr ► gge;
5400 inw.
Lichttauwert, het friesche dorp Lichtaard.
Licileboroh, in onde oorkonden de naam der
stad Luxemburg.
Licinius StC10 (C.), volkstribuun in 376 v.
Chr., bewerkte, na vele jaren inspanning en volharding, dat altijd een der twee consuls nit de Plebejers
zou gekozen warden (366). Hij was een der eersten,
die de vriicht van deze wet mochten plukken, daar
hij zelf consul was in de jaren 364 en 361 v. Chr.

Litho!
Men beweert dat Stolo op het tot stand komen van
die wet zoozeer had aangedrongen, !outer om de
ijdelheid te bevredigen van zijne vronw, die naijverig
was op de eer, welke bewezen werd aan hare zuster,
die getrouwd was met een der tribunes van het leger.
Stolo voerde ook nog de wet in, waa•bij verboden
werd meer dan 500 jugera te hebben ; later werd hij
gestraft, omdat hij zelf die wet overtreden had.
Licinius Calvus (C.), romeinsch redenaar,
geb. 74 v. Chr., gest. op 30-jarigen leeftijd, onderscheidde zich als rechtsgeleerde gelijktijdig met Cicero ; .hij paarde aan de welsprekendheid een groot
dichterlijk talent. Hij had eenige treurzangen vet.vaardigd op den dood van zijne tninnares Quintilia,
en een hekeldicht tegen Cesar. Men heeft van hem
eenige fragmenten in den "Corpus poetarum" van
Maittaire.

LiciniusLicinianus(C.Flavius),romeinsch
keizer, was de zoon van een dacischen hoer, en begon
zijne loopbaan als gemeen soldaat. Hij maakte zooveel bevordering onder keizer Galerius, zijn landgenoot, dat deze hem eindelijk medebestuurder des
rijks maakte (307); L. werd aangesteld als bewindvoerder over Pannonie en Rhetie. Na zich van verscheidene medestanders naar het gezag ontdaan te
hebben, bleef L. met Constantijn alleen meester van
het rijk (312), en regeerde over het Oosten ; maar
reeds spoedig ontbrandde de oorlog tusschen de
beide vorsten, en in weerwil van zijne dapperheid,
werd L. overwonnen bij Cibalis en bij Adrianopel
(313), en sloot eenen voor zich zeer onvoordeeligen
vrede. Minder gelukkig nog in een tweeden oorlog,
werd L. verslagen bij Chrysopolis (323), vluchtte
naar Nicodemie, en viel in handers van Constantijn,
die hem naar Thessalonica verbande, en hem vet.volgens liet wurgen (324). Afwisselend was L. nu
eens voor dan weder tegen de Christenen.
Licordia, stad op Sicilie, 6 mijlen bezuidw.
Catania; 7000 inw.
Licosa, kaap van Italie, in de golf van Salerno.
Lictoren, d. i. Binders, in het Hollandsch geweenlijk Bijidragers genaamd, in het oude Home ge-

recbtsdienaars, die tevens als lijfwacht dienden voor
de hooge magistraatspersonen. Vier en twintig L.
vormden de wacht, die voor den dictator uit ging,
twaalf L. liepeu voor de consuls uit, zes voor de
► retoren. De L. droegen op hunnen rug bundels roeden, uit welke erne bijl te voorschijn stak. Zij maakten plants onder het samendringende yolk, klopten
aan de deuren van hen hij wie de magistraat in huis
wilde, en legden ook de vounissen ten uitvoer. Als
de doodstraf voltrokken ['west warden bonden zij
den veroordeelde aan een paal, geeselden hem met
hunne roeden, eu hienwen hem daarna bet hoofd of
met hunne bijl.
Licus, tegenw. de Lech, rivier in Vindelicie,
outlast zich in den Dorian. Zie LLCATEN.
zi LYDDA.
Lidda, stall in
Lidense, nude naam van 't gron. dorp Leens.
Lidkaping, stad in 't zweedsche lan Mariestad, aan de uitwatering van bet riviertje Lida in het
'Wenernmeer; 5300 inw.
Lidlum (Klooster-), gehucht iii Friesland, 2
siren gaans bennordoosten Harlingen en 4 uren gaans
westelijk benoorden Leeuwarden, 5 minuten gaans
beoosten Oosterbierum, Nvaaronder bet behoort.Vroeger stood bier het beroemde klooster L., waarnaar
dit gehucht genoemd is. Dit klooster, gesticht 1182,
werd 1572 door de Hervormden geplunderd, en ofschoon de Hervormden weder er uit verdreven werden, en men het verwoeste gedeelte weder hegon

Lidner
op te bouwen, droeg kort daarna de (35e) abt van
L. de kloostergoederen aan den Staat over, waarvoor
hem levenslang eene jaarwedde toegelegd werd, en
ging toen te Franeker wonen.
Lidner (Bengt), zweedsch dicker, geb. 1757
te Getaborg, na een Leven vol wederwaardigheden
gest. 4 Jan. 1793. Samlade arbelen (laatste editie
2 dln. Stokholm 1859).
Lido, twee eilanden in de golf van Venetie, nI.
L.-di-Palestrina en L.-di-Sotoniarina, het eene 2,
het andere circa 4 mijlen bezuiden Venetie, ieder met
een vlek of stad van denzelfden naam ; (2600 inw.
in bet laatste).
Liebau, 1) stad in pruis. Silezie, 7 mijlen bezuidw. Liegnitz; 2900 inw. — 2) stad in Moravie,
7 uren gaans benoordoosten Prerau ; 3500 inw.
Liebenau, 1) stadje in Keurhessen, aan de
Diemel, 6 a 7 uren gaans benoordw. Cassel ; 600
inw.; spoorwegstation. 2) stad in Bohernen, aan
den spoorweg Pardubitz-Reichenau, S uren gaans
benoordoost. Jung-Buntzlau ; 3000 inw.— 3) marktvlek in Pruisen ,reg.-distr. Frankfort, kreis Zrillichati ;
1100 inw. 4) marktvlek in het Hanoversche, aan
de Aue, 7 mijlen benoordw. Hanover; 1800 inw.
Liebenstein, bekoorlijk gelegene badplaats in
het hertogdom Saksen-Meiningen, tusschen Eisenach
en Meiningen; 900 maw.; minerale bron.
Lieber (Franz), geb. 18 Maart 1800 te Berlijn,
begaf zich, in Pruisen vervolgd als demagoog, 182'2
als naar Griekenland, van daar Sept.1825
naar Engeland, en 1827 naar Noord-Arnerika, waar
hij 1835 als professor aangesteld werd te Columbia
in Zuid-Carolina, en 1858 professor werd aan het
Columbia-College te New- York. Zijne in Amerika
hooggeachte werken zijn : Political ethics (2 dln.
Boston '1838); Laws on property (New-York 1842),
en Civil Liberty and selfgovernment (2 dln. Philadelphia 1853). Hij gaf ook in 't lick de Encyclopcedia
Americana (13 dln. Philad. 1829-33).
Liebertwolkwitz, marktvlek in Saksen, 3
uren gaans bezuidoosten Leipzig; 1600 inw.; merkwaardig als aanvangspunt van den slag van Leipzig.
Liebig (Justus, vrijheer von), beroemd scheikundige, geb. 12 Mei 1803 te Darmstadt, sedert
1824 prof. der chemie te Giessen, 1845 tot den
adelstand verheven, 1850 prof. te Heidelberg, sedert
1852 prof. te Munchen. HO is te beschouwen als de
schepper der organische chemie ; verscheidene zijner
vele uitmuntende werken zijn herhaalde mien herdrukt, en algemeen gewaardeerd is bet naar hem
genoemde voedingsrniddel Liebig's lileesch-extract.
Liechtenstein, het kleinste souvereine prinsdom ire Duitschland, aan den Rijn, tusschen Tirol
en Grauwbunderland, bestaat uit de heerlijkheid
Vadutz (die thans L. beet) en bet graafschap Schellenberg, is circa 3 vierk. mijlen groot, telt eene bevolking van ruim 7000 zielen, en heeft tot hoofdstad
Vadutz (thans L. genaamd). Sedert 9 Febr. 1818
had L. eene constitutie, met landstenden ; sedert 5
Oct. 1862 heeft het eene liberale constitutie, met
twee Kamers.
Liechtenstein (Jozef Wenceslas, prins van),
oostenrijksch generaal, geb. te Weerien 10 Aug.
1696, gest. 10 Febr. 1772, onderscheidde zich in
de veldtochten van 1733 en 1734, werd benoemd
tot luitenant-generaal, vervolgens veldmaarschalk in
Italie; behaalde 1746 de overwinning bij Piacenza
op de Franschen, was arnbassadeur aan het hof van
Frankrijk van 1738 tot 1741. daarna directeur der
artillerie van Weenen. Hij bezat een kabinet van
schilderijen, dat beroemd geworden is.

Lierop
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Liede, voormalig dorp aan de oostzijde der Ee,
in 't noordoostelijk gedeelte der prov. Groningen, is
bij den watervloed van 1277 door den Dollart verzwolgen.
Liefdemaaltijden, aanvankelijk onder de
Christenen maaltijden, die door rijke lieden bekostigd werden uit Iiefde tot hunne evennaasten (natuurlijk mede-Christenen). lie L. begonnen en werden besloten met ge:Jed, en gedurende de L. werden
stichtelijke liederen gezongen ; de laatste handeling
bij de L. was gewoonlijk het heilig Avondmaal of
Nachttnaal (zie ACAPEN). Langzamerhand echter
werd het heilig Avondmaal van de L. afgescheiden,
en de L. ontaardden niet zelden in bras- en zwelgpartijen. Reeds in 363 werd door de synode van
Laodicea aan alle geestelijken verboden aan de L.
deel te nemen, en in het laatst der 4e eeuw werden
(le L. geheel afgeschaft.
Liege, fransche naain der belg. stad Luik.
Liegnitz, 1.at. Lignitia, versterkte stad in pruis.
Silezie, 8 mijlen bewesten Breslau; 19,000 inw. Oud
kasteel der hertogen van L., waarvan het sedert 1164
de residentie was, en die 1675 uitstierven..Bij L.
nederlaag der Polen door de Tartaren (1241) ; overwinning van Frederik 11 op de Oostenrijkers (1760),
Toen de hertogen van L. uitgestorven waren (1675)
kwam bet hertogdom (omstr. 34 vierk. mijlen groot)
weder onder den keizer van Duitschland, aan wien
het ontweldigd werd door den honing van Pruisen,
die het ► erschiep in een prinsdotn. Het tegenwoordige pruisische regeeringsdistrict 1., met 'de stad
L. tot hoofdplaats, is ruin] 250 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 957,000 zielen, en ingedeeld in 19
l reisen.
Liempde, in de wandeling Liemd of Liemt genaamd, dorp in Noord-Braband, 1 uur gaans beoosten Boxtel; 300 inw.
Lienden, of Lijnden, dorp in Gelderland, 2
uren gaans noordelijk beoosten Tiel, aan den Rijndijk ; 850 inw.; werd 18 Jan. 1809 bijna geheel
overstroomd ; oudtijds nabij L. een sterk kasteel, in
1318 bemachtigd door Frederik van Zirik, 43sten
bisschop van Utrecht.
Lieoe khieoe, of Loe-tsjoe, groep eilanden
in den Grooten Oceaan ; ze vormen een eigen rijk,
dat echter schatplichtig is aan China, liggen tusschen
Japan ten N., China ten W. en de Madzjicosimaheilanden ten Z. W., hebben eene gezamenlijke bevolking van omstr. 100,000 zielen, zijn samen ruim
85 vierk. mijlen groot, en zijn 36 in getal, waarvan
de voornaamste : Groot Loe-tsjoe, of Okinawa (op
dit eiland de stad Sjoei, waar de vorst der L.-K.
resideert, en de zeeplaats Napa, de voornaamste
haven der geheele groep), Klein Loe-tsjoe, Komisang en Lun-hoen. Op de L.-K is de godsdienst
van Fo de heerschende. De Chineezen werden eerst
omstr. 605 na Chr. bekend met het bestaan van
deze eilanden ; zij betwistten die lang aan de Japanneezen, en bleven er eindelijk in 1372 meester van.
Lier, of Lierre, stad in Belgie, prov. Antwerpen,
circa 4 [wen gaans bezuidoosten Antwerpen ; 15,000
inwoners.
Lier (de), dorp in Zuid-Holland, derdhalf uur
gaans bezuiden 's-Gravenhage, 1 uur gaans beoosten
Naaldwijk; 500 inw.; door een moedwillig aangestoken brand 1792 werden hier 6 huizen en 3 schuren in de asch gelegd.
Lierop, ook wel Liedrop genaamd, dorp in
N.-Braband, op den linkeroever van de Aa, 3 uren
gaans beoosten Eindhoven; 160 inw.; .werd 1543
gebrandschat door Maarten van Rossum.
—
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Lieshout

Lieshout, dorp in N.-Braband, derdhalf oar
gaans benoordoosten Eindhoven. Met de dorpen Beek
en Aarle vormde L. eenen driehoek, die oudtijds berucht was wegens de slechtheid der bewoners. Vandaar het rijmpje:
Lyshout sonder dieven,
Beeck sonde]. moirdenaers,
En Aerie sonder hoeren,
Dan sal de weerelt nyet tang meet doeren.
loch reeds sedert lang zijn de menschen in die drie
dorpen niet slechter sneer dan overal elders; en de
wereld dunrt nog altijd.
Liessel, 1) L., of Liezel, ouk wet Lijssel, dorp
in N.-Braband, 5 uren gaans beousten Eindhoven
omstr. 600 inw.; 1653 overwinning door veldmaarschalk J. W. van Brederode bevochten op den kolonet der Lotharingers, net name Klauw. — 2) L., of
Luyssel, gehucht in N.-Braband, 2 uren gaans zuidelijk bewesten 's- Bosch.
Liestall, stad in het zwits. kanton BazelLandschap, amt. de Ergoltz, circa 4 'wen gaans bezuidoosten Bazel; 3100 inw.
Lieu kieu. Zie LieoE-kineog.
Lieury, stad in het fransehe dept. Eure, ruilrl
5 uren gaans bezuiden Pont-Audemer ; '2700 inw.
Lieuvin, het Lexovii der widen, in de middeleeuwen Lisvinus comitatus, eel] gedcelte van OpperNormandie, ande bet landschap rondom Lisieux.
Lieven, of Liewen, rijke Emilie in Upland en
Koerland; de eene linie dezer familie werd in Zweden verheven tot den gravenstand, de (Indere in
Rusland tot den prinsenstand.
L. (prinses de),
geboren Dorothea van Benkendorif (zieBENKENDORFF`,
geb. 1786, tract in den edit (1800) met den russischen minister van oorlog, Christoph A ndrejewitsj
pries van L., vergezelde hem naar Londen, waar hij
gezant van Rusland was 1813-34, en keerde toen
met haren echtgenoot tram Petersburg terug; (loch
na den dood van haren man (10 Jan. 1839) en het
verlies van hare twee jongstc kinderen (13 en 8j.).
verliet zij Rusland, waar zij wel is waar In hoogste
onderscheidingen genoot, loch waar de dood haat'
zooveel dierbaars ontrukt had, en ',wain zich te
Parijs vestigen, waar zij 26 Jan. 1857 stierf. Te Louden was haar huis de verzamelplaats geweest Van de
aanzienlijkste notabiliteiten; en het was dat Met
minder te Parijs. Met de primes de L. stierf de
laatste groote dame onzer ceuw, vier talenten gevierd en geeerd werden door de uitstekendste stoatslieden.
Lieveris (Jan), nederl.
gel).
1607 te Leiden, gest.. na 1647.
Lieve Vrouwe (Ooze), dot is de Moeder van
Jezus. Deze naam, aan Vele kerken gegesen (in 't
Fransch bijy. Notre-Dame, words wok door vela
steden en dorpen gedragen ; zoo ooh in ons land:
Lieve-Vrouwe-Porochic, or Liesg-Aronwe-Buren,
dorp in Friesland, derdhalf our pans benoordw.
Leeuwarden; 500 inw.; geboorteplaets van den beroemden werktuigkundige Jan van der Bildt, of Jan
Pietersz. (gel). 25 Oct. 1709, gest. 27 April 1791:,,
Voorheen had men nog: 2) Lieve-Vrouge-.Benoorden
en 3 Liege- Vromee-Beznidea„ ts-vee dorpen in Stan'sVlaanderen, prov. Zeeland, elk een hall gaaiH
van Aardenbnrg (het eene ten N. 0., bet andere ten
Z.); beiden werden verzwolgen door den Nvatervioed
van 1477 ; van het loatstgenoemde kwam Iv a ) wade r
engdcitovrshj,(l)datvewn
in de overstrooming van 1570 of in die van 1585.
4) Onze-Lieve-Vrome-ov-Zee, vooriwilig dorp op
het zeeuwsehe eiland Schouwen, ;incites ingepalmd
-
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Ligne
door de zee, en geheel teniet gegaan door de zeevloeden van 1530 en 1532.
• Liffre, stad in het fransche.deptAlle-et-Vilaine,
ruini 4 uren gaans benoordoosten Rennes; 2600 invv.

Liga, d. i. bondgenootschap, in het Fransch
Ligue, in welken vorm dit woord het meest voorkorut. Zie LAGUE.
Ligarius (Quintus), veldheer van C. Considius,
den proconsul van Afrika, werd belast met. het bewind over die provincie .gedurende de afwezigheid
van den proconsul ; koos partij tegen Cesar, en streed
met Metellus Scipio en Cato in den slag van Thapsus
(46 v. Chr.). Bij Cesar zelven deswege aangeklaagd,
tnoest hij veroordeeld worden ; doch Cicero bepleitte
zijne zaak met zooveel welsprekendheid (Pro Ligario),
dat Cesar, die bet vonnis, waarhij L. veroordeeld
werd, reeds onderteekend had, het noodlottige papier
uit zijne hand bet vallen en hem vergiffenis schonk.
1)esniettegenstaande nam L. deel aan de samenzwering 7an Brutus tegen Cesar.
Liger, of Ligeris, tegenw. de Loire, rivier in
Gallic, liep door Celtica van het Z. naar het. N., vervolgens van het 0. naar het W. en ontlastte zich in
den Oceaan beneden Corbilo (Collet-on).
Ligerula, rivier in Gallie ; tegenw. de Loiret.

Lignano. Zie LEGNANO.
Ligne, let. Lignuni, vlelc in Belgie, prow. Rene-

eousven, aan de Dender, 5 kwartier gaans bewesten
Atli, was de Intel van een prinsdom, dat zijnen naam
aan het doorluchtige finis der prinsen van Ligne
heeft gegeven. Bit huis, reeds bekend sedert de 12e
eetiw, heeft aan Henegouwen verscheidene maarschalken en aan het keizerrijk uitstekende veldheeren geleverd. Het landschap van Ligne, na achtereenvolgend baronie en graafschap geweest to zijn,
werd 1601 door keizer Rudolph II tot prinsdom
verheven. De hertogen van Barhancon, van Aremberg,
van Aarschot, van Croy, en van Chimay zijn uit dit
Buis gesproteri.
Ligne (Chariles Joseph, iris van), generaal
iti oostenrijksehe ilienst.beroemd evenzeer door zijne
verstandelijke begaardheden als door zijne lichamelijke schoonheid en minzaarnheid, en niet minder
door zijne krijgskuudie e talenten, geb. te Brussel
1735, nit het geslachtder
' prinsen van Ligne, gest.
1814. Door eene onwederstaanbare neiging voor het
krijgsmatisleven aangespoord, nam hhij reeds op I8-j.
keftijd dienst, onderscheidde zich in bet oostenrijkselie leger zoowel in den Zevenjarigen oorlog als in
dearop volgende veldtoehten, en werd in 1771
tit initenant-generaal benoemd, Hij stond in hooge
gunst bij Maria-Theresia, en vooral hij Jozef 11;
werd door dezen vorst 1782 belast met eene zending naar Midair& bij Catharina II, die hem reeds
spoedig op eenen voet van de grootste vertrouwelijkheid behandelde; in 1788 streed hij met den
russischen generaal Potemkin tegen de Turkel], en
droeg veel hij tot de inneming van Belgrado (1789).
•Feti. onrechte verdacht de hand gels ad te hebben in
den opstand der Nederlanden tegen Oostenrijk, werd
hij door de opvolgers van Jozef 11 ter zijde geschoven ; Frans 11 verleende hem echter in 1808 den
tatel van veidnunrschalk. De pritis de I,.
een
groot aantal geschriften itegelattn], die, alien in het
Fransch geschreveie nit) nunten door kernaelitigheid
oorsgronhelijhheid, Zijne Oeo.yes, nit triter dan
50 din. in 12^ hestaande Weeny,' en Dresden 1807',
Cijta eerstens eeschriften (waarontier wee
opmerkt eel] Daglioek van al de oorlogen svaaraan
bij deelgelloitten !weft, en ecii
prince Eo.gc;ite;,:
en overigens diverse werken in proza en poetic.

Ligue du bien public

Ligue
Ligne, stad in het fransche departemeut LoireInferieure, 2 mijlen benoordw. Ancenis; 2400 inw.
Ligniere la Doucelle, stad in 't fransche
dept. Mayenne, 5 mijlen benoordw. Mayenne; 2800
inw. IJzerhoudende bronnen.
Lignieres, stad in het fransche departement
Cher, aan den Arnon, 6 uren gaans bewesten SaintAmand ; 2600 inw.; was de hoofdplaats van eene
aanzienlijke heerlijkheid, die aanColbert toebehoorde.
Lignon, naam van verscheidene riviertjes in
Frankrijk. De voornaamste komt nit het Forezgebergte, en werpt zich boven Feurs in de Loire, na
een loop van 6 mijlen van het W. naar het 0.
Ligny, I) stad in het fransche Maas-dept.,
4 uren gaans bezuiden Bar-sur-Ornain ; 3300 inw.;
werd 1544 ingenomen door de Keizerlijken.
2) dorp in Belgie, prov. Namen, 5 uren gaans benoordw. Namen. Hier versloeg Napoleon 16 Juni
1815 de Geallieerden ; die veldslag is bekend onder
den naam van slag van Fleurus. - 3)Ligny-le-Chateau,
stadje in het fransche dept. Yonne, 2 uren gaans
benoorden Chablis; 1500 inw.
Ligoristen. Zie LIGUORI.
Ligue. Onder dezen naam verstaat men un eens
eene tijdelijke aaneensluiting van vorsten, staten of
bijzondere personen, om een gemeenschappelijk,hetzij
staatkundig of godsdienstig, doel te bereiken, dan
eens een duurzaam bondgenootschap tusschen verscheidene steden of landen, die zich vereenigen on"
slechts een en denzelfden staat te vormen of om gezamenlijk dezelfde belangen te verdedigen. Onder de
L. van de eerstbedoelde soort zijn vooral bekend:
de Acheische en de Etolische (zie ACHEiSCHE Bum)
en EToLie); uit lateren tijd de zoogenaamde L. van
Augsburg, van Kamerijk, van Regensburg, van
Schmalkalden,.enz. (zie de namen dezer steden), de
Ligue du Bien Public onder Lodewijk XI van Frankrijk, de Heilige L. onder Lodewijk XII, de HeiligeUnie of de eigenlijk gezegde L. (zie verder hieronder)
Onder de L. van de tweede soort, hierboven urnschreven, rangschikken wij de drie bondgenootschappen der Grauwbunderlanders in Zwitserland,
genaamd Grauwe Bond, Godshuis-Bond en Tiengerechten-Bond (zie GRAUWBUNDERLAND), de bond
der Lombardische steden (zie LOMBARDIJe), en de
Hanze-Bond (zie HANSE-STEDEN).
Ligue (de), ook wel genaamd de Heilige Unie,
eene aaneensluiting der roomsch-katholieke partij
in Frankrijk, werd gevormd door Hendrik, hertog
van Guise (1576). Oogenschijnlijk had deze L. ten
duel de verdediging van het roomsch-katholieke geloof tegen de ketters; doch het was er eigenlijk op
gemunt um Hendrik III van den troon te stooten ;
de aanleiding tot het ontstaan van deze L. was het,
pacificatie-edict, door Hendrik III te Beaulieu uitgevaardigd ten voordeele der Protestanten. Het formulier, waarbij deze bond werd ingesteld, werd 12
Febr. 1577 te Peronne onderteekend. Hendrik III
was zwak genoeg tot deze L. toe te treden en zich
aan het hook! er van te plaatsen, meenende zoodoende de oogmerken der Ligueurs te zullen verijdelen ; maar al het gezag was feitelijk in handen
van den hertog van Guise. Aan het hoofd der Calvinisten stonden de prins van Conde en de koning
van Navarre. Te vergeefs trachtte Hendrik HI tie
beide partijen met elkander te verzoenen ; hij haalde
zich daardoor slechts den wrevel der Roonischkatholieken op den hals, die, van dat oogenblik af
aan, den hertog van Guise op den troon wilden plaatsen. Deze nog meer geprikkeld door eerzucht dan
door ijver your de zaak, die hij voorstond, trad in
—
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onderhandeling met Filips II, koning van Spanje,
en met pans Gregorius XIII, en maakte zich meester
van verscheidene steden; zoodat de zwakke koning,
urn zijne kroon te redden, genoodzaakt was zich
nauwer aan de L. aan te sluiten. Hij vaardigde het
bevel uit, dat alle Protestanten Frankrijk moesten
verlaten; en in ove ► leg met pans Sixtus V verklaarde
hij zijn wettigen erfgenaam, Hendrik van Navarre,
die Calvinist was, vervallen van zijne rechten op den
troon (1585). Desniettemin was Hendrik III gehaat
bij de Roomsch-katholieken ; en nadat de Protestanten hem bij Contras (1587) de nederlaag toegebracht hadden, weed hij 1588 (op den Barricadendag) uit Parijs verdreven door den hertog van Guise
aan het hoofd der Ligueurs. De Parijzenaars stonden
under de bevelen van 40 burgers, die, bekend als
ijveraars voor bet Roomsche geloof, door den hertog
van Guise waren aangesteld in de zestien wijken der
stad, en daarom de Zestien (les Seize) genoemd zijn.
Hendrik III hield zich alsof hij zich met de Ligueurs
wilde verzoenen, en riep de Staten-generaal bijeen
te Blois, duck liet daar hun aanvoerder, den hertog
van Guise, vermoorden (23 Dec. 1588). Deze misdaad bracht geheel Frankrijk tegen Hendrik in opstand ; hij werd in den ban gedaan door pans Sixtus V,
en door de Sorbonne van den troon vervallen verklaard ; Mayenne, broeder van den hertog van Guise,
werd uitgeroepen als het hoofd der L. met den titel
van luitenant-generaal des rijks. Er schoot Hendrik
llI niets anders over, dan hulp te zoeken bij den
koning van Navarre; met dezen bracht hij aan de
Ligueurs verscheidene nederlagen toe, en was op het
punt Parijs weder te bemachtigen, toen hij door een
dweepzieken dominicaner monnik, Jacques Clement
genaarnd, vermoord werd (2 Aug. 1589). Hendrik
van Navarre nam toen den titel van koning van
Frankrijk aan, onder den naam van Hendrik IV ; de
Ligueurs van hunnen kant benoemden een schaduwkoning, den kardinaal van Bourbon, die den naam
aannam van Karel X (Jan. 1590). De vijanden, aan
vie Hendrik IV gelijktijdig het hoofd te bieden had,
waren : Mayenne, de pans, en de koning van Spanje
(Filips II), die op het bezit van Frankrijk belust
was. Na eenen oorlog, die nog eenige jaren voortduurde (zie HENDRIK IV), en waarin Parijs een noodlottig beleg te doorstaan had, maakte Hendrik een
einde aan het bestaan van de L. door zelf het Calvinismus af te zweren (Juli 1593).
Ligue du bien public, d. i. Bond ten algemeenen mate, zoo wordt het verbond genoemd,
dat 1465 tegen Lodewijk XI werd aangegaan door
de vier hertogen van Bretagne, Bourbon, Calabrie en
Nemours, met Karel, des konings broeder, en de
drie graven van Dunois, Armagnac en Dammartin.
Aan het hoofd van deze L. stond de graaf van Charolais, die later hertog van Burgundie werd, en bekend is onder den naam van Karel den Stoute. Onder het voorwendsel, dat zij voor de bevolkingen verlichting van lasten verlangden, was hun duel zich
op den koning te wreken, omdat hij bun bij zijne
troonbeklimming een gedeelte hunner privilegien
ontnomen had. Bij Montihery kwarn het tot een
veldslag ; maar beide de legers namen de vlucht, en
de overwinning bleef onbeslist. Kort daarna maakte
Lodewijk XI aan het bestaan van deze L. een einde.
door met ieder der verbondenen afzonderlijk te onderhandelen en hun eenige concession te doen. Aileen het yolk, in welks belang deze L. gezegd was
in het leven te zijn getreden, werd bij bet treffen
van dit vergelijk vergeten ; de Parijzenaars noemden
deze L. dan ook de ligue du Mal public.
25
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Ligue (de Heilige), eene tusschen pans Julianus II, Ferdinand den Katholieke, Hendrik VIII, de
Venetianen en de Zwitsers aangegane coalitie tegen
Lodewijk XII van Frankrijk. Wel bevocbt Gaston de
Foix op de Verbondenen de overwinning van Ravenna (1512), maar hij zelf sneuvelde daarbij; en
nadat Lodewijk XII bij Novara en Guinegate de nederlaag geleden had, zag hij zich genoodzaakt yourstellen tot vrede aan te bieden (1515).
stad in 't fransche dept. Indre-Loire,
aan de Erve, 4 uren gaans bezuidw. Loches ; 2000 inw.
Liguori (Alfonso Maria de), stichter van eene
congregatie van zendelingen, bekend onder den naam
van Liguoristen of Redemptoristen, geb. te Napels
1696, gest. 1 Aug. 1787, in een reuk van heiligheid,
stichtte omstr. 1722 te Scala (prov. Principato Citeriore) de orde van den Allerheiligsten Verlosser
(il Santo Redentore), welker leden bestemd werden
om het Evangelie te gaan prediken aan de Heidenen.
Deze orde werd door pans Benedictus XIV goedgekeurd. Door pans Clemens XIII werd L. tot bisschop van Santa-Agata de' Goti benoemd. In 1839
(26 Mei) werd L. door pans Gregorius XVI heilig
verklaard ; kerkelijke gedenkdag 26 Sept. De Liguoristen zijn voornamelijk verspreid door Italie, Zwit-

Linert3, stad in het fransche dept. Pas-de-Calais,
3 uren gaans benoordw. Bethune ; 5500 inw.; werd
1659 bij het verdrag der Pyreneen aan Frankrijk
afgestaan ; artesische put gegraven in 1126.
Lilliput, naam van een verdicht landje, welks
bewoners (de Littiputers) gezegd worden nauwlijks
de lengte te hebben van .Kleinduimpje".
Lillo, vlek met 900 inw. en fort in Belgic, op
den linkeroever van de Schelde, 3 uren gaans beneden Antwerpen, bestrijkt den ingang van die rivier;
het fort L., bijgenaamd .de teugel van Antwerpen",
werd vooral bekend tijdens Belgie's losscheuring
van het koninkrijk der Nederlanden.
Lillo (Georg), engelsch tooneeldicbter, geb. te
Londen 1693, gest. 1739, was juwelier van beroep,
en beoefende, bij zijn beroepsvak, de letterkunde. Hij
was zeer bevriend met Fielding. Al zijne pennevruchten zijn geschreven in kernachtigen stip, en
spreken tot het gevoel; bovendien ontleende hij de
meeste zijner onderwerpen aan ware gebeurtenissen.

Dramatic works (2 dln. Londen 1775).

Lilly (John), engelsch tooneeldichter,geb.1553
te Kent, gest. omstr. 1600, was ten tijde van koningin Elizabeth vermaard om zijne geestigheid.

noordelijk gedeelte, vormde het Z. W. deel
van Cisalpijnsch Gallic ; bet strektezich aanvankelijk

Dramatic works (2 dln. Londen 1858).
Lilly (William), engelsch astroloog, geb. 1 Mei
1602 te Diseworth, graafschap Leicester ; gest. 9 Juni
1681, werd rijk door zijne waarzeggerijen (hij werd
o. a. dikwijls geraadpleegd door Karel I). Hij heeft

uit van het noorden tot aan de Po, maar werd later
beperkt tot de landen, die tusschen de zee en de
Apennijnen lagen, ten oosten begrensd door de Macra,
en ten westen door den Varus (Var). De bewoners,
Liguriers of Liguren genoemd (d. i. bergbewoners),
waren in een aantal volkeren gesplitst, nl.: 1) in het
noorden: de Vagiennen, Venenen, Statiellen, Cerdiciaten, Celelaten, Ilvaten, Casmonaten, Emburiaten,
Magellen, Vibellen; 2) in de Apennijnen, op de zuidhelling, de Hercaten, Lapicijnen, Garulen, Friniaten ;
3) aan zee van 't oosten naar 't westen : de Apuanen,
Ingaunen, Intemeliers, Vediantianen. Men begrijpt
onder den naam van Liguren ook de Taurijnen, de
Libieken en de Leven, die benoorden de Po en in
bet zuidoosten van Transalpijnsch Gallie woonden.
De Liguren schijnen van denzelfden stam als de
Iberen geweest te zijn. Gelijk alle bergvolkeren, waren
zij moedig en naijverig op hunne onafhankelijkheid.
Rome bracht hen eerst na 38 jaren oorlogens (200
—163 v. Chr.) tot onderwerping. Zij maakten later
(118) deel uit van het romeinsche wingewest.
Ligurische republiek (de) werd 1797 in
het leven geroepen, na de verovering van Genoa
door de Franschen, en hield op te bestaan iii 1805,
toen zij ingelijfd werd bij het fransche keizerrijk,
waarvan de L.-R. de departementen Apennijnen,
Genua en Montenotte uitmaakte.
Ligurisehe Zee, of Ligustische Zee, lat.
Ligusticus sinus, Ligusticunz mare, golf van Genua.
Liimfjord. Zie LIMFJORD.
L'ile Adam (Villiers de). Zie VILLIERS.
Lilibeo, othitijds Lilybceum, voorgebergte. Zie
het art. Boco.
lut
Lill-eilanden. Zie.e -ARING-EILANDEN.
Lille, fransche stad. Zie RIJSSEL.
Lillebonne, lat. Juliobona, stad in het fransche dept. Seine-Inf6rieure, 4 mijlen beoosten Havre ;
5000 inw.; rumen van een gothisch kasteel van
Willem den Veroveraar; romeinsche oudheden; was
ten tijde der Romeinen de hoofdplaats der Caleten
en werd Juliobona genoemd ter eere van Julius Cesar
of van een zijner dochters.

eenige astrologische werken geschreven.
Lilybetim, lat. Lilybceum, tegenw. Marsala.
stad en haven op Sicilie, aan de noordwestpunt van
het eiland, bij de Egadische eilanden, gesticht door
de Carthagers omstr. 330 v. Chr., was met Drepanum de laatste bezitting van Carthago op Sicilie.
Tegen het einde van den eersten punischen oorlog
doorstond L. van de Romeinen een beleg, dat 8 jaren
duurde (250-242 v. Chr.); door de nederlaag der
Carthagers bij de Egadische eilanden zag L. zich in
de noodzakelijkheid gebracht om te capituleeren.Nabij
de stad -L. beyond zich het Lilybceum promontorium
tegenw. kaap Boco, zijnde een der drie kapen of
landpunten, waaraan het eiland den naam van
Trinacria te danken heeft.
Lima, lat. Belio, of Lintwa, rivier in Spanje en
Portugal, ontspringt in Galicie, stroomt Z.W.waarts,
komt in Portugal door de prov. Minho, en valt in
den Atlantischen Oceaan, nabij Viana, na een loop
van 25 mijlen. De L. is een der rivieren, die de ouden
met den naam van Lethe bestempelden.
Lima, eertijds Ciudad de los Reyes, later Rima,
hoofdstad van het (voormalige spaansche onderkoninkrijk) tegenwoordige gemeenebest Peru, aan
den Limac of Rimae, op eenige uren gaans afstands
van den Grooten Oceaan ; ruim 100,000 inw. (vroeger was de bevolking nog veel aanzienlijker in getal);
universiteit ; middelpunt van druk handelsverkeer.
In 1535 door Pizarro gesticht, werd L. reeds spoedig ontzaglijk rijk, en kwam tot het toppunt van
bloei in het begin der 18e eeuw. In 1820 waren er
nog edele metalen in overvloed. Vooral de kerken en
kloosters zijn rijk ; niets evenaart de pracht die te
L. heerscht bij kerkelijke plechtigheden. Gedurige
aardbevingen hebben echter op de nog grootere ontwikkeling van deze stad een zeer nadeeligen invloed
uitgeoefend : de verschrikkelijkste zijn geweest die
van 1586, 1630, 1665, 1678, 1687, 1746, 1764,
1828. Door laatstgenoemde werd nagenoeg de geheele stad, die reeds zoo bitter door den onafhankelijkheidsoorlog geleden had, in een puinhoop herschapen, Joel' is spoedig wecler opgebouwd.

serland, Oostenrijk, enz.

Liguri6, lat. Liguria, landschap in het oude

Lima
Lima (Jose Ignacio d'Abreu e), braziliaansch
schrijver, geb. omstr. 1796 te Pernambuco, trad in
krijgsdienst, en was reeds artillerie-kapitein (1817)
toen de revolutionaire beweging aan zijnen vader
het leven kostte, waarop hij zich naar Venezuela begat en tot generaal benoemd werd door Bolivar, onder wien hij bleef dienen tot 1830. Toen kwam hij
naar Europa, bracht eenigen tijd te Parijs door, en
keerde 1832 terug naar Brazilie. Als geschiedschrijver heeft L. een geachten naam ; van zijne werken
verdienen inz. melding: Bosquejo historico, politico
e literario do Brazil (1835); Compendio da historia
do Brazil (2 dln. 1843); Defesa da historia do Brazil
(1844); Synopsis dos feitos principaes da historia do
Brazil (1845); Compendio da historia universal
(5 dln. 1847, met platen); 0 socialismo (1855); enz.
Limagne, het oude Alimania, fransch landscbapje in het noorden van Neder-Auvergne, langs
de oevers der rivier Allier, had tot voornaamste
plaatsen Clermont-Ferrand, Riom en Billom. Tegenwoordig behoort L. tot het noordelijk deel van het
departement Puy-de-Dome.
Limasol, of Limisso. Zie Lndisso.
rivier in Zwitserland. Zie LIMMAT.
Limay, stad in het fransche depart. Seine-Oise,
aan de Seine, tegenover Mantes; 1600 inw.
Limborch(Filips van),hollandsch godgeleerde,
tot het kerkgenootschap der Remonstranten of Arminianen behoorende, geb. te Amsterdam 1633,
gest. 1712, was eerst predikant te Gouda (1657),
daarna te Amsterdam (1668), en professor der theologie aan het Remonstrantsche seminarium aldaar.
Hij betoonde zich zijn geheele Leven door een groot
voorstander van verdraagzaamheid. Door Locke werden Brieven over dit onderwerp aan L. geschreven.
Men heeft van L.: Prwstantium ac eruditorum epistolw
theologicce etc. (Amsterd. 1660) Theologia christiana
(Amst. 1686); eene Geschiedenis der Inquisitie
(Amst. 1692); al deze werken staan te Rome op den
index.
Limbricht, dorp in 't voormalige hertogdom
Gulik, thans in de nederl. prov. Limburg, een half
uur gaans benoorden Sittard ; 550 inw.; in de vlakte
tusschen L. en Sittard nederlaag der Gelderschen in
1546 tegen de Walen en Keizerlijken. Het Kasteel-L.
op een berg benoordoosten het dorp, werd 1568 door
de Spanjaarden uitgeplunderd en gedeeltelijk afgebrand.
Limburg, 1) voormalig hertogdom, is sedert
1839 gesplitst in twee deelen, nl.: Nederlandsch L.
en Belgisch L. Het tot de Nederlanden behoorende
en daarvan eene afzonderlijke provincie uitmakende
gedeelte ligt op den rechter-oever van de Maas,
wordt ten N. en N. W. begrensd door Noord-Braband,
ten W. door Belgisch Limburg (waarvan het door
de Maas gescheiden is), ten Z. door de prov. Luik,
ten 0. door Rijnpruisen. De nederlandsche prov. L.
(ruim 40 vierk. naijlen groot en bevolkt met circa
220,000 zielen) heeft tot hoofdplaats Maastricht, dat
op den linker-oever van de Maas ligt, behoorende
een rayon van 2400 ellen rondom de stad almede tot
Nederlandsch L., waarin ook de steden Roermond
en Venlo. — Belgisch Limburg wordt ten N. begrensd
door Noord-Braband en Nederlandsch Limburg, ten
0. door Nederl. Limburg, ten Z. door de prov. Luik,
ten W. door Zuid-Braband, ten N. W. door de prov.
Antwerpen. De belgische prov. L. is circa 44 vierk.
rnijlen groot, bevolkt met 196,000 zielen, en heeft
tot hoofdplaats Hasselt ; andere steden zijn : Tongeren, St.-Truien, Maaseyck, Hamont. Besproeid
wordt L. door de rivieren Maas, Demer, Herck, Neer
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en Jaar. Eertijds deel uitmakende van het hertogdom
Neder-Lotharingen, had L. sedert de 10e eeuw eigene
hertogen ; in 1288 maakten de hertogen van Braband
zich meester van deze provincie. Vervolgens kwam
L. met Burgundie aan de vorsten uit het Oostenrijksche huis, daarna aan Spanje, en was een der
17 provincien van de Nederlanden. In 1795 door
de Franschen bemachtigd, maakte L. het grootste
deel uit van het departement der Beneden-Maas, en
werd 1814 aan het koninkrijk der Nederlanden afgestaan ; doch in den Belgischen opstand (1830)
koos L. (de stad Maastricht alleen uitgezonderd) de
partij der Belgen, en sedert 1831 was het bezit van
L. het onderwerp van een lang gerekten twist, waaraan eerst voor goed een einde gemaakt werd door
het tractaat van April 1839, bij hetwelk de deeling
plaats vond, bierboven aangeduid door de benamingen Nederlandsch L. en Belgisch L. Sedert dat tijdstip (alleen Maastricht en Venlo uitgezonderd)
maakte Nederl. L., ofschoon eene provincie van het
koninkrijk der Nederlanden, met Luxemburg deel
uit van den Duitschen Bond, van werken band L.
echter formeel ontslagen werd 1867, nadat bet jaar
te voren de Duitsche bond uiteen gespat was.
Limburg, 2) stad in Belgie, aan de Weeze,
7 uren gaans beoosten Luik ; 2200 inw.; handel in
Limburgsche kaas. Eertijds was L. de hoofdstad van
het hertogdom Limburg ; doch maakt tegenwoordig
geen deel meer uit van L. (zoo min van de belgische
als van de nederl. prov.); de stad L. behoort thans
tot de prov. Luik. Ingenomen werd L. door Lodewijk XIV in 1675 ; teruggegeven 1678. — 3) versterkte stad in het Nassausche, aan de Lahn, 5 uren
gaans benoordoosten Nassau ; 3700 inw. — 4) L.,
of Hohen-Limburg, stad in het pruis. reg.-district
Arnsberg, aan de Lenne, 8 uren gaans bezuidwesten
Arnsberg ; 3300 inw.; kasteel ; hoofdplaats van het
graafschap Hohen-L.
Limburg Brouwer (Petrus van), uitstekend
nederl. geleerde, geb. 1795 te Dordrecht, studeerde
eerst oude letteren, daarna geneeskunde, werd 1816
med. doctor, practiseerde een korten tijd te
toen te Rotterdam, doch nam 1820 het doctoraat in
de letteren, ward eerst conrector te Alkmaar, later
te Rotterdam, 1825 professor te Luik, 1831 buitengewoon (en 1836 gewoon) hoogleeraar te Groningen, an stierf 21 Juni 1847. Zijn voornaamste werk
is : Histoire de la civilisation morale et religieuse des
Grecs (8 deelen Groningen 1833-42); wijders:
Handbock der Grieksche mythologic (1841); Overzicht van de geschiedenis der allegorische uitlegging
van de Grieksche mythologic (1843); enz. Van zijne

vele humoristische werken verdienen vooral melding :
Ken ezel en eenig speelgoed (Groningen 1842); Het
leesgezelschap van Diepenbeek (3e druk 1853).
Limburg Stirum (Leopold, graaf van), geb.
1758 te Hoogeveen, was 1768 reeds kadet bij het
regement der Oranje-garde, doorliep spoedig de
graden van vaandrig en luitenant, werd 1771 kapitein, verliet 1782 de krijgsdienst, an werd benoemd
tot intendant der bisschoppelijke domeinen te 's-Hertogenbosch. Die betrekking verloren hebbende door
de omwenteling van 1795, leefde hij ambteloos in
Noord-Braband, doch beyond zich juist te 's-Gravenhage, toen daar de omwenteling van 1813 nitbrak. Dadelijk hood v. L. S. zijne diensten aan Hogendorp aan, die hem het opperbevel over den Haag
toevertrouwde, in welke betrekking hij gewichtige
diensten deed tot het spoedig herstel der Oranjedynastic. In 1814 luitenant-generaal, werd hij later
kommandant van Amsterdam, en stierf 1841.

Limerick

Lincoln

Limerick, stad in ferland, graafschap Limerick,
aan den Shannon, ruim 22 mijlen bezuidw. Dublin ;
45,000 inw.; was eertijds eene belangrijke vesting ;
werd ingenomen door de Engelschen 1174, door de
troepen van het Parlement 1651; te vergeefs belegerd door Willem HI in 1690, maar in het volgende
jaar door hem ingenomen. — Het graafschap L.,
gelegen in de provincie Munster, tusschen de graafschappen Clare ten N., Kerry ten W., Tipperary ten
Z. en Cork ten 0., is ruim 50 vierk. mijlen groot en
bevolkt met 263,000 zielen.
Limfjord, ook Lymfjord en Lymfjord gespeld,
een ongeveer 20 mijlen lange zee-arm aan de oostkust van het noorderdeel van Jutland, brak 1825 de
groote zandbank door, die de L. van de Noordzee
scheidde, en maakte zoodoende Noord-Jutland tot
een eiland.
Limisso, stad op de zuidoostkust van het eiland
Cyprus, 15 uren gaans van Bafl'o; is vermoedelijk
bet oude Amathus.
Limmat, rivier in Zwitserland, verbindt het
meer van Zurich met de Aar, doorstroomt de stad
Zurich, neemt beneden die stad de Sihl in zich op,
en valt nabij Brugg in de Aar.
Limmel, dorp in nederl. Limburg, een half uur
gaans benoordoosten Maastricht ; met onderhoorigheden circa 400 inw.
Limmen, dorp in Noord-Holland, anderhalf
uur gaans bezuiden Alkmaar, aan den straatweg tusschen Alkmaar en Haarlem; 400 inw.; was reeds
bekend in de 8e eeuw ; werd 1575 uitgeplunderd
door de ruiterij van don Frederik (den zoon van
Alva). Te L. werd 10 Oct. 1799 tusschen de FranschBataven en de Engelsch-Russen de capitulatie geteekend, krachtens welke laatstgenoemden zich weder moesten inschepen en Noord-Holland verlaten.
Limnander (Armand Marie), fransch componist, geb. 23 Mei 1814 te Gent ; men heeft o. a. van
hem de opera les Montenegrins (1849).
Limno, tegenw. naam voor Lemnos.
Limoges, het Rastiatum van Ptolemeiis, het
Augustoritum der Romeinen, stad in het fransche
dept. Haute-Vienne, 48 mijlen bezuiden Parijs, ligt
nabij de Vienne, en heeft 47,000 inw. Reeds vOOr
de Romeinen Gallic overweldigden bestond L., en
heette Coen Lemovices ; het was langen tijd in handen
der Engelschen, kwam eindelijk in 1369 weder aan
Frankrijk, en was lang de hoofdplaats der prov. Limousin. Het is de geboorteplaats van de pausen
Clemens VI en Gregorius XI, van d'Aguesseau, den.
schilder Leonard, J. Datum, Vergniaud en de maarschalken Jourdan en Bugeaud. In Aug. 1864 werd
L. door een brand geteisterd, waardoor meer dan
honderd huizen in de ascii gelegd vverden. De
Liniosins van L. zijn beroemd (zie LIMOSIN, Leonard).
Limonum, stad in Gallic. Zie PICTAVEN.
Limosin, fransche provincie. Zie LIMOUSIN.
Limosin (Leonard), de beroemdste email- en
glasschilder van zijnen tijd, leefde in de 16e eeuw,
en werd door Frans I aangesteld als directeur der
beroemdeemail-werkplaats te Limoges; zijne kunstproducten in email zijn beroemd onder den naam
van Limosins.
Limousin, of Limosin, provincie van Frankrijk
vOOr de groote omwenteling, werd begrensd ten N.
door la Marche, ten Z. door Quercy, ten 0. door
Auvergne, ten W. door Angoumois en Perigord, was
ingedeeld in Opper- en Neder-L., en had tot hoofdplaats Limoges. De prov. L, bestond ongeveer uit de
tegenwoordige departementen Haute-Vienne en
Creuse. Oudiijds bewoond door Lemovicen, werd

L., na door de Romeinen veroverd te zijn, door Augustus met Aquitania la vereenigd. Later werd. L.
door de Westgothen overweldigd. Vervolgens bezeten door de graven van Aquitanie en Guyenne, kwam
L., door het huwelijk van Eleonora van Aquitanie
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met Hendrik II Plantagenet, aan Engeland (1152).
Filips-August maakte er zich meester van 1203,
maar de heilige Lodewijk gaf het 1259 aan de Engelschen terug. Ruim eene eeuw later, onder Karel V,
kwam L. weder aan de fransche kroon (1369).
Limoux, lat. Limosum, stad in het fransche
departement Aude, aan de Aude, 5 uren gaans bezuidw. Carcassonne; 7000 inw.; bestond, naar men
wil, reeds ten tijde van Cesar; werd in het begin
der rniddeleeuwen verwoest, in de 13e eeuw weder
opgebouwd als hoofdplaats van het graafschap Razes;
in de 16e eeuw koos L. partij voor de Ligue, maar
onderwierp zich aan Hendrik IV in 1596.
Limpach, badplaats in het zwits. kanton Bern,
amt Seftingen, nabij den linkeroever van de Aar;
vier minerale bronnen.
Limpopo, rivier in het oostelijk gedeelte van
Zuid-Afrika, ontspringt in het gebied der Transvaalsche republiek, op de westzijde der Drakenbergen, en valt na 130 mijlen loop in de baai van Inhambana.
Limpurg, graafschap in den wurtembergschen
Jaxtkreis, draagt zijnen naam naar bet thans in
ruinen liggende kasteel L. (bij Hall), eertijds de
residentie der graven van L.
Limyrica, landschap in het oude Indic, lag
ter westkust van ladle, hetzij tusschen het tegenwoordige Guzerat en Malabar, hetzij in Malabar zelf.
Onder (le eerste Seleucieden stonden de Grieken in
druk handelsverkeer met L.
Lin (Saint), fransche naam voor den heiligen
Linus, geboortig uit Volaterra in Toskanen, die omstr. 66 Petrus opvolgde op den Heiligen Stoel, en,
na de Kerk ongeveer 11 a 12 jaren bestuurd te hebben, omstr. 78 den marteldood onderging. Tertullianus noemt den heiligen Clementinus als opvolger
van Petrus. Eenige geschriften, die men heeft willen
laten doorgaan als van L., zijn klaarblijkelijk ondergeschoven. Om de vele wonderen door L. verricht
werd hij later gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag
23 Sept.
Linange, fransche naam voor Leiningen.
Linant (Michel), fransch letterkundige, geb.
te Louviers 1708, gest. te Parijs 1749, werd, op
aanbeveling van Voltaire, onderwijzer van den zoon
L. (een andere),
van mevr. du Chatelet te Cirey.
was onderwijzer van den zoon van mevr. d'Epinay ;
aan dezen L. zijn de .Brieven van Voltaire aan Linant".
Linares, het oude Hellanes, stad in Spanje,
prov. Jaen, ruim 8 uren gaans benoorden Jaen ;
10,500 inw. Romeinsche ruinen. In den omtrek
rijke lood- en kopermijnen.
Lincelles, stad in het fransche departement
Nord, 3 uren gaans benoorden Rijssel; 5700 inw.
Lincoln, het oude Lindum colonic, stad in Engeland, hoofdplaats van het graafschap L., ligt aan
den bevaarbaren Witham, 24 mijlen benoordwesten
Louden ; 17,500 inw.; vele ruinen en gedenkstukken
van saksische en normandische bouwkunst. Het
graafschap L., tusschen de graafschappen York
ten N., Rutland, Northampton en Cambridge ten Z.
en de Noordzee ten 0., is een der grootste en vruchtbaarste graafschappen van Engeland ; het is circa
131 vierk. mijlen groot, bevolkt met 412,000 zielen,
en ingedeeld in de drie districten: Lindsey, Kesteven
en Holland. Oorspronkelijk bewoond door de Cori-.

Lincoln
tanen, maakte dit landschap deel uit van Britannia la
onder de Romeinen, en van bet koninkrijk Mercia
tijdens de Heptarchie.
Lincoln (Abraham), president der Vereenigde
Staten, geb. 12 Febr. 1809 in den staat Kentucky,
was de zoon van een landbouwer, met wien hij eerst
naar Indiana, vervolgens naar Illinois verbuisde.
Aanvankelijk timmerman, vervolgens kruidenier in
de gemeente Salem, terwijl zijn vriend (en later zijn
voornaamste mededinger) Stephen Douglas (zie het
art. DOUGLAS) schrijnwerker en schoolmeester was.
Zich met inspanning toeleggende op het verkrijgen
van kundigheden, begon L., na in 1832 als kapitein
van een korps vrijwilligers dienst gedaan en daarna
als postmeester te New-Salem aangesteld te zijn,
rechtsgeleerdheid en meetkunde te studeeren, en
werd 1834 gekozen tot lid van de wetgevende vergadering in Illinois; 1836 verhuisde hij naar Springfield, en werd Dec. 1847 als afgevaardigde naar het
Congres gezonden, waar bij zich spoedig deed kennen als een bestrijder van de slavernij. In den verkiezingstrijd, die 1860 gevoerd werd tusschen de
republikeinen en democraten, behield eerstgenoemde
partij de overhand, en L. werd Nov. 1860 gekozen
tot president der Vereenigde Staten. Zijne verkiezing
was het sein voor de slavenhoudende staten (de
zuidelijke staten der Unie) om in openbaren opstand
te komen, zij kozen Febr. 1861 een eigen president
(zie DAVIS, Jefferson), en toen L. 4 Maart 1861 den
presidentszetel beklom was de Unie reeds ter prooi
aan den verschrikkelijksten krijg, aan burgeroorlog.
Lang stonden de kansen wisselvallig, en meer dan
ee0 was er grond voor het vermoeden, dat de zuidelijke staten eindelijk zegevierend uit den strijd
treden en .hunne losscheuring van de Unie tot een
onherroepelijk felt zouden maken. Doch eindelijk,
kort nadat L. met eene overgroote meerderheid als
president herkozen was, viel met de steden Richmond en Petersburg (3 April 1865) hunne laatste
hoop, en met de overgave van generaal Lee (zie dat
art.) was de burgeroorlog als geeindigd te beschouwen. De zegepraal van de noordelijke staten der
Unie werd overal luisterrijk gevierd ; eene galavoorstelling in Ford's Theatre te Washington des
avonds van 14 April werd door L. bijgewoond, en
daar werd hij, in zijne loge gezeten, even voor elf
uren, door zekeren Wilkes Booth verraderlijk met
een pistoolschot doodelijk getroffen, zoodat L. den
volgenden morgen (15 April 1865) tusschen 7 uren
en half acht den geest gaf. Tot zijn opvolger als president werd gekozen Andrew Johnson (zie JOHNSON).
Lind (Jenny), zweedsche zangeres, geb. 6 Oct.
1821 te Stokholm, verwierf sedert 1844 eerie europeesche vermaardheid door haar talent. Na in
Duitschland, in Engeland en te Parijs hoog gevierd
te zijn geworden, ging zij 1850 naar Amerika, werd
vooral te New-York 1851 met uitbundige geestdrift
ontvangen, trad 5 Febr. 1852 te Boston in den echt
met den pianist Otto Goldschmidt nit Hamburg, en
keerde later met haren man naar Europa terug.
Lindau, I) marktvlek met 1400 inw. in Hanover, prinsdom Grubenhagen, 5 uren gaans benoordoosten Gottingen. — 2) L., lat. Lindavia, sterke stad
in Beieren, kreis Zwaben, 15 mijlen bezuidw. Augsburg, op drie eilandjes in het meer van Constans, is
door eene brug met het vasteland verbonden ; 5000
inw.; kasteel ; de 1812 aangelegde Maximiliaanshayen ; sedert 1856 standbeeld van koning Maximiliaan II ; L. is het eindpunt van de zuidnoord-spoorweglinie, was vroeger keizerlijke stad, en had eene
beroemde abdij van kanonikessen.
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Linde (Samuel Gottlieb), geb. 1771 te Thorn,
was geruimen tijd (tot 1838) directeur van 't gymnasium to Warschau, gest. aldaar 8 Aug. 1847. Van
L. heeft men het beroemde Worterbuch der polnischen
Sprache (6 dln. Warschau 1807-14).
Lindekerke, voormalig dorp in Zuid-Holland,
aan de Devel (daarom ook wel Develkerke genoemd),
in de Zwijndrechtscbe waard ; thans de Groote-Lindt
(zie LINDT).
Linden (Groot-), dorpje in Noord-Braband,
2 uren gaans beoosten Grave; 75 inw.
Lindenbrog, of Lindenbruch, verlatijnscht
Lindenbrogius, eene geleerden-familie, die zich in de
16e en 17e eeuw onderscheiden heeft. Vooral bekend
is L. (Erpold), geb. te Bremen omstr. 1540, gest.
1616, kanunnik van het luthersche kapittel van
Hamburg; hij heeft uitgegeven: Historia compendiosa
Danko regum (Leid. 1595), loopende tot Christiaan IV;
Scriptores rerum germanicarum septentrionales (Hamburg 1595), enz.

Lindisfarn. Zie HOLY-ISLAND.
Lindley (John), engelsch kruidkundige, geb.
5 Febr. 1799 te Catton bij Norwich, sedert 1829
prof. aan :de Londen-universiteit. Van zijne werken
zijn inz. beroemd : Introduction to the natural system
of botany (3e druk London 1839); Natural system
of botany (Londen 1835); Vegetable kingdom (Louden 1846); A synopsis of the British flora (3e druk
Londen 1841); Pomologia Britannica (3 din. Londen 1841).
Lindpaintner (Pet. Jos. von), duitsch toonzetter, geb. 18 Dec. 1791 te Coblentz, sedert 1819
hofkapelmeester to Stuttgart, gest. 21 Aug. 1856
(op reis zijnde) to Nonnenhorn aan het meer van
Constans. Hij heeft veel naam gemaakt als instrumentaal- en als opera-componist. De opera Vampyr
wordt voor zijn beste werk gehouden.
Lindsay (David), schotsch dichter, geb. 1490,
gest. omstr. 1557. Men heschouwt hem als den
schepper van het drama in Schotland. Chalmers
heeft L.'s werken verzameld (3 din. Edinburg 1806).
Lindsey, het noordelijk gedeelte van het engelsche graafschap Lincoln.
Lindt (de Groote-), oudtijds Lindekerke, dorp
in Zuid-Holland, aan de Devel, drie kwartier gaans
benoordw. Dordrecht.
Lindum. Zie LINCOLN (stad).
Lindus, tegenw. Lindolo, oudtijds stad ter
zuidoostkust van het eiland Rhodus, was de geboorteplaats van den wijze Cleobulus on van de beeldhouwers Chares en Uncles, on stichtte op Sicilie de stad
Gela, die zelve aanvankelijk den naam droeg van
Lindus. Voor de stichting der stad Rhodus was L.
de voornaamste haven des eilands voor de schepen
nit Turkije en Egypte.
Linga, een der Soenda-eilanden. Zie LINGGA.
Lingam, eene godheid der Hindoes, zinnebeeld
van de scheppende on voortbrengende kracht, heeft
veel overeenkomst met den Priapus der Latijnen. Hij
wordt hoofdzakelijk vereerd in het koninkrijk Kanara
en in de omstreken van Goa. Men viert ter zijner
eere feesten, waarbij het beeld van L. in processie
rondgedragen ordt.
Lingard (John), engelsch schrijver, geb. 5
Febr. 1771 to Winchester, gest. 13 Juli 1851 te
Hornby, was geruimen tijd pastoor to Newcastleupon-Tyne, en heeft in roomsch-kath. geest o. a.
geschreven : Antiquities of the Anglo-Saxon church
(2 din. London 1809; nieuwe druk 1845); History
of England till the revolution of 1688 (8 din. Londen 1819-25 ; 5e druk 10 din. 1849-50).
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Lingo, tat. Linga, kleine rivier in Gelderland,
ontspringt bij Doornenburg, wordt bij Geldermalsen
bevaarbaar, verlaat even beneden Acquoi de fprov.
Gelderland en komt in Zuid-Holland, loopt tangs
Asperen , Leerdam en'Heukelum, en outlast zich door
de stad Gorinchem in de Merwede.
Lingen, stad in bet Hanoversche, aan de Ems,
H urea gaans benoordw. Osnabruck; 4300 inw.;
had van 1685 tot 1819 eene universiteit; was vroeger de hoofdplaats van Neder-Lingen, zijnde het
tot de landdrostij Osnabruck behoorende hanoversche gedeelte van het nude graafschap L., dat achtereenvolgend aan de graven van Tecklenburg, aan
de graven van Egmont-Buren, en aan Karel V toebehoorde, in 1809 bij bet graafschap Berg gevoegd,
1810 bij Frankrijk ingelijfd en 1814 teruggegeven
werd aan Pruisen, dat het Neder-gedeelte in 1815
afstond aan Hanover, welk koninkrijk echter in 1866
geheel en al door Pruiseri werd veroverd.
Lingga, nederlandsch residentschap in den
Indischen archipel, bestaat uit het benoordoosten
Sumatra gelegene eiland L., benevens eene groep
kleinere eilanden om de zuidpunt van het schiereiland Malakka; tot dit residentschap behooren ook
de naastgelegene gedeelten van Sumatra. Een gedeelte van het eiland Bentang is sedert 1821 aan het
nederlandsch gezag rechtstreeks onderworpen ; voor
het overige bestaat de residentie L. uit vijf koninkrijken (L., Indragiri, Siak, Kampar en Riouw),
geregeerd door inlandsche vorsten, die wider het
nederlandsche oppergezag staan.
Lingonen, een yolk in Gallie ; ze woonden
tusschen de Edudrs ten Z., de Senonen ten W., de
Sequanen ten 0., in de landstreek, die later bet oostgedeelte van Champagne vormde ; ze hadden tot
hoofdplaats Andomatunum of Lingones (tegenw.
Langres). Ten tijde van Cesar (57-50 v. Chr.) waren de L. een der machtigste volken van BelgischGallie. Later werden zij bij Ltigdunensis 1a ingedeeld. Een gedeelte der L. was naar Italie verhuisd,
en had zich daar nedergezet nabij den mond van
den Padus (Po), waar zij Spina tot hoofdplaats hadden.
Linguet (Simon Nicolas Henri), fransch parlements-advocaat, geb. ,te Reims 14 Juli 1756, was
eerst secretaris van den prins de Beauvean, dien hij
naar Spanje vergezelde; gaf eenige werken in het
Licht, waardoor hij zich den weg dacht te banen tot
eenen zetel in de fransche Academie, doch zag zich
in die berekening teleurgesteld, en wreekte zich
daarover door vinnige hekelschriften tegen tie leden
der Academie. Op 30-jarigen leeftijd begon hij zijne
J.00pbaan als advocaat, en maakte als zoodanig reeds
spoedig grooten naam, vooral door zijne pleitredenen
voor den hertog van Aiguillon en den graaf van Morangies ; maartegelijk maakte hij zich bij zijne medeadvocaten gehaat door zijne vinnige en beleedigende
spotternijen, en werd 1774 van de lijst der advocaten geschrapt. Moen begon hij de redactie van een
staatkundig daghlad, dat veel opgang maakte, maar
waardoor hij zich eene verbanning op den hats haalde,
en (1780) in de Bastille opgesloten werd. Dus genoodzaakt zijnde Frankrijk te verlaten, ging hij naar
Londe'', van daar naar Brussel, en toen naar Weenen, warn. hij de gunst verwierf van Jozef II; doch
reeds spoedig viol hij in ongenade, doordiert hij partij
trok voor de in opstand zijnde Brabanders. In Frankrijk teruggekeerd (1791), verklaarde hij zich tegen
de revolutionaire beginselen, werd °rider de C011ventie ter dood veroordeeld en 27 Juli 4794 geguiltotineerd. Men heeft van hem eene rnenigte geschrif-

Untie
ten, meest alle uitmuntende door kernachtigbeid
van stijl, maar tevens vol gal of ontsierd door de
stuitendste paradoxen. Hij maakte er volstrekt geen
gewetenszaak van, omtrent een en hetzelfde punt nu
eens er voor, dan weder er tegen te ijveren. Zijne
voornaamste werken zijn: Histoire du siecle d'Alezandre (1762); le Fanatisme des philosophes (1764);
Histoire des revolutions de l'empire remain (1766);
Theorie des lois civiles (1767), waarin bij de alleenheerschappij voorstaat; Hist. impartiale des Jesuites
(1768), waarin hij die pas opgehevene orde verdedigt ; Theorie du libelle ou l'Art de calomnier avec
fruit, geschreven tegen Morellet (Amsterdam -en
Parijs 1775); Examen des ouvrages de Voltaire(1788);
Mdmoires judiciaires, zijne pleidooien bevattende
(7 din.)
Link (Heinrich Friedrich), duitsch kruidkundige, geb. 2 Febr. 1769 te Hildesheim, gest. 1 Jan.
1851 als professor en directeur van den plantentuin
te Berlijn, heeft zich ook als een vernuftig opmerken doen kennen door : Die Unwell und das Alterthum
erlautert lurch die Naturkunde (2 din. Berlijn 1820
—22 ; 2e druk 1834) en Das Alterthum and der
Uebergang zur neuern Zeit (Berliju 1842).
Linkong, berg op Java, district Singa-Parna
in de Preanger-Regentschappen. Bij de verschrikkelijke uitbarsting van den Galoengoeng (8 Oct. 1822)
namen diegenen her bewoners uit de omstreken van
Tassikmalaya, die hun levee .door de vlucht hadden
kunnen redden, de wijk naar dezen berg L. en omliggende heuvels, doch verkeerden reeds spoedig in
gevaar daar van honger om te komen, doordien de
gloeiende lavastroom, die hen gevolgd was, het onmogelijk maakte den L. nader bij te komen dan tot
op ongeveer 8 palen afstands. Eindelijk, toen de lava
begun te bekoelen, bestonden eenige stoutmoedigen
het waagstuk om, ofschoon ze nog hunne voeten
daarbij verschroeiden, aan de ongelukkigen op den
L. eenig voedsel te brengen.
Linkoping, stad met 6200 inw. in Zweden,
aan het zuideinde van bet Roxen-meer, circa 23 mijlen bezuidw. Stokholtn, is de hoofdplaats van het
kin L., dat ook den naam van Oost-Gottlands-lart
draagt, 195 vierk. mijlen groot, en met ruim 230,000
zielen bevolkt is, en ten W. begrensd wordt door
het Wettern-meer.
Linlithgow, stad in Schotland, aan het meer
Vail L., 6 wren gaans bewesten Edinburg; 4000
inw., oud kasteel, waar Maria Stuart geboren was,
en waar 1569 de rijksbestuurder Murray vermoord
werd. Het is de hoofdplaats van het graafschap L.,
dat ook West-Lothian genoemd wordt en gelegen is
tusschen de golf van Forth en de graafschappen
Edinburg, Lanark en Stirling. Het graafschap L.,
een der kleinste vat) Zuid-Schotland, is nog geen 5
vierk. mijlen groot en met ruin) 30,000 zielen beyolk t.
Linne, (im ► in de nederl. prov. Limburg, aan
he Maas, anderhalf nur gaans bezuidw. Roermonde
Linne (Karel), verlatijnscht Linnwus, beroemd
zweedsch natuurkundige, geb. 4 Mei 1707 te Rgsbult
in Sraland, sedert 17i I prof. te Upsal, 1757 tot den
adelstand verheven, gest. 10 Jan. 1778, was de zoo!)
van een plat telandsgeestelijke, en had Lang te worstelen met artnoede. 14 was in de leer hij een schoenmaker, toen een geneesheer, die met zijne famine
bevrieml was, zijn aanleg opnierkte, en hem de middeter) verschafte orn to gaatt studeeren te Upsal ;
reeds in 4732 Iverd hem door het Koninklijk genootschap te Upsal opgedragen eene rein naar Lapland te doen, en de planter) van dat land te beschrij-
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yen; doch, na zich van die taak gekweten te hebben,
de wangunst moede, waaraan hij bij velen blootstond,
begaf hij zich naar Holland, en studeerde te Leiden
geneeskunde onder Boerhaave. In Holland gaf L.
zijne eerste werken in het Licht (1735-38), bezocht
vervolgens Engeland en Frankrijk, en werd bij zijne
terugkomst benoemd tot lijfarts van den koning van
Zweden, en eindelijk tot professor te Upsal (1741),
waar hij gedurende 37 jaren den leerstoel bekleed
heeft. De studie der natuurlijke historie onderging
door L. eene groote verbetering; zijn kruidkundig
stelsel, ook wel het .kunstmatige" of het .sexueele"
stelsel genoemd, heeft nog tegeuw. vele vereerders.
De voornaamste werken van L. zijn : Systema natures
(Leiden 1735) en Speciesplantarum (Stokh 1753).
Linnem, voormalige stad in Friesland, is verzwolgen door een der groote watervloeden, zonder
dat men er ooit een spoor van teruggevonden heeft.
Linnich, marktvlek in Pruisen, circa 7 uren
guns benoordw. Aken ; 1700 inw. — Girard, hertog
van Berg-en-Gulik, behaalde er op Egmond, hertog
van Gelder, in 1444 op St.-Hubertusdag eene groote
overwinning, ter herinnering van welke de St.Hubertus-Orde is ingesteld.
Linosa, vulcanisch eilandje in de Middell. Zee,
tusschen Afrika en Sicilie behoort tot de provincie
Girgenti.
Linschoten, aanzienlijk dorp in de nederl.
prov. Utrecht, aan het watertje de L., dat bij
Woerden uit den Rijn komt, en zich ontlast in den
Use!. Het dorp L. ligt vierdhalf nur gaans bewesten
Utrecht. In 1482 had eene bende soldaten van 't
Montfoortsche yolk eenen inval gedaan in Holland ;
doch toen ze met een aanzienlijken buit terug dachten te keeren, werden ze door de burgers van Oudewater op de vlucht gedreven ; ze namen de wijk in
de kerk te L., en waantlen zich daar veilig ; doch
die van Oudewater staken de kerk in brand.
Linster, voormalige heerlijkheid in 't groothertogdom Luxemburg, waarin o. a. de dorpen
Bourg-L. en Jung-L.
Linternum. Zie LITERNUM.
Lintgen, welvarend dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, in het schoone Merschdal, 1 uur gaans
ten Z. Z. 0. van Mersch.
Linth, rivier in Zwitserland, ontspringt in het
kanton Glarus, aan den voet van den Todi, wordt
door het 19,000 vt. lange Molliser-kanaal in het
Wallenstadter meer geleid, doorstroomt dit, verlaat
het weder bij Wesen, en valt beneden Grynau in het
meer van Zurich. Het oeverland der L. bestond eertijds in uitgestrekte moerassen, die van 1807 tot
1816 drooggemaakt zijn. Het 62,000 vt. lange
Linth-kanaal, waardoor de beide genoemde meren
met elkander zijn verbonden, werd aangelegd om aan
de vroegere gedurige overstroomingen een einde te
maken. Het Linth-dal, met de zwavelige bron Stachelberg en verscheidene groteske watervallen, is onder de schilderachtigste punten van Zwitserland te
rangschikken.
Lintouw, of Lintau, landschap op het nederl.
0. I. eiland Sumatra, in de Padangsche-Bovenlanden ;
hoofdplaats Tappisello. In 1830, toen dit landschap
tegen het nederlandsche gezag in opstand was, werd
22 Juli eene expeditie tegen L. ondernomen ; na
eenige schermutselingen 22 en 23 Juli, werd 24 Juli
de goedversterkte hoofdplaats aangetast, die echter
reeds spoedig door eigen toedoen der Lintouwers
in brand geraakte, zoodat onze troepen dit landschap
nog dienzelfden dag tot volkomene onderwerping

Lintz, of Linz, lat. Lentia,
sterke stad in
Oostenttk , aan den spoorweg van Gmunden naar
Budweis en aan de samenvloeiing van den Donau en
de Traun, ligt 8 mijlen bezuidoosten Passau, en heeft
28,000 inw.; heette aanvankelijk Lentia of Aredata ;
werd door brand verwoest in 1800 ; behoorde eertijds aan de graven van Kyrnberg ; naast vele enders
merkwaardige gewrochten van bouwkunst verdienen
vooral de vestingwerken (32 zoogenaamde Maximiliaansche torens) vermelding. — 2) stad in Rijnpruisen, 4 mijlen benoordw. Coblentz; 3000 inw.
Laws, 1) musicus en beroemd dichter, was,
volgens de fabel, een zoon van Apollo, bij Calliope of
bij Urania verwekt. Men noemt hem den uitvinder
van den rhythmus en de melodie, en onder zijne
leerlingen worden Orpheus, Thamyris en Hercules
vermeld— Op zekeren dag aan laatstgenoemden een
klap gevende, om hem tot oplettendheid aan te manen, bracht hij Hercules daardoor derwijze in toorn,
dat die hem met zijne her een slag teruggaf op het
hoofd, zoodat L. dood nederzeeg. — 2) een der
eerste Christenen, vermeld II Tim. 4 : 21. — 3) een
roomsch heilige ; zie LIN.
Lioessens, of Lioensens, voorheen Ljussens of
Lussens, dorp in Friesland, 2 uren gaans benoordoosten Dockum ; ruim 300 inw.
Lion d'Angers (le), stad in 't fransclie dept.
Maine-Loire, 3 uren g. bezuidoost. Segn6; 2600 inw.
Lions la Foret, stad in het fransche dept.
Eure, 2 mijlen benoorden Andelys; 1900 inw.; geboorteplaats van Benserade ; werd gesticht in den
tijd der Romeinen.
Liouwerd,oud friesche naam van Leeuwarden.
Lipari, lat. Lipara, aanvankelijk Meligunis, het
voornaamste der Liparische eilanden (zie het volgende art.), is 5 vierk. mijlen groot, bevolkt met
18,000 zielen, heeft warme bronnen en tot hoofdplaats Lipari. Dit eiland vormde met de rest van
den archipel in de oudheid eene geduchte zeemogendheid, welke door Dionysius den Dwingeland
onder bet juk gebracht werd, vervolgens in handen
der Carthagers viel, en eindelijk in die der Romeinen
(256 v. Chr.). De stad L., aan eene baai, met een
fort, is eene welvarende koopstad. Zij werd 1340 ingenomen door Robert 1, koning van Napels, en 1544
door Barbarossa (Khair-Eddin) verwoest, maar spoedig weder opgebouwd.
Liparische eilanden, bij de ouden &Nice
of Vulcanite insuke, in de Tyrrheensche Zee, aan de
noordzijde van Sicilie. Ze zijn 13 in getal, waaronder 7 bewoonde, te zamen met omstreeks 20,000
zielen bevolkt, nl.: Lipari (Lipara), Stromboli
(Strongyle), Volcano (Hiera), Ustini (Ostmodes),
Felicudi (Phwnicusa), Alicudi (Ericusa), Salini
(Didyme). Ze dragen allen de sporen van hunnen
vulcanischen oorsprong. Op Stromboli is nog een
rookende vulkaan, die echter geen lava meer uitwerpt. Wegens deze vulkanen heeft men hun den
naam van Vulcanische eilanden gegeven; met den
naam van Eolische eilanden werden ze bestempeld,
omdat de winden geacht werden hier hun rustverblijf te hebben : de fabelleer noemt deze eilanden de
woonplaats van Eolus, den god der winden.
Lipau, of Lippau, marktvlek met 1200 inw. in
den moravischen kreis Hradisch ; bij L. 30 Mei 1434
veldslag tusschen de Taborieten en Calixtijnen.
Lipenius (Mart.), duitsch bibliograaf, geb. in
het Brandenburgsche 1630, gest. 1692, was conrector aan het gymnasium te Halle, rector en professor aan bet Karels-gymnasium te Stettin (1672
—76), conrector aan de akademie van Lubeck. Men
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heeft van hem: Biblioth. realis Theologica (Frankfort
1685); — Juridica (1679); — Philosophica (1682);
Medica (1679); enz.
Lipetsk, stad in europ. Rusland, gouvt. Tambow, aan den Woronesj, 16 mijlen bewesten Tambow ;
12,000 inw.; druk bezochte minerale bronnen ; een
monument ter eere van Peter-den Gr.
Lipona (gravin van), deze naam . (anagram van
Napoli, d. i. Napels) werd aangenomen door Cai-oline
Bonaparte, de zuster van Napoleon en weduwe van
Murat, koning van Napels.
Lipowanen, MSS. secte. Zie FILIPPONEN.
Lippe, lat. Luppia, rivier in Rijnpruisen, neemt
Karen oorsprong bij Lippspring aan het Lippische
Wald, wordt bij Lippstadt bevaarbaar, en valt na 31
mijlen loop bij Wesel in den Rijn. — Zij geeft haren
naam aan de heerlijkheid (later graafschap) L., dat
een onmiddellijk rijksleen werd na den val van Hendrik den Leeuw, en dat later, door verscheidene huwelijken aangegroeid, gesplitst werd in Lippe-Detmold, Lippe-Bracke en Lippe-Schaumburg (1613).
De tweede tak is 1709 uitgestorven. De oudste werd
tot den prinsenstand verheven 1720, de laatste eerst
in 1807 bij het toetreden tot den Hijnbond. Onder
het fransche keizerrijk had de rivier L. haren naam
ook gegeven aan een departement L., waarvan Munster de hoofdplaats was.
Lippe Detmold, duitsch prinsdom, tusschen
het pruis. regeerings-distr. Minden ten N. W., W.
en Z., eene enclave van Neder-Hessen ten N. 0.,
Hanover en het graafschap Pyrmont ten 0., is ruim
20 vierk. mijlen groot, bevolkt met ongeveer 110,000
zielen, en heeft tot hoofdplaats Detmold.
Lippe-Schaumburg. Zie.e s—CHAUMBURG-I,.
Lippenhuizen, oudtijds Kobanderhuizen genaamd, dorp in Friesland, 3 uren gaans oostelijk benoorden Heerenveen ; 1100 inw.
Lippspringe, marktvlek in Pruisen,reg.-distr.
Minden, kreis Paderborn, nabij den oorsprong der
Lippe, heeft ruim 1800 inw., en is sedert 1832 eene
druk bezochte badplaats voor borstlijders.
Lippstadt, stad in het prinsdom Lippe-Detmold, aan de Lippe, 10 mijlen bezuiden Minden ;
6600 inw.; werd 1757 door de Franschen ingenomen ; vroeger hehoorde L. half aan het prinsdom
Lippe-Detmold, hall aan Prnisen (aan welk rijk die
helft indertijd verpand was met het graafschap Mark);
sedert 17 Mei 1850 behoort L. geheel aan Prnisen,
tegen uitkeering van een jaargeld.
Lipsia, lat. naam van Leipzig.
Lipsius (Justus), eigenlijk Joost Lips, liederlandsch geleerde, geb. 18 Oct. 1547 te Overijsche
bij Brussel, was eerst secretaris van kardinaal Granvelle (1569), die hem medenam naar Borne. Vervolgens tot de Luthersehe kerkleer overgegaan, was
hij van 1572 tot 1574 professor der geschiedenis te
Jena, begaf zich toen naar Kenlen, waar hij in den
echt trail, liet zich vervolgens te Leuven tot doctor
in de rechten bevorderen, en nun 1578 wegens den
oorlog de wijk naar Holland, waar hij de Gereformeerde kerkleer ornhelsde, en werd 1579 aangesteld
als hoogleeraar der geschiedenis en jurisprudentie
te Leiden. In 1591 legde hij zijn professoraat seder,
keerde near Leuven terug, ging daar 1602 weder
tot de kerkleer van Rome over, werd er professor,
alsmede historiograaf van den koning van Spanje,
en stierf 24 Maart 1606. In Juli 1853 is hem in
zijne geboorteplaats eon standbeeld opgericht. De
Qpera ontnia van L. zijn verzameld (in 8 dln. Antwerpen 1585; 2e druk in 4 din, 1637; alsook in
4 dln. Wes ► 1675').

Liptau, hong. Lipt6, comitaat in Hongart-e,
tusschen de comitaten Arva ten N., Zips ten 0.,
Sohl ten- Z., Thurost ten W., is 41 vierk. mijlen
•groot, bevolkt met 73,000 zielen, heeft tot hoofdplaats Szent-Miklos, en wordt doorstroomd door de
Waag.
Lire, vlek in het `oude Normandie, tegenw.
dept. Eure, 9 uren gaans bezuidw. Evreux ; 1800
inw.; made benedictijner abdij. 2) L., of Lier,
stad in Belgie ; zie LIES.
Lire, stad in het fransche dept. Maine-Loire,
5 uren gaans.benoordw. Beaupreau; 2200 inw.; ge-
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boorteplaats van Joachim du Bellay.
Liria, lat. Laurona of Edeta, stad in Spanje,
prov. Valencia, 4 mijlen benoordw. Valencia ; 10,000
inw.; reimeinsche rulnen en opschriften; hoofdstad
der Edetanen, kwam L. in de macht der Romeinen ;
daarna veroverd door de Gothen, toen door de Mooren, werd het aan deze laatsten ontnomen door Jacobus den Veroveraar, koning van Aragonie (1252);
eindelijk was het de hoofdplaats van een hertogdom,
door Filips V aan maarschalk Berwick geschonken.
Liris, tegenw. Garigliano. rivier in Latium, ontsprong bij de Marsen, stroomde voorbij Fregellm,
en viel in de Thyrrheensche Zee (Inferum mare) bij
Minturnee, na uitgestrekte moerassen gevortnd te
hebben.
Lis, verkort voor Lisse.
Lis, kustrivier in de portug. prov. Estremadura.
Lisboa, portugeesche (Lisbon, engelsche ; Lisbonne, fransche) naam van Lissabon.
Lisburn, stad in Ierland, graafschap Antrim,
3 uren gaans bezuidw. Belfast ; 7000 inw.; gesticht
onder Jacobus I ;, door brand verwoest 1707.
Lisca, twee eilandjes in de Middell. Zee, in de
Lipari-groep, genaamd L. Bianca en L. Nera; ze
liggen beoosten Panaria. Lisieux, het oude Lexovii, stad in het fransche
dept. Calvados, aan de Orbec en de Touques, ruim
5 mijlen beoosten Caen ; 13,000 inw.; oudtijds hoofdstad der Lexoviers ; onder de tweede dynastie hoofdplaats van het graafschap Lieuvin ; werd geplunderd
door de Noormannen 877 ; grootendeels platgebrand
door de I3retagners 1130; het werd ingenomen door
Filips August 1203, door de Engelschen 1415, door
door Karel VII in 1448, door de Protestanten 1571,
en door Heridrik IV in 1589.
Liskeard, stad in Engeland, graafschap Cornwallis, 3 mijlen bezuidw. Launceston ; 5000 inw..
Lisle, fransche stad, zie RIJSSEL. Zie overigens
ook ILE en ISLE.
Lismore, 1) eiland tot Schotland behoorende,
is een der Hebrieden, 3 uren gaans tang, 1 uur gaans
breed, bevolkt met 12 zielen. — 2) stad in Ierland,
graafschap Waterford, aan den Blackwater; 2300
inw.; gehoorteplaats van den wijsgeer Boyle en van
den dichter Congreve.
List:011z°, rivier. Zie IsoNzo.
Lissa, I) het oude Issa insula, dalmatisch ell.
in de Adriatisehe Zee, is circa 2 vierk. mijlen grout,
bevolkt met 6300 zielen, heeft verscheidene goede
havens, en tot hoofdplaats 2) het 3300 inw. tellende
marktvlek I,issa (het oude Issa oppidum), een der
beste havens (ook oorlogshaven) aan de Adriatische
Zee; 18 Juli 1866 werd dit eiland gedurende negeri
uren gebombardeerd door de italiaansche vloot.
3) Poolsch-L. (Leszno in 't Poolsch), sterke stad in
pruisisch Posen, 15 uren pans bezuiden Posen;
ruim 10,000 inw.; geboorteplaats der graven van
Leczinski; werd 1707 door de Rirsen verwoest. —
.4) stad in den hoheemschen kreis Buntzian, ruirti
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8 urea gaans benoordoosten Praag; 3600 inw.; kasteel. — 5) dorp in 't pruis. reg.-district Breslau,
kreis Neumarkt ; 1000 inw.; de slag van Leuthen
wordt naar dit dorp ook wel Slag van Lissa genoemd.
— 6) lat. naam van 't nederlandsche dorp Lisse.
Lissabon, portug. Lisboa, het Olisippo der
ouden, dat later Felicitas Julia genoemd werd, hoofdstad van Portugal, op den rechteroever van den Taag,
nabij de uitwatering dier rivier, 62 a 63 mijlen bezuidw. Madrid ; omstr. 280,000 inw.; heeft van verre
gezien een schilderachtig en indrukwekkend voorkomen (als amphitheater gebouwd); de oude stad is
onoogelijk ; de nienwe stad heeft rechte, breede en
zindelijke straten ; de haven van L. is de eenige oorlogshaven van Portugal. Verinoedelijk is L. gesticht
door de Pheniciers; naar luid der overlevering zou
L. gesticht zijn door Ulysses, die aan de stad zijnen
naam schonk. Onder de Romeinen van weinig gewicht, kwam L. onder de Arabieren (716) tot aanzien, en vooral onder de Mooren, die er zich in de
8e eeuw van meester maakten ; bet werd toen de
hoofdstad van een zelfstandig moorsch koninkrijkje;
wel drong Alfons II, koning der Asturien, in 798 tot
L. door; doch het werd eerst in 1147 aan de Mooren ontweldigd door Alfons I van Portugal. In onze
eeuw ingenomen door de Franschen in 1807, door
ben ontruimd in 1808. Door verscheidene aardbevingen is L. geteisterd ; men noemt inz. die van
1531, maar vooral die van 1755, waardoor bijna de
gebeele stad verwoest werd. Te L. zijn geboren
Camoens, pater Lobo, Manoel, de heilige Antonio
van Padua, en vele andere bekende personen.
Lisse, aanzienlijk dorp in Zuid-Holland, derd half
uur gaans bezuiden Haarlem en ongeveer even ver
benoorden Leiden; in de 12e eeuw genoot L. de eer,
dat Diderik, graaf vanCleve, trouwende met Margareta
van Holland (dochter van Floris II en vrouwe Ada,
die eene zuster was van den koning van Schotland),
te L. zijne luisterrijke bruiloft kwam vieren.
Li131311£4, stad in Illyrie. Zie ALESSI°.
Listowel, stad in lerland, graafschap Kerry,
aan de Feale, 7 uren gaans ten N. N. 0. van Tralee ;
3000 inw.
Liszt (Franz), vermaard componist, geb. 22 Oct.
1811 te Raiding in Hongarije, van 1848 tot 1859
directeur der hofkapel te Weimar, legde toen die betrekking neder, en begaf zich in Frankrijk in eene
geestelijke orde. Zelfs in zijn geestelijk gewaad dirigeert hij bij groote feestgelegenheden nog orkesten.
Litabrum, tegenw. Buytrago, stad in Hispania
Tarraconensis; werd veroverd door C. Flaminius in
192 v. Chr.
Litakoe, naam van 2 steden in Neder-Caffraria,
bij de Betjuanen, nl.: 1) Oud-L., met 4000 inw.; en
2) Nieuw-L., dat 3 uren gaans benoordw. bet vorige
ligt, de residentie van een koning en hoofdstad van
den stam der Matsjipins is, en 6000 inw. heeft.
Litana Silva, tegenw. woud van Lago, in Italia
(Cispadaansch Gallic) in de omstreken van Forum
Cornelii (Imola), op de grenzen van Ligurie en
Etrurie, is vermaard door twee nederlagen, die aan
de Romeinen door de Galliers toegebracht werden,
nl.: in 215 v. Chr. en in 193.
Litanobriga, stad in Gallie; tegenw. PontSai nt-Maxence.

Litauen, of Lithanen (groothertogdom). Aanvankeiijk verstond men onder dezen naam slechts
eene landstreek benoordoosten Prnisen, aan de Niemen en de Wilia, waarin geen andere steden lagen
dan Kowno, Jurbock en Wilkomirsz. In de 13e eeuw
wend aan dit landschap nitbreiding gegeven, en van
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toen af strekte bet zich nit naar de zuidzijde tot
over den Pripets, naar de westzijde 12 a 13 mijlen
boven Brzetst-Litewski, naar de oostzijde tot bij

Witebsk een Smolensk. In de 14e eeuw groeide het
nog veel meer aan, en bevatte toen geheel WitRusland ; de oost-grens van L. liep langs de oostzijde der steden Toropetz, Wiazma, Kozelsk, Mizensk
en Siniowka ; Kiew en al de zich in den Dnieper
ontlastende rivieren tot aan de Worskla waren in
L. begrepen. Zoo stond het met L., toen de groothertog Jagello tot den troon van Polen geraakte en
dus de koninklijke en hertogelijke kronen beiden op
zijn hoofd vereenigde. lntusschen werd L. nagenoeg
altijd afzonderlijk beheerd, en kenmerkte zich aanhoudend door het streven om zich van Polen af te
scheiden (eerst bij de troonbeklimming van Casimir IV in 1444 hield L. op, zijn eigen hertog te
hebben). In de 16e eeuw werd aan de grootheid van
L. den genadeslag toegebracht. Eenerzijds door de
veroveringen van den russischen grootvorst Iwan III

reeds beroofd van Severie en Smolensk, werden andererzijds Volhynie, Podolie en Kiew bij het koninkrijk Polen ingelijfd ; hetgeen in 1569 het lot van
geheel L. werd. Bij de eerste verbrokkeling der
Poolsche monarchie (1774), kwam een groot gedeelte van L. aan Rusland, dat bij de 2e en 3e deeling yin Nolen meester werd van het overige gedeelte van 't voormalige L. (uitgezonderd evenwel
het district Gumbinnen, dat tegenw. aan Pruisen
hehoort). Het L. zooals het in de 17e eeuw was,
vormt tegenw. de 5 russische gouvernementen Mohilew, Polotsk, Wilna, Grodno, Minsk, en het pruis.
distr. Gumbinnen. De hoofdstad van het groothertogdom L. was aanvankelijk Grodno, later Wilna.
Hertogen en Groot-Hertogen van Litauen:

I. Voor de vereeniging met Polen.
Erdiwil,
Trab,
1280
Ringold
omstr. 1230 Narimund,
1280
Mendog,
1238 Troyden,
1282
Troynat,
1263 Witen,
1283-1315
Wolstinik,
1265 Gedimin,
1315-1328
Suintorog,
1268 Jawnut,
1328-1330
Ghiermond,
1270 Olgierd,1330 of 1341-81
Giligin,
1275 Kieistut,
1382
38
Romund,
1278 Jagello,
1382 —
1 6
II. Sedert de vereeniging.
Skirgell of Casimir, 1386 Sigismund
1432
(Witold)Alexander, 1392 Casimir (IV van
Swidrigel(Boleslas) , 1430
Polen), 1440-1444
Litchfield, I) stad in Engeland ; zie het art.
LICHFIELD.
2) stad in de Vereenigde Staten (in
Connecticut), 5 mijlen bewest. Hartford ; 5000 inw.
Liternum. of Linternum, tegenw. Torre di
Patria, stad in Campanie, benoordw. Napels, nabij
de uitwatering van den Clanis. Hier stierf Scipio de
Afrikaan en werd ook hier begraven.
Lith, dorp in Noord-Braband, 3 uren gaans ten
N N. 0. van 's-Hertogenbosch, is het voornaamste
n.-brab. dorp aan de Maas ; 1300 inw.; het is eene zeer
oude plaats ; in 1504 werd L. door de Gelderschen
platgebrand ; in 1641 en 1645 had bet Staatscbe leger
te L. en te Lithoien zijne vergaderplaats; van overstrooming leed L. in Jan. 1809 en in oudejaarsnacht
van 1833 op 1834. Men noemde dit dorp voorheen
-

Groot-Lith om het te onderscheiden van Lithoien,
dat destijds Klein-Lith heette. Beide plaatsen werden
oudtijds aangednid met den naam Litta.

Lithauen. Zie LITAUEN.
Lithoien, dorp in Noord-Braband, aan de
Maas, 3 uren gaans ten N. N. 0. van 's-Hertogenbosch ; 780 inw.; werd vroeger ook wel Klein-Lich
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Lithuanie

genoemd, en draagt den naam L., omdat het tus.
schen de dorpen Lith en Oien gelegen is. Van overstrooming leed L. in 1740, 1799, Jan. 1809 en
vooral in den oudejaarsnacht van 1833 op 1834. In
1398 werd L. geheel platgebrand door de Gelderschen.
Lithuanie, fransche naam van Litauen.
Litta, lat. naam van Groot en Klein Lith.
Lida (Pompeo, graaf), ital. geschiedschrijver,
geb. 27 Sept. 1781 te Milaan, tot 1814 in fransche
dienst, 1848 in het voorloopig bewind minister van
oorlog, vervolgens benoemd tot generaal der rationale garde van Milaan, gest. 17 Aug. 1852. Zijne
voornaamste pennevrucht is het kostbare prachtwerk
Famiglie celebri italiane (142 afleveringen Milaan

1819-52).

Littau, stad in Moravia, 4 uren gaans benoordw. Olmutz, aan de March en aan den spoorweg
Olmutz-Praag; 3200 inw.
Little River, d. i. Kleine rivier, naam van
vele riviertjes in de Vereenigde Staten. Een hunner
vormt, met den Shetucket vereenigd, de Thames (in
-

Connecticut).

Little Rock, of Arcopolis, hoofdstad van Arcansas. Zie ARCANSAS.
Littre (Max. Paul Emile), fransch philosoof en
taalgeleerde, geb. 1 Fehr. 1801 te Parijs, oefende als
yak de geneeskunst uit, en is ook vooral bekend
door zijne uitmuntende vertaling van Hippocrates'
werken (9 dln. Parijs 1839 60). Men heeft o. a.
van hem : Histoire de la langue francaise (2 dln.
Parijs 1861-62); Dictionnaire etymologique de la
langue francaise (dl. 1, Parijs 1863); enz.
Lityn, of Litinsk, stad in 't russ. gouvt. Podolie, aan de Sgara, 13 mijlen benoordoosten Kamenetz ; 6000 inw.
Liutbert. Zie LUITPERT.
Liuva I, koning der Westgothen, werd verkoren in 567 na den dood van Athanagild, wiens
weduwe hij huwde. Hij koos Narbonne tot residentieplaats, hetgeen den Westgothen aanleiding gaf om in
opstand te konien. Hij zond zijnen broeder Leovigild
tegen hen uit ; deze bracht hen tot onderwerping.
en ontving kort daarna (569) van zijnen broeder L.
het gansche gedeelte van diens koninkrijk, dat aan
gene zijde der Pyreneen lag ; alleenlijk Narbonneesch
Gallia of Septimanie behield L. voor zich zelven.
Hij stierf 572, en toen kwam Leovigild als zijn erfgenaam in het bezit van het gansche rijk. — L. II,
kleinzoon van Leovigild, volgde in 601 zijnen valet.
Recaredes op, maar viel reeds spoedig in handen van
Witerik, die hem ter dood liet brengen (603).
Livadia, het oude Lebadea, stad in Griekenland, nomarchie Attica, aan een riviertje L. (zie
hieronder) ruim 11 mijlen bewesten Athene, en 5
uren gaans beoosten de ruinen van Delphi. Het is
de oude hoofdstad der provincie L.; was vroeger
een volkrijke en bloeiende stad (in 1800 omstreeks
10,000 inw.), dock is door de onafhankelijkheidsoorlogen geheel in verval geraakt. Nabij Lebadea
beyond zich de spelonk van Trophonius. — Het
riviertje L., vroeger Hercyna genaamd, wordt gevormd door twee beekjes, en vast na een loop van
3 mijlen in het meer Topoglia (Copars), dat ook wel
meer van L. genoemd wordt. Naar de stad L. werd
tot in onzen tijd het noordelijk gedeelte van Griekenland's vasteland Livadie genoemd.
Liven, een finsch yolk, naar hetwelk Lijtland
genoemd is. De L. zijn echter versmolten in de
Esthen en Letten ; nog slechts een klein gedeelte is
van de de oude L. overgebleven in Koerland, waar de
-

-

Livingen
Livische teal nog in 14 dorpen , gesproken wordt in
twee dialecten. Spfaakkunst en Woordenboek van
het Livisch leverde Sjogren (2 dln. Petersburg 1861).
Livenza, lat. Liquentia, rivier in het Lombard.
Venetiaanscbe, ontspringt nabij Polcenigo in de prov.
Udine, en ontlast zich benoorden Caorle in de Adriatische Zee na eenen loop van 10 mijlen.
Liverdun, stadje in bet oude Lotharingen
(fransch dept. Meurthe), 3 uren gaans benoordw.
Nancy: 1200 inw.; eertijds vesting.
Liverpool, stad in Engeland, graafschap Lancaster, 8 mijlen bezuiden Lancaster, 35 mijlen benoordw. Londen en ruim 7 mijlen bewesten Manchester, ligt aan de uitwatering van de Mersey in de
lersche Zee, heeft eene steeds toenemende bevolking (444,000 zielen in 1861), en is op Londen na
de grootste koopstad van geheel Groot-Britannia;
het is om zoo te zeggen de haven van Manchester,
bovendien de voornaamste markt dergansche wereld
voor katoen, en de belangrijkste haven van Europa
voor de landverhuizing. Behalve het kruispunt van
5 groote spoorwegen, heeft L. tevens eenen zijtak
van bet Bridgewaterkanaal, en naar Leeds bet beroemde Leeds-Liverpool-kanaal. Tot in de 16e eeuw
was L. slechts een gehucht ; in 1700 telde het nauwlijks 5000 inw.; in 1842 is een gedeelte van L. door
brand vernield.
Liverpool (Charles Jenkinson, baron Hawkesbury, graaf van), engelsch staatsrnan, geb. 10 Mei
1727 in het graafschap Oxford, gest. 17 Dec. 1808,
secretaris van lord Bute 1761, minister van finantien
1766 ; lord der admiraliteit 1766; minister van oorlog 1778; trad uit het ministerie 1782, en werd
1786 weder daarin opgenomen door Pitt, die hem
eene aanstelling als kanselier van Lancaster en zijne
verheffing tot baron van Hawkesbury, pair en graaf
van Liverpool verschafte, en hem het voorzitterschap
in den raad van koophandel toevertrouwde. L. was
een bekwaam man, maar een draaier; zijn bewind
was zeer impopulair. — L. (Robert Banks Jenkenson, graaf van), zoon van den vorige, geb. 1770,
gest. 1828, werd eerste minister in 1812, nadat Percival vermoord was; hij verzettezich tegen de ernancipatie der Roomsch-katholieken, en vervolgde koningin Carolina ; in 1827 werd hij vervangen door
Canning.
Livertad, een der noordelijkste provincien
van Peru ; hoofdplaats Truxillo ; andere voorname
steden zijn : Caxamarca, Guamachucos, Moyobamba,
Payta.
Livia, voluit Livia Drusilla, was eerst gehuwd
met Tiberius Claudius Nero; zij had hem reeds een
zoon (Tiberius) geschonken, en was zwanger van
een tweeden (Drusus), toen zij een onwederstaanbaren hartstocht inhoezemde aan Augustus, die haar
aan haren echtgenoot ontnam en zelf met haar
trouwde. Even eerzuchtig als geslepen, stelde L.
alles in het •erk, om haren zoon Tiberius op den
troon to brengen ; doch toen die zoon eenmaal op
den troon zat, liet hij haar geen schaduw van gezag
behouden. — L. ook Livilla genaamd, kleindochter
van de vorige, en dochter van Drusus (den broeder
van Tiberius), werd de vrouw van haven nt:cf Drusus, zoon van Tiberius. Men heeft haar beticht, haren
man door vergif uit den weg geruimd te hebben,
daarin geholpen door Sejatins. Na de ter do,1 brenging van dies minister, nerd zij in een kerker geworpen, waar zij van honger stierf.
Livingen, of Liwincr en, fransch Livaille, dorp
in 't groothertogdom (en 2' wren gaans bezuiden do
stad) Luxemburg.

Llangollen

Livingston
Livingston, doorluchtig anglo-amerikaansch
geslacht, afkomstig uit Schotland, heeft aan de
Vereenigde Staten verscheidene uitstekende staatsmannen geleverd, o. a.: L. (William), geb. 1723 te
New-York, gest. 1790, droeg door zijn streven en
schrijven veel bij tot de onafhankelijk-wording van
zijn land. — L. (Robert), geb. te New-York 1746,
gest. 26 Maart 1813, was lid van het congres, en
werd met Franklin, Jefferson en Adams belast de
onafhankelijk-verklaring op te stellen ; als kanselier
der Unie nam hij 30 April 1789 den grooten Washington de eerste maal den presidents-eed af, en bevorderde krachtdadig de uitbreiding van stoomvaart
en nijvcrheid gedurende de 25 jaren van zijn kanselierschap ; hij kwam in 1802 naar Parijs, waar hij
over de aanwinst van Louisiana voor de Vereenigde
Staten onderhandelde. — L. (Edward), geb. 1764
te New-York, gest. 23 Mei 1836, had zitting in het
ministerie onder het presidentschap van generaal
Jackson, was 1833 n.-amerik. gezant te Parijs, en
heeft zijn roem vooral te danken aan het door hem
opgestelde Wetboek van Strafrecht, welke taak hem
was opgedragen door den staat Louisiana.
Livingstone (David), engelsch zendeling, geb.
1817 te Blantyre Works bij Glasgow in Schotland,
hield zich sedert 1840 verscheidene jaren op in bet
Kaapland. Nadat hij 1849 door de Kalahari-woestijn
voorwaarts gedrongen was tot het Ngami-nieer, bereikte hij 1851 met Oswell, op eene tweede reis naar
het binnenland, den Zambesi ; zijne belangrijkste reis
echter deed hij van Jan. 1853 tot 1856, toen het
hem voor het eerst gelukte, het geheele zuid-afrik.
continent van Loanda tot Quilimane to doorsnijden.
Na van deze reis teruggekeerd te zijn, bracht hij
eenigen tijd door in Engeland, waar hij zijn beroemde werk in het licht gaf, getiteld : Missionary
travels and researches in South Africa (2 dln. Londen 1857). In Maart 1858 vertrok hij andermaal
naar Quilimane, om den Zambesi en het stromngehied dier rivier nauwkeuriger op te nemen. Van tijd
tot tijd kwamen berichten aangaande die reis in
Europa aan, totdat eindelijk het lang nitblijven van
nadere tijdingen omtrent het lot van den beroemden
en onvermoeiden reiziger ongerustheid deed ontstaan,
die ten laatste in smartelijke gewisheid verkeerde,
toen 5 Dec. 1866 door 9 afrikaansche reisgenooten
van L. te Zanzibar de tijding werd aangebracht, dat
ze ongeveer drie maanden te voren gezien hadden
hoe L., die hun een eind weegs vooruit was, bewesten het meer Nyanza door de Mazieten overvallen
was en vermoord, zonder dat zij in de mogelijkheid
waren hem te redden ; toen zij hem bereikten was hij
reeds een lijk, en hadden zij hem begraven. Mt Engeland zijn geleerde reizigers afgezonden, om over
L.'s dood nauwkeurige berichten in te winnen.
LiviuB SalinatOr( Marc us), consul 219 v.0 h r.,
voerde met goed gevolg oprlog in Illyrie. In 207 weder tot het consulaat verheven met Claudius Nero,
zijn persoonlijken vijand, stelde hij zijnen haat ter
zijde, om aan niets anders clan aan het heil zijns
vaderlands te denken, en hielp zijnen ambtgenoot
zooveel hij vermocht om Asdrubal te overwinnen.
L. S. (C.), pretor 190 v. Chr., werd naarGriekenland
gezonden tegen de vloot van Antiochus den Groote,
en versloeg Polyxenidas, den vlootvoogd des konings
van Syria. Hij werd consul in 188 v. Chr.
Livius Andronicus, romeinsch dichter,
een geboren Griek uit Tarentum, later vrijgelatene
van Marcus Livius Salinator, leefde in de 3e eeuw
v. Chr., en werd door zijne treurspelen, en door zijne
overzetting van de vOdyssee", de grondlegger der
—

-

315

dramatische en epische poezie 14 de Romeinen. De
fragmenten van L.-A. zijn in 't Licht gegeven door
Dfintzer (Kenlen 1835) en door Klussmann (Motstad t. 1849).
Livius (Titus). Zie TiTus-Livius.
Livland, duitsche naam voor Lijfland.
Livno, stad in Bosnia', ruim 11 mijlen benoordw.
Mostar ; 4500 inw.; sterk kasteel.
Livny, stad in europ. Rusland, gouvt. Orel, 16
a 17 mijlen bezuidoosten Orel; 10,000 inw.
Livo, koningen van Armenia'. Zie LEO.
Livonie, fransche (Livonia engelsche) naam
voor Lijfland.
Livorno, 1) stad in Sardinia', omstr. 5 uren
gaans benoordoosten Chivasso ; 3600 inw. 2) bet
oude Liburnicus Portus, fransch Livourne, engelsch
Leghorn, stad in het Toskaansche, een der voornaamste zeeplaatsen aan de Middellandsche Zee,
ruim 16 mijlen bezuidw. Florence; 92,000 inw.; was
in 't midden der 13e eeuw slechts een dorp ; in 1848
was L. een der eerste steden die in opstand kwattien.
Livourne, fransche naam voor Livorno.
Livradais, landschapje in het oude Frankrijk,
in Neder-Auvergne, tegenw. begrepen in het zuidoostgedeelte van het dept. Puy-de-DOme; had tot
hoofdplaats Ambert.
Livron, stad in bet fransche dept. DrOme, 4
uren gaans bezuiden Valence ; 3700 inw.
Livry, dorp in het fransche dept. Seine-Oise,
3 uren gaans beoosten Parijs, bij het bosch van Bondy ;
1000 inw.; in de nabijheid het kasteel Rainey; eene
augustijner abdij, gesticht 1186.
Lixheim, stad in 't fransche dept. Meurthe,
2 uren gaans benoordoosten Sarrebourg ; 1200 inw.;
behoorde oudtijds aan de paltsgraven; werd 1622
afgestaan aan Hendrik, hertog van Lotharingeb, die
bet ten behoeve van een bastaard van Guise - tot
prinsdom verhief.
Lixuri, het oude Cranii, stad ter westkust van
het eiland Cephalonia; 6000 inw.
Lixus, tegenw. Larache, in de oudheid stad in
Mauritania Tingitana, op de noordwestkust, bij de
uitwatering van den L.; werd geSticht door de
Pheniciers. Zie ARISJ (El-).
Lizard(kaap),'t oude Dumnoniumpromontorium,
de zuidwestpunt van Engeland, graafschap Cornwallis, 5 mijlen bezuidoosten kaap Land's End. Bij
kaap L. 21 Oct. 1707 de zeeslag, waarin DuguayTrouin bijna de geheele engelsche vloot vernielde.
Llandaff, stad in 't engelsche prinsdom Wallis, graafschap Glamorgan, aan den Taff, 5 kwartier
gaans benoordw. Cardiff; 1300 inw.
Llandeilo, stad in 't engelsche prinsdom Wallis, graafschap Caermarthen, aan den Towy, 6 uren
gaans ten 0. N. 0. van Caermarthen ; 6000 inw.
Llanelly, stad in 't engelsche prinsdom Wallis,
graafschap Caermarthen, nabij de uitwatering van
den Llwchwr, 6 uren gaans bezuidoosten Caermarthen ; 10,000 inw.; zeebaven.
Llanganate, of Cerro-Hermoso, een met
eeuwigdurende sneeuw bedekte vuurspuwende berg
in Zuid-Amerika, in de Cordillere van Llanganate,
ook genaamd Atiles-gebergte, zijnde een zich tusschen de Bobonaza en Pastazza uitstrekkende, oostwaarts loopende tak der Cordillere van Quito. De
L. ligt 6 mijlen bezuidoosten Tacunga, en heeft eene
hoogte van 16,613 parijsche vt.
Llangollen, stad in 't engelsche prinsdom
Wallis, graafschap Denbigh, aan den Dee, in het
schoone Dal van L., ruim 10 uren gaans benoordw.
Shrewsbury ; 5000 inw.
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Llanidloes
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LlEtniCil0ea, stad in 't engelsche prinsdom
Walls, graafschap Montgomery, aan den bovenloup
van den Severn, 8 uren gaans ten W. Z. W. van
Montgomery; 3100 inw.
Llanos (los), d. i. de Vlakten. Onder dezen
naam verstaat men inzonderheid eene onafzienbare
landstreek in de republiek Venezuela, die zich uitstrekt van de Caraccas-bergen tot de wooden van
Guiana, en van het Merida-gebergte tot den mond
van den Orenoco. Men geeft ook den naam van L.
aan een departement in den staat Honduras. De bewoners der L. heeten Llaneros.
Llanos, 1) stad op het canarische eiland Palmas; 5000 inw. — 2) voluit San-Bartolomeo-delos-Llanos, stad in Chiapas (Mexico), aan den RioChiapa ; 7000 iuw.
Llerena, 't oude Regiana, sterke stad in Spanje,
prov. Badajoz, 9 mijlen bezuidoosten Merida ; 6200
inw.; zilvermijnen in den omtrek.
Llobregat, de oude Rubricatus, rivier in Spanje,
komt nit de Pyreneen, doorstroomt de provincie
Barcelona, en werpt zich ruim 11 mijlen bezuidw.
de stad Barcelona in de Middellandsche Zee, na 19
mijlen loop. — Een andere L. ontlast zich in de
golf van Rosas.
Llorente (don Juan Antonio), spaansch geleerde, geb. 30 Maart 1756 te Rincon-del-Solo bij
Calahorra in Aragonie, ontving 1779 de wiping tot
priester, werd vicaris-generaal van Calahorra, later
secretaris-generaal der Inquisitie (1789). Hij koesterde philosophische gevoelens, die weinig in overeenstemming waren met zijn standpunt ; in 1801
viel hij dan ook in ongenade ; 1808 omhelsde hij de
partij van Jozef Bonaparte ; in diens val medegesleept,
was L. genoodzaakt zijn vaderland te verlaten (1814).
Hij vestigde zich te Parijs, en verschafte zich daar
den roem van een degelijk geschiedschrijver, door
de uitgave van verscheidene werken, waaronder:
Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne (4 dln.
Parijs 1815-17), welk werk te Rome op den Index
geplaatst werd. In een ander geschrift met weinig
eerbied gesproken hebbende over de pausen, ontving
bij, onder de Restauratie, van het gouvernement bevel, Frankrijk to verlaten ; hij keerde naar Spanje
terug, dat door de kortstondige zegepraal der Cortes
weder voor hem toegankelijk was, en stierf er kort
na zijne aankomst te Madrid 5 Mei 1823. Behalve
bovengenoemd werk heeft men van L.: Memoires
pour servir a l'histoire de la revolution d'Espagne
din. Parijs 1815-19); Noticias historicas de las tres
provincias hascongadas (5 dln. Parijs 1806-8).
Lioret, lat. Loryma, stad in Spanje, ruim 5
mijlen bezniden Gerona ; 4500 inw.
Lloyd (Henry), engelsch tacticus, geb. 1729 in
het prinsdom Wallis, gest. 19 Juni 1783 te Huy aan
de Maas. Uit engelsche dienst overgegaan in die van
Oostenrijk, werd hij adjudant van generaal Lascy ;
maakte als luitenant-kolonel den Zevenjarigen oorlog
mede; ging vervolgens naar Pruisen, later naar Rusland ; onderscheidde zich in het russische leger gedurende den oorlog tegen de Turken, en ontving
van Catharina den rang van generaal-majoor. Na
zijnen dood werden al zijne papieren, waaronder ook
een Plan hoe met vreemde troepen eene landing in
Engeland volbracht konde worden, door bet engelsehe gouvernement iu beslag genomen, doch verschenen niettemin 1798 in het Licht. Zijue onvoltooide ,, Geschiedenis van den Zevenjarigen oorlog''
i2 dln. Londen 1781) werd door Ternpelhoff ten
grondslag genomen bij het schrijven van zijn groote
werk.

Lluchmayor, of Llummayor, stad op bet
spaansche eiland Majorca, 7 uren gaans bezuidoosten
Palma; 8600 inw.; gesticht in' 1300. Jacobus II,
koning van Majorca, leverde bij L. den slag, waarin
hij kroon en Leven verloor (1349).
Lo (Saint), de heilige Laudus, bisschop van Coutances omstr. 328, gest. tusschen 363 en 368 ; kerkelijke gedenkdag 21 Sept. Naar hem is eene stad
in Frankrijk genoemd; zie SAINT-Lo. .
derde zoon van den profeet Hosea,
bij zijne huisvrouw Comer; Hos. 1: 9; 2: 22.
Loanda, eiland van zuidwestelijk Afrika, vlak
bij de kust van Angola, tegenover de stad L., die
voluit San-Paolo-de-Assumpfao-de-Loandaheet.Deze
stad, met goede haven en circa 13,000 inw. (waaronder omstr. 800 a 1000 blanken), heeft twee forten,
en is de hoofdstad der portugeesche bezittiugen op
de westkust van Zuid-Afrika.
Loango, ook genaamd Boaly of Banza-Loango,
koopstad in Afrika (Neder-Guinea), ligt in eene
vruchtbare vlakte, op ongeveer 1 mijl afstands van
den Atlantischen Oceaan, heeft eene vrij diepe haven,
20,000 inw., en is hoofdstad van 't koninkrijk L.,
dat zich uitstrekt van kaap Lopez tot aan den Zaire,
bet gansche land van den Mayoemba tot den Congo
omvat, met omstr. 800,000 zielen bevolkt, en onafhankelijk van Portugal is; de koning van L. heeft
zijne residentie te Boaly.
Loano, havenstad in de piemonteesche prow.
Albenga, aan de golf van Geiiva, 2 uren gaans benoorden Albenga ; 3500 inw.; bij L. versloeg Scherer
23 Nov. 1795 de Austro-Sardische armee.
Loare, 't oude Calagurris, vlek in Spanje (Saragossa), 7 uren gaans benoorden Huesca ; 1200 inw.
Lobak, eiland in nederl. 0. I. Zie BAWEAN.
Lobale, negerrijk in het binnenland van ZuidAfrika, in het oosten, is door den Langebongo van
bet rijk der Cazembe gescheiden.
Lobau, oostenrijksch eiland in den Donau, bezuidoosten Weenen, werd 1809 (zie A SPEEN) door
de Franschen bezet, die het versterkten. Napoleon
verhief het tot een graafschap, dat hij aan generaal
Mouton schonk.
Lobau (George Mouton, graaf van), fransch
generaal, geb. te Phalsbourg (dept. Meurthe) 21
Fehr. 1770, gest. 21 Nov. 1838, nam in 1792 dienst,
streed in Italie., Spanje, Duitschland en Rusland;
klom door zijn moed op van rang tot rang ; was adjudant van Joubert, van Moreau, van Napoleon; werd
1807 divisie-generaal, na den slag bij Friedland ;
nam 1808 de stad Medina in Spanje stormenderhand
in ; droeg bij tot de inflame van Burgos; onderscheidde zich 1809 te Eckmiihl, en te Esslingen ;
redde door zijne dapperheid een gedeelte van het
fransche leger, ingesloten op het eiland Lobau, en
werd voor dit wapenfeit verheven tot graaf van Lobau (1809). Na de capitulatie van Dresden (1813),
werd hij, in strijd met de getroffene schikkingen, als
krijgsgevangene naar Engeland vervoerd, waar hij
tot 1814 bleef. Hij kwam den 20 Maart 1815 weder
in dienst van Napoleon, streed bij Waterloo, werd
onder de Restauratie gebannen, en keerde eerst 1818
in Frankrijk terug. In 1828 tot afgevaardigdc (dept.
Meurthe) benoemd, nam hij deel aan de omwenteling van 1830; werd toen president van de voorloopige commissie, verving La Fayette als kournandant der !rationale garde (Dec. 1830), en ontving
1831 den maarschalksstaf. Als kornmandant der
rationale garde ontwikkelde hij veel ijver in ! , et beteugelen der volkstur ► ulten, die 1832 en 1834 te
Parijs plaats hadden.
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Lobau, stad iu Saksen, 5 uren gaans ten 0. Z. 0.
van Bautzen ; station van den saksisch-silezischen
spoorweg ; nabij L. den zoogenaamden Lobauer Berg,
die een heerlijk vergezicht aanbiedt ; de bier voorkomende bergkristallen zijn bekend onder den naam
van Lobauer diamanten. De stad L. heeft 4400 inw.;
bet nabijgelegen dorp All-L. 700 inw.
een oud adellijk duitsch geslacht; daartoe behoorde: L. (graaf Otto Heinrich von), geb.
18 Aug. 1786 te Dresden, gest. aldaar 3 April 1825,
als dichter en romansclirijver bekend onder den
naam van Isidorus Orientalis.
Lobenstein, stad in het prinsdom ReussLobenstein, 15 uren gaans benoorden Bayreuth ;
residentie van den prins; 5000 inw.
Lobith, dorp in Gelderland, aan den Rijn, 5
uren gaans beoosten Nijmegen ; 600 inw.; nederlandsch grenskantoor der belasting op in-, uit- en
doorvoer langs den Rijn. Veel teed L. van watervloed
Jan. 1799 en 13 Jan. 1809.
Lobo (pater), een Jezniet, geb. te Lissabon 1593,
gest. 1678,.vertrok 1621 als missionaris naar India,
werd in 1634 naar Abyssinia gezonden, en werd
provinciaal van zijne Orde. Men heeft van hem eene
.Geschiedenis van Ethiopie" (Coimbra 1659), uit het
Portugeesch in het Fransch vertaald door Joachim
Legrand (Parijs 1728).
Loboagee, stad op Lombok. Zie BALI 2).
Lobos eilanden, groep van drie eilanden in
den Grooten Oceaan, nabij de kust van Peru, van
gewicht wegens den schier onuitputtelijken voorraad
guano aldaar, en bekend door het geschit (1851)
tusschen de Vereenigde Staten en Peru over het bezit
der L., die echter ten slotte aan Peru verbleven zijn.
Lobositz, stad in Bohemen, kreis Saatz, aan
de Elve en aan den boh.-saks. spoorweg, circa 2 uren
gaans ten W. Z. W. van Leitmeritz; overwinning
door Frederik den Groote 1 Oct. 1756 bevochten
op de Oostenrijkers.
Locana, marktvlek in Piemont, aan de Orca ;
5 mijlen bewesten Turijn ; 5500 inw.
Locarno, duitsch Luggarus, stad in het zwits.
kanton Tessino, aan bet Lago Maggiore, 4 uren gaans
ten W. Z. W. van Bellinzona ; 2800 inw.
Loch (d. i. Meer), schotsch woord, dat in de
samenstelling van verscheidene geographische names
voorkomt. Zie het woord dat op LOCH volgt.
Lochaber, landschap in Scbotland, vormt het
Z. W. gedeelte van het graafschap Inverness, en is
de bergachtigste en dorste landstreek van gebeel
Scbotland. Het bevat den Ben Nevis.
Loehauer-heide. Zie ,_NNABURG.
Lochem, stadje in Gelderland, 3 uren gaans
oostelijk benoorden Zutphen ; 1800 inw.; tot stad
verbeven 16 Juli 1233 door Otto II, graaf van Gelder en Zutphen, na 3 jaren vroeger door hertog
Reinald II bemuurd te zijn geworden. Later in eene
vesting berschapen, werd L. 1582 belegerd door
Verdugo, en zeer nauw ingesloten, doch 22 Sept.
van dat jaar ontzet ; in 1590 deden de Spanjaarden
andermaal eenen aanslag op L., om de stad bij verrassing te bemachtigen, hetgeen bun echter mislukte ; in 1606 werd L. opnieuw door de Spanjaarden aangetast 22 Juli, en moest zich den volgenden
dag bij capitulatie overgeven ; doch drie maanden
later verscheen graaf Ernst van Nassau voor L. en
bemachtigde bet na een beleg van 5 dagen ; in 1666
maakte de bisschop van Munster zich van L. meester zonder slag of stool, en bracht Coen deze vesting
in zoo goeden staat van tegenweer, dat de Staatschen ciie eerst na een langdurig beleg konden her-

overen; nogmaals echter (1672) viel L. in handen
der Munsterschen, die er verdrukkend huishielden,
doch het 1674 weder ontruimden ; de muren en
wallet] van L. zijn in 't begin der 19e eeuw geslecht ;
voor de Reformatie stonden te L. twee nonnenkloosters.
LoChes, lat. Luccw, stad in bet fransche dept.
lndre-Loire, aan de Indre, 9 uren gaans bezuidoosten Tours; 5200 inw.; oud kasteel, waar Karel VII
verblijf hield, en waarvan Lodewijk XI eene staatsgevangenis maakte. Men heeft te L. een praalgraf
van Agnes Sorel.
Lochwitza, stad met 8000 inw. aan de Soelitza in 't russische gouvt. Poltawa.
Locke (John), engelsch philosoof, geb. 29 Aug.
1632 te Wrington bij Bristol, deelde als leermeester
van den zoon van Ashley Cooper, later graaf Shaftesbury, in diens lotswisselingen, vergezelde hem
1682 in zijne ballingschap naar Holland, bleef daar
tot 1688, en keerde tijdens de omwenteling naar
Engeland terug, met den prins van Oranje, erlangde
1695 bij bet departement van Kolonien een ruim
bezoldigden post, moest wegens redenen van gezondheid zijn ontslag vragen 1700, en stierf te Louden 28 Oct. 1704 (zie CUDWORTH). Zijn voornaamste
werk is Essay concerning human understanding (Londen 1690; 5e druk 1750). Van zijne Complete werken verschenen onderscheidene editien (de beste is
die in 9 dln. Londen 1853); de Philosophische werken van L. zijn ook afzonderlijk gedrukt (2 dln.
Londen 1854).
Locki, of Lokki, oud dorp ter oostkust van het
nederl. 0. 1. eiland Ceram, benoorden Loehoe, in
eene kleine bocht aan het strand Tanamma-Timoel.
De oproerige kimelaha Madjia had 1652 te L. eene
sterkte aangelegd, die 30 Juni van dat jaar door de
Nederlanders, aangevoerd door den landvoogd de
flaming in persoon, na eene hardnekkige verdediging veroverd en platgebrand werd.
Lockport, fabriekplaats in den n.-amerik.
staat New-York, aan het Erie-kanaal, 5 uren gaans
benoordoosten Buffalo ; 13,000 inw.
Lockwitz, dorp in Saksen, nabij Dresden ;
1500 inw.; vele buitenplaatsen van rijke Dresdenaars.
Lockwood, vlek in 't engelsche graafschap
York, • ruim een half uur gaans ten Z. Z. W. van
Huddersfield ; druk bezochte geneeskrachtige bronnen.
Lode (le), een naar een stadje gelijkend dorp
Zwitserland, kanton Neufchatel, aan de fransche
grenzen, 4 uren gaans benoordw. Neufchatel ; 9000
inw. (meerendeels horlogiemakers).
Locman, arab. fabeldichter. Zie LOKMAN.
Locmine, stad in het fransche dept. Morbihan,
5 uren gaans bezuiden Quiberon ; 1700 inw.
Locorotondo, stad in de napolit. prov. Terra
di Bari, 9 a 10 uren gaans bezuidoosten Bari ; 6500
inwoners.
Locren, yolk. Zie Locri.
Locres, fransche naam voor Locri.
Locri, genaamd Locri ephizephyrii, d. i. naar
bet westen gelegen Locri, stad in het oude Italie,
lag in Groot-Griekenland, op de oostkust van Brutium, bezuiden den mond van de Sagra ; werd als
volkplanting gesticht door de Locren uit Locris in
bet oude Hellas, dat herhaalde malen landverhuizers
naar L. zond, o. a. eens onder aanvoering van Ajax
den zoon van Oiletis; en omstr. 757 v. Chr. werd
L. in bezit genomen door Ozolische Locren. Beroemd
is L. geworden door zijn wetgever Zaleucus; het
werd door Dionysius den Dwingeland onderworpen
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(394-389 v. Chr.), strekte (357-51) tot wijkplants aan Dionysius den Jonge, .toen hij uit Syracuse verdreven was; van 350 tot '275 v. Chr."Was L.
afwisselend vrij of overheerscht door siciliaansche
tirannen ; bet was eenigen tijd bondgenoot van Rome,
koos de partij der Carthagers onder Hannibal, viel
205 v. Chr. in de macht der Romeinen, en werd
toen met hardheid behandeld. De wijsgeer Timeiis
was geboortig uit L.; tegenw. naam GERACE (zie dat
art.).
Locride, fransche naamsvorm voor Locris.
Locris, landschap in het oude Hellas, bewoond
door de Locren. Dit landschap bestond uit drie verschillende deelen, die van elkander onderscheiden
werden, nl.: 1) Epicnemidisch L., aan den voet van
het Cnemis-gebergte, benoordoosten Phocis, aan de
Eubeische Zee, bezuiden de Malische golf; bad tot
hoofdstad Thronium. — 2) Opontisch L., ten N. W.
begrensd door het vorige, en insgelijks aan de Zee
van Eubea gelegen, beoosten Phocis en benoorden
Beoti; had tot hoofdstad Opus. — 3) Ozolisch L.
(d. i. Stinkend L.), ook Epizephyrisch (westelijk)
genaamd, van de twee vorigen afgescheiden, en gelegen bezuiden Etolie en Phocis, aan de zee van
Crissa ; had tot hoofdstad Naupactus of Amphissa,
en was overdekt met moerassen, die de lucht met
schadelijke uitdampingen verpestten. Deze drie landschappen L. spelen weinig of geen rol in de geschiedenis. Het eerste zond afgevaardigden aan de Amphictyonen. — Van de koningen der Locren kent
men slechts Oileiis en Ajax.
Locriens, fransche naam voor Locren.
Locuste, romeinsche gifmengster, verschafte
aan Nero het vergif, waarmede de jonge Britannicus
van kant gemaakt werd. Nero overlaadde haar met
gunsten, huisvestte haar in zijn paleis, en liet haar
zelfs aan leerlingen onderwijs geven in hare verfoeilijke wetenschap ; maar toen Locuste, naar men
getracht had ook den keizer zelven door vergif uit den weg te ruimen, liet deze haar ter dood
brengen.

lijken troon als opvolger zijns vaders. Hij begon zijne
regeering met aan de Saksen, die door Karel den
Groote naar vreemde landen waren verplaatst, vetgunning te geven om naar bun vaderland terug te
keeren. Bernhard, kleinzoon van Karel den Groote
en koning van Italie, die de wapenen tegen hem had
opgevat (818), strafte hij op eene barbaarsche wijze,
doordien hij hem van het gezicht liet berooven;
Bernhard stierf ten gevolge van deze mishandeling,
en als boetpleging te dier zake deed L. in 822 eene
openbare penitentie te Attigny. In 817 had hij aan
zijne drie zonen een gedeelte zijner staten geschonken,
nl.: Aquitanie aan Pepijn, Beieren aan Lodewijk,
en Italie aan Lotharius; maar later hertronwd zijnde,
werd hem uit dit zijn tweede huwelijk een vierde
zoon (Karel de Kale) geboren, en nu wilde L., om
dezen prins te beschenken, op zijne eerste deeling
terugkomen (823); de drie kinderen nit het eerste
huwelijk kwamen deswege tegen hem in opstand, en
sloten hem in een klooster op. Wel werd L. nog in
datzelfde jaar op den troon hersteld, maar zijne
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Lod, een afstammeling van Benjamin ; I Chron.
8: 12; Ezra 2: 33; Neh. 7: 37; 11 : 35.
Lode, oudtijds eene plaats op het zeeuwsche
eilaud Tholen, vermoedelijk ter plaatse van het tegenwoordige Schakerloo, dat 20 minutes gaans hezuidw. de stad Tholen ligt. Melis Stoke noemt die
plaats Ter-Lode, en verhaalt, dat daar in 't jaar 1300
de Tholenaars verslagen werden door de troepen van
Jan II, graaf van Holland.
Lodebar, hier hield Mephiboseth, de eenige
overgebleven zoon van Jonathan, verblijf ten huize
van Machir, eer koning David hem tot zich nam, en
hem met de meestmogelijke gunstbewijzen overlaadde H Sam. 9 : 4, 5 ; 17: 27.
Lodeve, lat. Luteva, stad in bet fransche dept.
Herault, 6 mijlen benoordw. Montpellier, 92 mijlen
bezuiden Parijs, aan den voet der Cevennen en aan
de rivier Ergue ; 13,000 inw.; geboorteplaats van
kardinaal Fleury.
Lodewijk, lat. Ludovicus of Lodoix, fransch
Louis, duitsch Ludwig, naam van een groot aantal
historische personen, die wij zullen indeelen in vier
rubrieken:
I. Keizers en koningen van Germania.
Lodewijk I, bijgenaamd de Zachtmoedige,
keizer van het Westersche rijk en koning van Frankrijk, zoon van Karel den Groote en Hildegarde, geb.
778, op 3-jarigen leeftijd benoemd tot koning van
Aquitanie, began 813 deel te nemen aan het bewind
over het rijk, en beklom een jaar later den keizer-

zonen lieten hem in 833 nogmaals afzetten ; hij werd
echter in 834 andermaal op den troon hersteld. Hij
stierf in 840, nabij Maintz ; als naaste oorzaak van
zijnen dood kan beschouwd worden het verdriet, dat
hem veroorzaakt werd door een nieuwen opstand
van zijn zoon Lodewijk (den Duitscher), tegen wien
hij zich genoodzaakt had gezien te velde te trekken.
Hij was een vroom en goed vorst, maar zwak en
weifelend van karakter; hij werd onophoudelijk geregeerd of door zijne zonen of door zijne vrouw, en
liet de macht der groote leenheeren, zijne vasallen,
meer en meer aangroeien. Zijn oudste zoon Lotharius volgde hem op als keizer, en Karel de Kale
werd zijn opvolger op den troon van 't Frankische rijk.
L., bijgenaamd de Duitscher, derde zoon van
Lodewijk den Zachtmoedige, bekwam bij de deeling
van zijns vaders rijk (817), Beieren en bet geheele
oostelijk deel van het rijk der Franken (genaamd
Germanie). Verscheidene malen kwam hij tegen zijnen vader in opstand, en verhaastte daardoor ook
diens dood (840); aan zijnen broeder Lotharius
bracht hij de nederlaag toe in den slag bij Fontenay
(841), en vormde zich een koninkrijk, dat, behalve
het oude Frankrijk op den rechteroever van den
Rijn, ook Saksen, Thuringen, Beieren, Grauwbunderland en Lotharingen bevatte; de twee laatstgenoemde landen verwierf hij in 870. Hij stierf in
876, drie zonen nalatende, nl.: Carloman, Lodewijk
en Karel. — L. , bijgenaamd de Saks, koning van
Germanie, tweede zoon en opvolger van den vorigen,
versloeg (876) bij Andernach zijnen oom Karel den
Kale, die eenen inval in Duitschland was komen
doen om het hem te ontweldigen ; na den dood van
lien vorst, deed hij zelf een inval in Frankrijk om
zich gewapenderhand van zijn erfdeel meester te
maken, maar dit mocht hem niet gelukken. In 881
overwon hij de Noormannen, doch werd op zijne beurt
in 882 zelf overwonnen, en stierf van verdriet 882.
L. II, bijgenaamd de Jonge, zoon van LothaFins I, geb. omstr. 822, koning van Italie in 844,
medebestuurder des rijks 849, volgde zijn vader als
keizer op 855, liet zich door zijnen broeder, Karel
van Provence, in 859 bet land afstaan gelegen tusschen het Jura-gebergte en de Alpen ; toen diezelfde
Karel 863 kinderloos kwam te sterven, deelde L.
het aan Karel als dornein toebehoord hebbende Provence met den koning van Lotharingen, Lotharius II,
zijn anderen broeder. In 866 toog hij ten strijde
tegen de Sarraceenen, die zich in het hertogdom
Benevent en in Calabrie genesteld hadden, en he—
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oorloogde hen vijf jaren lang niet zonder krijgsgeluk. In 874 werd hij door Adelgisus, prins van
Benevent, gevangen genomen ; eenmaal weder in
vrijheid zijnde, deed hij eene vergeefsche poging om
zich te wreken, en stierf in 't jaar 875, slechts eene
dochter nalatende (Hermengarde), die de vrouw
werd van Boson, koning van Cisjuraansch Burgundie.
L. III, bijgenaamd de Blinde, kleinzoon van
den vorige, zoon van Boson en Hermengarde, geb.
880, volgde zijn vader als koning van Arles op (887),
begaf zich naar Italie om er oorlog te voeren tegen
Berengarius (899), en werd, na hem overwonnen te
hebben, in 900 te Rome tot keizer gekroond. Kort
daarna door dienzelfden Berengarius in Verona overvallen, werd hij van 't gezicht beroofd (903), ook
bet keizerschap werd hem ontnomen, en hij ging
naar zijne erilanden terug, waar bij omstr. 923 stierf.
— L. IV, bijgenaamd het Kind, laatste carlovingische keizer, zoon van Arnold van Karnten, geb.
893, werd (899) bij den dood van zijn vader als
koning van Germanie erkend, en als keizer in 908.
Te zwak om de Hunnen te verdrijven, die Duitschland overweldigd hadden, en anderdeels om zich te
doen gelden tegenover Otto hertog van Saksen en
Koenraad hertog van Frankenland, die elkander het
bezit van zijne staten betwistten, verliet hij den troon,
en vluchtte naar Regensburg, waar hij 911 stierf.
— L. V, van Beieren, zoon van Lodewijk den
Strenge, hertog van Beieren, geb. 1284, werd 1314
tot keizer verkoren door eenigen der keurvorsten,
terwijl de overigen op Frederik den Schoone hunne
stem uitbrachten. Bij Muhldorf (1322) overwinnaar
zijnde, hield L. zijnen tegenstander tot 1325 gevangen, en gaf hem slechts zijne vrijheid weder onder voorwaarde, dat hij voor goed van het keizerschap afstand zoude doen. Paus Johannes XXII verzette zich tegen deze overeenkomst, gebood aan L.,
dat deze afstand van den keizerlijken troon zoude
doen, en: deed hem, op zijne weigering, in den ban.
Daarop bewerkte L. de verkiezing van den tegenpaus
Petrus van Corbiere (Nicolaas V), liet zich in 1328
door dezen kronen, en werd toen opnieuw in den
ban gedaan 1346 door Clemens III, die Karel van
Luxemburg (Karel IV) in zijne plaats deed benoemen. Reeds in het volgende jaar deed L. een val van
zijn paard, en stierf aan de gevolgen van dien val.
II. Keningen van Frankrijk en Fransche prinsen.
Lodewijk I, bijgenaamd de Zachtmoedige.
Zie hierboven onder de keizers bet art. LODEWIJK 1.
— L. II, de Stamelaar, zoon van Karel den Kale,
geb. 846, werd 867 door zijn vader tot koning van
Aquitanie verheven, ;volgde hem tien jaren later op
den Franschen troon op, en stierf 879 te Compiegne.
Niet in staat om zich te doen gelden tegenover zijne
groote vasallen, werd hij door zijne concession degene, die de zegepraal der feodaliteit voorbereidde.
— L. III, zoon van den vorige, volgde in 879,
gezamenlijk met zijn broeder Carloman, zijn vader
op den troon, versloeg de Noormannen bij Saucourt
(Ponthieu), en kwam in het volgende jaar (882), op
22-jarigen leeftijd, door een ongeluk om het leven.
L. IV, bijgenaamd d' Outremer, zoon van Karel
den Eenvoudige, werd grootgebracht in Engeland
(vandaar zijn bijnaam), waarheen zijne moeder de
wijk met hem genomen had om hem buiten het bereik der oproerstokers te houden. In 936 werd hij
de opvolger van Raoul, die hem langen tijd van zijne
kroon verstoken bad gehouden ; hij vermeesterde
Normandie op Richard, den zoon van hertog Willem I; maar hij werd verslagen en gevangen genomen door Harald, koning van Denemarken, die hem
—
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in 944 overleverde aau Hugo den Witte, graaf van
Parijs. Te Laon opgesloten, herkreeg hij eerst in het
volgende jaar zijne vrijheid, na zich genoodzaakt
gezien te hebben Normandie aan Richard terug te
geven en het graafschap Laon of te staan aan Hugo,
welk laatstgenoemd graafschap evenwel reeds spoedig door L. heroverd werd. Hij stierf 954 te Reims.
L. V, bijgenaamd de Vadzige, zoon van Lotharius, dien hij in 986 opvolgde, maakte zich in hetzelfde jaar meester van de stad Reims, bij bet beleg
van welke stad hij veel moed aan den dag legde ; hij
stierf kinderloos in bet volgende jaar, op 20-j. leeftijd. Naar men wil was zijn dood het gevolg van
vergif, hem door zijne gemalin, koningin Blanche,
toegediend op aanstoken van Hugo Capet. Met L. V
nam de carlovingische dynastie inFrankrijk een einde.
L. VI, de Dikke, zoon van Filips I en Bertha,
geb. 1078, nam deel aan de regeering sedert 1100,
en werd koning alleen in 1108. Hij voerde oorlog
tegen een groot aantal leenheeren, die bet juk van
het koninklijk gezag hadden afgeschud. Daarna kwam
hij in oorlog met Engeland, aan welke mogendheid
hij Normandie Wilde ontnemen om het aan Willem.
Cliton te schenken, die een neef was van den toenmaligen bezitter Hendrik I; maar L. VI werd te
Brenneville bij Andely (1119) geslagen, en sloot
daarop den vrede. Hij verdreef vervolgens (1124)
keizer Hendrik V, die door den koning van Engeland tegen hem opgezet was, en 1127 wreekte hij
den dood van Karel den Goede, graaf van Vlaanderen, en gaf diens staten aan Cliton. In 1130 riep hij
een concilie te Etampes bijeen, om partij te kiezen
voor Innocentius II of voor Anaclitus, die elkander
den pauselijken Stoel betwistten, en verklaarde zich
voor den eerstgenoemde. In 1130 verloor hij zijn
oudsten zoon, Filips, dien hij drie jaren te voren te
Reims had laten zalven, en benoemde Lodewijk (zijn
tweeden zoon) tot zijn opvolger. Hij stierf 1137.
Zooveel hij kon had L. VI het leenstelsel bestreden en daarom de instelling der gemeenten begunstigd, die voor het koningschap zulk een machtigen
steun werden tegen de aanmatigingen van den adel.
— L. VII, bijgenaamd de Jonge, zoon van den
vorige, geb. 1120, volgde zijn vader op in 1137,
voerde oorlog tegen den graaf van Champagne, Thibaut; verwoestte Vitry (sedert bijgenaamd le Bride,
d. i. het Platgebrande) dat aan dien graaf toebehoorde, en deed er 1300 personen, die in eene kerk
gevlucht waren, door de vlammen omkomen. Om
deze gruweldaad uit te wisschen ondernam hij eenen
kruistocht (1147), in weerwil dat dit hem ten sterkste ontraden werd door Suger, zijnen minister. Hij
deed op dezen tocht wonderen van dapperheid, maar
verloor een gedeelte van zijn leger in de vlakten van
Klein-Azie en voor Antiochie, belegerde te vergeefs
Damascus, en was genoodzaakt (1149) naar Frankrijk terug te keeren. Kort daarna (1152) verstiet hij
Eleonora, die hij verdacht van overspel ; door deze
onstaatkundige echtscheiding verloor hij Guyenne,dat
aan de Engelschen overging, en voor hem eene bron
werd van aanhoudende oorlogen. Hij stierf 1180.
— L. VIII, bijgenaamd Leeuwenhart, zoon en
opvolger van Filips August, geb. 1187, werd koning
in 1223 ; hij ontweldigde aan de Engelschen de
landschappen Poitou, Limousin, Perigord, Aunis, in
weerwil van de pauselijke banbliksems; hij beoorloogde de Albigenzen, onderwierp geheel Languedoc,
alleen de hoofdstad uitgezonderd, die hij meende te
belegeren, toen hij te Montpensier in Auvergne stierf
1226. Men verdacht Thibaut, graaf van Champagne,
hem door middel van vergit nit den weg geruimd
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hebben. Voor zijne beklimming van Frankrijk's troon
was L. VIII naar Engeland geroepen door de edellieden, die strijd voerden tegen Jan zonder Land, en
een korten tijd was hij erkend geweest als koning
van dat rijk ; maar bij den dood van Jan zonder Land
(1216) zag hij zich vertaten door de Engelschen, die
toen de zijde kozen van Jan's zoon, nl. Hendrik III.
L. IX, meestal de Heilige Lodewijk genaamd,
zoon van den vorige en van Blanche van Castilie,
geb. te Poissy 1215, koning in 1226, was met de
meeste zorg opgevoed door zijne moeder, die gedurende zijne minderjarigheid het bewind voerde als
Regentes. In 1236 meerderjarig verklaard, legde
L. IX er zich van het eerste oogenblik of aan op toe,
om de gerechtigheid in zijn rijk te doen heerschen,
en om de grootste spaarzaamheid in te voeren in het
beheer over zijne domeinen ; maar hij had herhaalde
opstanden van zijne groote vasallen te beteugelen.
Hij verklaarde den oorlog aan den graaf van la Marche, die weigerde hem te huldigen, en aan Hendrik HI, koning van Engeland, den bondgenoot van
genoemden graaf; op den engelschen koning bevocht
hij de overwinningen bij Taillebourg en Saintes
(1242); aan den graaf stond hij den vrede toe benevens vergiffenis voor al bet gebeurde, en aan den
koning van Engeland verleende hij eenen wapenstilstand voor 5 jaren. Door eene gevaarlijke ziekte
aangetast (1244) had L. IX toen de gelofte gedaan,
dat hij de Ongeloovigen in Palestina zou gaan bestrijden; hij vertrok in 1248 van Aigues-Mortes,
rukte Egypte binnen, maakte zich meester van Damiette (1249) en bleef zelfs bij Mansoerah overwinnaar (1250); maar door gebrek aan leeftocht en
door ziekten tot den terugtocht genoodzaakt, viel hij
met twee zijner broeders in handen van den vijand.
Om zijne vrijheid terug te bekomen moest hij eett
losprijs in goud betalen, ongeveer ter waarde van
millioen nederl. guldens, en ook het door hem
veroverde Damiette weder opgeven. Uit Egypte toog
hij naar Palestina, en bleef daar 4 jaren, in weerwil
dat zijne moeder, die hij gedurende zijne afwezigheid als regentes des rijks aangesteld had, niet ophield aan te dringen op zijne terugkomst. De bemachtiging van Tyrus en Cesarea was de eenige
vrucht van deze gewaagde krijgsonderneming. Na den
dood van Blanche van Castilie in zijn rijk teruggekeerd, legde hij er zich op toe aan misbruiken paal
en perk te stellen, deed zelf recht, gaf verstandige
wetten, maakte een einde aan de zoogenaamde Godsgerechten, stichtte de Quinze-Vingts, en liet een begin maken met het bouwen van de Sorbonne ; te
gelijkertijd deed hij at zijne gestrengheid voelen aan
de overblijfselen der Albigenzen en Waldenzen. In
1270 ging hij andermaal scheep om opnieuw eenen
heiligen oorlog te gaan voeren, landde in de nabijheid van Tunis, en behaalde aanvankelijk eenige
voordeelen ; maar reeds kort na zijne aankomst aldaar brak de pest in zijn leger uit, en hij zelf was
een der eersten, die er aan bezweken. Hij werd gecanoniseerd in 1297 ; kerkelijke gedenkdag 25 Aug.
L. X, bijgenaamd de Lastige (le Hutin), oudste
zoon en opvolger van Filips den Schoone, geb. te
Parijs 1289, koning van Navarre 1305, koning van
Frankrijk 1314, gekroond te Reims 1315. Daar hij
tijdens den dood zijns vaders in Navarre zijne residentie hield, nam zijn oom Karel van Valois tot zijne
aankomst de teugels der regeering in handen en liet,
zonder eenige gegronde reden, den controleur der
finantien, Enguerrand de Marigny, die zijn persoonlijke vijand was, ophangen. Ofschoon niet opgewassen tegen de reactie, die ten voordeele der groote

leenmannen op den dood van Filips IV volgde, gelukte het L. X eveuwel weerstand te bieden aan den
graaf van Vlaanderen, die dacht te heroveren hetgeen
hij onder de vorige regeering verloren had ; om de
kosten van dezen oorlog te bestrijden legde L. het
yolk zware lasten op, en noodzaakte al de lijfeigenen
om hunne vrijheid te koopen. Hij stierf .in 1316.
De bijnaam Hutin werd hem volgens sommigen gegeven, omdat hij een wargeest en twistzoeker was;
volgens anderen omdat hij de Hutins (eene oproerige partij in Navarre) tot onderwerping gebracht
had. Hij was gehuwd met Margareta van Burgundie.
L. XI, zoon van Karel VII, geb. te Bourges
1423, nam op 17-jarigen leeftijd deel aan den opstand bekend onder den naam van la Prciguerie,
kwam 1456 andermaal in opstand, en, om de straf
te ontgaan die hij verdiend had, nam hij de wijk
naar den hertog van Burgundie, Filips den Goede,
aan wiens hof hij zich ophield tot aan des konings
dood. Bij zijne troonbeklimming (1461) deed hij
schoone beloften, die echter reeds spoedig door hem
geschonden werden, doordien hij de belastingen hooger en drukkender maakte : en de steden, die daartegen in verzet kwamen (Reims, Angers, enz.), werden door middel van het schavot tot onderwerping
gedwongen. Daarbij verwijderde hij de mannen van
de aanzienlijkste geboorte uit de openbare ambten,
eu schonk zijn gansche vertrouwen aan onbekende
lieden uit de heffe des yolks, zooals Olivier Le Dain,
zijn barbier, en de ► rovoost Tristan, dien hij zijn
kameraad noemde. In 1465 vorinden de misnoegde
edellieden met Karel, hertog van Berri, broeder des
konings, Karel (den Stoute), zoon van den hertog
van Burgundie, en den hertog van Bretagne aan hun
hoofd, eene geduchte ligue tegen hem, genaamd de
ligue du Bien Public; hij leverde hun den slag bij
Montlhery (1451), waarvan de uitslag onbeslist bleef ;
maar hij wist de ligue uiteen te scheuren, doordien
hij met ieder zijner vijanden afzonderlijk in onderhandeling trail. Aan zijnen broeder gaf hij Normandie, aan den hertog van Burgundie eenige plaatsen
in Picardie, en aan den graaf van Saint-Pol den degen van connetable; maar niet zoodra was de ligue
ontbonden, of hij tastte hen elk afzonderlijk aan. Hij
heroverde Normandie op zijnen broeder, maar was
minder gelukkig met den hertog van Burgundie ;
daze, vertoornd over den opstand te Luik, dien L. XI
had aangestookt, hield hem te Peronne gevangen,
waarheen hij zich begeven had om een mondgesprek
te houden: om zijne vrijheid terug te erlangen
was L. gedwongen den hertog te vergezellen naar
het beleg van de oproerige stad (1468). Meenende
verraden te zijn door zijnen minister, den kardinaal
La Balue, liet L. XI dien in den kerker werpen, en
hield hem, naar men wil, gedurende 11 jaren opgesloten in eene ijzeren kooi. Men beticht L. XI in
1472 zijnen broeder, den hertog van Berri, die opnieuw tegen hem in opstand gekomen was, door
middel van vergif uit den weg geruimd te hebben;
daarna hervatte hij den oorlog tegen den hertog van
Burgundie, die den dood van den hertog. van Berri
wilde wreken. Er was een nieuw verbond tegen L.
tot stand gekomen tusschcn de hertogen van Burgundie en Bretagne en den koning van Engeland ;
maar hij wist dit verbond te niet te doen, en verkreeg bij het tractaat van Picquigny (1475) een
voordeeligen vrede. Den connetable de St.-Pol en
den graaf van Armagnac, beiden tegen hem opgestaan, deed hij aan zich uitleveren, waarop hij hen
liet onthoofden, terwijl hij de ter dood brenging van
laatstgenoemden vergezeld deed gaan van ongehoorde
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wreedheden. Bij den dood van den hertog van Burgundie (1477) deed L. XI eene poging our diens
rijke nalatenschap te ontweldigen aan Maria, des
hertogs dochter; in weerwil van den heldhaftigen
tegenstand van Maximiliaan van Oostenrijk, die met
Maria gehuwd was, en die bij Guinegate (1479) eene
overwinuing op hem behaalde, maakte L. XI zich
meester van Picardie, Artois en het hertogdom Burgundie, als zijnde mannelijke leenen, en bij gevolg te
vervallen aan de kroon. Evenzoo trok hij aan het
koninklijk domein de landschappen Provence, Maine,
Anjou, zoomede het graafschap Bar, als erfgenaarn
van Rene van Anjou. Kort daarna stierf I,. XI op
het kasteel du Plessis-les-Tours, ■ vaar hij zich langen
tijd van de wereld afgezonderd had gehouden, gekweld door beangstheid voor den dood, en zich overgevende aan al de werktuigelijke ongerijindheden
eener bijgeloovige vroomheid. Hij liet den troon na
aan Karel VIII, onder regentschap van Anna van
Beaujeu. Trouweloos, wreed, wraakzuchtig, bijgeloovig en wantrouwig, was L. XI daarbij listig en geveinsd ; zijne lens was ,die niet veinzen kan, kan niet
regeeren." In weerwil van al zijne ondeugden, bewees hij aan Frankrijk vele diensten : hij vergrootte
het koninkrijk, verzwahto de groote vasallen en verhief het koninklijk gezag. Men heeft er hem een verwijt van gemaakt, dat hij de Pragrnatieke Sanctie
opgeheven had, welke beschouwd werd als het bolwerk der vrijheden van de Gallicaansche Kerk. Hij
begunstigde de burgers, riep de ► rievenposterij in
het leven (1464), liet drukkers komen nit Maintz,
richtte werkplaatsen op ter vervaardiging van zijdewaren alsook van good- en zilverstoffen (1470).
L. XII, bijgenaamd de Fader des Yolks, geb. te
Blois 1462, zoon van Karel, hertog van Orleans, den
kleinzoon van Karel V, was de eerste prins nit den
bloede bij de troonbeklimming van Karel VIII, en
aanvankelijk bekend onder den warn van hertog van
Orleans.Gedurende de minder jarigheid vanharel VIII,
betwistte hij het regentschap aan Anna van Beaujeu.
rukte aan bet hoofd van een leper tegen de troepen
van den jongen honing op, werd overwonnen en gevangen genomen bij St.-Aubin door la Tremoille
(1488), en te Bourges opgesloten, waar hij drie jaren gevangen bleef (des tracks opgesloten in eene
ijzeren kooi). Door Karel VIII weder in vrijheid gesteld, deed hij het gebeurde vergeten door zijn volgend gedrag, totdat hij zelf op den troop kwam (1498) .
Hij begon zijne regeering met aan al zijne vijanden
vergiffenis te schenken, zeggende, dat de koning van
Frankrijk de beleedigingen moest vergeten, die toegevoegd waren aan den hertog van Orleans; hij verminderde de belastingen met eep derde, en maakte
de rechters onafzetbaar. In 1.499 verstiet bij zijne
eerste vrouw, Johanna van Frankrijk, docker van
Lodewijk XI, om in den echt te treden met Anna
van Bretagne, weduwe van Karel VIII ; hij maakte
zich meester VIM het Milaneesche, waarop hij als
kleinzoon van Valentina 'Visconti aanspraak had, en
veroverde daarna liet koninkrijk Napels, gezamenlijk
met Ferdinand den Katholieke (1501). Maar toen
het op deelen aankwam, geraakten de twee veroveraars
met elkander in geschil en in oorlog : L. XII werd
overwonnen bij Setninara en bij Cerignola, door
Gonsalvo van Cordova, en uit het koninkrijk Napels verdreven (1503). Tot het verbond toegetreden
zijnde, dat door Julius II tegen de Venetianen geoverwehligde L. X11
vormd was (Ligue van &mei-if
het venetiaansche grondgebied, en versloeg de Venetiers bij Agnadel (1509); maar zoodra Julius II
het doel bereikt had, dat hij door L. had willen be—
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reiken, verliet hij zijne zijde,om met Ferdinand, Hetidrik VIII, de Venetianen en de Zwitsers een verbond
te sluiten tegen L., welke coalitie de Heilige Ligue
geuoemd werd. De jonge Gaston de Foix won van
hen den slag bij Ravenna (1512), maar verloor bet
leven daarbij; en, in weerwil van het krijgsmanstalent van La Tremoille, overwonnen bij Novara door
de Zwitsers, en bij Guinegate (in den Sporenslag)
door de keizerlijken (1513), was L. XII genoodzaakt

den vrede aan te bieden. Hij stierf 1515, betreurd
door zijne onderdanen, en zelfs door den vreemdeling geprezen. Hij was ten derden male gehuwd met
Maria van Engeland, doch liet gees mannelijke nakomelingen na, zoodat de kroon overging op Frans I.
L. XIII, bijgenaamd de Rechtvaardige, zoon
van Hendrik IV ell van Maria de Medicis, geb. te
Fontainebleau in 1601, werd in 1610 koning onder
de voogdij t o het regentschap van zijne tnoeder ; hij
zag den aativang zijner regeering verontrust door oninstep, waaraan zelfs bet verdrag van Sainte-Menehould (1614) nauwlijks een eiude maakte, werd op
ziju I 4e jaar rneerderjarig verklaard, en trad het
volgcndc jaar in den echt met Anna van Oostenrijk.
llij liet zich eerst beheerschen door Concini, maarschalk van Ancre, den gunsteling der koningin-moeder, hctgeen onder de edellieden eene muiterij deed
ontstaau, waarvan Concini (1617) het slachtoffer
werd ; toen schonk L. XIII ziju gansche vertrouwen
,.tan den hertog van Luyttes : de naijverige edellieden grepen de Nvapenen op, om den nieuwen gunsteling te doers verwijderen ; mail zij werden totaal
ovemonnett bij Ponts-de-Ce. In 1621 bij het beleg
van Montauban stierf De Luynes ; twee jaren later
Iverd hij vervangen door Richelieu. Met dezen nieuwen tninistQr werd L, overal overwinnaar: hij ontweldigde La Rochelle aan de Protestanten (1628); gaf
de nederlaag awl den hertog van Savoje, die oorlog
voerde tegen den hertog van Mantua, den bondgetoot van Frankrijk ; veroverde Pignerol, en stelde
ziju bondgenoot weder in het bezit van zijn rijk. In
1(330 had L. opnieuw in Italie to oorlogen tegen de
Duitschers en Spanjaarden ; hij versloeg hen nogmaals, en legde hun den vrede van Querasque op. In
1632 smeedde Gaston, des konings broeder, ontevreden over Richelieu, eene samenzwering, waaraan de
hertog van Montmorency, gouverneur van Languedoc,
e keizer en de honing van Spanje deelnamen;maar
het komplot weed ontdekt. Montmorency, met de
wapenen in de hand gevat, werd onthoofd (I632).
Na den dood van Gustaaf Adolf, het hoofd der Protestanten in Duitschland, verklaarde L. XIII,diezijn
boudgenoot was geweest, aan Oostenrijk Spanje
den oorlog : Nancy, Lotharingen, de star Heidelberg
werden op de Duitschers veroverd (1634); de hertog van Rohan versloeg op de oevers van het Comomeer de Spanjaarden, die, na eenige voordeelen in
Picardie behaald to hebben, genoodzaakt werden de
Somme weder over te trekkers ; Schomberg versloeg
hen eveneens in Roussillon, de hertog van Savoje en
maarschalk de Crequi in Italie. Richelieu was op bet
punt een voordeeligen vrede to sluiten, toen bij 1642
stierf. De koning volgde hem een jaar later (1643)
in het graf. L. 1111 was eon zwak en onbekwaam
vorst ; al de glans an doze regeering was aan Richelieu to danken ; voor zijnen minister letterlijk
bang zijnde, was de kerning eigenlijk niet veel meer
Ilan ,het gedweee werktuig van Richelieu's wil, en
dikwijls zelfs van diens vijandelijke gezindheden;
tot opvolger had L. XIII zijnen zoon Lodewijk XIV.
L. XIV, bijgenaamd de Groote, geb. te
Germain in 1638, zoon van Lodewijk XIII en Anna
26
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van Oostenrijk, werd op zijn 5e jaar als koning erkend (1643) en meerderjarig verklaard op 13-j. leeftijd (1651). Het regentschap werd toevertrouwd aan
zijne moeder Anna van Oostenrijk, die Mazarin tot
haren voornaamsten raadsman koos. De minderjarigheld van L. XIV werd verontrust binnenslands door
de onlusten der Fronde (zie FRONDE, ANNA, MAZARIN),
en tegenover het buitenland door aanhoudende oorlogen met het Keizerrijk en met Spanje, welke oorlogen eerst een einde namen toen met het keizerrijk
de vrede van Munster (1648), en met Spanje de
vrede der Pyreneen (1659) gesloten werd. Krachtens laatstgenoemd verdrag, huwde L. XIV de infante
Maria Theresia van Oostenrijk, dochter van den koning van Spanje. Nadat Mazarin in 1661 gestorven
was, begon L. XIV zelf te regeeren. Partij trekkende
van den vrede en geholpen door Colbert, beurde hij
den handel op, verminderde de belastingen, deed de
kunsten btoeien, en gaf wijze wetten. Toen in 1665
Filips IV, de vader der koningin, gestorven was, vroeg
L. XIV om Vlaanderen en Franche-Comte, als vergoeding voor den bruidschat zijner vrouw, die nooit
uitbetaald was geworden ; en toen men hem de inwilliging van zijn verzoek weigerde, rukte hij tegen
Vlaanderen op, waar hij in een enkelen veldtocht al
de steden veroverde ; en in het volgende jaar maakte
hij zich met nog grooter snelheid meester van
Franche-Comte. Toen Spanje echter een bondgenoot
kreeg in Holland, zag L. zich genoodzaakt met genoemde mogendheid den vrede van Aken (1668) te
sluiten, krachtens welk verdrag hij Franche-Comte
ontruimde. Gedurende den hierop volgenden tijd van
rust werd het Hotel der Invalieden gebouwd, en
richtte de koning de werkplaatsen der Gobelins en
der Savonnerie op. In 1672 werd de oorlog verklaard
aan de Hollanders, die zich vroeger met de vijanden
van Frankrijk in bondgenootschap gesteld hadden,
en de veldtocht werd tamelijk voorspoedig aangevangen door den koning in persoon, gevolgd door
Turenne en Conde. In het begin van dezen veldtocht
had de vermaarde overtocht van den Rijn plaats.
Spanje, de Keizer en de keurvorst van Brandenburg,
beducht voor de toenemende macht van den franschen monarch, gingen een verbond aan tegen hem.
Opnieuw maakte L. zich van Franche-Comte meester ; Turenne rukte de Palts binnen, en verwoeste die
te vuur en te zwaard ; Schomberg versloeg de Spanjaarden in Roussillon ; Conde overwon den prins van
Oranje bij Senef ; Duquesne won twee zeeslagen tegen de Ruyter, die in den laatsten sneuvelde. No
hood L. XIV den vrede aan, en teekende het verdrag

van Rijswijk (1697), waardoor Frankrijk binnen
zijne oude grenzen werd teruggebracbt. De dood van
Karel H, koning van Spanje, die zijne kroon naliet
aan Filips van Frankrijk, hertog van Anjou, deed 1700
een nieuwen oorlog ontbranden, Successie-oorlog
genaamd. De eerste jaren waren voor Frankrijk eene
afwisseling van voor- en tegenspoed ; maar 1704 werden de Franschen verslagen bij Hochstett, en 1706
bij Ramillies nogmaals. Frankrijk was op den rand
van zijnen ondergang gebracht. Eindelijk won Berwick in 1707 den slag van Almanza in Spanje, en
Duguay-Trouin versloeg de vijandelijke vloten bij
verscheidene ontmoetingen. Doch in het volgende
jaar eenige tegenheden ondervindende, deed L. XIV
voorstellen tot den vrede, waarop hem slechts harde
en vernederende antwoorden gewerden, zoodat hij
zich genoodzaakt zag tot voortzetting van den oor-

van Nijmegen (1678). Algiers werd gebombardeerd
(1682), omdat het de fransche vlag beleedigd had,
en ook Genoa moest zich verdemoedigen voor den
grooten koning (1685). Maar de herroeping van bet
Edict van Nantes (1685) kwam in den loop van al
then voorspoed eene stoornis aanbrengen : deze maatregel van onverdraagzaamheid en willekeur noodzaakte eene groote menigte huisgezinnen Frankrijk
te verlaten en zoodoende hunne nijverheid over te
brengen in den vreemde. Kort daarna vormde zich
de ligue van Augsburg, waarbij het Keizerrijk, Spanje,
Engeland en Holland in bondgenootschap traden tegen Frankrijk. De veldtocht nam een aanvang met
voordeelen, die opwogen tegen het verlies van den
zeeslag bij la Hogue. De jaren 1692, 93 en 94 kenmerkten zich door de hemachtiging van Namen en de
overwinningen van Steenkerken, Neerwinde en la
Marsaille ; doch Namen werd op het einde van 1694
heroverd door prins Willem, en, alle vijandelijkheden
moede, sloten de oorlogvoerende partijen den vrede

log, die echter niet gelukkig was : Marlborough en
prins Engenius versloegen Villars bij Malplaquet

(1709). Alles scheen reeds verloren, toen VendOme
den veldslag van Villaviciosa won, die den troon an
Spanje wedergaf aan Filips (1710); en kort daarna
herstelde Villars zijne geledene nederlaag door de
overwinning bij Denain, die den vrede van Utrecht
ten gevolge had (1713). Twee jaren later stierf
L. XIV (1 Sept. 1715), zijne kroon nalatende aan
zijnen achterkleinzoon, Lodewijk XV, die toen slechts
5 jaren oud was, Kort te voren had 1. XIV zijn zoon,
genaamd de Groote Dauphin, en zijn kleinzoon, den
hertog van Burgundie, verloren. De regeering van
L. XIV is het schitterendste tijdperk der fransche
Monarchie ; onder dien vorst houdt de roem van
letteren, kunsten en koophandel gelijken tred met
den roem der wapenen. In dat tijdperk hebben geschitterd Conde, Tnrenne en Vauban, Duquesne en
Duguay-Trouin, Colbert en Louvois; Corneille, Racine, Moliere, La Fontaine, Boileau, Bossuet en Fe-

nelon ; Lebrun, Lesueur, Girardon, Puget en Perrault.
In dat tijdperk zijn verrezen het paleis van Versailles
(1661), het Hotel der Invalieden (1670), enz. Al de
hoedanigheden van een groot koning vereenigde
L. XIV in zich : hij was edel, grootmoedig, dapper,
standvastig, en een beschermer van wetenschap en
kunst, en paarde aan al die eigenschappen eene schoone
en majestueuze lichaamsgestalte ; maar hij was al te
veel een minnaar van oorlogen, van praalvertoon en
van vermaak; hij had een groot aantal bijzitten, van
welke de vermaardste zijn de dames: de la Valliere,
de Montespan, Fontanges. %Vat madame de Maintenon betreft, met deze was hij heimelijk getrouwd.
In groote mate nam L. XIV deel aan de kerkelijke
aangelegenheden van zijnen tijd : hij herriep het
Edict van Nantes (1685), en ging met overgroote
gestrengheid te werk tegen de Protestanten ; ook de
Jansenisten werden geenszins door hem gespaard.
L. XV, achterkleinzoon van Lodewijk XIV, en
zoon van den hertog van Burgundie, geb. te Fontainebleau 1710, werd 1715 tot koning verheven,
onder regentschap van Filips, hertog van Orleans,
en had Fleury tot onderwijzer. In 1723 meerderjarig geworden, behield L. den regent als eersten minister, en ontving gedurende eenige maanden nuttige
lessen van hem in de regeerkunst. Toen in het laatst
van 1723 Filips plotseling gestorven was, volgde de
hertog van Bourbon hem op als minister ; deze prins
kenmerkte zijn tweejarige ministerie door niets anders, dan door een onstaatkundig edict, waarbij de
Protestanten opnieuw werden gebannen, en door het
huwelijk van den jongen koning met Maria Leczinska,
dochter van Stanislas, koning van Polen. In 1726
werd kardinaal Fleury aan het roes van staat geroe—
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pen, en slaagde er een oogenblik in, door wijze bezuinigingen, de orde in de finantien te herstellen.
Toen Stanislas zich in 1735 genoodzaakt zag, in weerwil van de door Frankrijk verleende hulp, van zijnen
boon in Polen afstand te doen, had hij het aan de
bemoeiingen van Fleury te danken, dat hem door
Oostenrijk het hertogdom Lotharingen afgestaan
werd, onder de bepaling, dat, bij den dood van Stanislas, dit landschap aan Frankrijk zou vervallen.
Na den dood van keizer Karel VI (1740) werd het
recht om hem op te volgen hevig betwist. L. XV verklaarde zich voor Karel Albert, keurvorst van Beieren, tegen de dochter des keizers, Maria Theresia,
en bracht het zelfs zoo ver, dat zijn beschertneling
werkelijk tot keizer benoeind werd onder den naam
van Karel VII; maar de nederlaag in den slag bij
Dettingen vernietigde al de hoop van den beschermeling en den beschermer beiden (1743). Desniettemin,
naar men wil daartoe aangespoord door de raadgevingen van zijne bijzit, de hertogin de Chateauroux,
ging L. XV in persoon eenen aanslag ondernemen
tegen de oostenrijksche bezittingen in de Nederlanden, vermeesterde verscheidene vestingen, en rukte
toen naar den Elzas op, om er het hoofd te bieden
aan hertog Karel van Lotharingen ; mar te Metz
werd hij ernstig ziek. Deze ziekte verwekte algemeene bezorgdheid ; en toen de koning als door een
wonder gered werd, ontving hij van zijn yolk den
schoonen bijnaam van ,, Welberninde". De veldslagen
vag Fontenoy (1745), Raucoux (1746), in Vlaanderen gewonnen op de Keizerlijken en op de verbottdene mogendheden, verhoogden de ineerLrheid der
fransche wapenen ; maar des te slimmer stonden voor
Frankrijk de taken in Italie. Doordien de veldslag
hij Piacenza door maarschalk Maillebois (1746) verloren werd, zagen de Franschen zich genoodzaakt,
de Alpen weder over te trekker'. Toen werd de tweede vrede van Aken geteekend (1748), waarbij Frankrijk al zijne veroveringen teruggaf. In 1756 nam de
befaamde Zevenjarige oorlog (zie dat woord) eenen
aanvang, die zoo noodlottig werd voor Frankrijk, en
waarvan de voornaamste gebeurtenis de bloedige
nederlaag is, welke de Franschen in 1757 leden bij
Rosbach. Die oorlog duurde voort tot het jaar 1763,
toen de vrede van Parijs werd geteekend, waarbij
Canada, Nieuw-Schotland en verscheidene andere
koloniale bezittingen aan Engeland werden afgestaan. De overige tijd der regeering van L. XV kenmerkte zich door niets anders, dan door de opheffing van de Orde der Jezuleten (1762), en de afschafflag der parlementen, bewerkt door den kanselier
Maupeou (1771). L. XV stierf in 1774 aan de pokken ; in 1757 was er een aanslag op zijn leven gedaan door Damiens, doch de wond was van geen beduidenis geweest. Onder andere gedenkteekenen
heeft men aan hem te danken de Militaire school
(van Parijs) en de Heilige Genoveva-kerk (het Pantheon). L. XV had een groot koning kunnen zijn ;
hij was slechts een zwak vorst, verliederlijkt, zonder
zich te bekommeren over de toekomst : door zijn
toedoen pakten zich de stormen samen, die later tot
zulk eene vreeselijke uitbarsting kwamen over het
hoofd van zijn opvolger. De voornaamste ministers
van L. XV, na Fleury, waren de hertog van Choiseul,
de abbe Terray en Maupeou. Vooral twee vrouwen
waren het ongeluk en de schande van deze regeering : de markiezin de Pompadour en Mevr. Dubarry ;
die twee zedelooze vrouwen hadden zulk eenen onbegrensden invloed op den koning, dat hij letterlijk
de speelbal was van haren wil en van hare luimen.
-- L. XVI, koning van Frankrijk, kleinzoon en
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opvolger van Lodewijk XV, geb. 1754, was eerst bekend onder den naam van hertog van Berri. HO be-

klom 1774 den troon, en kenmerkte bet begin van
zijne regeering door daden, die de algemeene goedkeuring wegdroegen ; o. a. werd de Bank van leening
en de Disconto-bank door hem in het aanzijn geroepen ; tot ministers koos hij manners, die daartoe
werden aangewezen door de openbare meening, zooals Maurepas, Turgot, Malesherbes, Necker; hij verleende hulp aan de tegen Engeland in opstand zijne
Amerikanen (1778-1783), en verzekerde hunne
onafhankelijkheid door het tractaat, dat gesloten
werd te Versailles (1783). De finantien, onder de
vorige regeeringen uitgeput, verkeerden in een altertreurigsten staat ; om daarvoor een middel tot herstel te zoeken, riep de koning twee vergaderingen
van Notabelen bijeen (22 Febr. 1787 en 6 Nov.
1788); waar deze vergaderingen gingen weder
zonder eenig herstel aan te brengen, en L. XVI
zag zich genoodzaakt tot de Staten-Generaal zijne
toevlucht te nemen. Die staten werden geopend te
Versailles, 5 Mei 1789; en de woordenwisselingen,
die daar reeds dadelijk plaats hadden tusschen de
drie partijen, deden eene algemeene gisting onder
de bevolking ontstaan. Weinige dagen later, verontrust door verscheidene volksdemonstratien, liet de
koning troepen samentrekken nabij Versailles en
Parijs, en gelijktijdig gaf hij aan den minister Necker,
die algemeen bij het yolk gezien was, zijn ontslag
(11 Juli); nu greep het Parijsche yolk naar de wapenen, en maakte zich meester van de Bastille (14
Jeli); daarop trok het gepeupel in grooten getale
naar Versailles, en dwotig den koning zich met zijn
gezin te Parijs te komen vestigen (5 en 6 Oct.). Van
dit oogenblik af hield L. XVI op, vrij te zijn; hij zag
zich genoodzaakt eene inenigte decreten van de Nationale vergadering te teekenen, die in strijd waren
met zijne dierbaarste gevoelens; en eindelijk, zich
niet Langer veilig wanende, en aangemoedigd overigens door de aanbiedingen der vreemde mogendheden, besloot hij nit Parijs te vluchten (20 Juni
1791), en begaf zich op weg naar Montmedy, waar
een trouwe dienaar, mijnheer de Hotline, eenige
troepen bijeengetrokken had, op welke men zich yenlaten kon ; maar door den postmeester Drouet herkend, werd L. XVI te Varennes aangehouden en yenvolgens teruggebracht naar Parijs ; van dat oogenblik af verloor men hem niet weer nit het oog, en
regeerde hij nog slechts in naam. Den 14 Sept. 1791
nam L. XVI de constitutie aan, die de Nationale vergadering bad opgesteld ; die constitutie, waarbij hem
schier geen ander recht gelaten werd, dan dat hij
zijne bekrachtiging had te geven aan de decreten
der Wetgevende lichamen, kon wel niet anders dan
hem gehaat makers. De oorlogsverklaringen der
vreemde mogendheden, die, door de uitgewekene
prinsen daartoe aangezocht, gewapenderhand Frankrijk binnenrukten, verergerden nog den toestand
des konings. Na tot zelfs in zijn paleis beleedigd, te
zijn geworden, 20 Juni en 10 Aug. (1792), en zijne
trouwstc dienaren te hebben zien vermoorden, zag
hij zich eindelijk in de noodzakelijkheid gebracht
eene wijkplaats te gaan zoeken in de Wetgevende Vergadering, die de Nationale Vergadering vervangen
had ; maar in plaats van hier bescherming te vinden,
werd hij door deze vergadering in zijne waardigheid
geschorst, en als gevangene opgesloten in den Tempel, onder bepaling, dat de Conventie uitspraak zou
hebben te doen over zijn lot. De Conventie, vergaderd 21 Sept. 1792, begon met een decreet uit te
vaardigen, waarbij de koninklijke waardigheid in
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Frankrijk werd afgeschaft, en vvierp zich vervolgens
op als gerechtshof, oin over L. XVI vonnis te vellen.
Na een rechtsgeding, dat slechts plaats had voor de
lens, werd de ongelukkige koning schuldig verklaard
aan samenzwering en hoog verraad, en met eene
meerderheid van 11 stemmen (366 tegen 355) ter
dood veroordeeld. Alle uitstel verworpen zijnde,
werd het barbaarsche vonnis ten uitvoer gelegd, 21
Januari 1793, op het plein de b Revolution : de ongelukkige koning onderging dien gerechtelijken
moord met eene gelatenheid, die hem den treurigen
eernaam van koning-martelaar verschaft heeft. Weinige dagen te voren had hij een testament gemaakt,
dat merkwaardig is zoowel door tretfende eenvoudigheid als door grootmoedigheid van het slachtoffer
jegens zijne beulen. Hij was gehuwd met Maria Antoinette van Oostenrijk ; hij liet twee kinde ► en na :
Lodewijk (zie hieronder LODEWIJK XVII) en MariaTheresia Charlotte van Frankrijk (later hertogin van
Angouleme). L. XVI had al de deugden, die het sieraad zijn van een gewoon burger; maar het ontbrak
hem aan wilskracht en vastberadenheid, en misschien
tusschenbeide ook wet aan openhartigheid. Zijn verstand was goed ontwikkeld; vooral in geschiedenis
en aardrijkskunde was hij zeer ervaren ; naar men
wil heeft hij zelfs eenige werken geschreven ; en
zooveel is althans zeker, dat hij zelf de instruction
opgesteld had, die aan La Perouse op diens reis
rondom de wereld medegegeven werden (1785).
Hij was een minnaar van de worktuigknnde en had
het zeer ver gebracht in het slotenmakershandwerk.
— L. XVII, tweede zoon van Lodewijk XVI, geb.
27 Maart 1785, droeg eerst den titel van hertog van
Normandi, en nam dien van dauphijn aan bij den
dood van zijn ouderen broeder Lodewijk Jozef (4 Juni
1789). In den Tempel opgesloten met zijne familie,
werd hij, na den dood zijns vaders (1793), door de
uitgewekenen en door de vreemde mogendheden als
koning erkend. Bretagne, Vendee en Toulon namen
de wapenen voor hem op ; maar er werd zoo strong
het oog op hem gehouden, dat het niet mogelijk was
hem op te lichten. Zekere schoenmaker, met name
Simon, werd als cipier bij hem aangesteld, onder
den bespottelijken titel van onderwijzer. De prins
stierf 8 Juni 1795. Men hield het er voor, dat hij
door middel van vergif van kant gemaakt was; maar
waarschijnlijker was zijn dood veroorzaakt door de
mishandelingen, die hij had moeten verduren in
zijne gevangenschap. Verscheidene bedriegers hebben
zich voor L. XVII willen laten doorgaan ; doch zij
hebben slechts een zeer ktein getal lichtgeloovigen gevonden, die hen aanzagen voor hetgeen ze niet waren.
brooder van Lodewijk XVI, geb.
— L. XVIII,
te Versailles 17 Nov. 1775, droeg tot 1795 den titel
van graaf van Provence. Hij voerde eerst oppositie
tegen de regeering zijns broeders, zoo in de vergadering der Notabelen, als in de Staten-Generaal, en
stemde er voor, dat de derde stand evenveel laden
ter Staten-Generaal zoude afvaardigen als de twee
andere standen te zamen ; maar toen hij zag tot welke
buitensporigheden de revolutie leidde, besloot hij
Frankrijk to verlaten, en vertrok 20 Juni 1791, eenige
oogenblikken na het vertrek van Lodewijk XVI naar
Montmedy. Gelukkiger dan zijn broeder, bereikte hij
Brussel, waar hij de declaratie van het congres van
Pilnitz uitlokte. In het volgende jaar (1792) kwam
hij aan het hoofd van 6000 man zich aansluiten hij
het pruisische leger, dot op Frankrijk aanrukte ;
maar de nederlaag van Valmy sloeg aan al zijne verwachtingen den bodem in. Den 8 Juni 1795, na den
dood van Lodewijk XVII, nam de hertog van Pro-

vence den titel van koning aan onder den naam van
Lodewijk XVIII, en werd als zoodanig door de
vreemde mogendheden erkend. Het leger van Conde,
in welks gelederen hij zijne toevlucht genomen had,
door Moreau teruggedreven zijnde, nam L. XVIII de
wijk naar Blankenburg, daarna naar Mitau (1798);
hij Wilde niets hooren van de voorstellen, die hem
door Bonaparte gedaan werden, om hem er toe te
brengen van zijne aanspraken afstand te does (1803);
zelfs protesteerde hij 1804 tegen de verhefling van
Napoleon op den troon. In 1807 begaf hij zich naar
Engeland ; hij hield verblijf to Hartwell van 1811 of
tot de gebeurtenissen van 1814. Na den val van Napoleon keerde hij naar Frankrijk terug (3 Mei 1814),
en werd door de verbondene mogendheden op den
troon geplaatst. Bij zijne aanvaarding van bet bewind
gaf hij eene constitutioneele charte (4 Juni), .die den
grondslag werd van het fransche staatsrecht. De
terugkomst van Napoleon (Maart 1815) noodzaakte
hem, zich overhaast to verwijderen, on te Gent eene
schuilplaats to gaan zoeken ; maar hij keerde na den
slag van Waterloo naar Frankrijk terug (Juli 1815)
on sedert dat tijdstip bleef hij tot aan zijn dood (1824)
op den troon. Hij verlichtte zooveel mogelijk de lasten, door de vreemde bezetting veroorzaakt, en verkreeg, door den invloed van zijn eersten minister,
den hertog van Richelieu, dat het grondgebied van
Frankrijk ontruimd werd door de vreemde troepen
nog vOOr het bepaalde tijdstip. De eenige militaire
gebeurtenis, die onder zijne regeering plaats greep,
is de veldtocht naar Spanje 1823, ten doel hebbende
om er Ferdinand VII op den troon te herstellen. Hij
was een vrij verlicht vorst, die niet afkeerig was van
de liberate denkbeelden ; maar hij had aanhoudend
to worstelen tegen de partij der uitgewekenen, aan
welker hoofd zijn eigcn broeder stond. Hij had vernuft, en beoefende de letterkunde. Hij liet Been kinderen na, en had tot opvolger zijn brooder Karel X.
Lodewijk Filips, koning der Franschen sedert de Juli-omwenteling 1830 tot de Februariomwenteling 1848, geb. 6 Oct. 1773 te Parijs, oudste zoon van hertog Lodewijk Filips Jozef van Orleans, heette eerst hertog van Valois, sedert 1785
hertog van Chartres, en na den dood zijns vaders
hertog van Orleans. Even als zijn :vader (die den
bijnaam Philippe Egalitd ontving) sloot L.-F. zich
aan de omwenteling aan, ging in dienst bij de Nationale garde, nam zitting in den club der Jacobijnen, vocht als generaal hij Valmy en Jemappes, doch
vluchtte 4 April 1793 met Dumouriez over de fransche grenzen, zwierf rond in Zwitserland, waar hij
zijne zuster Adelaide in veiligheid gebracht had, hield
gedurende acht maanden te Reichenau bij Chur verblijf als leeraar der aardrijks- en wiskunde onder
den naam van Chabot-Latour, bereisde vervolgens
de Scandinavische landen, en woonde daarna in bekrompene omstandigheden to Hamburg. Toen het
Directoire, alvorens L.-F.'s moeder en jongsten
brooder in vrijheid to stollen, als voorwaarde eischte,
dat L.-F. Europa verlaten moest, begaf hij zich 1796
naar Amerika. Van 1800 tot 1808 hield hij verblijf
in Engeland, en ging 1809 naar Palermo, waar hij
in den echt trad met Amalia, dochter van koning
Ferdinand IV der Beide Sicilia]. Bij den opstand
der Spanjaarden tegen Napoleon, deed L.-F. vergoofs aanzoek oin een kommando in de armee der
opstandelingen ; na Napoleon's val keerde hij naar
Parijs terug, deed 1815 cone vruchtelooze poging
om tegen Napoleon eenen tegenstand to organiseeren, on bleef tot 1816 in Engeland, dewijl Lodewijk XVIII hem Diet vertrouwde. In het begin van
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1817 verscheen hij weder te Parijs, vestigde zich in
het Palais Royal, werd nu het middelpnnt der liberale oppositie, en (ofschoon de waarheid van dit beweren onbewezen is) de hoofdpe•soon in de intrige,
waardoor Karel X van den troon gestooten werd.
Na de Juli-omwenteling werd L.-F. 30 Juli 1830
tot luitenant-generaal des rijks, en 9 Aug. tot koning
der Franschen verheven, en legde den eed of by de
herziene Charte. Door de europ. mogendheden er.
kend, hield hij zich rustig tegenover het buitenland ;
binnenslands zocht hij aan zijnen troon steno te
vcrschaffen, door de middelklasse te begunstigen en
tegenover de andere partijen den gulden middelweg
(juste milieu) te bewandelen. Zijn aanzien in Frankrijk teed echter cep gevoeligen schok door zijne
zwakke staatkunde in het Oosten (1840), en werd
ondermijnd door de als oogluikend toegelatene misbruiken, die in alle takken van openbaar bestuur
plaats grepen ; terwij1 de dood van den kroonprins,
den hertog van Orleans (13 Juli 1842), den troon
van L.-F. in eenen wankelenden staat bracht. In de
Kamers wist het gouvernement zich slechts op k unstmatige wijze eene tneerderheid te verschatien, hetgeeu eindelijk aan de oppositie-voereude partijen
aanleiding gaf, OM met kracht op eene herziening van
de kieswet aan te dringen ; en daar L.-F. zich hardnekkig daartegen verzette, brak 1848 de Februarioniwenteling nit, tengevolge waarvaii L.-F. 24 Febr.
ten behoeve van zijnen kleinzoon, Lodewijk
graaf van Parijs, afstand van den troon deed en Parijs
verliet. Hij hield zich schuil op de uormandische
kust, waar het hem gelukte 3 Maart aan boord te
komen van eene opzettelijk tot dat einde derwaarts
gezondene britsche stoomboot, die hem in veiligheid
bracht naar Engeland. Hier hield hij onder den naani
van graaf van Neuilly met zijn gezin verblijf op Claremont (zijnde een landgoed van zijnen schoonzoou
Leopold, koning der Belgen), en stierf aldaar 26 Aug.
1850. Zijne weduwe stierf daar in Maart 1866.
Lodewijk Napoleon, president der Frausche republiek. Zie NAPOLEON III.
Lodewijk, dauphijn, gemeenlijk Monseigneur
of de Groote Dauphijn genaarnd, zoon van Lodewijk XIV en Maria Theresia van Oostenrijk, geb.
1661, gest. 1711. Hij had tot gouverneur den hertog
van Montausier, en tot leermeester Bossuet. In 1688
onderscheidde hij zich als bevelhebber van de Rijnarmee, en in 1694 in VlaanJeren. Daarna leefde hij
in eene soon van afzondering te Mcudon, zonder
cenigen staatkundigen invloed. Hij had drie zonen :
Lodewijk, hertog van Burgundie ; Filips, hertog van
Anjou (koning van Spanje), en Karel, hertog van
Berri. Voor hem werd de schoone verzameling van
latijnsche schrijvers gedrukt, die bekend is onder
de benaming van ad usum Delphtne.
Lodewijk, hertog van Burgundie, zoon van
den vorige. Zie BOURGOGNE (Lodewijk van).
Lodewijk, dauphijn, zoon van Lodewijk XV
en Maria Leczinska, geb. 1729, gest. 1765, heeft
nooit eene belangrijke rol gespeeld. Hij wordt bier
slechts vermeld, omdat hij de vader was van Lodewijk XVI, Lodewijk XVIII en Karel X.
Lodewijk, hertog van Bourbon. Zie BOURBON.
Lodewijk, hertog van Orleans. Zie ORLEANS.
III. Nederlandsche
en andere vorsten en prinsen.
Lodewijk, koning van Holland, broeder van
keizer Napoleon I en vader van keizer Napoleon 111,
geb. 2 Sept. 1778 te Ajaccio, ontving zijne opleiding
in de artillerie-school te Chalons, vergezelde Napoleon naar Italic en Egypte, were met verscheidene

zendingen belast, en achtereenvolgend benoemd tot
brigade-generaal, 1804 connetable en generaal-enchef der karabiniers, 1805 gouverneur-generaal van
Piemont. In 1806 (5 Juni) verheven tot koning van
Holland (wegens zijnen moeilijken gang door de
anti-Franschgezinden bijgenaamd de Lamme koning)
wist hij zich bij het nederlandsche yolk bemind te
maken door eene welwillende en verstandige regeering ; doch joist doordien hij zich te veel toelegde
op de bevorde•ing der nederlandsche belangen, geraakte hij met zijnen broeder, den keizer, op zulk
een gespannen voet, dat hij zich eindelijk genoodzaakt zag zijne kroon als koning van Holland neder
te leggen (1 Juli 1810), waarop hij zich onder den
naam van graaf van St.-Len naar Gratz begaf. Eerst
in 1814 ;ging hij naar Parijs, later naar Rome, waar
hij (vreemd blijvende aan Napoleon's terugkeer van
Elba) ook in 1815 bleef. In 1826 begaf hij zich naar
Florence, later naar Livorno, waar hij 25 Juli 1846
stierf. Hij beoefende de letterkunde, en schreef o. a.
een roman, getiteld : Marie ou les peines de famour
(gedrukt 1800, en herdrukt 1814 onder den titel
van : Marie ou les Hollandaises); deze roman schijnt
L.'s eigene geschiedenis te bevatten. Belang•ijker
Miter zijn L.'s geschiedkundige werken, waaronder
vooral Documents historiques et reflexions sur le
gouvernement de la Hollande (3 dlu. Londen 1821).
In 1802 xverd hij bijna tegen zijnen zin door den
wil zijns broeders in den echt vereenigd met Hortense Eugenie de Beauharnais (zie HORTENSE), welk
huwelijk echter later door echtscheiding ontbonden
werd; er waren drie kinderen uit geboren, van welke
de oudste zeer Ong stierf; de tweede voerde den
titel van kroonprins van Holland (zie 't volgende art.).
Lodewijk, kroonprins van Holland, geb. 1804,
tweede zoon van koning Lodewijk, ontving 1809 den
titel van groothertog van Cleve en Berg, trouwde
met zijne nicht Charlotte, dochte• van koning Jozef,
nam 1831 deel aan den opstand in de roomsche staten, en stierf op de vlucht te Forli 17 Maart 1831.
Lodewijk, graaf van Loon, gehuwd met gravin
Ada van Holland (zie ADA). Terwijl Ada voor de in
opstand gekomene edellieden de wijk nam naar den
burg te Leiden, vluchtte L. met zijne schoonmoeder
naar Utrecht, van waar hij reeds spoedig (1204) met
een talrijk leger terugkwam, en geheel Zuid-Holland
onderwierp. Hij was echter niet opgewassen tegen
zijn behuwdoom Willem, die aan het hoofd zijner
tegenstanders stond, en zag zich na vele nederlagen
genoodzaakt afstand van zijne bezittingen in Holland
te doen, keerde terug naar zijn graafschap Loon in
Lotharingen, en stierf 1218.
Lodewijk, twee graven van Nassau: 1) geb.
1538, was een broeder van prins Willem I, en een
der ijverigste en moedigste kampvechters voor de
staatkundige en godsdienstige vrijheid der Nederlanden. De eerste geregelde veldslag, die aan de
Spanjaarden geleverd werd (23 Mei 1568 bij Heiligerlee), verschafte aan de Staatschen, aangevoerd
door L., de overwinning ; en reeds was L. op het
punt zich van Groningen meester te maken, Coen
zijne kleine armee door de overmacht van Alba's
leger verpletterd werd bij Jemmingen. In 1572 maakte
L. zich bij verrassing meester van Bergen (Mons) in
Henegouwen, welke stad hij zoo dapper en hardnekkig verdedigde, dat zelfs zijn vijand hem bewon41eren moest, ofschoon. hij zich ten laatste genoodzaakt zag voor Alba's overmacht te zwichten en Bergen over te geven. No rukte bij op naar Gelderland,
om daar den Spanjaard te bestoken, doch sneuvelde,
even als zijn broeder Hendrik, in het gevecht hij
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Mook. Zijn Iijk is nooit teruggevonden. — 2) zoon
vap Jan van Nassau en gravin Elizabeth van Leachtenberg, was een neef van den vorige. In 1596, aan
bet hoofd van 400 Engelschen, nam hij deel aan de
bemachtiging van Cadix. Sedert 1599 diende hij in
de Staatsche armee, onder prins Maurits, en gelukte
bet hem bij Meppel den graaf van Bucquoi (Charles
de Longueval) gevangen te nemen, die, naar de gevangenis te Woerden gebracht, slechts tegen betaling van 20,000 guldens losgeld weder in vitheid
kwam. In 1600 werd Wachtendonk bij verrassing

spoedigd. Door Lodewtk7I, koning van Hongarije,
zag L. zich genoodzaakt bet rijk te verlaten, en nam
toen met de koningin zijne gemalin de wijk naar
Provence, waar zij verblijf hielden totdat pans Clemens VI hen onschuldig verklaarde aan de misdaad,
die hun ten laste gelegd werd. Door de Napolitanen
teruggeroepen, lieten zij zich te Napels kronen (1352).
Zonder kinderen na te laten stierf L. 1362.
Lodewijk I, hertog van Anjou, tweede zoon
van Jan II, koning van Frankrijk, geb. 1339, werd
zijns vaders plaatsvervanger als gijzelaar, in de ge-

ingenomen door L., die ook met zijne ruiterij veel
bijdroeg tot de overwinning in den slag bij Nieuwpoort. In 1602 tuchtigde L. de Luxemburgers, die
hem brandschatting hadden geweigerd ; en 1604
stierf hij voor Sluis in Vlaanderen.
Lodewijk I, koning van Portugal en Algarvid
sedert 1861, vroeger hertog van Saksen, geb. 31 Oct.
1838, is de zoon van koning Ferdinand, prins van
Coburg, en van koningin Maria II da Gloria. Na den
dood van zijnen broeder (Pedro V) beklom hij 11
Nov. 1861 den portugeeschen troon, en is sedert
6 Oct. 1862 gehuwd met prinses Pia, dochter van
koning Victor Emmanuel, geb. 16 Oct. 1847.
Lodewijk I, koning van Beieren, geb. 25 Aug.
1786, oudste zoon van koning Max Jozef, trad 1810
in den echt met Therese van Saksen-Hildburghausen
(geb. 8 Juli 1792, gest. 26 Oct. 1854), en beklom
13 Oct. 1825, als opvolger zijns vaders, den troon.
Hij verplaatste de universiteit Landshut naar Munchen, en was een hevorderaar van kunst en letteren.
Als dichter maakte hij naam met zijne Gedichte
(Munchen 1829; 3e druk 1839 in 4 dln.) en met
zijne Walhallas Genossen (Munchen 1843). gene
minder vereerende vermaardheid verwierf zijn naam
door den ergerlijken invloed, die op hem uitgeoefend
werd door Lola Montez ; reeds in Febr. 1848 gaf die
aanleiding tot volksbewegingen, die derwijze toenamen, dat L. 20 Maart 1848 afstaud van den troon
deed ten behoeve van zijn oudsten zoon Maximiliaan.
Nog drie andere zonen (waaronder Otto, die een
korten tijd koning van Griekenland was) en vier
dochters had hij van zijne wettige gemalin.
Lodewijk I, bijgenaamd de Groote, koning
van Hongarije en Polen, zoon en opvolger van Charobert, geb. 1326, beklom den troon van Hongarip
in 1342, voerde voorspoedig oorlog tegen de Zevenbergers, de Croaten, de Walachen en de Venetianen ;wreekte den dood ;van zijnen broeder Andreas, koning van Napels, die 1345 ter dood was gebracht
door Lodewijk van Taranto, en werd na Casimir
zijn oom, tot-koning van Polen verkoren 1370. flij
stierf 1382, twee dochters nalatende, Maria en Hedwig, waarvan de eene Hongarije ten huwelijk niedebracht aan Sigismtind, de andere Polen aan Jagello.
— L. II, koning van Hongarije; en Bohemen, volgde 1516 zijnen vader Ladislas VI op den troon, en
sneuvelde in den slag bij Mohaez (29 Aug. '1526),
waarin de overwinning behaald werd door Soliman H.
Lodewijk van Aragon (don), koning van
Sicilie, zoon en opvolger van Pedro II, werd 1542
als koning erkend, onder voogdij van zijnen oom,
den hertog van Randazzo, die met wijsheid regeerdc
tot aan zijnen tlood (1548). Dc regeering an L.
werd beroerd door de partijschappen der families
Clermont en Palizzi. Hij stied' 1555, de kroon nalatende aan zijnen broeder, Frederik den Eenvondige.
Lodowijk van Taranto, tweede 10011 vaii
Filips, prins van Taranto, ttam 15.17 tot zijne tweede
vrouw zijne nicht„lohanna, koningin van Napels, de
wednwe van :Andreas, weeps flood door L. was hee-

vangenis te Londen, waaruit hij reeds kort daarna
ontsnapte. Tot rijksbestuurder gedurende de minderjarigheid van Karel VI benoemd, hield hij zich
met niets anders bezig dan met geld bijeen schrapen, ten einde zich in staat te stellen om bezit te
gaan nemen van den troon van Napels, dien koningin
Johanna hem in 1380 gelegateerd had. Hij begat
zich werkelijk naar Italie, na zich door pans Clemens VII tot koning van Sicilid te hebben laten
kronen (1382); maar hij vond den zoozeer begeerden
sicil. troon bezet door Karel van Durazzo, dien hij
te vergeefs trachtte te verdrijven ; bij stierf 1384.
hertog van Anjou, zoon van den vorige,
— L. II,
geb. 1377, werd door Clemens VII tot koning van
Napels gekroond 1390, en stierf 1417, zonder zich
in het bezit van zijnen troon te hebben kunnen stellen. Hij had Ladislas tot mededinger, door wien hem
de nederlaag toegebrachi werd, en dien hij wel is
waar op zijne beurt in een veldslag overwon, doch
zonder van deze zijne overwinning partij te trekken.
— L. III, hertog van Anjou, zoon van den vorige,
geb. 1405, erfde zips vaders aanspraken op den
troon van Napels, en werd geadopteerd door Johanna II. Te vergeefs trachtte hij zijne rechten te
handhaven tegenover Alfons, koning van Aragon, en
na afwisselenden Your- en tegenspoed, stierf hij in
de nabijheid van Taranto, te Cosenza, 1434.
Lodewijk I, koning van Spanje, oudste zoon
van Filips V, geb. 1707, beklom 1724 den troon, bij
de abdicatie zijns vaders; maar na eene regeering
van 7 maanden stierf hij, en on nam zijn vader de
teugels van het hewind weder in handen.
Lodewijk, bijgenaamd de Strenge, hertog van
Beieren, paltsgraaf, volgde zijn vader Otto den Doorluehtige op (1255), en stood Neder-Beieren of aan
zijn broeder Hendrik XIII. Hij droeg veel bij tot de
verhetling van Rudolf van Habsburg, die hem wederkeerig aanstelde als luitenant des rijks over de
hertogdommen Oostenrijk en Stiermarken. Maar bij
den dood van Rudolf, toen diens zoon Albertus den
keizerlijken troon beklom, koos L. partij tegen hem,
en schaarde zich aan de zijde van Adolf van Nassau,
die mede naar het keizersehap stood. In 1294 stierf
na zijne landen gedeeld te hebben tusschen zijne
twee zoom (Rudolf en Lodewijk, bijgenaamd de
Beier). Laatstgenoeinde braeht later (1312) geheel
Beieren onder zijn gezag, en werd keizer onder den
naam van Lodewijk V (1514).
Lodewijk van •Pruisen, gemeenlijk genaanid Louis-Ferdinand, geb. 1772, was de zoon
broeder van Frevan prins Ferdinand van
derik don 6roote. 1l.ij volbracht, zijne eerste wapettteitell in den veldtoelit der Pruisen in Champagne
(1792), droe! er iii 1806 veel toe bij flat de oorlog
aan Frankrijk Vet Idaa•d werd, voerde in dien oorlog
het bevel over eel] legerkorps Van 9000 roan, en teed

nederlaag bij Saalfeld, waar hij de onvoorzichtigbelt! beg* een fransell legerliorps aan te Insten,
dat veel talrijker
daarbij (1806).
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Lodewijk van Granada, dominicaner
monnik. Zie GRANADA (Fray Luis de).
Lodewijk van Gonzaga. Zie het artikel
GONZAGA (Ludovico).
Lodewijk van Spanje,admiraal van Frankrijk 1341, gesproten uit het geslacht der koningen
van Castilie, was een zoon van Alfons de la Cerda,
bijgenaamd de Onterfde ; in dienst van Frankrijk,
streed L. voor Karel van Blois, en veroverde Guerande
op de Engelschen (1342). Hij ontving van den paus
den ijdelen titel van koning der Gelukkige eilanden (1344).
Lodewijks orde, naam van verscheidene
orden, o. a.: 1) St.-Lodewijks-orde voor 20-jarige
militaire verdiensten, ingesteld 1693 door Lodewijk XIV, opgeheven bij de gi.00te fransche omwenteling, hersteld 1815 ; sedert 1830 worden de onderscheidingsteekenen dezer orde niet meer gedragen.— 2) St.-Lodewijks-orde, eene toscaansche orde
voor burgerlijke verdiensten, ingesteld 22 Dec. 1836
door hertog Karel Lodewijk van Lucca, en bij de
vestiging van het koninkrijk Italie te niet gegaan.
3) Lodewijks-orde, beiersche orde voor 50-jarige
milit. en burgerlijke dienst, ingesteld 25 Aug. 1827
door koning Lodewijk I. — 4) Lodewijks-orde,
keurhessische orde voor militaire en burgerlijke verdiensten, ingesteld 25 Aug. 1807, en vernieuwd
14 Dec. 1831.
Lodi, 1) stad in de ital. prov. Milaan, aan de
Adda, 8 uren guns bezuidoost. Milan ; 22,000 inw.;
de beroemde parmesaan-kaas wordt gemaakt in de
omstreken van L., dat gesticht is door keizer Frederik
1158 ; versterkt 1655; ingenomen door Bonaparte
10 Mei 1796, na den vermaarden slag bij de brug
van Lodi. — 2) Lodi Vecchio, d. i. Oud-L., een dorp
4 uren gaans bewesten Lodi ; was oudtijds eene stad,
genaamd Laus Pompeia, gesticht door den vader van
Pompejus den Groote, verwoest door de Milaneezen
in 1111. — 3) Lodi, stad in den n.-amerik. staat
New-York, aan het Seneca-meer, 33 mijlen bewesten Albany ; 2500 inw.
Lodick. Zie LODL1CKE.
Lodomiria, of Lodotneria, lat. naam van het
prinsdom Wladitnir in Volhynie (West-Polen), des
genoemd naar Wladimir of Wlodimir den Groote, die
in het laatst der 10e eeuw regeerde. Nadat Roman
Mstislawitsj, worst van L., in 1198 meester was geworden van Halicz, werd zijn rijk reeds spoedig niet
anders genoemd dan welke
naam bij de inlijving in Polen (1340) ophield. Dock
na de eerste deeling van Polen (1773) nam de keizer
van Oostenrijk, aan wien deze landen toegedeeld
werden, daarover • den titel aan van .koning van
Galicia en Lodomerie". Zie GAL1Cle.
Lodosa; stad in Spanje, aan de Ebro, 8 mijlen
ten Z. Z. W. van Pampeluna ; 2800 inw.
Lodijeke, of Lodick, voormalig dorp op het
zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, was de hoofdplaats
eener ambachtsheerlijkheid, waarmede bet eene prooi
der golven werd in den vloed van Nov. 1530 ; de
toen weggerukte gronden lieten eene opening aehter,
die als vaarwater nog tegenw. het Gat van Lodijcke
beet.
Lodz, fabriek- en koopstad in russisch Polen,
15 mijlen ten W. Z. W. van Warschau ; 25,000 inw.
Loebak, nederl. 0. I. eiland. Zie BAWEAN.
Loeboe Onto, dorp op bet nederl. 0.1. eiland
Sumatra, Padangsche Bovenlanden (in de 13 Kotaas);
werd 1838, na eenen hevigen tegenstand der Padries,
door de nederl. troepen bernachtigd (4 Mei).
—

-
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Loehoe, 1) zuiderdeel van 't nederl, 0.1. eiland
Bonoa; Zie BONOA. - L., of Patates-eiland, in den
Molukschen archipel, benoordoosten Manipa, telde
vroeger 13 dorpen met 1200 inw. In 1618 werden
de zeeschuimers van L. door de nederl. troepen bedwongen, en 1656 het grootste deel der bevolking
door den landvoogd de Vlaming naar de nabijheid
van 't kasteel Victoria verplaatst. — 3) aanzienlijk
koninkrijk ter westkust van Celebes, aan de noorde-

lijke bocht der baai van Boni ; dit rijk (met de hoofdstad L.) werd reeds door de 0.1. Compagnie onder
nederlandsch gezag gebracht. — 4) landschap op het
Moluksche eiland Ceram, 't zuidelijkste en voornaamste der 3 deelen, waarin Hoewamohel ingedeeld was.
Loender, 1) dorp op Sumatra (nederl. 0. I.)
resid. Ajer-Bangies, landschap Rauw; werd 5 Nov.
1833 aangetast door de nederl. troepen, die echter
door de Padries afgeslagen werden.
Loenen, 1) dorp in de nederl. prov. Utrecht,
aan de Vecht, 4 uren gaans noordwestelijk bewesten
Utrecht, veelal Loenen aan de Vecht genaamd ; 900
inw.; is zeer oud, en was reeds een aanzienlijk dorp
in de 10e eeuw. — 2) buurtschap in Gelderland,
7 kwartier gaans westelijk benoorden Nijmegen;
100 inw.; ook wel geheeten Loenen op de Betuwe;
bier stond het Huis te L., een der sterkste kasteelen
op de Betuwe ; doorbraak in den Waaldijk 15 Jan.
1809. — 3) dorp in Gelderland, reeds in 't jaar 838
onder den naam van Lonen vermeld, ligt 4 urea
gaans benoorden Arnhem, heeft 1000 inw., en wordt
veelal genoemd Loenen op de Veluwe; nabij dit L.,
bij den Vredenberg, in 1356 gevecht tusschen Reinald III, hertog van Gelder, en jonkheer Eduard
van Gelder.
Loonga, of Loinga, dorpje met ruim 100 inw.
in Friesland, een half uur gaans ten N.N.O. van Sneek.
Loeristan. Zie LURISTAN.
Loevestein (naar men wil zou deze naam zooveel beteekenen als Loewenstein of Lowenstein, d.i.
Leeuwensteen), sterk kasteel in de nederl. prov.
Gelderland (behoorde vroeger onder de prov. Holland), ligt 6 urea gaans bezuidw. Tiel, 3 urea gaans
bewesten Bommel, op een kwart mijI afstands van
Gorinchem, aan de Waal, in de nabijheid van het
punt, waar Waal en Maas zich vereenigen om de
Merwede te vormen. Vermoedelijk werd L. gesticht
in het laatst der 9e eenw'door de Noormannen; 1397
na een langdurig beleg ingenomen door Willem van
Oostervant; 1448 werd Gooswijn de Wilde, president van Holland, op L. onthoofd ; 1570 werd L.
vermaard door Herman de Ruiter, een ossenkooper
uit 's Hertogenbosch, die, vergezeld van drie of vier
kloeke Oranje-mannen uit Gorinchem, als Franciscaner monniken vermomd zich toegang wist
te verschaffen in het slot L. (8 of 9 Dec.), waar zij
de spaansche bezetting afmaakten, en spoedig hun
getal zagen aangroeien tot otnstreeks 30. Doch de
hulp, hem, eer hij zijn waagstuk ondernam, door
Willem graaf van den Berg toegezegd, bleef uit, en
reeds spoedig werd L. door eene spaansche overmacht aangetast ; ruim 6 dagen verdedigde Herman
de Ruiter met zijne handvol dapperen bet kasteel
tegen eenige honderden ; (loch eindelijk overweldigd,
werd hem het hoofd afgeslagen, en zijn lijk te 's Hertogenbosch op eene galg gespijkerd. In 1578 werd
L. zonder slag of scoot bemachtigd door de Watergeuzen ; en de herhaalde pogingen der Spanjaarden
and weder meester van L. te worden, zijn altijd vruchteloos geweest. Sedert 1619 heeft L. ook gediend
als staatsgevangenis; de 18 Mei van dat jaar te
's-Hage in heehtenis genomene Hugo Grotius en
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Rombout Hogerbeets werden er gekerkerd; en wereldvermaard werd L. door de ontsnapping van
eerstgenoemden (zie Gnoms); tusschen 1621 en
1631 zaten op L. verscheidene remonstrantsche predikanten gevangen ; 1650 werden er eenige burgemeesters en pensionarissen (van Dordrecht, Haarlem,
Delft, Hoorn en Medemblik) op last van den prins
van Oranje gevangen gezet ; 1666 was L. de gevangenis van den engelschen admiraal George Ascue;
1675 werd Abraham van Wicquefort er opgesloten,
doch .ontsnapte, geholpen (volgens sommigen door
zijne dochter, (loch volgens anderen, en nicer waarschijnlijk) door de dienstmaagd van den cipier ; 1690
(of 1693) werden Simon van Halewijn en de Franschman du Plessis voor levenslang op L. gekerkerd,
(loch eerstgenoernde ontsnapte 1696 en de andere
werd 1697, na den Rijswijkschen vrede, op vrije
voeten gesteld. De 1747 wegens het aan de Franschen overgeven van de vesting Hoist ter dood veroordeelde luit.-genl. de la Rocques werd door den
Prins van Oranje begenadigd ; zijn vonnis werd veranderd in 't zwaaien van het zwaard over zijn hoofd
en levenslange opsluiting op L.; in dezelfde zaal,
waar hij gestorven is, werd wegens het ontijelig
overgeven van de vesting Breda, in 1793 graaf van
Bylandt opgesloten, die echter 1794 overgebracht
werd naar het slot te Muiden, en kart daarna ging
L. bij verdrag aan de Franschen over. Van 1800 tot
1813 was L. aanhoudeud de verblijfplaats van spaansche, russische en engelsche krijgsgevangenen, en
1831 ook weder van vele helgische. — Er was in
't laatst der 14e eetiw ook een slot L. door Margareta van Brederode gesticht te Gennep in OpperGelder (thans prow, Limburg), (loch zij liet slit slot
lit 4 weder albreken.
Loewoer (Goenong), berg Op Java, resid. Che•ibon, district Gebang; 27 Febr. 1817 erne instorwaaronder een geheel dorp met acht huisgezinnen verpletterd werd.
Loffoden. Zie LoteonEs.
Lofne, of Loin, in de on ► noo•dsche labeler -1,h.!
godin der echtverbintenissen.
Lofoden, groepeilanden ill (k noordelijke Llszee, sail de noordwestkust van Noorwegen; de ze,
voornaamste .L. zijn : Bost, Baro, Moskenes, Flakst ad,
Ostvaago, Westvaago; al de I,. tezamen zijn 90 vierk.
tnijien ;root, beyond, met 17 a 18,000 zielen.
n.-amerik. staat InLogansport, stad in
diana, aan den Wabash, en aan den Chicago-spoorweg, 14 mijlen benoorden Indianopolis ; 4500 inw.
Logan (Friedrich, vrijheer von), duitsch ► )Ater, get). 1604 in Silezie , gest. 25 Juli 1655 to Liegnitz ; zijne epigrammen, onder den naam Solomon
von Golaw, tweede reeks (Breslau 1654), behooren
onder de grootste bibliogr. zeldzaainheden. Zijne gedieh ten, herhaaldelijk uitgegeven, zijn 0.a. omemornen
in dl. 5 der editie Laehinann van ILessing's werden.
Loggene,of Loggoen, een negerrijk. Zie Lkose.
Loghman, ook Laghman of Loogtima ► , landsehap in Afghanistan (r.ijk Kahoel)Jussehen In prove.
Raboel ten 0., Dzjelalahad en Peshawur ten Z. O. en
den Hindoe-k.hoe ten N.; 100,000 zielen, Voornaansste steden : Dir (resident -le van den khan der lwssiiilei) cn Bat.sja•er (zetel van het. opperhoold der
Bodhlar).
Logone, negerqk in Moldel-Soedart, hezniden
het Tsjad-nicer, en heznidoof en Bornoe, Avordt besproeid door den Sj ► ri, ran [welt tot h ► oldstad Karnak
(KernoV.

Logroilo, het Jahobeipt the • ► iden,

11,r,Inv.
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/mid, v,rqerkte clad in Spank (in Ond-Ca,,-

tilie), aan den Ebro, ruim 6 mijlen bezuiden Vitoria ;
11,500 low.; werd bezel door de Franschen 1808 en
1823 ; het is de geboorteplaats van kardinaal J. Saenz,
van den schilder F. Navarette del Mudo, van den
dichter Fr. Lopez de Zarate, en van den Jezulet
Arriaga ; en het is de hoofdplaats der provincie L.
ruim 91 vierk. mijlen, met 174,000 bewoners.
Logrosan, of Logrossan, stad in Spanje, prow.
Caceres, 10 mijlen van Caceres; 3300 inw.
Loheia, of Lohaja, havenplaats in Jemen ; aan
.le Roode Zee, 38 mijlen benoorden Mokka ; 6000 inw.
Lohengrin, de held van een omstr. bet jaar
1300 vervaardigd gedicht, waarin de daderi van den
duitschen koning Hendrik I, met legenden en wondersprookjes doorspekt, werden bezongen. Het oorspronkelijke gedicht is verloren gegaan; naar latere
dichtingen schreef Gorres zijn dichtstuk Lohengrin
(Heidelberg 1819), waarop R. Wagner eene opera
gecomponeerd heeft.
Lohes, wader van eat der wederopbonwers van
Jeruzalem, nl. van Santini; Neh. 3 : 12.
Lohita, de nit het noordoosten komende (40
a 50 mijlen Lange) hronstroom van den Brahmapoetra
in Opper-Assam.
Lohmann (Friederike Ritter, inevrouw), duitsche romanschrijfster, geb. '27 Maart 1749 to Wittenberg, gest. to Leipzig 21 Dec. 1811. — L. (Emilie
Friederike Sophie) dochter van de vorige, geb.1784
to Schonebeek, gest. 15 Sept. 1830 te Leipzig, romanschryster; SOnnaliche Ennhlungen (18 din.
Leipzig 1844).
Lohr, stad in Beieren, kreis Unterfranken, aan
den Main, ruim 9 (wen gams benoordw. Wurtzhurg:
5800 inw.
Lohrasp, koning van therzie, nit de 4e dynastic
der liajaniors, wordt, hwrkQnwd alsidentieli net den
Cambyses der Grieken. 1)e faheinchtige jaarboeken
in het Oosten geven hem eene regeering van 120jaren.
Loibel, of Loibl, een berg in de Carnische Alpen, op de grensscheidiug tusschen Karmen en Krell),
is 4300 vt. hong; over den L. loopt. een der hoogste
(\ 4055 vt..) mote wegen nit Onstenrijk naar Italie.
Loing„ do ()ode
nienw.-lat. Luna, rivier
in Frank•ijk, ontspringt in het dept. Yonne, stroonit
Wigs Monlargis, Nemours en Moret, waar
zij zich, us een loop van 16 mijlen, in de Seine outlast. 1)e 1,. is Met hevaarhanisiloeli zij voedt het bevaarl ► re Kanaal van. I,. (ook kanaal van Montargis
genaamd), dal cello verlenging is van het kanaal van
Briare, en stelt dus cello gemeenschap daar tusschen
de Seine en de Loire.
oc.er
Loir;
VOW, aired mel 1.0n1E), rivier in
l'raiihrijk, de wide bedas of Lidericus, ontsp•ingt
hij Cerna • , dept. Eure-Loi•; doorstroornt, de deppt.
Loir-Cher, S•rt he, Maine-Loire ; besproeit Bonneva ,
CleIteatidun, (;loge, IrendOme, Montoire, La Chartre,
Chiiteau-du-Loir, Le Lude, La Mae, Briola,Y, en
■ ifitlast zich bij laa tst gen. stad in de Sarthe, ns eenen
loop van 30 mijien, waarin zij de wateren heeft op-

genomen an tie Connie, Thironne,ronehard,Ozanne
Braye.

Loir Cher (dq.): ► rto ► wilt),
deparicinenten van Mnidei-FrankriAligt lirschen do do111,1.
—

Frier-Loi r, S a n h e , Cher', soz., word t .besproeid
Loi
door den Loir en den Cher, circa 110 vierk.
1011 , ► 00t, bovollit, Met onistr. 270,000 zielen, beck:
tot hooldpl ► st, Blois, en is ineedeeld in Brie arrondi,,,;ementen (11h-d,, Vond,4ne, °1.1mnorantin).
le rerwarien met Loin), In grootsie
Loire
rivier van Vrankrijk, is de (side Lige/. of Lifieris,
entsprinet op de westhelling der Ceveamen, in het,

Lollius

Loiret
dept. Ardeche, loopt eerst N.W.-waarts tot Orleans,
vervolgens Z.W.- en eindelijk W.-waarts; besproeit
de deppt. Haute-Loire, Loire, Allieren Saone-Loire,
Cher en Nievre, Loiret, Loir-Cher, Indre-Loire,
Maine-Loire, Loire-Inferieure; besproeit eene menigte steden, o. a. Roanne (boven deze stad wordt
de L. bevaarbaar), Nevers, La Charite, Chatillonsur-Loire, Glen, Orleans, Beaugency, Blois, Amboise,
Tours, Saumur, Ancenis, Nantes; en ontlast zich beneden Paimboeuf in den Atlant. Oceaan, na een loop
van omstr. 135 mijlen, waarvan er 103 bevaarbaar
zijn, en waarin zij de wateren opneemt der volgende
rivieren, rechts : Nievre, Mayenne, Erdre; links :
Allier, Loiret, Cosson, Beuvron, Cher, Indre, Vienne,
Thouet, Sevre (nanteesche). Door kanalen staat de
L. met de Rhone en den Rijn in gemeenschap; om
aan de gedurige overstroomingen der L. een einde te
makes is 1822 het zijkanaal (canal lateral a la Loire)
gegraven, langs den linkeroever der L., aanvangende
bij het Centre-kanaal, en loopende tot het kanaal van
Briare, dus eene lengte van 197 kilometres. De L.,
hetzij alleen hetzij gezamenlijk met andere rivieren,
geeft haren naam aan zeven deppt. van Frankrijk, nl.:
1) L. (departement), tusschen de deppt. HauteLoire ten Z., Saone-Loire ten N., Puy-de-Dome ten
AV., Rhone en Isere ten 0., is bijna 87 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 518,000 zielen, ingedeeld in drie
arrondissementen (Monthrison, St.-Etienne en Roanne) en heeft tot hoofdplaats St.-Etienne.
2)L.(Haute ), departement van Frankrijk, dus
genaamd naar den bovenloop der Loire, ligt tusschen
de deppt. Loire ten N., Lozere ten Z., Ardeche ten
0., Cantal ten W., is circa 91 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 306,000 zielen, ingedeeld in drie arrondissementen (Puy, Brionde, Yssengeaux), en hoeft
tot hoofdplaats Puy.
3) L. Inferieure (departement), dus genaamd naar den benedenloop der Loire, ligt tusschen
't dept. Ille-Vilaine ten Z., en de Vendee ten N., is
ruim 129 vierk. mijlen groot, bevolkt met 580,000
zielen, ingedeeld in vijf arrondissementen (Nantes,
Ancenis, Paimboeuf, Chateaubriand, Savenay), en
heeft tot hoofdplaats Nantes.
4) L. (Indre-). Zie INDRE-LOIRE.
5) L. (Maine-). Zi e At
6) L. (Rhone-). Zie RII(NE-LOIRE.
7) L. (SaCine ). Zie SAONE-LOIRE).
Loiret, lat. Ligerutus, kleine rivier in Frankrijk,
ontspringt bij het kasteel van La Source in het dept.
Loiret, stroomt fangs Olivet, en ontlast zich beneden
St.-Mesmin in de Loire, na eenen loop van slechts
anderhalve mijl. De L. geeft haren naani aan een departement (zie het volgende art.)
Loiret (departement), een der departementen
in het middelgedeelte van Frankrijk, draagt zijnen
naam naar het riviertje Loiret (zie vorig art.), ligt
tusschen de deppt. Seine-Oise en Seine-Marne ten
N., Eure-Loir ten W., Loir-Cher en Cher ten Z., en
Yonne ten 0., is circa 123 vierk. mijlen groot, bevolkt met 553,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen, en heeft tot hoofdplaats Orleans.
Lois, een der eerste Christenen, groottnoetler
van Timotheiis ; II Tint. 9 : 5.
Loitz, Loiz, stad in pulls. Pommeren, aan de
Peene, 10 u. gaans bezuiden Straalsund ; 3800 inw.
Loja, oude spelling Loxa, 1) stad in Spanje,
prov. Granada, schilderachtig gelegen aan den X.enil,
6 mijlen bewestett Granada; 17,200 inw.; prachtig
moorsch kasteel. — 2) stad in Spanje, in NieuwGranada, was eertijds de hoofdplaats eener provincie
L., heeft 10,000 inw., en is gesticht in 1544.
-

—

—
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Loke, noordsche godheid. Zie Lou.
Lokeren, fabriekstad in de belg. prov. OostVlaanderen, 3 mijl benoordoosten Gent; 17,500 in*.
Loki, in de noordsche wythologie de personilicatie van het vuur, als vernielend element, dus zooveel als de geest des verderfs.
Lokmfin, volgens de overlevering der Arabicren een wijze, die geleefd heeft vOOrMahomed's tijd.
Men houdt hem voor identiek met Lokna n den Wijze,
van wien in den Koran melding wordt gemaakt, en die
geacht wordt of in David's of zelfs in Abraham's tijd
geleefd te hebben. Zooveel is zeker, dat er een L.
heeft bestaan, die uitmuntende Fabelen heeft gedicht,
weike voor het eerst in 't licht zijn gegeven door
Erpenius (arab.-lat., Leiden 1615); nieuwe edition
bezorgden : Rodiger (Halle 1830), Schier (2e druk,
Dresden 1839) en Derenburg (Berlijn 1850).
Lokri, en Lokris. Zie LOCRI, Locnis.
Lola Montez, geb, 1820 te Montrose in Schotland, als onecht kind van een schotsch officier (Gilbert genaamd) bij eene Creole, trad in het huwelijk
met eenen °Meier (James genaamd), met wien zij
naar Oost-Indio vertrok, loch dien zij reeds spoedig
verliet. Sedert dien tijd leidde zij als danseres een
alleravontuurlijkst levee in Engeland, Frankrijk,
Spanje, I3eigie enz. In 1846 wist zij partij te trekken van de dierlijke neiging van koning Lodewijk I
van Beieren, die haar tot den adelstand verhief met
den titel van gravin Landsfeld, en zich letterlijk geheel door haar liet regeeren. Vele ergerlijke tooneelen hadden to Munchen plaats, daar L.-M. zich voor
iiiets onizag, en ieder, die het ongeluk had haar te
mishagen, op klappen met eene rijzweep vergastte.
De maat ‘'an dit openbare schandaal liep eindelijk
over, de goede stad Munchen kwatn 1847 in opstand,
en L.-M. werd nit Munchen verdreven. De daarop
volgende Maartsche onlusten deden haar naar Engeland terugkeeren, en van daar stak zij over naar Amerika. Sedert 1853 in California, trad zij daar in den
echt met een dagblad-redacteur (Hull genaamd),
Wiens leven zij zoo ondragelijk maakte, dat hij God
dankte toen zij hem reeds kort daarna verliet. In
1855 was I..-M. in Australia, en eenigen tijd later
iii Noord-Ainerika, waar zij 17 Jan. 1860 stierf (te
New-York) in uiterst behoeftige omstandigheden.
Zi LAALAND.
deensch
Lolland, deen
Lollard (Walter), een scheurmaker uit de 14e
ecuw, geboortig uit Engeland, predikte het Evangelic
in Duitschland, leerde openlijk, dat de voorbede der
heiligen en al de kerkelijke ceremonien louter uitvindsels waren van de priestess; hij werd dan ook
voor zijn vromen ijver door de Inquisitie ter dood
veroordeeld en in 1322 te Keulen levend verbrand.
Zijn aanhang was over de 80,000 zielen stork; nit
dit kuddeken had hij er twaalf gekozen, die hij zijne
apostelen noemde, en die door hem uitgezonden waren om zijne ear to verbreiden in Bohemen en Oostenrijk. Hij is te beschouwen als ile voorlooper van
Jan Huss (in Bohemen) en Wicleff (iii Engeland).
Lollarden, 1) de aanhangers van Lollard. —
2) vrome mannen, die zich aaneensloten om zieken te
verplegen en dooden te begraven (ze werden ook
Afatentans genoemd); omstreeks het jaar 1300 bestolid zulk eene vereeniging te Antwerpen ; ze verspreidden zich in de Nederlanden en in Duitschland,
en zijn waarschijnlijk identiek met de aanhangers
van Lollard.
Lollius (M.), ronteinsch consul! anno 21 v.Chr.,
liet zich de rtederlaag toebrengen in Germania. Vervolgens werd L. door Augustus naar het Oosten gezonden met den jongen Cajus Agrippa, die zich on,
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Loll!!!!)

Lomnitz

der L.'s leiding in de krijgskunst tnoest bekwamen ;
doch de Romeinen verraden, en zich aan de Parthen
verkocht hebbende, liet L. den jongen prins om bet
leven komen, ten einde niet door hem aangeklaagd
te worden. Als dit, gelijk men vermoedt, dezelfde L.
is, wiens -deugden Horatius uitbazuint (0d. IV, 8)
valt er op die lofspraak nog at wat af tedingen. Zooveel is zeker, dat deze L. de grootvader was van
Lollia Paulina, de vrouw van C. Memmius Regulus; zij liet zich van Karen man scheiden, om de
vrouw to worden van Caligula : en Agrippina liet
haar ter dood brengen, omdat zij (Lollia) de 'hand
van Claudius had trachten te verwerven.
Lollum, of Ruigelollum, oudtijds Lollinghum,
dorp in Friesland, anderhalf uur gaans behoorden
I3olsward ; omstr. 200 inw.
Lomagne, of Laumagne, lat. Leomania, oudtijds een landschapje in Frankrijk, in Gascogne,
maakte deel nit van Neder-Armagnac, en behoort
tegenw. tot de departementen Gers en Tarn-Garonne.
Lomazzo (J. P.) italiaanschschilder,geb.1538
te Milaan, had reeds grooteri naam gemaakt toen hij
op 33-j. leeftijd blind werd, begon toen eeneuitmuntende 'Verhandeling over de schilderkunst" te schrijven in 7 boeken (gedrukt 1584 te Milaan), en stierf
omstr. 1592.
Lombarden. Zie LONGOBARDEN.
Lombardije, dat gedeelte van Opper-Italie,
dat in 568 veroverd werd door de Longobarden, die
er !anger dan twee eeuwen meester van bleven ; onder de romeinsche heerschappij had deze landstreek
Gallia Cisalpina geheeten. In 774 werd L. door Karel den Groote aan de Longobarden ontweldigd, en
kwam bij zijnen dood aan zijnen opvolger. Uit het
in 843 ontstane koninkrijk Italie vortnden zich in
den oorlog der Guelfen en Gibellijnen eene menigte
kleine republieken (Milaan, Pavia, Cremona, Venetic,

werpen, doch door de nederlaag van Novara (23 Maart
1849) was die poging voor goed mislukt, en L. bleef
weder deel uitmaken van Oostenrijk, totdat de zoogenaamde Italiaansche oorlog (zie dat art., IA. 161,
dl. 2) daarin eene verandering bracht; want krachtens den vrede van Villafranca (12 Juli 1859) moest
het grootste gedeelte van L. (uitgezonderd een gedeelte der prov. Mantua) door Oostenrijk aan Sardinie afgestaan worden, waarmede het thans deel
uitmaakt van 't 1861 gestichte koninkrijk Italie. Zie
ook het volgende art.

Modena, Padua, Piacenza, Ferrara, enz.), die meerendeeIs tot de partij der Guelfen behoorden. GCW0011lijk waren die republieken net elkander in oorlog ;
doch in de 12e eeuw vereenigden zij zich, oat eenen
dam op te werpen tegen de gestadig toenemende
aanmatigingen der keizers, en zoo kwam 1167 te
Puntido de Eersle.Lombardische Bond tot stand, die
overwinnaar bleef in den strijd tegen Frederik Barbarossa (1176-83); een dergelijke Tweede vormde
zich tegen Frederik II (1.225); de ziel van beide die
bonden was Milaan. Na de overwinning verrezen
overal kleine dwingelanden ; en eindelijk, in de 14e
eeuw, werd gelled L., van de Po af, onderworpen
aan de hertogen van Milaan en Venetie. De rijkjes,
die hunne onafhankelijkheid behouden hidden, waren Mantua, Modena en Ferrara, I.3enua, Piemont, en
later ook Parma. Twee mogendheden (Frankrijk en
Oostenrijk) betwistten elkander het bezit van bet.
Milaneesche, dat eindelijk in 1714, na den successieoorlog, aan Oostenrijk toegewezen went, dat dit bezit liet bekrachtigen 1748 bij het congres van Alien.
Zoo ontstond Oostenrijkseh L., welke naatn echter
verdween 1797, toen de Cisalpijnsche Repnbliek gesticht wad, die 1805 werd herschapen in een , Koninkrijk Italie". Doch na den vat van Napoleon worden, bij den vrede van Parijs en de Weener eongresacte, aan Oostenrijk al zijne vroegere bezittingen in
Opper-Italie teruggegeven, en nog daaraan toegevoegd It grondgelned der voormalige republiek
Venetic. Die landen roaakten !Ins seder! 1815, °wi .
den foam van Lombordisch- l'enctigonsch koninkvilt•

bestainbleol nit van de groote oostenrijksche
monarchic. Wel deed I.., gcliolpen dom. Pieinonl in
184i8 eene pogiq ont het noqfmrijk,sehe juk of trs
,

Lombardisch Venetiaansch koninkrijk,
—

sedert 1815 een bestanddeel der Oostenrijksche monarchie, was circa 826 vierk. mijlen groot, en telde
in 1857 eene bevolking van 5,237,000 zielen ; het
had zijne eigene, afzonderlij ke regeering -(autonomie),
en werd bestuurd door eenen onderkoning, die te
Milaan resideerde. Door de revolutie van 1848 werd
aan dien regeeringsvorm een elude gemaakt, en bij
keizerlijk patent van 31 Dec. 1851 werd het L.-V.
kroonland gesteld onder het bewind van eenen gouverneur-generaal, onder wien twee stadhouders stonden, een over het Lombardische en een over bet Venetiaansche. Nadat in 1859 (zie het vorige art.) het
grootste gedeelte van het kroonland (ruim 369 vierk.
mijlen met 2,792,000 zielen) aan Sardinie afgestaan
was, behield het overige nog altijd den naam van
L.-V. koninkrijk, en besloeg circa 457 vierk. mijlen,
bevolkt met 2,445,000 zielen, en administratief ingedeeld in negen provincien (Venetic, Udine, Belluno, Vicenza, Verona, Rovigo, Padua, Treviso en
Mantua). Doch ook dit gedeelte ging in 1866 voor
Oostenrijk verloren (zie blz. 167 dl. 2) en maakt thans
insgelijks deel uit van het koninkrijk
Lombez, lat. Lombaria, stad in 't fransche dept.
Gers, aan de Save, ruim 8 !wen gaans bezuidoosten
Auch ; 1700 inw.
Lombok, een derKleine Soenda-eilanden (nederl. 0. 1.), beoosten Java, groot 71 vierk. mijlen,
bevolkt met 200,000 zielen ; voornaamste haven,
Ampinan; de radzja van L. resideert te Mataram. Dc
zeeengte tusschen L. en Bali beet Straat van Lombok.
Lomellina, tot 1859 eene prov. der sardische
divisie Novara, sedert een district der ital. prov.
Pavia, heeft 138,000 bewoners; de hoofdplaats is
Mortara. De naarn L. is gemoderniseerd van het oude
Laumellum. In L., dat uittnunt door vritchtbaarheid,
ligt het vlek Lomeli° of Lurnello, met 2300 inw.
Lomenie (L. Henri de), graaf van Brienne,
eenigen tijd staats-secretaris owlet. Lodewijk XIV

(1663), deed eensklaps afstand van de wereld, otn
zich in bet Oratoire op sluiten, doch keerde spoedig weder in de wereld terug, werd tengevolge van
eene onwederstaanbare hack krankzinnig, en zat
18 jaren tang in 't St.-Lazarus-gesticht opgesloten,
keerde Wen tot zijn verstand terug,enstierf 1698.1,. (Etienne Charles de), graaf van Brienne,geb.1727,
was achtereenvolgend bisschop van Condon!, aartsbisschop van Toulouse, daarna an Sens, minister
Fart Lodewijk XVI, en ka ► litiaal. Als minister gar hij
slechts blijk van groote onbekwaamheid, err werd
25 Ang. 1788 vervangen door Necker. In 1794 werd
hij in hechtenis genomen, en stierf in de gevangenis.
Lommatzsch, stad in Saksen, ruim 8 urea
pans ten W. N. W. N'au Dresden ; 3000 inw.; light
eene niters! VI'lleht bafe landstreek, genalond de
Lotioocitcher
110111Mel, stad ii, (:eirikelt (.iininirg, 8 111`011
pans benoorden Hassell; 2400 inw.
Lomnitz, 1) een der Car ► atische beget! in
2) markt vlek in Ioravie, 7 firer! ports
Hongarije,
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Lomond

Londonderry

benoordw, Shinn ;1600 inw.— 3) stad in Bohemen,
kreis Budweis, aan den Goldbach ; 1400 inw.
4) stad in Bohemen, kreis Gitschin, aan de Popelka ;
3800 inw. — 5) verscheidene plaatsen van minder
belang in Duitscbland.
Lomond, Loch Lomond, het grootste binnenmeer van Groot-Britannia, in de schotsche graafschappen Dumbarton en Stirling, is zesdhalve mijl
lang en anderhalve mijl breed, bevat meer dan 30
eilandjes, en ontlast zich door den Leven in den Clyde.
Lomza, stad in russ. Polen, gouvt. Augustowo,
aan de Narew, 15 mijlen bezuidw. Suwalki ; 5800 inw.
Lona, la t. naam voor Loenen, nl. Lona Trajectina
voor Loenen aan de Vecht, en Lona Velaviensis voor
Loenen op de Veluwe.
Lonaranaca, lat. naam voor
de buurtschap Loenersloot.
Lonato, stad in de lombardische prov. Brescia,
3 a 6 uren gaans bezuidoosten Brescia; 6000 inw.;
is spoorwegstation aan de lijn Verona-Milaan ; bij
L. overwinning van Bonaparte op de Oostenrijkers
3 Aug. 1796.
Londen, engelsch London, fransch Londres, het
oude Augusta Trinobantium of Londinium Augusta,
hoofdstad van Engeland en van bet geheele Britsche
rijk, aan den Teems, is de grootste en volkrijkste
stad van geheel Europa, en de voornaamste stad van
de geheele wereld, heeft door aanhoudende bijbouwing allengs een aantal dorpen en plaatsen in zich
opgenomen, die, ofschoon thans deel van L. uitmakende, hunne oorspronkelijke names en zelfs hun
eigen gemeente-bestuur behouden hebben : meer dan
150 zulke gemeenten zijn van lieverlede aan L. getrokken, zoodat L. tegenwoordig eene gronds-oppervlakte beslaat van circa 8 duitsche mijlen, bebouwd
met ruim 300,000 huizen, en volgens de ofTicieele
telling op 8 April 1861 bevolkt met 2,803,034 inw.,
welk getal (1867) veilig geschat. kan worden op
3 millioen zielen. Deze kolossale stad is, om in 't
parlement vertegenwoordigd te worden, ingedeeld
in 7 kiesdistricten, namelijk City, Westminster,
Marylebone, Finsbury, Tower. Hamlets, Southwark,
en Lambeth ; wat het politie-wezen betreft is L. in 4
groote kwartieren ingedeeld ; doch in het alledaagsch
verkeer splitst men L. in zes groote wijken of groepen, te weten : 1) de City, bet mule gedeelte der
stad, is het middelpunt van L., en tevens het middelpunt van den wereldhandel en van den geld-omzet van alle natien van den aardbol ; 2) Westminster
en 3) West-End, het westerdeel van L., waar men het
hof, den adel, het gouvernement, het parlement, de
hoogste rechterlijke collegien, kortom het aanzienlijkste deal der Britsche natie, als het ware om het
hof opeengehoopt vindt ; 4) East-End, het oosterdeel van L., pas sedert de helft der 18e eeuw ontstaan, en hoofdzakelijk gewijd aan den zeehandel ;
5) Southwark, het zuiderdeel van L., evenals EastEnd de wijk voor de zee vaart, en tevens voor het fabriekwezen ; en 6) het Nuorderkwartier, dat geheel
en al van verschen datum is, en een aantal dorpen
Te midden van het
in zich opgenomen heeft.
reusachtige L. z-ijn groote, heerlijk belommerde openbare parken verspreid, o. a. St.-James-Park, GreenPark, Hyde-Park, Kensington-Gardens, RegentsPark, Victoria-Park en het nieuw-aangelegde, groote
Battersea-Park. Vele d ier openbare parken en pleinen
(squares) prijken met trotsche monumenten.
wereldstad L. won't door den kronkelenden loop
van den Teems in twee helften gescheiden, waarvae
die benoorden tie rivier de volkrijkste en aanzienlijkste helft is, die met de andere helft in gemeensehap staat door middel van kolossale bruggen

(meesterstukken van waterbouwkunst), den onder
den Teems doorloopenden tunnel, en den 1862 geopenden onderaardschen spoorweg. Gaat deze spoorweg onder den grond door, weder andere van de
vele spoorwegen, door welke L. met al de voornaamste steden en zeehavens des rijks in gemeenschap staat, loopen gedeeltelijk over de huizen heen.
Onmogelijk is het, in een kort bestek slechts een
flauw denkbeeld te geven van de rustelooze bedrijvigheid, die in L. heerscht, verhoogd door de ontelbare stoombooten, vvelke onafgebroken heen en
weer varen op den Teems: voeg bij het spoorwegen stoomboot-verkeer de duizenden omnibussen,
vigilantes, snorwagens en rijtuigen van allerlei aard
en vorm en grootte, die rusteloos been en weer rijden door de van menschen-massaas wemelende straten, waarin ze menigmaal genoodzaakt zijn halt te
'louden, omdat er geen mogelijkheid is zich voort te
bewegen zOO is het machtige L., waar jaarlijks
gemiddeld 30,000 groote zeeschepen en 20,000 kustvaarders de haven en de docks in- en uitloopen. —
In den tijd der Romeinen was L. nog slechts eene
kleine stad. Toen Erkenwin het koninkrijk Essex
stichtte (526), verhief hij L. tot hoofdstad van zijit
rijk, en vestigde er zijne residentie. Onder Alfred
den Groote werd L. de hoofdstad van Engeland. Meer
dan eens werd L. door ontzettende rampen geteisterd, o. a.: door een buitengewonen hongersnood in
1258: door de pest in 1665, toes er meer dan honderd duizend menschen aan die ziekte stierven, terwijl er in het volgende jaar (1666) een brand woedde, waardoor over de 30,000 huizen eene prooi der
vlammen worden. Ten gevolge van de twee laatstgenoemde ratnpen, werd de stad nagenoeg geheel en
al nieuw opgebouwd, en van dat tijdstip of dagteekent de regelmatigheid en schoonheid, die den aanleg en de bouworde van L. zoo bij uitnemendheid
kenmerken. Ten slotte nog dit : L. is de geboorteplaats van Bacon, Milton, Chaucer, Spenser, Prior,
Pope, Halley, Th. More, Temple, Shaftesbury, Chesterfield, Th. Browne, Inigo Jones, Hogarth, Pitt, Fox
en een groot aantal vermaarde personen meer. Zie
voor andere steden, die den naam L. dragen, het
art. LONDON.
Londerzeel, marktvlek in Belgie, prov. (Zuid -)
Braband, 4 uren gaans benoordw. Brussel, aan den
spoorweg tusschen Mechelen en Gent ; ruim 4000
inw.
Londinieres, marktvlek in 't fransche dept.
Seine-Inf6rieure, 3 uren gaans benoorden Neufchatel ; 1200 inw.
LondiniumAugusta,lat. naam van Londen.
Londinum, lat. naam voor Londen.
London, I) de engelsche naam der hoofdstad
van Engeland ; zie LONDON.
London, 2) stad in Opper-Canada, graafschap
Middlesex, aan den Thames, en aan den Great-Western spoorweg ; 12,000 inw. — 3) New-London, stad
in den n.-amerik. staat Connecticut, 15 uren gaans
bezuidoosten Connecticut, aan den Thames, ruim
uur gaans van de uitwatering slier rivier in den
Long Island Sond, heeft 9000 inw., en een der beste
zeehavens van de n.-amerik. Unie. Het is de hoofdplaat.s van bet graafschap New-London. De stad werd
gesticht 1646; door de Engelschen verbrand 1781,
werd New-L. later weder opgebouwd.
Londonderry, of Derry (ook wel Coleraine
Krine genaarnd, 'lain. tie stad van lien naam; zie
COLERAINE), graafschap der iersche prov. Ulster, ligt
tusschen de graafschappen Antrim, Donegal, Tyrone,
en den Oceaan, is mint 38 vierk. mijlen groot, niet
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zeer vruchtbaar, en bevolkt met 192,000 zielen.

Longobarden
—

L. of Derry, lat. Londino-Deria, hoofdplaats van het
graafschap L., aan de Foyle, 25 mijlen benoordw.
Dublin ; 16,000 inw. De stad L. doorstond verscheidene merkwaardige belegeringen, inz. die van 168$.
Het is de geboorteplaats van Toland.
z.e 11—ASTLEREAGH.
,
Londonderry (lord);i
L. (Charles William Vane, markies van), vroeger
sir Charles Stewart, broeder van viscount Castlereagh,
kitsch staatsman, geb. 18 Mei 1778, werd 1 Juli
1814 als lord Stewart tot peer benoemd, en volgde
1822 zijnen broeder (zie CASTLEREAGH) in het markizaat van L. op. Hij stierf 6 Maart 1854 te Londen.
Als letterkundige is hij bekend door zijne History of
the car in Spain (Londen 1829) en Narrative of
the war in Germany and France (London 1839). Hij
heeft ook zijns broeders Correspondence in het licht
gegeven.
Londres, fransche naam van Londen.
Long -(George), engelsch geleerde, geb. 1800 te
Poulton in bet graafschap Lancaster, 1826 professor
te Londen, gaf o. a. in het licht de zoo populaire
Penny Cyclopcedia (29 din. 1832-46). Van zijne
overige werken noetnen wij alleen zijn hoeiende werk
—

France and its Revolutions (1850).

Longarium, oudtijds stad op Sicilia ; beet
thans Calatafitni.

Longarone, marktvlek in de venet. prov.
Belluno, aan de Piave, 4 uren gaans ten N. N. 0. van
Belluno; 2900 inw.
Longchamp, voormalige adbij van Franciscaner nonnen, circa 2 uren gams bewesten Parijs,
aan den zoom van het bbosch van Boulogne", was
vermaard door de stichtelijke concerten, die daar
woensdag, donderdag en vrijdag voor Paschen gegeven plachten te worden, op welke dagen al vat
Parijs aanzienlijks bezat daarheen stroomde. In het
begin der groote omwenteling van 1789 werd daaraan een einde gemaakt, doordien het klooster opgeheven werd; doch nog tot op den huidigen lag is
het mode gebleven, in de paaschweek op de drie genoemde dagen eene statige wandeling to does langs
de Champs-Elysees, en den weg die naar het voormange L. liep; de Parijzenaars noemen dien tocht
nog altijd Promenade de Longchamp — in het groot,
vat to Amsterdam de bPantoffel-parade" genoemd
wordt, zijnde niets antlers dan het gebruikmaken
van eene gelegenheid moor, om zich te vertoonen zoo
prachtig mogelijk gekleed, ten elude de aandacht te
trekken of anderen de oogen nit te steken.
Longerhouw, of Langerhove, dorp in Friesland, een half uur gaans benoordw. Bolsward; 100 inw.
Longfellow (Henry Wadsworth), amerikaansch rornanschrijver en dichter, geb. 27 Fehr.
1807 te Portland in Maine, 1835-54 professor der
nieuwe talen en fraaie letteren to Cambridge, heeft
zich op groote reizen door Europa eene grondige
kennis der duitsche letterkunde eigen gemaakt. Het
populairste van zijne vele (in onderscheidene talen
overgezette en overal druk gelezene) romans, dramaas
en dichtstukken is The song of Hiawatha (Boston
1856), waarvan o. a. in het Duitsch twee vertalingen
het licht hebben gezien, nl. een van Boltger (Leipz.
1856) en een van Freiligrath (1857).
Longford, graafschap in de iersche provincie
Leinster, tusschen de graafschapp. Leitrim en Cavan
ten N., Westmeath ten (). en ten Z., Roscommon
ten %V,, is circa '20 vierk. mijlen groot, bevolkt, met
83,000 zielen, heeft tot hoofdplaats de stud L.,
can dell Camlin, 14 mijlen ten %V. N. %V. van Dublin,
root 4500 inw., zijnde een govichtige rnilitaire

Longinus (Dionysius Cassius), philosoof en
rhetor, geboren te Athene, of te Emesa, omstr. 210 ;
na verre reizen gedaan te hebben, vestigde hij zich
te Athene, waar hij zijnen naam zoo beroemd maakte,
dat zijne faam doordrong tot Zenobia, koningin van
Palmyra, die hem aan haar hof riep, en hem tot,
leermeester en raadsman koos. Op bevel van Aurelianus werd ook L. in 273 te Palmyra onthoofd, omdat hij door zijne raadgevingen de bewerker was geweest van den oorlog, die Zenobia tegen dien keizer
gevoerd had. Van L.'s vele werken bezitten wij niets
anders dan eene verhandeling Over het Verhevene'',
het laatst gecommentarieerd doorEgger (Par. 1837).
Longinus, exarch van Italie (568-584), tot
welke waardigheid hij verheven werd door Justinits II, in de plaats van Narses; hij had de Longoharden te beoorlogen, die Narses in Italie gehaald
had; en hij maakte zich meester van de schatten van
AlboInus, den koning der Longobarden, doordien
Rosemunda, diens weduwe, ze aan L. overleverde,
om bij hem eene veilige wijkplaats te vinden. Zie
ROSEMUNDA.
Longinus, poolsch geschiedschrijver. Zie het
art. DLUGOSZ.
Long Island, 1) een aan de zuidkust van
den n.-amerik. staat New-York gelegen eiland, groot
48 vierk. mijlen, bevolkt met 750,000 zielen, vomit
met de tegenover liggende kust de zoogenaamde
Hell Gate (Poort der Hel) of Long-Island Sond, of
Connecticut Sond, zijnde eene vol klippen liggende
doorvaart, die met den oostelijken mond van den
Hudson in gemeenschap staat. De grootste stad op
L.-I. is Brooklyn (met Williamsburg), zijnde eene
voorstad van New-York, waarvan bet slechts door
den Hudson gescheiden is. — 2) onder dezen naam
verstaat men ook de noordelijke groep der Hebrieden, van de Joist van Schotland en bet eiland Skye
gescheiden en door de zeeengte genaamd Minsh;
daze groep bestaat nit de eilanden Lewis, Noord- en
Zuid-Uist, en Benbecula. — 3) de naam L.-1. wordt
ook nog aan vele andere eilanden gegeven, zoo o. a.
in nederl. O. I. een eilandje aan de noordkust van
Billiton in de strait van Carimata, een dito in de
Java-zee aan de zuidknst van Madoera, een dito in
de Indische Zee benoorden Flores, enz.
Long,jumeau, of Lonjumeau, stad in het fransche dept. Seine-Oise, aan de Yvette, 5 uren gaans
benoordw. Corbeil; 2000 inw.; in 1568 ward hies
tusschen de Roomsch-katholieken en de Protestanten
can vrede gesloten, die den grondslag legde tot den
vrede van St.-Germain.
—

Longobarden, tat. Longobardi, fr. Lombards,
can dapper germaansch yolk van den suevischen
stain. Omstreeks den tijd van Christus' geboorte
woonden (le L, aan den benedenloop van de Eke,
waarschijnlijk in het Luneburgsche. In den loop der
4e eeuw begonnen zij eater van woonplaats te veranderen ; en ria een langdurig oorlog-voeren tegen
de oost-germaansche, alsook tegen de naburige slawische en himnische volksstatomen, drongen zij eindelijk door in het Donauland, waar zij het ariaansche
Christendom aannamen. Omstreeks 512 maakten zij
can elude aan het rijk der Herulen (in het. oude
Rugie), verschaften zich vervolgens in 548 vasten
wet ook bezniden den Donau, en warden zoodoende
naburen der Gepieden, van wie ze slechts door de
Theiss gescheiden hleven. Doch weldra, in gemeencliap met de A waren, vernietigden zij ook bet, Gepidische rijk (567), en omstrccks een ja:Ir later,
aangevoerd door bun talentvol opperhoofd Alboinns,
rukten te 11111p gel'Oepon doom Narses, Opper-

Longobardi
Italie binnen, en maakten zich van een groot gedeelte des lands meester (568-72), dat sedert naar
hen Lombardije genoemd is. Aanhoudende verdeeldheden onder de L. waren oorzaak, dat noch Alboinus
(gest. 573), noch zijn opvolger Clef of Klegh (die
575 stierf) zijn gezag voor goed vermocht te vestigen. Eerst onder Autharis (585-590), zoon en opvolger van Klegh, mocht dat gelukken. Anderhalve
eeuw later bektom Astulfus (Aistulf) den troon (749),
en begon zijne regeering met het Exarchaat en de
Pentapolis te bemachtigen (752); doch werd door
den frankischen koning Pepijn, wiens hulp de pans
had ingeroepen, genoodzaakt tot teruggave van het
veroverde grondgebied, dat toen door Pepijn ten geschenke werd gegeven aan den pans. Ofschoon Aistulf's opvolger, Desiderius (756-774) zijnen steun
schonk aan pans Stephanus III, deed deze heimelijk
at het mogelijke, om de vijandschap tusschen de longobardische dynastic en de frankische aan te blazen ;
en eindelijk riep Adriaan I, die Stephanus III als pans
opgevolgd was, de hulp in van Karel den Groote, die
dan ook werkelijk in het najaar van 773 met eene
armee Italie binnenrukte, en in Mei 774 door de verovering van Pavia een einde maahte aan het Longobardische rijk. Bij eenen nienwen veldtocht (776)
werd ook Friuli veroverd, en in het rijk der L. het
frankische bestuur- stelsel ingevoerd, terwijI weldra
de geheele verovering als een voldongen feit word
bekrachtigd bij het tractaat van Byzantium (803).
Het duurde niet tang of zelfs (10e eeuw) de taal der
L. was geheel verdwenen, verdrongen door het Latijn ; van eene letterkunde in de moedertaal der L.
bestaat nergens een spoor, daar zelfs hunne yourtreffelijke legenden slechts in het Latijii tot ons gekomen zijn. Van het gansche machtige Longobardische rijk was niets anders overgebleven dan de hertogdommen Benevent en Salerno, en ook die gingen
1077 teniet onder de overweldiging der Noormannen. — De oorspronkelijke regeeringsvorm der L.
was monarchaal ; gedurende eenen korten tijd vormden zij eene aristocratische republiek van eon 30- of
36-tal hertogen (575-584); en ofschoon zij toen
weder dP, monarchic aannarnen, was hun regeeringsvorm loch in zekeren zin feodaal en federaal. Ziehier
de naamlijst der Longobardische koningen :
Audoinus
526 Garibald
671
Alboinus
561 Pertharites (hersteld ) 671
Clef of Klegh
573 Crtnibert(medeb.678) 686
De 30 hertogen
575 Luitpert
700
Autharis
701
584 Raginibert
Agilulf
591 Aribert 11
701
615 Ansprand
712
Adaloald
625 Luitprand
712
Ariovald
744
Rotharis
636 Hildebrand
744
652 Ratchis
Rodoald
Aribert I
749
653 Astulfus (Aistulf)
756
Gondibert en PerDesiderius
661 Adalgisus (medeb.
tharites
662
sedert 767).774-788
Grimoald
Longobardi, nap. stad in Calabria Citeriore,
vijfdhalf nor gaans bezuidw. Cosenza ; 3200 inw.
Longobucco, nap. stad in Calabria Citeriore,
9 uren gaans benoordoosten Cosenza ; 9000 inw.
Longolius, kardinaal. Zie LONGUEIL.
Longomontanus (Christiaan), deensch wisen sterrekundige, geb. 4 Oct. 1564 in Jutland, te
Longberg bij Lemvig, gest. 8 Oct.:1647 als professor
te Kopenhagen, noemde zich L. naar zijne geboorteplaats. Van zijne werken verdient inz. melding :
Astronomiadanica (Amsterdam en Kopenhagen 1622;
dikwijls herdrukt).

Longueville
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Longo Sardo, bet oude Tibula, versterkte
stad ter noordkust van Sardinia, 9 a 10 mijlen benoordoosten Sassari, ligt aan de westelijke invaart
der Bonifacio-straat ; kleine haven.
Longton, of Longtown, fabriekplaats in het
engelsche graafschap Stafford, in het Pottery-district ;
15,200 inw. (met inbegrip van Lane-End).
Longue, stad in 't fransche dept. Maine-Loire,
aan den Lathan, vijfdhalf uur gaans bezuiden Bauge ;
4500 inw.
Longueil (Richard Olivier de), kardinaal, bisschop van Contances sedert 1453, werd door den
pans belast root de herziening van het proces van
Jeanne d'Arc, wier onschuld L. in het licht stelde.
Karel VII bediende zich van L. tot verscheidene gewichtige zendingen, en bezorgde hem, ter belooning
daarvoor, den kardinaalshoed. Bij de troonbeklimming van Lodewijk Xl begaf L. zich naar Italie, waar
hij 1470 stierf.
Longuerue (Louis Dufour, abbe de), geb.
1652, gest. 1733, is schrijver van verscheidene geleerde werken, o a.: Description historique et gdographique de la France (met de kaarten van Danville)
gedrukt 1719 ; enz.
Longueville, marktvlek in 't fransche dept.
der Beneden-Seine, circa 4 uren gaans bezuiden
Dieppe ; 600 inw.; word tot graafschap verheven
1453 door Karel VII ten behoeve van Dunois, bastaard van Orleans, on gaf zijnen naam aan het beroemde geslacht Longueville, dat van genoemden
krijgsheld afstan-ide.
Longueville, adellijk fransch geslacht, afstammende van den beroemden Dunois, bastaard van
Orleans, had tot stamheer eenen zoon van Dunois,
met name Frans van Orleans, graaf van Longueville; diens zoon verwisselde 1505 zijnen grafelijken
titel tegen dien van hertoa ; en aan de afstammelingen van dozen werd 1571 bde titel verleend van prinsen van den bloede. Omstreeks 1515 had de familie
L. het domein der hertogen van Neufchatel aan
hunne grondbezittingen toegevoegd. De hertogen
van L. bekleeden eene eervolle plants in de geschiedenis der regeering van Lodewijk XII, Frans I en
Hendrik IV. Het meest bekend is: L. (Henri, hertog van), de man van de vermaarde hertogin van L.,
die zulk eene groote rot speelde in de Fronde. Na
onder Lodewijk XIII gediend to hebben, was hij benoenad tot lid van den rand van regentschap gedurende de minder jarigheid van Lodewijk XIV en tot
gevolmachtigd !fransch minister to Munster (1645).
Op het aandrijven van zijne vrouw koos hij partij
tegen het hof, en werd met de prinsen Conde en
Conti in hechtenis genomen (1650); toen hij weder
in vrijheid gesteld was, onttrok hij zich aan alle
staatszaken, en stierf 1665. — L. (Anne Genevieve
de Bourbon-Conde, hertogin van), zuster van den
grooten Conde en echtgenoot van den vorige, geb.
1619, was vermaard door hare scboonheid evenzeer
als door haar vernuft, en speelde een der voornaamste rotten in den oorlog der Fronde. Als het ware
geboren voor intrige on partijwoeling, dreef zij baron
echtgenoot in de partij der prinsen Conde en Conti,
die vijandig tegenover het hof stond. Toen hare
brooders on haar man in hechtenis genomen waren
(1650), nam zij de wijk naar Holland, on wist Turenne, die liefde voor haar voedde, over to halm om
zich met de armee, waarmede hij in dienst van het
hof stond, tegen het hof to keeren ; zij zelve toog
rond door de provincien, om die in opstaud te brengen tegen het koninklijk gezag. Maa• het doorzicht
en beleid van den toenmaligen minister, kardinaal
—

Longus

Lope de Vega

Mazarin, verijdelde het welslagen van alle komplotten; en toen de hertogin van L. haar streven geheel
mislukt zag, zonderde zij zich bijna geheel van de
wereld af, en stierf 1679. Zij had met warmte het
Jansenismus omhelsd, en hield kennis met de kluizenaars van Port-Royal. Hare bevalligheid en schoonheld werkten als betooverend op ieder, die in hare
nahijheiI kwatn. De prins van Marsillac (La Rochefoucauld) was z66 smoorlijk verliefd op haar, dat hij
dit goddelooze versje durfde schrijven:
Pour mdriter son coeur,
pour plaire a ses beaux yeux,
J'ai fait la guerre aux rois,
je l'aurais faite aux Vieux.
Longus, grieksch sophist en eroticus uit de 4e
of 5e eeuw na Chr., is schrijver der Pastoralia, een
herderroman, wealth' hij de liefde van Daphnis en
Chloe schildert. De beste edition zijn : die van Seiler
(Leipzig 1835), van Courier (Rome 1810; 2e druk
van Sinner, Parijs 1830).
Longwood, land hoeve op 't eiland St.-Helena,
bekend als laatste verblijfplaats van Napoleon 1 van
1815 tot 1821 ; werd 1858 door het Engelsche
gouvernement ten geschenke gegeven aanNapoleonlll.
Longwy, fransche stad en grensvesting, in het
Moezel-departement, aan den Chiers, circa 10 uren
gaans benoordw. Briey ; 3400 inw.; geboorteplaats
van generaal Fr. de Mercy. Het is gesplitst in Laag-L.
en Hoog-L. (op eene rots), versterkt door Vauban.
Reeds gesticht in de 3e ceuw, werd L. in de 13e
eeuw met het graafschap liar vereenigd. In de 17e
eeuw door de Franschen veroverd, werd L. 1678
aan Frankrijk afgestaan. Het werd door de Pruisen
vermeesterd 1792 en 1815 na een hardnekkig beteg.
Lonigo, het oude Leonicenuin, stad in bet Yenetiaansche, aan tie Agno, 5 uren gaans bezuidw.
Vicenza ; 8000 inw.
Loning, dorp op Java, resid. Bagelen, regentschap Ledok ; hier vielen 9 Nov. 1829 al de paarden
en kleederen van Diepo Negoro in !lender' der nederl.
troepen; doch hij zelf ontsnapte met zijn gevolg.
Lonjumeau. Zie LONGJUME AU.
Lonlay 1'Abbaye, stad in 't fransche dept.
Orne, 2 uren gaans benoordoost. Domfront; 3700 inw.
Lonneker, dorp in de prov. Overijsel, een half
nur gaans benoorden Enschede ; 1600 inw.
Lons le Saulnier, het oude Ledo Salmarins,
fransche stad, hoofdplaats van bet dept. Jura, aan
de Valliere en den Solvau, in een door hooge bergen
gevormd bekken, ligt 10 mijlen bezuidoosten Dijon,
en ruim 50 mijlen bezuidoosten Parijs ; 9600 inw.;
ingenomen door d'Ossonville (1392) kwam L. in opstand (in 1500) orn zich aan Oostenrijk te geven, en
werd 1637 stormenderhand door de Franschen heroverd. Het is de geboorteplaats van Lecourbe.
Loo, I buitenverblijf van den koning der Nederlanden, in de prov. Gelderland, 2 'yen gaans bewesten Deventer, 7 uren gaans benoorden Arnhem ;
bier deed koning Willem I afstand van den troou
7 Oct. 1840. — '2) 't FrieseheLoo; zie VRIESCHE LOO.
— 3) L., stadje met 1600 inw. irr Belgie provincie
West-Vlaanderen, circa ► tiren gaans bezuidoosten
Furnes.
Loochristi, stad in l3elgie, prov. Oost-Vlaanderen, 2 uren gaans benoordoosten Gent ; 3500 inw.
Loodiana, koopstad in het britsch 0.1. landschap Sirhind (noordwestelijk gedeelte van Hindostan), aan den Stitledzj, 22 mijlen ten 0. Z. 0.
van Lahore; omstr. 20,000 inw.; in 1848 geteisterd
door een orkaan, waarbij vele menschen het !even
verloren.

Loon, naam van verscheidene noord brabandsche dorpen, o. a.: 1) Neer-Loon, I uur gaans benoordw. Grave; 230 inw. — 2) Overloon, aan de
Peel, 1 uur gaans bezuidw. Boxtel.; 650 inw.
3) Loon-op-Zand, ook wel Veenloon genaamd, anderhalf uur gaans benoorden Tilburg ; 750 inw.; zware
brand Mei 1737, waardoor meer dan vijftig huizen
in de ascii gelegd werden. Het kasteel, genaamd
.ffuis-te-Loon-op-Zand" werd 1587 door de Staatschen bemachtigd, doch kort daarna door de Spanjaarden heroverd,
Loon (Gerard van), nederlandsch munt- en
penningkundige, geb. 17 Jan. 1683 te Delft, gest.
29 Aug. 1758. Zijn voornaamste numism. werk is de
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Beschrijving der Nederlandsche Historie-penningen
(4 dln. in fol. Amst. 1723, en v.), in 't Fransch vertaald (5 dln. 1732). Ook als geschiedschrijver was
v. L. verdienstelijk; zijn voornaamste hist. werk :
Aloude Hollandsche historian, enz. (2 dln. 's-Hage
1734).
Loon (Willem van), rechtsgeleerde te Utrecht,
geb. te Nijmegen, is o. a. bekend els schrijver van
bet Groot Geldersch Placaat-boek (3 dln. Nijmegen
1701-3 ; Chronologisch en alphabetisch register
daarop, Arnhem 1740).
Loos, fransche stad, dept. Nord, 1 our pans
bezuidw. Rijssel ; 4000 inw.; voornialige abdij, thans
tuchthuis.
Loosdrecht, naam van twee nederl. dorpen,
111.: 1) De nieuwe L., vroeger ook wel de Zijpe genaamd, derdhalf uur gaans benoordw. Utrecht; 80
inw. — 2) De Oude-L., vlak bij het vorige, en 1 uur
gaans beoosten Loenen, is bijna I nur gaans fang,
en heeft 90 a 100 inw.
Loosduinen, dorp in Zuid-Holland, 1 uur
gaans bezuidw. 's-Gravenhage; 500 inw.; in de eerste helft der 13e eeuw werd bij L. een nonnenklooster gesticht, dat gedurende eenige eeuwen eene beroemde abdij was, veel te lijden had in den spaanschen
oorlog, en 1579 grootendeels afgebroken werd.
Loosjes (Adrian Pietersz.), nederl. romanschrijver, geb. 13 Mei 1761 aan den Hoorn, op Texel,
waar zijn varier predikant was, heeft een geachten
Haan' nagelaten door zijne dikwijls herdrukte werken
Suzanne Bronkhorst (6 dln.), Maurits Lijnslager
(4 din.), Hillegonda Buisman (4 dln.) en vele andere.
Ook als dichter en tooneelschrijver was hij verdienstelijk en zeer vruchtbaar. Sedert 1782 als boekhandelaar te Haarlem gevestigd, stied hij aldaar 1818.
Loots (Cornelis), nederl. dichter, geb. te Amsterdam 6 Juni 1765, gest. aldaar 18 Oct. 1834.
Zijne tweede vrouw was eene zuster van Helmers.
Behalve een aantal losse stnkken heeft men van L.:
Gedichten (4 dln. Arost. 1818); Nieuwe gedichten
(Amst. 1821).
Looz, stad in belgisch Limburg, 1 our gaans
bezuiden Hasselt; 1600 inw.
Lopaduza, zoo noemden de ouden Lampedusa.
Lope de Rueda, spaansch dramatise!' dichter, geb. te Sevilla omstr. 1500, gest. 1564.
Lope de Vega, beroemd spaansch dichter,
geb. 1562 to Madrid, begon reeds als kind verzen
te waken, en had nauwlijks de school verlaten, toen
hij met een edelman, die zich door een van L.'s satireu beleedigd achtte, een tweegevecht had, waarbij
de edelman zwaar gewond werd, zoodat L. genoodzaakt was nit Madrid te vluchten, en verscheidene
jaren afwezig te blijven. Jong getrouwd zijnde, verloor L. reeds vroeg zijne vrouw, en trad toen in
krijgsdienst. Hij beyond zich aan boord van de zoo
befaamde
vloot"; doch nam 1590

Loretto

Lopez
zijn ontslag uit de dienst, en begot' voor bet tooneel
te schrijven. Toen hij, na 1597 hertrouwd te zijn,
ook zijne tweede vrouw verloren had, omhelsde hij
1619 den geeetelijken stand, doch ging tevens voort
de dichtkunst te beoefenen, was spoedig de gevierde
man van zijnen tijd, genoot de gunst van vorsten en
aanzienlijken, en kwam in het bezit van een groot
vermogen. In bet laatst zijns 'evens gaf hij zich over
aan zulke vrome zelfkastijdingen, dat zijn dood er
door verhaast werd. Hij stierf 1635. Hij was een der
vruchtbaarste schrijvers, die ooit geleefd hebben :
door hem zijn over de 1800 stukken vervaardigd
(treurspelen, blijspelen, tragi-comedien, autos sacrainentales); slechts bet kleinste getal is daarvan gedrukt (25 dln. Madrid 1609-1647); van zijne
overige poezi6n, losse dichtstukken, enz. verscheen
eene afzonderlijke editie in het Licht (21 dln. Madrid
1776-79).
Lopez, kaap van Afrika's zuidwestkust in den
Att. Oceaan, vormt de grensscheiding tusschen Opperen Neder-Guinea.
Lopez (don Carlos Antonio), geb. 1799 in Paraguay, was tijdens de dictatuur van Francia advocaat en grondeigenaar, werd met generaal Alonso
1841 tweede consul, en vervolgens 16 Mei 1844 gekozen tot president voor tien jaren, en 1854 als
zoodanig herkozen. Hij bewerkte, dat de onafhankelijkheid van Paraguay erkend werd door de meeste
europeesche en amerikaansche gouvernementen, en
stelde, krachtens een 13 Febr. 1858 met Brazilie gesloten tractaat, Paraguay open voor de scheepvaart.
Lopez (Narcisso), geb. 1799 in Venezuela, nan-,
deel aan den spaansch-amerikaanschen bevrijdingsoorlog, was vervolgens werkzaam in het being der
constitutioneele partij in Spanje, ging daarop naar
Cuba, stelde zich met geestdrift op den voorgrond
om Cuba van de spaansche overheersching te bevrijden ; rustte tot dat einde op eigene kosten (1849
—51) drie expeditien nit, die echter alle drie vruchteioos afliepen, terwij1 L. bij de laatste gevangen genomen werd ; daarop ter dood veroordeeld, werd hij
1 Sept. 1851 te Havairia gegarotteerd.
Lopez, een mexicaansch generaal, die eerst
Mexico aan de Franschen verried, en daarvoor beloond werd met het Legioen van Eer; vervolgens de
vertrouvveling van keizer Maximiliaan, verried L. ook
dezen, door (Juni 1867) de vesting Queretaro over
te leveren aan de Juaristen. Zie MAXIMILIAAN.
Lopez de Vega. Zie LOPE.
Lopik, dorp in de nederl. prov. Utrecht, anderhalf uur gaans bewesten Schoonhoven ; 130 inw.
Lopikerkapel, dorp in de nederl. provincie
Utrecht, anderhalf uur gaans beoosten Lopik, en drie
kwartier gaans bezuiden Uselstein; 270 inw.
Lopitho,het oude Lapethos, kle ne havenplaats
aan de noordkust van Cyprus.
Loppersum, dorp in de nederl. prov. Groningen, vierdhalf uur gaans benoordw. de stad Groningen; omstr. 900 inw.; Teed 1589 veel van de
strooptochten der staatsche troepen.
Lopsen (Cornelis), de leermeester van Erasmus.
Zie AURELIUS (Cornelius).
Lopsen, ook wet Hieronymus-dal genaamd,
voormalig klooster in Z.-Holland, even buiten de
Rijnsburgsche poort te Leiden, was reeds vOOr den
80-jarigen ooriog teniet gegaan en binnen de stad
getrokken ; het beeft gestaan, waar thans de Beestenmarkt te Leiden is.
Lora del Rio, het oude Axali, stad in Spanje,
11 uren gaans benoordoosten Sevilla, op den rechteroever van den Guadalquivir; 7200 inw.
—

—
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Lorca, het oude Eliocroca of lioreis, stad in
Spanje, aan de Sangonera, 15 uren gaans bezuidw.
Murcia ; 20,000 inw.; groote salpeter- en buskruitfabrieken ; zware overstrooming 1802 door het springen van eene waterkom, aangelegd 1792 ter besproeiing van het platteland ; 1823 werd L. bemachtigd door de Franschen.
Lorch, 1) L., of Laurach, bet oude Lauriaeunt,
dorp in den oostenrijkschen Traunkreis, nabij Enns,
had reeds in de 3e eeuw een eigen bisschop, en later
een beroemd klooster, in welks nabijheid nog overblijfselen der oude stad te zien zijn. — 2) L., marktvlek in het Nassausche, 8 uren gaans ten W. Z. W.
van Wiesbaden, aan den Rijn ; 1900 inw.; wijnbouw.
— 3) L., vlek in den wurtembergschen Jaxtkreis,
aan de Hems, 10 uren gaans bezuidw. Ellwangen
2000 inw.
Lord Howards eilanden, I) een gedeelte der Salomons-eilanden in den Stillen Oceaan.
— 2) eene groep in den Stillen Oceaan, bezuidoosten
Sidney. — 3) een der Gezelschaps-eilanden of Society-Islands.
Loredano, aanzienlijk venetiaansch geslacht,
waaruit verscheidene doges voortgesproten zijn. Een
hunner [L. (Leonardo)] stelde de rijks-inquisiteurs
in, die zich reeds spoedig van het gansche gezag
meester maakten hij stierf 1521.
Lorelei. Zie LURLEI.
Lorentz, Lorenz, duitsche (Lorenzo spaansche)
Lorenzstronz, duitsche
naam voor Laurentius.
naam der St.-Laurentius-rivier.
Lorenzo Marquez, rivier in Afrika, in Mozambique, ontlast zich, na eenen loop van 75 mijlen,
in de Lagoa-baai.
Lorenzweiler, dorp in 't groothertogdom
(2 uren gaans van de stad) Luxemburg, aan den
grooten weg van Luxemburg naar Diekirch.
Loreo, marktvlek in de venet. prov. Rovigo,
11 uren gaans bezuidw. Venetia, aan een kanaal ;
3500 inw.
Loreto, i) stad in den Kerkelijken Staat ; zie
2) stad in het Napelsche, in Abruzzo
LORETTO.
ulteriore I, 4 uren gaans benoordw. Chieti ; 6700
inw. — 3) stad in Zuid-Amerika, in Ecuador, op
den linkeroever van de Amazonen-rivier ; vrijhaven.
— 4) stad in Noord-Arnerika, in Neder-California,
45 mijlen benoordw. Cinaloa ; is de ondste nederzetting der Spanjaarden in California.
Loretto, of Loreto, stad in de delegatie Macerata van den Kerkelijken Staat, nabij de uitwatering
van den Musone in de Adriatische Zee, ruim 5 uren
gaans bezuidoosten Ancona ; 9700 inw.; vermaard
als plaats, waarheen bedevaarten gedaan worden naar
het zoogenaamde Heilige Huis (/a easa santa), dat
zich in de prachtige domkerk bevindt, die onnoemelijk rijk is ; al de in deze kerk aanwezige schatten
(o. a. gesehenken van eene groote menigte vorstelijke personen) zijn in 1800 door de Franschen buitgemaakt en weggevoerd ; doch sedert dien tijd is de
rijkdom dier kerk ten deele hersteld door de giften
van vele geloovigen. La easa santa (zegt de vroomchristelijke legende), zijnde het huis, waarin de
heilige Maria, de moeder van Jezus, gewoond heeft,
is omstreeks het jaar 1291 door engelen des hemels
uit Galilea overgebracht naar Dalmatia, en omstr.
vier jaren later nit Dalmatia naar L., waar toen spoedig de prachtige domkerk (kerk van Onze Lieve
Vrouw van L.) gebouwd is ; het in die kerk aanwezige
Maria-beeld is gebeel van cederhout, en wordt ear
de geloovigen voorgesteld als gebeeldhonwd door
den heiligen Lucas.
—

—

—

-
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Lorges

Lorges, vlek in Frankrijk, dept. Loir-Cher (in
het oude Orleanais), 7 urea gaans benoordoosten
Blois; 550 WAY.: heeft zijnen naam gegeven aan de
heeren van L.
Lorges (Jacques de Montgomery, beer van),
diende met onderscheiding onder Frans 1, bracht
leeftocht in Mdzieres, waar Bayard ingesloten zat, en
werd 1545 benoemd tot kapitein van de schotsche
garde des konings. In 1544 verwoestte hij de stad
Lagny, bij wijze van straf-oefening, omdat die stad,
ongehoorzaam was geweest jegens een koninklijk
bevel. Sedert dien tijd kon men de inwoners van L.
niet grievender krenken, dan door hun te vragen :
Hoeveel doet de gerst ? ( Combien vaul l' or g e?).
Jacques de L. kocht 1543 hetslandgoed Montgomery,
en voerde sedert dien tijd den naam van die heerlijkheid ; hij was de vader van den beroemden Montgomery, die bet ongeluk had Hendrik II flood te
steken in een tournooispel; zelf had L. het ongeluk
in 1521 Frans I al spelende eene verwonding ant
het hoofd toe te brengen. — L. (Gui Aldonce van
Durfort van Duras, hertog van), maarschalk van
Frankrijk, broeder van den maarschalk J. H. van
Duras, en neef van Turenne, was luitenant-generaal
in de armee van zijnen oom, toen die groote held
sneuvelde (1675); door L. werd toen bet Leger gered, doordien hij een meesterlijken terugtocht bestuurde, ter belooning waarvoor hij tot maarschalk
verheven werd (1676). In 1692 won hij den slag
van Pfortzheim, en maakte den hertog van Wartemberg krijgsgevangen; in 1693 bemachtigde hij
Heidelberg, doch hij werd teruggeslagen door den
hertog van Baden. Hij stierf 1703.
Lorgues, stad in 't fransche dept. Var, 3 'iron
gaans bezuidw. Draguignan ; 4500 inw.
Lorient, of L'Orient, zeestad en vesting in bet
fransche dept. Morbihan, op de trust van Bretagne,
is een der militaire Vijfhavens van Frankrijk, ligt bij
tie samenvloeiing van den Scoff en den Blavet, aan
hunne uitwatering in den Oceaan, 62 mijlen ten
W. Z. W. van Parijs en circa 8 mijlen ten W. N. IV.
van Vannes; 28,500 inw. Dc stad L. is in 1709 gesticht door de Indische Compagnie, die daar ter
plaatste sedert 1666 een station had. Voor den dapperen Bisson (geb. te Guemene) is te L. een standbeeld opgericht.
Loriol, stad in 't fransche dept. Dr6me, 4 uren
gaans bezuidw. Valence, aan de DrOme ; 2600 inw.
Loriti. Zi e GG LAREANUS.
Lormes, stad in 't fransche dept. Nievre, 7
uren gaans bezuidoosten Clame.cy; 3500 inw.
Loroux (le), of he Loroux 13ottereau, stad in
't fransche dept. Beneden-Loire, 4 tiren gaans benoorden Nantes; 5700 inw.
Lorquin, stad in 't fransche dept. Meurthe,
2 urea gaans bezuidw. Sarrebourg; 2000 inw.
Lorrach, grensstad in Baden, in den BovenRijnkreis, aan de Wiesen, 6 mijlen ten Z. Z. W. van
Freiburg ; 3500 inw.
.
Lorrain (Claude le), till Zi e ...LAUDE.
Lorraine, fransche naam Van Lotharingen.
Lorraine-et-Barrois.Zie 011CM,OTITABINGEN.
1
Lorris, bet oude Lauriacum, stad in 't fransche
dept. Loiret, 5 urea g. bezuidw. Montargis ; 1900 inw.
Lorseh, of Laurisheim, niarktvlek in HessenDarmstadt, prov. Starkenburg, aan de Weschnitz,
ruim 6 urea gaans bezuideti Darmstadt ; 3100 inw.;
overblijfselen eener beroemde abdij.
Lo Ruchama, dochter van den profeet Hosea;
Hos. 1 : 6, 8; 2: 22.
Los, of Looz, belg. stad. Zie Looz.
—

Lot
Los, of Lesa, landschap in Beloedzjistan, tusschen Dzjalawan ten N. en Sindh ten Z.; hoofdplaats Bela.
Losdorp, oudtijds Losdorp, of Lesdorp, dorp
in Fivelgo, prov. Groningen, 2 uren gaans benoordw.
Appingedam; 160 inw., had 15 Sept. 1595 veel te
lijden van eenen strooptocht der staatsche troepen.
Los Herreros (don Manuel Breton de), heroemd spaansch dichter, geb. 19 Dec. 1800 te Quel
(prov. Logrorio), van 1834 tot 1844 rijks-bibliothecads te Madrid, is ook vooral als verdienstelijk tooneeldichter bij uitnemendheid vruchtbaar geweest.
Eene eerste editie van zijne complete werken verscheen in 5 din. (Madrid 1850 en v.).
Losser, dorp in de prov. Overijsel, 2 uren gaans
bezuidoosten Oldenzaal ; 650 inw. (en net de daarbij
behoorendemarke L. ruim 1600 inw.); 21. Sept. 1665
werd L. in brand gestoken door de Munsterschen ; in
den oorlog van 1672 brandde de kerk van L. af.
Lossing (Benson), amerikaansch schrijver en
teekenaar, geb. omstr. 1819 te Bickman in den staat
New-York. Ms de voornaanaste van zijne vele werken noemen wij die over den vrijheids-oorlog, nt.:
Seventeen hundred and Seventy six (New-York 1846
met 70 platen); Livis of the signers of the declaration
of Independence (1847); Pictorial Field Book of the
Revolution (2 din. met ruim 1000 platen, New-York
1848-52); dit laatste work was nauwlijks van de
pees gekomen, then de beroemde drukkerij van Harper (te New-York) door brand ivernield werd, waarbij
de gansche voorraad van dit uitmuntende prachtwerk geheel verloren ging; een door L. vermeerderde
tweede druk verscheen 1855 in het Licht. Behalve
vele andere historische werken heeft men nog van
L. eerie voor schoolgebruik ingerichte 'Geschiedenis
der Vereenigde Staten" (New-York 1854), Our
Countrymen (1855), enz.
Lossini, eiland. Zie LussiN.
Lbssnitz, 1) stad in Saksen, distr. Zwickau,
7 urea gaans ten Z. Z. W. van Chemnitz ; fabriekplaats net 5400 inw. — 2) Ober-L. en Nieder-L.,
twee saksische dorpen, district Dresden, 650 en
770 inw.
Lossolo, stad in Sardinia, 8 urea gaans benoorden Verceil; 6600 inw.
Lot, noon van Haran, trok met zijnen oom Abraham naar Canaan, doch ging later van hem af, en
zette zich neder in Sodom. Door een naburigen koning verslagen en gevangen genomen, werd L. door
Abraham bevrijd. Toen God de stad Sodom ging verdelgen, werd L. gewaarschuwd zich met zijn gezin
te verwijderen en zich naar Zoar te begeven, met
bet uitdrukkelijk bevel daarbij, onderweg niet om te
hijken. De huisvrouw van L., die onderweg even
oinkeek out to zien Nvat cc net Sodom gebeurde,
werd door God in een zoutpilaar veranderd. In eene
bergspelonk uabij Zoar maakten de twee dochters
van 1.. haren vader dronken, twee avonden achtereen, zoodat ze beiden door hem bezwangerd werden ;
ze baarden elk eenen zoon, die Moab en Ammon genoemd, en di: stamvaders werden van de Moabieten
en he Ammonieten. geschiedenis van L. in het
o. T. is to vinden Gen. 11-14.
Lot, he oude 011is, rivier in bet zuiden van
Frankrijk, ontspringt bij Bleymard in de Cevennen
(dept. Lozere), wordt bij Entraigues bevaarbaar, en
valt, na eenen loop van 59 mijlen, bij Aiguillon in de
Garonne. De L. geeft Karen naam aan twee departementen van Frankrijk, nl.: 1) bet departement L.,
tusschen de departementen Correze, Carnal „Aveyron,
Tarn, Haute-Garonne, Lot-Garonne en Dordogne, is
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ruim 72, vierk. mijlen groot, bevolkt met 296,000
zielen, ingedeeld in drie arrondissementen (Cahors,
Gourdon, Figeac), en beeft tot hoofdplaats Cahors;
en 2) het departement Lot-Garonne, tusschen de 6
departementen Dordogne, Lot, Haute-Garonne, Gers,
Landes, Gironde, is ruim 97 vierk. mijlen groot, bevolkt met 332,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen (Agen, Villeneuve, Marmande, Nerac),
en beeft tot hoofdplaats Agen.
Lotan, een vorst der Horieten, was een zoon
van Seir; Gen. 36: 20, 22, 29 ; I Chron. 1 : 38, 39.
Lotharingen, lat. Lotharingia, fr. Lorraine,
vroeger een duitsch hertogdom, op hetwelk de naarn
L. was overgegaan van het oorspronkelijk veel grooter geweest zijnde Lotharingsche rijk, is tegenwoordig een fransch landSchap, dat de departementen
Maas, Moezel, Meurthe, Vogesen en eenige kantons
van 't dept. Beneden-Rijn bevat, en tijdens zijne
wedervereeniging met Frankrijk (1766) eene uitgestrektheid besloeg van 479 vierk. mijlen, bevolkt
met 1,200,000 zielen ; tot dien tijd was het steeds
een twistappel geweest tusschen Frankrijk en Duitschland. Wij zullen ons historisch overzicht van L. in
drie rubrieken splitsen:
I. Het Lotharingsche rijk werd, nadat Lotharius I
afstand van den keizerlijken troon gedaan had, gevormd in 855 ten behoeve van diens tweeden zoon
Lotharius II, naar wien het nieuwe koninkrijk
Lotharingia genoemd werd. Het strekte zich uit tusschen de Maas, de Schelde en den Rijn, tot aan de
zee, en had tot grenzen : Friesland ten N., het. hertogdom Saksen ten N. 0., Frankenland en Zwaben
ten 0., Transjuraansch Burgundie ten Z., Champagne ten Z. W., Vermandois en Vlaanderen ten W.,
de Noordzee ten N. W. Bij den dood van Lotharius II,
die 869 stierf zonder wettige kinderen na to laten,
werd het koninkrijk gedeeld tusschen zijne ooms
Lodewijk den Duitscher en Karel den Kale, en vervolgens tusschen Lodewijk den Jonge en Karel den
Dikke. Door laatstgenoemden werd geheel L. bij zijn
rijk ingelijfd; doch nadat Karel de Dikke afgezet
was (887), kwam L. in het bezit van Arnulf van
Karnten, die het in 895 aan zijnen zoon Zwentibold
schonk. Na diens dood (900) werd L. formeel ingelijfd bij het Duitsche (het Heilige Rootnsche) rijk,
en namens den keizer geregeerd door hertogen. In
954 gaf keizer Otto de Groote, tegen wien Koenraad,
hertog van L., in opstand was gekomen, het hertogdom L. aan zijn eigen broeder Bruno, die het in 959
in twee deelen splitste ( Opper-L. en Neder-L.), welke
van toen of aan elk eenen eigenen hertog hadden.
Opper-L., was het zuiderdeel van L., en lag tusschen
de Vogesen, Burgundie, Champagne en Transrhenaansch Frankenland ; dit gedeelte (Opper-L., doorsneden door de bergketen der Vogesen, en besproeid
door de Moezel, waarom het ook wel genoemd werd
Lotharingia Mosellana) was het landschap, dat naderhand bedoeld werd, als men van het eigenlijke
hertogdom L. sprak (zie rubriek III hieronder). Neder-L., ook genaamd hertogdom Lothier, was het
noorderdeel van L., en lag tusschen Rijn, Maas en
Moezel, waarom het ook wel Lotharingia Ripuaria
genoemd werd ; grensde ten N. aan de zee, ten Z.
aan Opper-L., ten W. aan Vermandois en Vlaanderen,
en bevatte nagenoeg de gansche Nederlanden en
Rijnpruisen. Door Otto II werd het hertogdom Neder-L. geschonken aan Karel van Frankrijk, op den
na den oudsten zoon van Lodewijk IV d'Outremer,
die het hem opdroeg. Toen Otto, de zoon van Karel,
kinderloos stierf (1004), werd het hertogdom geschonken aan Godfried, graaf van Verdun, die tot

opvolgers had : Gothelon (zijn broeder), en Godfried II, bijgenaamd met den Bult (zoon van GotheIon). Toen Godfried II kinderloos stierf, werd zijn
neef Godfried van Bouillon hertog van Neder-L.
(1089); daar deze echter reeds kort daarna zijnen
kruistocht aanvaardde, werd Neder-L. eerst bezeten
door Hendrik van Limburg, vervolgens door Godfried
met den Baard, graaf van Leuven, die er mede beleend werd in 1106. Deze vorst werd de stamheer
der hertogen van Braband.
II. Het hertogdom Lotharingen, oude provincie van
Frankrijk, lag tusschen Cisrhenaansch Duitschland
ten N., den Elzas ten0., Franche-Comte ten Z., Champagne ten Z. W. en W. Het had Nancy tot hoofdstad,
en was ingedeeld in drie baljuwschappen (dat van
Nancy, dat der Vogesen en dat van Vaudrevauge —
het eerste nerd ook genoemd het Fransche baljuwschap, het laatste heette ook het Duitsche baljuwschap). Besproeid wordt L. door eene menigte rivieren, o. a. de Moezel, Maas, Sarre, Meurthe, enz.
Het hertogdorn L. is niets anders dan Opper-L. of
Lotharingia Mosellana (boven vermeld), min eenige
districten, die er van afgenotnen waren. De eerste
hertog van L. was Frederik, broeder van Adalberon,
den bisschop van Metz, en schoonbroeder van Hugo
Capet (959); hij werd door keizer Otto tot hertog
van L. verheven. Zijn kleinzoon Frederik 11 stierf
1033 kinderloos, en werd opgevolgd door Gothelon,
die ook reeds hertog van Neder-L. was. Na den
dood van Gothelon's opvolger Albertus (1048) gaf
keizer Hendrik III bet hertogdom Opper-L. aan
Gerard van den Elzas, den eersten erfelijken hertog
en stamheer van het doorluchtige huis van Lotharingen. Zijne afstammelingen bezaten L. tot 1737.
Doch tijdens de regeeringen der fransche koningen
Lodewijk XIII, Lodewijk XIV en Lodewijk XV was
L. aanhoudend een twistappel, die tot oorlogen aanleiding gaf ; en meer dan eens zelfs was het aan de
hertogen ontweldigd (zoo inzonderheid van 1661 tot
1697). Doch in 1737 werd het, volgens eene met
Frankrijk getroffene schikking, aan honing Stanislas
Leczinski van Polen afgestaan door hertog Frans III,
die het groothertogdom Toskanen als schadevergoeding daarvoor ontving; en na den dood van Stanislas
werd L. voor good bij Frankrijk ingelijfd (1766),
waarvan het toen, vereenigd met het hertogdom Bar,
het grootgouvernement. Lotharingen en Barrois
vormde (zie rubriek III hieronder). Thans laten wij
eene chronologische naamlijst volgen van de
Hertogen van Lotharingen.
Frederik I
959 Jan I
1346
Diderik . (Thierry)
984 Karel I (of II)
1391
Frederik II
1026 Rene en Izabella
1431
Gothelon
1033 Jan II
1453
Albert
1046 Nicolaas
1470
Gerard (eerste erfeRend II en Yolanlijke hertog)
1048
de
1473
Thierry II
1070 Anton
1508
Simon I
1115 Frans I
1544
1139 Karel II (of III)
Matthieu I
1545
1176 Hendrik
Simon II
1608
1205 Frans II
Ferri I
1624
1206 Karel III (ofINT), en
Ferri II
1213
Thibault I
Nicole
1624
1220 Karel IV (of V)
1675
Matthieu II
1251 Leopold
Ferri III
1690
1729
1304 Frans III
Thibault II
1312 Stanislas LeczinFerri IV
1737-1766
Raoul
1328
ski
Ill. Lotharingen en Rarrois, groot-gouvernement
van het oude Frankrijk, gevormd 1766 na de inlij27
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ving van L. bij Frankrijk, lag tusschen Duitschland,
den Elzas, Franche-Comtd, Champagne en Vlaanderen, en bestond nit twee bijzondere gedeelten (het
hertogdom L. en het hertogdom Bar); het bevatte
bovendien de drie bisdommen (Metz, Toni en Verdun), die twee kleine gouvernementen vormden, geenclaveerd in het groote. Uit het groot-gouvernement
Lotharingen en Barrois zijn vier departementen van
Frankrijk gevormd (Moezel, Meurthe, Maas,Vogesen),
behalve dat ook nog een gedeelte aan het dept. HauteMarne, en een ander gedeelte aan het groothertogdom
Luxemburg toegevoegd is.
Lotharingen (het huis van), een der oudste
en doorluchtigste vorstenhuizen van Europa, heeft
tot stamheer Gerard, die afstamde van de hertogen
van den Elzas, en die in 1048 door keizer Hendrik HI verheven werd tot erfelijk hertog van OpperLotharingen. Deze dynastie regeerde over L. gedurende ruim 7 eeuwen, en heeft een aantal uitstekende vorsten voortgebracht (zie hierboven de naamlijst der hertogen van L., en zie ook de artt. KAREL,
LEOPOLD, RENE, enz.). Het bestaat nog tegenwoordig,
en regeert over Oostenrijk, door het huwelijk van
Frans III, hertog van L., met Maria Theresia (1745),
Het huis van L. was gesplitst in een aantal takken,
waarvan de voornaamste heeten : Vaudemont, Mercoeur, Guise, Joyeuse, Chevreuse, Mayenne, Aumale,
Elbeuf, Harcourt, enz.; het is vermaagschapt met
nagenoeg at de vorstelijke huizen van Europa, inzonderheid met die van Frankrijk en van Schotland
(zie MARIA VAN L., MARIA STUART, LOUISE, enz.).
Lotharingen (Claudius, Frans, Hendrik I en
H, Karel van), hertogen van Guise. Zie GUISE (hertogen van).
Lotharingen (Karel van Guise, genaamd
de Kardinaal van), zoon van Claudius van L., hertog
van Guise, en broeder van Frans, hertog van Guise,
was geboren 1525. Op zijn 15e jaar werd hij benoemd tot aartsbisschop van Reims, en in 1555
werd hij kardinaal. Hij was de voornaamste minister
van koning Frans II, die door de bemoeiingen van
den kardinaal van L. in het huwelijk was getreden
met zijne nicht, de vermaarde Maria Stuart. In de
godsdienst-geschillen was de kardinaal van L. rti termate streng tegen de Protestanten, vooral na de
samenzwering van Amboise (1560), die voornamelijk
ten doel had gehad om hero en zijnen broeder, den
hertog van Guise, van het gezag, dat beiden in Ilanden hadden, te berooven. Hij trachtte in Frankrijk
de Inquisitie in te voeren ; doch bet onwankelbare
verzet daartegen van den kanselier L'HOpital en van
bet parlement, belette .hem zulks. 111.j woonde 1561
het colloquium van Poissy bij, en bestreed daar met.
welsprekendheid Theodorus van Beza; niet minder
roem verwierf hij het volgende jaar op het concilie
van Trente. Ontelbare maken predikte hij in de kerken te Parijs met vuur tegen de Calvinisten. Hij stied'
1574 te Avignon. Men moet den kardinaal van L.
niet verwarren met zijnen neef den kardinaal van
Guise, die 1588 ter dood gebracht werd.
Lotharingen (Karel van Frankrijk, hertog
van Neder-). Zie KAREL, van Lotharingen (in tie rubriek der Fransche prinsen).
Lotharius I, keizer van bet westersch-rom.
rijk, oudste zoon van Lodewijk den Vrorne of Zachtmoedige, geb. omstr. 795, werd door zijnen vader
tot mede-keizer benoemd in 817, tegelijk erkend
als koning der Franker, en ram in 820 den titel
aan van koning der Longcharden. Later Wilde Lodewijk nieuwe beschikkingen maken, ten eiucle ook
to zorgen voor zijnen jongsten zoon, Karel (bijge-

naamd de Kale), die geb. was, na de eerste deeling
van zijn rijk; doch nu kwam L. met zijne twee broeders, Lodewijk (den Duitscher) en Pepijn, tegen bunnen vader in opstand, en wierp hem twee keeren
(830 en 833) van den troon ; doch beide de keeren
zag hij zich genoodzaakt de kroon aan zijnen vader
terug te geven. Na den dood van Lodewijk (840)
alleen keizer gebleven, wilde L. zich meester maken
van de landen zijner twee broeders, Karel den Kale
en Lodewijk den Dnitscher; doch deze sloten een
verbond tegen hem, en brachten hem de nederlaag
toe bij Fontenay (of Fontenet) in Auxerrois (841).
Bij een verdrag, dat de drie broeders sloten te Verdun (843), behield L. den titel van keizer, benevens
Italie, Burgundie en de oostelijke provincien van
Frankrijk. Zijne hoofdstad was Aken. Eenige dagen
vOcir zijnen dood deed hij afstand van den keizerstroon, en deelde zijn rijk tusschen zijne drie zonen:
Lodewijk (II) bekwam het koninkrijk Italie met den
titel van keizer ; Karel ontving Provence, tot Lyon;
Lotharius (II) bekwam het land, dat vervolgens
naar hem den naam droeg van koninkrijk Lotharingen. In het jaar 855 stierf L. I, in de abdij van Pram,
in de Ardennen. — L. II, koning van Lotharingen, tweede zoon van Lotharius I, ontving tot zijn
aandeel het land gelegen tusschen den Rijn en de
Maas, welk land naar hem den naam aannam van
Lotharingen (Lotharingia). Hij trad in verhond, eerst
met zijn broeder Lodewijk II van Germanie tegen
zijnen 00111 Karel den Kale, en daarna met dezen
tegen Lodewijk. Hij verstiet zijne vrouw Teutberge
(862) om te trouwen met Valdrade, die sedert tang
zijne bijzit was ; doch de pans dreigde hem met den
banvloek der Kerk, en noodzaakte hem zoodoende,
zijne eerste vrouw terug te nemen. Hij stierf in 869,
van Rome terugkomende, werwaarts hij zich begeven
had om den pans vergillenis te vragen.
Lotharius II, van Supplinburg, keizer van
Duitschland (1125-1137), was hertog van Saksen,
en werd tot keizer verkoren ten nadeele van Frederik, hertog van Zwaben, en van Koenraad, hertog
van Frankeniand. Hij had lang te strijden tegen zijne
beide medestanders naar het keizerschap, en overwon hen slechts met de hulp van den pans en van
den hertog van Beieren, Hendrik den Trotsche. Hij
stierf in Italie, op zijnen terugtocht van eene expeditie, die hij ten behoove van pans Innocentius II
ondernornen had tegen Roger, koning van Sicilie.
Lotharius, koning van Italie, zoon van Hugo
van Provence, werd door zijn vader als mede-koning
aangesteld 931, en in 945 met hem van den troon
gestooten door Berengarius, markies van Ivrea ; deze
werd in eene vergadering, die to Milaan bijeenkwam,
wel is waar genoodzaakt aan L. zijne kroon terug to
geven, doch na verloop van 5 jaren ontdeed hij zich
van L. door middel van vergif (950). De weduwe
van L., met name Adelaide, werd de vrouw van Otto
den Groote.
Lotharius, koning van Frankrijk, zoon van
Lodewijk IV d'Outremer en van Gerberge, de zuster
van keizer Otto I, was geboren 941, en stierf 986. In
952 werd hij tot mede-bestuurder des rijks gekozen
door zijnen vader, lien hij in 954 opvolgde onder
voogdij van Hugo. IN had aanhoudend strijd te
voeren tegen de landsgrooten, oorloogde tegen keizer Otto II, overweldigde Lotharingen, doch werd
reeds spoedig genoodzaakt tot ontruiming van die
provincie, (lie aan zijnen broeder Karel (van Lotharingen) gegeven werd door keizer Otto (977).
Lothian, landschap in Schotland, vormt tegenvvoordig de drie graafschappen Haddington, Linlith-
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gow en Edinburg, die ook de namen dragen van
Oost.-L., West-L. en Middel-L. — Dit laatste,
Mid-Lothian, ligt tusschen Haddington ten 0., Berwick, Peebles en Lanark ten Z., Linlithgow en de
zee ten N., is circa 19 vierk. mijlen groot, bevolkt met
260,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Edinburg.
Voor de beide andere graafschappen L. zie de artt.
HADDINGTON en LINLITHGOW.
Lothier (I,Jertogdom). Zie het art. LOTH A R INGEN
(koninkrijk).
Lothophagen, oudtijds een yolk in WestAfrika, woonde onget•ijfeld naar den kant van Tripolitana, aan welks kust een eiland lag, dat het
eiland der Lothophagen heette, anders genaamd
Menynx (tegenw. Zerbi). Dit yolk wend L. genoemd,
zegt men, omdat het zich voedde met de vrucht van
den lotus-boom, zijnde, naar men meent, eene soort
van jujnbus (Ziziphus lotus). Die boomvrucht bezat
het vermogen, om vreemdelingen hun eigen vaderland te doen vergeten, en hen onwankelbaar gehecht
te maken aan het land van den lotus.
LOtzen, stad en vesting in Oost-Pruisen, 17
uren gaans ten Z. Z. W. van Gumbinnen, aan het
noordeinde van het Lowentin-meer, in bet zoogenaarnde Masnrische Zwitserland ; 3600 inw.; kasteel,
dat reeds van 1285 dagteekent.
Louargat, fransche stad, dept. Cotes-do-Nord,
anderhalf uur gaans benoordoost. Belle-lle-en-Terre ;
4500 inw.
Loudeac, fransche stad, dept. Cates-du-Nord,
ruim 6 mijlen bezuiden St.-Brienc; 6500 inw.; linnenweverijen (toile de Bretagne).
Loudon (John Claudius), engelsch kruidkundige, geb. 8 April 1783 te Cambuslang in Lanarkshire, gest. 1.4 Dec. 1843 te Bayswater. Voornaamste
werk : Arboreluni Britannicum (8 din. Londen1838).
Loudun, het oude Juliodunum, stad in 't fransche dept. Vienne, nabij de Dive, 11 uren gaans benoordw. Poitiers; 4800 inw.; vermaarde abdij van
Ursulienen, welke nonnen beweerden, dat ze betooverd waren geworden door pastoor Urbanus Grandier, op welke aanklacht die ongelukkige priester
ter dood veroordeeld en levend verbrand wend. Het
is de geboorteplaats der gebroeders Ste.-Marthe. In
1611 en 1612 wend te L. eene vermaarde protestantsche synode gehouden.
L0ue, fransche stad, dept. Sarthe, ruim 6 uren
gaans bewesten Mans; 2000 inw.
Loueche, stad in Zwitserland. Zie LEUK.
Lougen, rivier in Noorwegen, stroomt door het
landschap Gndbrandsdalen, en valt, na 20 mijlen
loop, in het Mjiisen-meer.
Lough, in het Iersch een meer, een binnenmeer, een zeeboezem, zooveel als het gaelische woord
loch. De nainen, die men niet op L. viudt, zoeke men
op het woord dat op L. volgt.
Loughborough, stad in Engeland, graafschap Leicester, aan den Soar en het Union-kanaal,
4 uren gaans benoorden Leicester; 11,000 inw.
Lough Lane, een meer in lerland. Zie het
art. KILLARNEY.
Loughman, landschap. Zie LOGHM AN.
Loughrea, markt vlek in lerland, in Connaught,
8 uren gaans ten 0. Z. 0. van Galway ; 3700 inw.
Louhans, stad in het fransche dept. SaoneLoire, aan de Seille, 10 a 11 uren gaans benoordoosten Macon ; 3900 inw.; sterke doorvoer van koopmanschap uit Lyon naar Zwitserland.
Louis, fransche naam voor Lodewijk.
Louis (Antoine), fransch heelkundige, geb. 1723

gerechtelijke chirurgie, doch is voornamelijk bekend,
'doordien het door Guillotin voorgestelde werktuig,
om veroordeelden ter dood te brengen, vervaardigd
werd naar de voorschriften van L., om welke reden
de guillotine spottenderwijze ook wel Louison genoemd word t.
Louisburg, 1) vroeger stad in Noord-Amerika,
ter oostkust van bet eiland Cape-Breton, aan eene
uitmuntende reede, die 2 mijlen in omtrek heeft,
doch des winters bevriest, telde vroeger 10,000 inw.,
doch is thans slechts een schraal bewoond visschersdorp. Het behoorde voorheen aan de Franschen, die
het 1713 versterkten tot eene ontzagwekkende vesting, welke echter, na een langdurig beleg doorstaan
te hebben, 17 Juni 1745 doer de Engelschen werd
genomen, die het 1758 nogmaals bemachtigden. Op
de hoogte van L. in 1781 zeeslag tusschen de Engelschen en Franschen. — 2) stad in Wurtemberg;
zie LUDWIGSBURG. - 3) visschersdorp in het schotsche graafschap Caith, is eene buitenwijk van de
stad Wick.
Louise van Savoje, hertogin van Angouleme,
dochter van Filips, hertog van Savoje, geb. 1476,
trouwde 1488 met Karel van Orleans, graaf van Angonleme, die Frans 1 bij haar verwekte. Zij was regentes van Frankrijk gedurende den krijgstocht van
Karen zoon in het Milaneesche (1515) en gedurende
de gevangenschap des konings: zij regeerde met vrij
veel bekwaamheid, en sloot met Margareta van Oostenrijk (1529) het verdrag van Kamerijk (bekend
onder den naam van Vredc der Dames); maar zij
ontsierde haar bewind door bare buitensporige gierigheid. Zij stierf 1531. Zij heeft een Dagboek nagelaten, dat opmerkelijke, zoo historische als haar
hniselijk leven betreffende bijzonderheden bevat (deel
16 der Memoires relatifs a l'hisloire de France. Toen
deze vorstin, weduwe zijnde, reeds op jaren begon
te komen, hood zij hare hand aan den connetable
van Bourbon aan, die haar aanzoek echter op krenkende wijze afsloeg. Van dat oogenblik af veranderde hare liefde in haat: zij stelde allerlei pogingen
in bet werk orn den connetable van een gedeelte
zijner bezittingen te berooven, en maakte bet hem
zoo ondragelijk, dat hij zich eindelijk genoodzaakt
zag bet land te verlaten, terwijl hij toeu een der
bitterste vijanden van Frankrijk werd.
Louise van Lotharingen, koningin van Frankrijk, dochter van Nicolaas van Lotharingen, graaf van
Vaudemont, geb. 1554, trouwde 1575 met Hendrik III, koning van Frankrijk. De invloed, dien de
jonge koningin op den koning scheen te zullen uitoefenen, verontrustte Catharina de Medicis, die
daarom aan L. boosaardiglijk den raad gaf, toch
vooral gees gelegenheid voorbij te laten gaan om
den honing de eene of andere verkeerdheid van zijn
gedrag onder het oog te brengen. Die aanboudende
aanmerkingen en vermaningen deden juist wat Catharina er van verwacht had : ze maakten, dat Hendrik ze reeds spoedig vervelend begon te vinden, en
van dat oogenblik af veranderde zijne liefde in onverschilligheid. Na zijnen dood nam L. de wijk naar
Moulins, waar zij 1601 stierf ten gevolge van den
buitensporig strengen leefregel, dien zij zich zelve
opgelegd had.
Louise (Auguste Wilhelmine Amalie), koningin
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te Metz, heeft zich verdienstelijk gemaakt jegens de
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van Pruisen, dochter van hertog Karel van Mecklenburg-Strelitz, gel). 10 Maart 1776, trouwde 1793
met den toenmaligen kroonprins, later koning Frederik Wilhelm 111 van Pruisen, en was in alle opzichten een toonbeeld van vrouwelijke deugden. Bij
de innige liefde van haren gemaal genoot zij teveus
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de algemeene gehechtheid en vereering der pruisische natie. Na den slag van Jena (1806) was haar
weergaloos gedrag het eenige, waardoor de koning
weerhouden werd zich aan wanhoop over te geven
in den tijd van fransche verdrukking, die toen voor
Pruisen eeuen aarivang nam. Bij gelegenheid van een
bezoek, dat zij aan haren vader bracht, stierf zij 19
Juli 1810 op het kasteel Hohenzierig in Strelitz. In
het park van het kasteel te Charlottenburg, waar
.sedert 1840 het stoffelijk overschot van haren gemaal bij het bare rust, is haar een praalgraf opgericht.
Louise van Orleans, koningin der Belgen, oudste dochter van Lodewijk rilips, koning van Frankrijk, geb. 1812 te Palermo, gest. 1850, werd 1832
uitgehuwelijkt aan Leopold (van Saksen-Coburg),
koning der Belgen, als een waarborg voor de eenstemmigheid tusschen Frankrijk en Belgie. Zij stierf
kort na haren vader, wiens troonverlies haar gemoed
hevig geschokt had.
Louise Marguerite, prinses van Conti. Zie
het art. CONTI.
Louise de Guzman. Zie GUZMAN.
Louise de Coligny, dochter van Gaspard de
Coligny (zie COLIGNY) en Charlotte de Laval, geb.
28 Sept. 1555, trad reeds 1571 in den echt met
een fransch edelman, Charles de Teligny, die, even
als haar vader, in den gevloekten Bartholomeiisnacht
vermoord werd. In 1583 koos prins Willem van
Oranje haar tot zijne (vierde) gemalin; het huwelijk
werd 1 1 April in de kerk te Delft voltrokken ; zij
blonk uit door deugden, schonk 29 Jan. 1584 het
leven aan prins Frederik Hendrik, doch verloor nog
in datzelfde jaar haren gemaal, door het moordschot
van Balthazar Gerards (10 Juli). Op een uitstap naar
Frankrijk werd deze algemeen geachte vorstin ziek,
en stierf 13 Nov.1620 te Fontainebleau ; 24 Mei 1621
werd haar lijk in den vorstelijken grafkelder te Delft
bijgezet.
MARIE-LOUISE.
Louise-Marie. Zie M
Louisiaden (archipel der), g ► oep eilanden
behoorende tot den binnengordel der australische
eilanden, bezuidoosten Papua ; de L. werden ontdekt
1769 door Bougainville, en zijn 1792 door de Franschen bezocht; de voornaamste eilanden der L. zijn:
d'Entrecasteaux, Jurien, St.-Aignan, Rossel, enz. De
bewoners, tot het Papua-ras behoorende, loopen geheel naakt, en zijn oorlogzuchtig en woest.
Louisiana, een der zoogenaamde zuidelijke
staten van de Noord-Amerikaansche Unie, grenst ten
Z. aan de golf van Mexico, ten 0. aan den staat Mississippi, waarvan het grootendeels door de rivier
Mississippi gescheiden wordt, ten N. aan Arkansas,
ten W. aan Texas, is 1945 vierk. mijlen groot, bevolkt met 720,000 zielen, en heeft sedert 1847 Baton-Rouge tot hoofdstad (vroeger hekleedde NieuwOrleans dien rang). Dit land werd ontdekt door een
Spanjaard, nl. Hernan Soto, en vervolgens door een
Franschmari, met name Thomas Albert (1504). Onder de regeering van Lodewijk XIV, ter eere van
wien dit land den naam van L. ontving, vestigden
de Franschen er ettelijke kolonien (zoo o. a. La Salle
1682, Yberville 1698, Crozat 1712); tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XV werd L. afgestaan aan
de West-Indische Compagnie of Mississippi-maatschappij, en diende ten grondslag voor de kansberekeningen van den al te befaamden Law (1717
—1720); vervolgens werd L. afgestaan aan de fransche Compagnie der Indien. In 1717 was de stad
Nieuw-Orleans gesticht ; in weerwil daarvari echter
was L. nog altijd bevolkt met wilde stammen, en

vond men er slechts eenige fransche factorijen langs
de kust, zoodat L. eigenlijk niet gezegd kan worden
in bet bezit der Franschen te zijn geweest. In 1763
deed Lodewijk XV afstand van het beoosten den
Mississippi liggende gedeelte van L. aan Engeland,
terwijl hij aan Spanje het westgedeelte afstond, dat
intusschen bij het verdrag van St.-Ildefonso (1800)
aan Frankrijk teruggegeven werd ; maar Bonaparte,
die geen kans zag om die kolonie tegen de Engelschen te verdedigen, verkocht haar (1803) voor 80
millioen aan de Vereenigde Staten. In den oorlog
van 1 812 werd L. door de Engelschen overweldigd,
doch uitmuntend verdedigd door generaal Jackson,
die 1815 bij Nieuw-Orleans eene groote overwinning op de Engelschen bevocht. Bij bet uitbarsten
van den burgeroorlog in de Vereenigde Staten (1862)
koos L. de zijde der Geconfedereerden, d. i. der zuidelijke (slavenhoudende) staten.
Louisville 1) stad in den n.-amerik. staat
Kentucky, aan den Ohio, 10 mijlen bewesten Francfor• en 17 mijlen bezuidw. Cincinnati ; in 1810
slechts 1400 inw., in 1866 reeds 77,000. — 2) stad
in den n.-amerik. staat New-York, 32 mijlen ten
N. N. W. van Albany; 2300 iuw. — 3) stadje in
den n.-amerik. staat Georgie, hoofdplaats van het
graafschap Jefferson ; 500 inw.
Louie, stad in Portugal, prov. Algarve, circa
4 uren gams benoorden Faro ; 8500 inw.; in de
nabijheid bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw
da Piedade (van Godsvrucht).
Louie (markies van), geb. 1785 te Lissabon,
ijverig aanhanger van Napoleon, aan wien hij een
korps van 8000 man deed overgaan ; later ging hij
naar Brazilie, en keerde 1821 van daar naar Portugal terug net koning Jan VI, met wien hij van jougs
of aan bevriend was geweest ; doch de haat der absolutisten in Portugal was onverzoenlijk tegen L.,
en 1 Mei 1824 werd hij vermoord. — L. (hertog
van), zoon van den vorige, geb. 1801, trad 1827 in
den echt met de infante Anna da Jesus Maria van
Portugal.
Loup (Saint-), de heilige Lupus, geb. te Toul,
bisschop van Troyes sedert 427, redde (lie stad van
de vernielzucht van Attila, dien hij vermurwde door
zijne smeekbeden (451), en stierf 479. Kerkel. gedenkdag 29 Juli. — L., een andere heilige, was
bisschop van Lyon, en stierf omstr. 540 ;kerkel.
gedenkdag 25 Sept. — L., nog een fransche heilige, meer algemeen St.- Leu genaamd, was bisschop
van Sens onder Clotarius II, en stierf 623 ; kerkel.
gedenkdag 1 Sept.
Loup, abt van Ferrieres in Gatinais, een der
beste fransche schrijvers uit de 9e eeuw, stond in
hooge gunst bij Lodewijk den Vrome en bij Karel
den Kale ; door L. werd bijgewoond : het concilie
van Verneuil (844) en het tweede concilie van Soissons (853). Zijne geschriften verschenen bijeen in
't licht (1664, in 40). Door L. werd de bibliotheek
der abdij Ferrieres aangelegd.
Louqsor. Zie LuKson.
Lourdes, stad in 't fransche dept. HautesPyrenees, aan den uitgang van 't Lavedan-dal, 3 uren
gaans benoordoosten Argeles ; 4500 inw.; voorheen
vesting ; bestond reeds ten tijde van Cesar ; was in
de middeleeuwen hoofdstad van Lavedan in Bigorre.
Louristan, fransche naarnvorm voor Luristan.
Louroux Beconnais (le), stad in het fransche dept. Maine-Loire, 3 mijlen benoordwesten
Angers ; 2400 inw.
Louth, stad in 't engelsche graafschap Lincoln,
9 uren gaans benoordoosten Lincoln; 11,500 inw.—
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L., graafschap in het noordelijk gedeelte der iersche

koning van Engeland, deed er 1418 de vestingwerken slechten; 1196 sloten Filips-August en Richard
Leeuwenhart te L. een vredesverdrag.
Louvigne du Desert, stad in het fransche
dept. Ille-Vilaine, 4 uren gaans benoordoosten FouOres ; 3600 inw.
Louvois, dorp in het fransche dept. Marne,
ruim 3 uren gaans benoordoosten Epernay, tot markizaat verheven ten behoeve van den kanselier Letellier, vader van den beroemden Louvois.
Louvois (Francois Michel Letellier, markies
van), minister van Lodewijk XIV, zoon van den kanselier Letellier, geb. te Parijs 1641, werd 1654 benoemd tot opvolger zijns vaders als secretaris van
staat voor het departement van oorlog, en kwam
1666 in het ministerie. Met een helder doorzicht en
vol werkijver, verzekerde hij door zijne verstandige
maatregelen den goeden uitslag der veldtochten in
Thanderen (1667) en Franche-Comt6 (1668). Maar
daarentegen legt men hem ook ernstige misslagen
ten laste ; door zijne trotsche aanmatiging braken
de 1672 met Holland aangeknoopte onderhandelingen af, hij overlaadde den doge van Genua met minachting (1685); liet twee malen (1674 en 1689)
den Palts te vuur en te zwaard verwoesten ; droeg
veel bij tot de herroeping van het Edict van Nantes,
en legde eerie buitensporige strengheid tegen de
Calvinisten aan den dag (1686). Zijne wreedheden
en zijn hoogmoed gaven zelfs aan Lodewijk XIV
eindelijk aanstoot, en naar men wil stond L. op het
punt om in ongenade te vallen, toen hij 1691 plotseling kwam te sterven. Men hield het er your, dat
zijn dood het gevolg was van vergiftiging. Sandraz
de Courtilz heeft nitgegeven het Testament politique
de Louvois (Parijs 1695).
Louvre, lat. Lupara, een der schoonste monumenten van Parijs, op den rechteroever van de Seine,
diende langen tijd tot residentie der koningen. Het
was aanvankelijk slechts een toren, in 1204 gebouwd
door Filips-August om te dienen tot staatsgevangenis, terwijl de koningen er later hunne bibliotheek
hielden. De opvolgers van Filips lieten hij dien toren
galerijen bouwen, die telkens werden uitgelegd en
bijgebonwd, en eindelijk tot aan de Tuilerien reikten.
Karel V was de eerste, die zijne residentie in het
Louvre vestigde; en na hem heeft het meerendeel der
koningen er verblijf gehouden, tot op Lodewijk XIV
die de voorkeur gaf aan Versailles. Sedert dien tijd
heeft men in het Louvre de verschillende academien
hunne vergaderingen laten houden, en ook de koninklijke drukkerij werd daar gevestigd. Onder het
le keizerrijk werd het Louvre een museum, en die
bestemming heeft het behouden. De vorsten, die het
meest tot de vergrooting en verfraaiing van het L.
hebben bijgedragen, zijn: Karel V, Lodewijk XII,
Frans I, Hendrik II, Hendrik IV, Lodewijk XIII,
Lodewijk XIV en Napoleon I. De grootste kunste,
naars hebben er hunne talenten aan besteed ; o. a.
Pierre Lescot, Jean Goujon, Philibert Delorme, Claude
Perrault, Soufflot, en in onze eeuw Fontaine, Percier,
Visconti. Voor Napoleon III was de roem weggelegd het L. te laten voltooien (1855).
Louza, stad in Portugal, prov. Beira, 7 uren
gaans bezuidoosten Coimbra, aan den voet van den
berg L., waar men sneeuw en ijs verzamelt voor het
verbruik to Lissabon; 3500 inw.
Zie EUVEN.
Zi
Lovania,
Lovat; (Simon Frazer, lord), een Schot, geb.
1657, omhelsde eerst de partij van den pretendent
Jacobtis 111, (loch verliet die na den slag bij Inverness (1715) mu zich te verklaren voor koning

prov. Leinster, is circa 15 vierk. mijlen groot, bevolkt met 107,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats
Dundalk. Drie uren gaans bewesten Dundalk ligt het
vervallene stadje L. (600 inw.), waarnaar het graafschap genoemd is, en waarbij ruinen van eene eertijds beroemde abdij.
Louthf Ali khan, zoon van Dzjaafar-khan,
en een der pretendenten naar den Perzischen troon,
uit het geslacht van Zend, werd omstr. 1770 geboren, behaalde op zijn 19e jaar eene uitstekende overwinning op Aga-Mohammed, den mededinger zijns
vaders; volgde Dzjaafar in zijne aanspraken op, maar
werd verslagen en gevangen genomen door Mohammed, die hem 1794 met zijne geheele familie ter
dood liet brengen. Met L. eindigde de dynastie van
Zend, welke door die der Kadzjars vervangen werd.
Louvain, fransche naam voor Leuven.
Louveciennes. Zie LUCIENNES.
Louvel (Louis Pierre), zadelmakersknecht, geb.
te Parijs 1783, vermoordde 1820, bij het uitgaan
van de opera, den hertog van Berry, necf van Lodewijk XVIII; tot deze tnisdaad was L. gebracht door
staatkundig fanatisme ; door den laatsten prins die
de koninklijke familie konde voortplanten te dooden,
wilde hij den oudsten tak der Bourbons voor goed
uitroeien. Hij werd door het hof der pairs ter dood
veroordeeld, en onderging 7 Juni 1820 zijne straf
met vastberadenheid, en betuigende, dat hij gem
medeplichtigen had.
L'ouverture (Toussaint-), neger, geb. op
St. Domingo 1743, had eenig, onderwijs genoten.
Hij ontving met dankbaarheid het decreet, waarbij
de vrijheid der zwarten geproclarneerd werd, was
den franschen generaal Laveaux behulpzaam om de
Spanjaarden en Engelschen van het eiland te verdrijven en een opstand der mulatten te dempen
(1795): werd ter belooning benoemd tot brigadegeneraal, vervolgens reeds spoedig divisie-gent. en
eindelijk generaal-en-chef der troepen op St.-Domingo ; hij herstelde de orde en de krijgstucht,
maar verklaarde zich weldra onafhankelijk, en liet
zich als levenslang president uitroepen (1800). Hij
weigerde den generaal Leclerc te erkennen, die derwaarts gezonden was om het fransche gezag te herstellen (1802); doch zag zich genoodzaakt te capituleeren, werd toen als samenzweerder gevankelijk
naar Frankrijk gebracht, en op het fort Joux opgesloten, waar hij 1803 stierf.
Louvet de Couvray (Jean Baptiste), een
conventioneel, geb. te Parijs, 11 Juni 1760 ; was
eerst bediende bij een boekhandelaar, trad daarna
op als schrijver van een niet zeer zedigen roman
(les Amours de Faublas, 1787), werd als aanhanger
der revolutie 1792 naar de nationale Conventie
afgevaardigd door 't dept. Loiret, schaarde zich
onder de Girondijnen, en verklaarde zich tegen Robespierre. Met de Girondijnen verbannen en buiten
de wet gesteld, zwierf hij eenigen tijd rond in Bretagne, daarna in Gironde, en hield zich schuil tot
na den dood van Robespierre. Hij kwam in 1795
weder in de Conventie, werd daarna lid van den
Raad der Vijfhonderd, was dat tot Mei 1797, en
stierf '25 Aug. van dat jaar. Hij schreef den Senlinelle,
een dagblad, bestemd ow onder bet yolk de revolutionaire denkbeelden te verspreiden. Hij heeft, behalve zijn Faublas, nog eenige minder bekende romans, en ook Memoires geschreven.
Louviers, lat. Luparia, stad in het fransche
dept. Eure, aan de Eure, 3 mijlen benoorden Evreux ;
11,000 inw.; was voorheen vesting ; Hendrik V,
—
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Loveira

George I, die hem met eerbewijzen overlaadde en
tot gouverneur van Inverness benoemde met den
titel van lord Lovat ; maar diens opvolger (George II)
in 1745 verraden hebbende, om deel te nemen aan
kuiperijen ten voordeele der Stuarts, werd L. 1747
onthoofd; hij was 80 jaren oud, doch onderging
zijne straf met koelbloedigheid.
Loveira (Vasco), eerste schrijver van den roman Amadis de Gaule, geb. in Portugal, omstr. 1270,
onderscheidde zich in dienst van Ferdinand IV, koning van Castilie, en stierf 1325. Zijn Amadis bestow' oorspronkelijk uit slechts 4 boeken, doch is,
door anderen voortgezet, tot '24 boeken aangegroeid,
en overgezet in alle talen ; de beste fransche vertaling is die van graaf Tressan (Amsterdam 1779).
Lovelace (Richard), engelsch dichter, geb.
1618 te Woolwich in Kent, uit onders, die tot eene
rijke familie behoorden, schitterde eenigen tijd aan
het hof van Karel I door zijne schoonheid, zijne wellevendheid en zijn vernuft; offerde zijne geheele
tortilla op voor de zaak des konings, zat eenigen tijd
te Londen gevangen, trail daarna in fransche dienst
met den graad van kolonel, kwam omstr. 1648 te
Londen terug, en stierf er in armoede 1658. Eene
dame, die hij beminde, genaamd miss Lucy Sacheverell, heeft hij bezongen onder den naam van
Lucasta; tijdens zijne ballingschap trad die dame in
bet huwelijk, hetgeen hem veel verdriet veroorzaakte.
Hij heeft ook eenige tooneelstukken geschreven.
Deze L. heeft niets antlers clan den naam gemeen
met lien L., dies Richardson (in zijne Clarisse) heeft
geschetst als het toonbeeld van den vronwen-verleider
met vellijnde manieren ; laatstgenoemde is louter
eel) denkbeeldig personage.
Lover (Sam.), geb. 1797 te Dublin, sedert 1837
te Londen gevestigd als portret- en miniatuurschilder, heeft tevens naam gemoakt als dichter en schrijver van iersche legenden en verhalen.
Lovere, stad in het Lombard.-Venetiaansche,
4 mijlen benoordoosten Bergamo; 4300 inw.
Lowas, een voik in het binnenste bergland van
Achter-Indie, behoort waarschijnlijk tot de Shanvolkeren, en heeft wetlicht den algemeeneri naam
.Laos" does ontstaan.
Lowat, of Lowot, rivier in West-Rusland, ontspringt in het gouvt. Witebsk, staat door een kanaal
in gemeenschap met eene zich in den Dwina ontlastende rivier, en valt na 56 mijlen loop in het Ilmenmeer, 9 uren gaans bezuiden Nowgorod.
Lowatz, of Lofdzja, ook Lowdzje, stad in het
turksche ejalet Widdin, aan de Osma ; 15,000 inw.
Lowe (sir Hudson), geb. 1770 in Ierland, diende

in de oorlogen tegen Frankrijk, werd 1815 gouverneur van St.-Helena en als zoodanig tevens cipier
over Napoleon I. Hij slier( 10 Jan. 1844 met den
rang van luitenant-generaal. Over de strenge wijze
waarop hij Napoleon bewaakt had herhaaldelijk blootstaande aan afkeurende oordeelvellingen, schreef hij:
Memorial relatif a la coptivite de Napoleon 4 Ste.Helene (2 dln. Parijs 1830). Uit de dagboeken van
L. putte Forsyth de stof voor zijne History of the
captivity of Napoleon (2 dln. London 1853).
Lowell, fabriekstad in de Vereenigde Staten,
op de grenzen van Massachnssets en New-Hampshire, 5 mijlen benoorden Boston, aan den Merrimack, bij eenen val van die rivier, die een aantal
fabrieken in gang zet ; 37,000 inw.; spoorweg
van L. naar Boston. Deze stad bestaat eerst sedert
1813, en is genoemd naar een der indnstrieelen, die
de eerste katoen-fabrieken in de Vereenigde Staten
hebben opgericht.

Loyola
LoWen, duitsche naam voor Leuven.
Lbwenberg, stad in pruis. Silezie, 6 a 7 uren
gaans ten W. Z. W. van Liegnitz, aan den Bober;
5500i nw.

Lbwendal (Ulrik Fred. Woldemar, graaf van),
maarschalk van Frankrijk, was de zoos van een
bastaard van Frederik 111, koning van Denemarken,
en in 1700 te HambOrg geboren. Hij diende achtereenvolgend in Oostenrijk, Polen, Rusland en Frankrijk ; hij onderscheidde zich : in de keizerlijke legers,
bij den slag van Peterwaradin, bij het beleg van
Temeswar, en bij dat van Belgrado; in het pootsche
leger, bij . de verdediging van Krakau (1733), en in
de veldtochten van 1734 en 1735 aan den Rijn; in
bet russische leger, bij het beteg van Otsjakof, en in
den slag bij Choczim ; en eindelijk in de fransche
legers, in den slag van Fontenoy en bij het beleg van

Bergen op Zoom, dat hij, ofschoon het voor onneembaar werd gehouden, in 1747 stormenderhand inram, waarvoor hij verheven werd tot maarschalk
van Frankrijk. Hij stierf 27 Mei 1755.

LOwenhaupt, zweedsch generaal. Zie het art.
LEWENHAUPT.

Lowestoft, stad in Engeland, graafschap Suffolk, aan de Noordzee, 7 a 8 mijlen benoordoosten
Ipswich ; 6800 low.; druk bezochte zeehaden ; op de
hoogte van L. 1665 zeeslag tusschen de Engelschen
en Hollanders.
Lowicz, versterkte stad in russ. Polen, ruim 6
mijlen bewesten Warschau ; 5000 inw.
Lowlands, d. i. Laaglanden, naam welken
men geeft aan zuidelijk Schotland, in tegenstelling
van Highlands (Hooglanden). Zie HIGHLANDS.
LOW0SitZ, dorp in Bohemen, 1 uur gaans bezuidw. Leitmeritz; 800 inw.; overwinning van Frederik II, koning van Pruisen, op de Oostenrijkers
in 1756.
Lowth (doctor Robert), engelsch criticus, geb.
te Winchester (in Hampshire) 1710, trad in den
geestelijken stand, werd in 1741 te Oxford benoemd
tot professor der poezie, was achtereenvolgend bisschop van St.-David, van Oxford en van Londen, en
stierf 3 Nov. 1787. Hij is vooral bekend door zijn
werk: De sacra poesi Hebrworum (nieuwe editie
Leipzig 1815).
Loxa, stad in Spanje. Zie LOJA.
Loyalisten, naam (lien men in Engeland gaf
aan hen, die zich, na de verdrijving van de Stuarts, gehecht toonden aan de nieuwe dynastic.— In Amerika,
werden tijdens den vrijheidsoorlog L. genoemd allen,
die partij kozen your het Britsche gouvernement,
en zich tegen den opstand der kolonien verklaarden.
Lo yang, stad in China, prey. Ho-nan, was
langen tijd de hoofdstad des rijks.
Loyola, 1) dorp en klooster in Spanje (in
Guipuzcoa), 5 a 6 uren gaans beznidw. San-Sehastiano ; is de geboorteplaats van Ignatius, den stichter
der Jezureten-orde, (lie zell veelal Loyola genoemd
work (zie LOYOLA). - 2) stad in de republiek
Ecuador, 13 a 14 mijlen benoordw. Jaen de Bracamoroo
L , yiaon ldaen voet der Andes-bergen ; gesticht 1542.
(Ignatius van), eigenlijk Inigo Lopez
de Recable, stichter van de orde der Jezureten, geb.
1491 te L. in Cuipuzcoa, aanvankelijk page, vervolgens officier in spaansche krijgsdienst, wend ten
gevolge van eene beenbreuk een godsdienstig dvveeper, deed eene hedevaart naar Jeruzalern, studeerde
vervolgens, en stichtte gemeenschappelijk met Laynez, Rodriguez, enz. de orde der Jezuieten, die 27
Sept. 1540 door pans Panlus HI voorloopig, doch
1543 voor goed bekrachtigd werd. Reeds in 1541
-

Lucanie

Loysden
tot eersten generaal der orde benoemd, was L. ijve
rig in de weer ter bekeeriug van ongeloovigen tot
het Christendom. Hij stierf 31 Juli 1556, werd 1599
door paus Paulus V zalig gesproken, en 1622 door
Gregorius XV gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 31 Juli.
Loysden, oude naam van 't utr. dorp Leusden.
Loyson (Olivier), fransch luitenant-generaal,
geb. omstr. 1765 te Danivilliers, gest. 1816, onderscheidde zich bij verscheidene gelegenheden, o. a.
bij Wertingen, Guntzburg en Austerlitz (1805). Den
13 Vendetniaire jaar 1V voerde hij onder Bonaparte
het bevel over de troepen, die de Nationale Conventie tegen de Parijsche sectien verdedigden.
Lozere (berg), lat. Lesura mons, berg in de
keten der Cevennen, in 't fransche dept. Lozere,
waaraan de L. zijnen naam geeft, ligt bezuidoosten
Mende, en is ongeveer 1700 nederl. ellen hoog.
Het fransche departement L. is circa 94 vierk. mijlen groot, bevolkt met 138,000 zielen, ingedeeld in
drie arrondissementen (Mende, Marvejols en Florae),
en heeft de stad Mende tot hoofdplaats.
Lu, marktvlek in Piemont, 4 uren gaans benoordwesten Alessandria ; 3000 inw.
Luanco, havenstadje in de spaansche prov.
Asturie, 6 uren gaans benoorden Oviedo ; 1400 inw.
Luarca, havenstad in Spanje, aan de uitwatering van den Negro in de Biskaaische Zee; 2300 inw.
Lubben, stad in Pruisen (Brandenburg), 8 m
len bezuidw. Frankfort aan de Oder ; 5600 inw.
Lubeck, 1) lat. Lubeca, of Lubecum, een der
vier vrije steden van Duitschland, links aan de
Trave, heeft 27,000 inw. (zonder de voorsteden, die
nog ruim 4000 inw. hebben), en bezit een rechtsgebied van circa 6 vierk. mijlen, waartoe ook het
stadje Travemunde behoort, benevens 52 dorpen en
52 buurtschappen (allen met de stad L. te zamen
bevolkt met circa -50,000 zielen). De stad L. werd
gesticht 1144 door Adolf van Holstein ; werd daarna
(van 1148 af) bezeten door de hertogen van Saksen, Hendrik den Trotsche en Hendrik den Leeuw,
werd 1192 veroverd door Alfons van Holstein, en
1203 door Woldemar, hertog van Sleeswijk ; toen
stelde L. zich onder de bescherming van den keizer
(Frederik II) en werd 1226 tot eene vrije rijksstad
verklaard. Door haar uitgebreid handelsverkeer meer
en meer toenemende in bloei, werd L. de hoofdstad
van het Hanse-verbond, en hield zich nog staande
na het verval van dien bond (16e eeuw), maar begon
in de 17e eeuw zelf in welvaart af te nemen ; 1806
werd L. stormenderhand door de Franschen ingenomen, die • toen de muren sloopten. Van 1810 tot
1814 maakte L. deel uit van het departement der
Monden van de Elve, het noordelijkste van al de
departementen van het Fransche keizerrijk ; mar
zelf was L. Diets meer dan eene arrondissementshoofdplaats ; bet is de geboortestad van Jungius,
Mosheim, Meibomius, Gottfr. Kneller, enz.
Lubeck, 2) een tot het groothertogdom Oldenburg behoorend prinsdom in het holsteinste landschap Wagrien, om het Eutiner-meer, langs de Trave,
is 6,1 vierk. mijl groot, heeft 22,000 bewoners in de
stad Eutin (een marktvlek) en 82 dorpen, was vroeger een bisdom, en werd 1802 (met uitzondering
van eenige dorpen, die aan de vrije stad Lubeck gegeven werden) toegewezen aan den hertog van Oldenburg.
Liiben, stad in pruis. Silezie, 6 uren gaans benoordoosten Liegnitz ; 4600 inw.
Lubersac, stad in het fransche dept. Correze
3 uren gaans bewesten Uzerche; 4000 inw.
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Ltibitz, of Liibz, stad in bet groothertogdom
Mecklenburg-Schwerin, aan de Elde, 3 uren gaans
bezuidoosten Schwerin ; 2400 inw.
Litbke (Wilh.), duitsch kunsthistoricus, geb.
17 Jan. 1826 te Dortmund, eerst prof. van de geschiedenis der bouwkunde aan de akademie van
bouwkunde te Berlijn, sedert 1861 prof. te Zurich.
Van zijne vele uitmuntende werken noemen wij inz.:
Vorschule zur Geschichte der Kirchenbaukunst des
Mittelalters (4e druk Dortmund 1858); Die mittelalterliche Kunst in Westfalen (Leipzig 1853 met
atlas); Geschichte der Architektur (2e druk Leipz.
1858); Der Todtentanz in der Marienkirche zu Berlin
(Berlijn 1861); Geschichte der Plastik (Lpz. 1863);
Grundriss der Kunstgeschichte (Stuttg. 1861).

Litbker (Friedrich), duitsch philoloog, geb.
18 Aug. 1811 te Husum, werd 1850 van zijne betrekking als rector der geleerdenschool te Flensburg ontheven, was van 1851 tot 1863 directeur
van 't gymnasium te Parchim, en ging toen stil leven
te Brunswijk. Onder zijne werken munt vooral nit:
Reallex ikon des classischen Alterthums (2e druk Leipzig 1860).
Lublau, magyaarsch Lub16, veelal Oud-L. genaamd, kroonstad in 't hong. comitaat Zips, aan den
Poprad, 6 uren gaans benoordoosten Kesmark ; 2000
inw.; (id kasteel ; drie kwartier gaans van daar het
dorp Nieuw-L. met 1000 inw. en het veelbezochte
heilbad-L.

Lublin, stad in het nude Polen, tegenw. Russisch, vroeger hoofdplaats van een paltsgraafschap,
tegenw. van een gouvernement, ligt 19 mijlen bezuidoosten Warschau, aan de Bistricza ; 18,300 inw.
(waaronder een igroot aantal Joden). Het gouvernemeat L., gevormd nit het vroegere paltsgraafschap
L. benevens gedeelten van Chelm en Belzk, is circa
549vierk. mijlen groot, en bevolkt met 952,000 zielen.
Lublinitz, stad in pruis. Silezie, aan de Malapane, 7 mijlen ten 0. N. 0. van Oppeln ; 2400 inw.
Lubny, of Lubnu, stad in 't russ. gouvt. Poltawa, aan de Soela, 16 mijlen ten W. N. W. van
Poltawa ; 2800 inw.; was vroeger eene vesting, en
doorstond een langdurig beleg van Karel XII van
Zweden.
Liibtheen, marktvlek in Mecklenburg-Schwerin, 4 uren gaans bezuidw. Hagenau, ligt aan de
Regnitz, heeft 3500 inw.
Zie Luau.
Luc, 1 ) dorp in Frankrijk, dept. Basses-Pyrenees,
3 uren gaans benoordw. Vic; 2600 inw. 2) dorp
in 't fransche dept. Calvados, ten N. van Caen. —
3) Luc-en-Diois (lat. Lucas Augusti Vocontiorum),
stad in het fransche dept. Drome, 3 uren gaans bezuidoosten Die; 550 inw. — 4) le Luc, stad in het
fransche dept. Var, 5 uren gaans ten zuidwesten van
Draguignan ; 3700 inw.
Luc (Saint-), fransche naam voor Lucas.
Lucaische eilanden. Zie LUCAYO-EILANDEN.
Lucanie, een gedeelte van Calabria Citeriore,
van Principato Citeriore en van Basilicata, oudtijds
een landschap in Italie, tusschen Brutium ten Z.,
Samnium ten N., de Inferum mare ten W., en de
golf van Tarentum ten 0., had tot voornaamste steden : 1) aan de golf van Tarentum : Sybaris, Heraclea, Metaponti um ; 2) a an de Inferum mare : Paestum,
Velia, Buxentum ; 3) landwaarts in : Potentia, Grumentum, Numistro. He steden aan de trust waren
alien grieksche kolonien ; doch bet binnenland was
oorspronkelijk bewoond door inlanders van pelasgische afkomst. Zij traden toe tot den bond, die 327
v. Chr. tegen de Romeinen gevormd werd, en leden

Lucern

Lucanus
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verschetdene nederlagen; door hunnen aanslag op
Thurium (286) haalden zij zich afzonderlijk eenen
oorlog met de Romeinen op den hats (283), en
werden in de jaren 276 tot 273 v. Chr. tot onderwerping gebracht.
Lucanus (Marcus Annmus), latijnsch dichter,
geb. te Corduba in Hispania omstr. 38 v. Chr., kwam
reeds vroeg naar Rome, bij zijnen oom Seneca den
philosoof. Aanvankelijk overlaadde Nero den jongen
dichter met eerbewijzen; maar daar Nero zelf de
dichtkunst beoefende, werd hij weldra naijverig op
zijnen mededinger L., die no op alle mogelijke wijzen door hem gekrenkt en vernederd werd. Om zich
te wreken nam L. deel aan de samenzwering van
Piso ; dit ontdekt zijnde, bekende L. alles, waarop
hem de keus gegeven werd hoe hij ter dood gebracht
wenschte te worden : hij liet zich de aderen openen
in een bad, en telde nog geen 30 jaren, toen hij aldus
anno 65 v. Chr. stierf. Van L.'s dichtstukken bezitten wij nog de Pharsalia, waarin hij (in 10 boeken)
de bijzonderheden van den burgeroorlog tusschen
Cesar en Pompejus, en den slag bij Pharsalus, bezingt ; de beste editien zijn die van Weber (3 dln.
Leipz. 1821-31, anders bewerkt 2 dln. Lpz. 1828
—29) en van Weise (Quedlinburg 1835).
Lucar (Cyrillus). Zie CYR ILLUS LUCAR.
Lucas, de Evangelist, waarschijnlijk geboortig
uit Antiochie, was een der 70 jongeren van Jezus,
na bekeerd te zijn door Paulus, dien hij later (anno
51) vergezelde op zijne reis naar Macedonia ; in 56
predikte L. te Corinthe, en deelde in 61 met Paulus
de gevangenschap te Rome. Vervolgens toog L. predikend rond door verscheidene landen, en werd op
84-j. leeftijd te Achaia ter dood gebracht ; kerkelijke
gedenkdag als heilige 18 Oct. Het derde der Evangelien in het N. T. wordt gehouden voor het werk
van L., die afgebeeld wordt met een os bij zich.
Lucas van Leiden, eigenlijk Lucas Dammesz., een der groote meesters nit de hollandsche
schilderschool, geb. te Leiden 1494, geb. 1533.
Lucas van Cranach, een duitsch schilder.
Zie CR ANACH.
Lucas (Paul), fransch reiziger, geb. te Rouaan
1664, bezocht verscheidene malen de Levant, Egypte,
Turkije en eene menigte andere landen, van waar hij
een groat aantal penningen en zeldzaamheden medebracht voor het koninklijk kabinet. Lodewijk 'HIV
benoemde hem 1714 tot zijn antiquaries. In 1723
weder naar de Levant vertrokken zijnde, keerde L.
terug met 40 kostbare mannscripten. In 1736 vertrok L. naar Spanje, waar hij door Filips V met onderscheiding ontvangen werd ; hij stierf 1737 te
Madrid. be verhalen van dezen reiziger zijn rnerrigmaal onnauvvkenrig, maar zij geven merkwaardige
bijzonderheden, vooral wat Opper-Egypte betreft ;
ze zijn verschenen onder den titel an : Voyage au
Levant (Parijs 1704); Voyage dans la Grace, l'Asie
Mineure, l'Afrique (1710); Voyage dans la Turquie,
l'Asie etc. (1719).
Lucayo eilanden, ook Bahama-eilanden
genaamd (zie 13AnAmA), eene groep eilanden in den
Atlant. Oceaan, nabij Noord-Amerika, en door het
kauaal van Florida (of van Bahama) van de trust van
Florida gescheiden, strekt zich Mt over eene leugte
van minstens 170 Illijlen, en bevat ongeveer 500
eilanden, eilandjes en ruler. be voornaamste eilanden der L.-groep zijn : Groot-Bahama, Abaco, Eleuthera, Nouvelle-Providence,Guanahani (ook Katteneiland of St.-Salvador genaanid), Lang-eiland, enz.
De bevolking der L. kan geschat worden op 15 a
20,000 zielen.
—

Lucca, lat. Luca, stad in Italie, was de hoofd-

stad

van het voormalige hertogdom Lucca, ligt aan
de Ozorra (een tak van den Serchio), 7 mijlen benoordw. Florence ; 25,000 inw.; op eenige uren afstands van L. liggen de beroemde Minerale bronnen
van L., zijnde tien bronnen, waarvan de voornaamste
die van Ponte-Seraglio is. De stad L. is zeer oud :
men meent dat zij door de Tyrrheniers of door de
Lydiers gesticht is: zij nerd in 178 v. Chr. eene
romeinsche kolonie. In de middeleeuwen was zij een
der guelfische republieken in Toskanen ; vervolgens
ten prooi aan de twisten der Witten en Zwarten,
had L. eene menigte meesters, o. a. Castruccio Castracani (1314-1328), werd aan Mastino della Scala
verkocht (1335), daarna aan de Florentijnen (1341);
toen kwam L. onder het juk van Pisa (1342), werd
weder een gemeenebest na aan de vrijheid teruggegeven te zijn door keizer Karel IV (1365), maar
bleef slechts tot 1400 republiek. Paolo Guinigi regeerde 29 jaren met roem over L. (1400-1429).
Na zijnen dood had L. een langdurigen oorlog met
Florence, die eindigde met de erkenning van L.'s
onafhankelijkheid ; en van dien tijd af aan is L.
voortdurend, zelfs onder het fransche keizerrijk, onafhankelijk gebleven. Door Napoleon werd L. aan
zijne zuster Elisa geschonken als een onafhankelijk
rijk, onder den titel van groothertogdom Lucca en
Piombino. In 1815 nerd het groothertogdom (toen
weder hertogdom geworden) toegewezen aan de
oude koningin van Etruria, Maria Louisa van Spanje.
Haar zoos, Karel Lodewijk, regeerde over dit her-`
togdom van 1824 tot 1847, en stond het toen, ten
gevolge van eenen opstand, 7 Oct. 1847 aan Toskanen af. Zie TOSKANEN.
Lucca, voormalig hertogdom aan de Golf van
Genua, tusschen het hertogdom Modena, het groothertogdom Toskanen en het hertogdom Massa, ruim
24 vierk. mijlen groat en bevolkt met 265,000 zielen, is sedert 1860 eerie prov. van het koninkrijk
Italie. Lie overigens voor het geschiedkundige het
vorige art. LuccA.
Lucca en Piombino (groothertogdom). Zie
het art. LUCCA.
Lucena, het oude Elisana, stad in de spaansche prov. Cordova, 8 uren gaans ten Z. Z. 0. van
Cordova ; 15,000 inw.
Lucentum, tegenw. Alicante, stad in Hispania
Carthaginensis, aan de zee, bij de Contestani, beznidw.
het promontorium Dianium.
LuCera, het oude Luceria of Nuceria Apulorurn,
versterkte stad in het Napelsche, in de Capitanata,
5 uren gaans bewesten Foggia ; is, naar men veil,
gesticht door Diomedes. Het oude Luceria maakte
deal nit van Apulie, en was vermaard door zijne
schoone wol; de Romeinen scheidden L. van den
Samnitischen bond af (323), en heroverden het 320
v. Chr. In de 4e eeuw door Constantius verwoest,
werd L. ten ripe van keizer Frederik II door de
Sarraceenen weder opgebouwd.
Lucern, stad met 92,000 inw. in Zwitserland,
in het kanton Lucern, en tot 1848 een der 3 hoofdsteden van den Zwitserschen Bond, aan het meer
van V. an aan ale Reuss, 12 wiper) bezuidoosten
hazel ; min men oil is de naam L. ontleend aan
eene vuurhaak (Iticerna), die eertijds ter plaatse van
het tegenwoordige L. stond orn den reizigers tot gids
te streliken. De stad dagteekent nit de Se eeuw, en
behoorde caret aan de abten van Murbach, die haar
in de 15e eeuw aan het link van Habsburg verkochten ; in 1332 maakten de Lucerners zich onalhankelijk, en kozen eenen olicharchischen regee-
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ringsvorm, die er stand hield tot in bet laatst der
18e eeuw ; eene poging der democratische revolutie
(1764) was mislnkt. In 1798 door de Franscben
ingenomen, was L. een korten tijd de hoofdstad van
geheel Helvetic. In 1802 was L. het brandpunt van
den burgeroorlog, die in Zwitserland uitbrak. De
democratische constitutie van 1831 werd 1841 vervangen door de theocratische constitutie, welke de
ultramontaansche partij aan L. opdrong, terwijI de
Jezuieten-kwestie, die sedert 1844 geheel Zwitserland beroerde, L. aan het hoofd bracht van de afgeseheidene kantons (Sonderbund-kantons). Sedert
1847 is in L. de volks-souvereiniteit in voile werking. — Het kanton L. ligt tusschen de kantons
Zug, Schwytz, Unterwalden, Bern en Aargau ; het is
ruim 22} vierk. mij1 groot, met eene uitsluitend
roornsch-katholieke bevolking van 128,000 zielen.
Het kanton L. trad in 1332 toe tot den Zwitserschen
Bond, waarvan het 't vierde kanton was; zie overigens, voor historische bijzonderheden, onder de
stad L. — Het meer van L. is eigenlijk gezegd niets
anders dan eene golf van 't Meer der Vier-kantons
(Vierwaldstiidtermeer) aan de noordwestzijde ; men
geeft evenwel zeer dikwijls den naam van L. aan het
geheele meet.
Luche, stad in Frankrijk, dept. Sarthe, bijna
3 uren gaans beoosten La Fleche, bij de samenvloeiing van de Orne en de Lour ; 2600 inw.
Luchon (Bagneres de), stad. Zie BAGNERES.
stad in het Hanoversche, 15 uren
gaans bezuidoosten Luneburg, aan de zich in de Elve
ontlastende Jeetze ; 2700 inw.
Lucia, eene heilige, maagd en martelares, ter
dood gebracht in 304 te Syracuse ; kerkel. gedenkdag 13 Dec.
Lucia (Sint-), britsch W. I. oil. 'Lie St.-Lunt.
Lucia klooster (St.-), voormalig nonnenkl.
te Amsterdam, naast 't Begijnenhof in de Kalverstraat;
daarnaar beet nog tegenw. de St.-Luciesteeg.
Lucianus, grieksch schrijver, geb. te Samosata, omstr. 120, leefde onder de Antonijnen, was
eerst advocaat te Antiochie, maar verliet weldra
deze loopbaan voor die van redenaar en sophist, en
doorreisde Azie, Griekenland, Gallic en Italie, overal
zijne redevoeringen en declamation voordragende.
Omstreeks 40 jaren oud, zeide hij vaarwel aan deze
leefwijze, om zich aan de philosophic toe te wijden
hij bestreed in zijne geschriften de ondeugden, verkeerdheden en vooroordeelen zijner tijdgenooten.
Commodus benoemde hem omstr. 180 tot procurator
der prov. Egypte ; L. stierf omstr. het jaar 200. De
beste editie van L.'s talrijke werken leverde Bekker
(2 din. Leipzig 1852).
Lucianus, de heilige, martelaar voor het geloof, geb. te Samosata, onderging den marteldood
onder de regeering van Diocletianus (312), en stierf
terwijl hij tot zijne rechters, ter zijner verdediging,
eene apologie hield op het Christelijk geloof. Er bestaat van L. een fragment van eenen brief, uit zijne
gevangenis geschreven aan de geloovigen te Antiochie ; de kerkel. gedenkdagen van L. zijn 7 Jan. en
15 Oct. — Een andere heilige L., apostel van Beauvais, wordt 8 Jan. kerkelijk herdacht ; hij onderging
den marteldood te Beauvais in 290.
Lucien Bonaparte. Zie C-ANINO.
LUCienneS, of Lonveciennes, dorp in bet fransche dept. Seine-Oise, 2 uren gaans benoorden Versailles, nabij den grooten weg van Parijs naar St.Germain-en-Lave ; 1100 inw.; verscheidene schoone
buitenverblijven, o. a. het kasteel, dat Lodewijk XV
in 1772 liet bouwen voor de hertogin Dubarry.

Lucifer, d. i. Licht-aanbrenger. Door de dichters wordt deze naam gegeven aan de planeet Venus
of morgenster; de Heidenen maakten er een god
van, zoon van Jupiter en Aurora. — In de H. S. is
L. de naam van den eersten oproerigen engel, die
uit den hemel in de buitenste duisternis geworpen
werd: hij was de schitterendste, maar ook de boovaardigste alley engelen. Zijn naam is synoniem geworden met , duivel".
Lucifer, een schismatiek bisschop van Caralis
(Cagliari) in Sardinie, verdedigde op bet concilie
van Milaan (351) de zaak van den heiligen Anastasius met zooveel warmte, dat keizer Constantius
hem (14.) in ballingschap zond. Door Julianus teruggeroepen, begaf L. zich naar Antiochie, dat destijds
door de scheuring der Eustathianen en Melecianen
beroerd werd, en verklaarde zich voor de eerstgenoemden. Met eene buitensporige strengheid verhood L. alle soort van gemeenschap met de schismatieken. Hij stierf in zijn bisdom, anno 370. Zijne
aanhangers, Luciferianen genaamd, plantten zijne
ketterij voort, vooral in Sardinie.
Luciferianen, aanhangers van bisschop Lucifer.
Luciliburgum, lat. naam van Luxemburg.
Lucilius (Cajus Ennius), de oudste der latijnsche hekeldichters, geb. te Suessa in Latium 149 v.
Chr., uit een romeinsch riddergeslacht, was de vriend
van Scipio Emilianus, vergezelde dien held naar het
beleg van Numantia, en stierf anno 103 v. Chr. te
Napels op 46-j. leeftijd. Hij had 30 satiren geschreven, waarvan slechts eenige fragmenten tot ons gekomen zijn, verzameld door Douza (Leiden 1597),
nieuwste editie die van Gerlach (Bazel 1846). —
Een andere L., procurator van Sicilie, worth genoemd als auteur van het dicbtstuk (Etna (uitgeg.
door Jacob, Leipzig 1826).
Lucina (van lux, Licht) beschermgodin bij de
bevalling van kraamvrouwen, dus over de geboorte
der kinderen. Men verwart haar nn eens met Juno,
dan weder met Diana. Men noemt haar ook eene
dochter van Juno.
Lucipara, of Lucepara, eene groep van 7 onbewoonde eilanden of klippen in nederl. 0. 1., behoorende tot de zuidwester-eilanden van Banda. In
den nacht van 5 op 6 Mei 1837 Teed bier het stoomschip mWillem I" schipbreuk, waardoor 140 menschen (o. a. de gouverneur der Molukken De Stuers
met vrouw en vier kinderen) vijf weken lang in zorgelijken staat op de L. doorbrachten, eer ze van daar
verlost werden.
Lucius, een der eerste Christenen ; Hand. 13:
; Rom. 16: 21.
Lucius, een bij de Romeinen menigvuldig voorkomende voornaam, werd bij verkorting L. geschreven. — Under dezen naam is vooral bekend de
tweede zoon van Agrippa, die (even als Cajus, de
oudste zoon van Agrippa) door Augustus geadopteerd werd.
Lucius van Patras, grieksch schrijver, geb. te
Patras in Achaia, leefde onder Antoninus. Men houdt
hem your den schrijver van de vertelling van den
Gouden Ezel, waarvan men een uittreksel vindt in
Lucianus, onder den titel van .Lucius, of de Gedaanteverwisseling".
Lucius, naam van drie pausen, nl.: L. I, verkoren 252, bestuurde de Kerk slechts 5 maanden,
en stierf den marteldood onder Gallus. Hij werd later
gecanoniseerd; kerkel. gedenkdag 4 Maart. — L. II,
verkoren 1144, was slechts 11 maanden paus ; bij
trachtte de door Arnold van Brescia verwekte bewe-
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gingen te onderdrukken, doch werd bij den stormloop tegen het kapitool (1145) door een steenworp
gedood. — L. III, geb. te Lucca, werd verkoren
1181 te midden van groote woelingen, zag zich genoodzaakt nit Rome te vluchten, lag altijd in onmin
met Frederik I, was meestal uit Rome voortvluchtig,
sprak den banvloek nit over de Waldenzen, en stierf

van Bernays, '2e druk, Berlijn 1857). Men weet niets
zekers omtrent L.'s leven; hij doodde zich zelven op
44-j. leeftijd, naar men wil in eene vlaag van verstandsverhijstering, waaraan hij nu en dan Teed ten
gevolge van een lietdedrank, hem indertijd toegediend door eene jaloersche minnares.
Lucrinus, een meer in Campanie, benoordw.
Napels, nabij Puteoli, stond in gemeenschap met de
zee, en was beroemd om zijne oesterbanken. Eene
aardbeving (30 Sept. 1538) deed dit meer bijna geheel verdwijnen, en bracht daarvoor in de plaats een
berg te voorschijn, die ruim 350 nederl. ellen hoog
is, en bovenop met een krater prijkt ; het nicer L. is
tegenw. niet veel meer dan een vijver.
Lucullus (Lucius Licinius), een Romein, even
vermaard door zijne pracht en weelde als beroemd
door zijne krijgskundige bekwaamheden, geb. anno
115 v. Chr., werd eerst questor in Azle, daarna pretor in Afrika door de bescherrning van Sylla, en behaalde in laatstgenoetnde provincie twee overwinningen ter zee op Hamilcar. In 74 v. Chr. consul, en
belast met de taak om Mithridates te beoorlogen,
behaalde L. zoowel zelf, als door de under zijne bevelen staande veldheeren, op Mithridates verscheidene overwinningen, o. a. aan den Granicus, bij Cyzicum, bij Lemnos, en noodzaakte hem anno 71 v.
Chr. de wijk te nemen naar zijnen zwager Tigranes,
koning van Artnenie. In bet volgende par rukte L.,
na Pontus tot onderwerping gebracht te hebben,
Arrnenie binnen, en behaalde eene gedenkwaardige
overwinning op Tigranes, wiens hootdstad Tigranocerta door L. ingenomen went, even als ook de stad
Nisibis. :In 68 v. Chr. zag L., wiens onwrikbare gestrengheid hem gehaat bad gemaakt bij de soldaten,
zich genoodzaakt aan Pompejus de toen vvaarlijk met
weinig moeite te behalen roem over te laten, de onderwerping van Azle te voleindigen. Te Rome teruggekeerd, werd hij vereerd met eenen zegepralenden
intocht. Hij bracht het overige van zijn ]even door
in eene tot dusverre nooit bekend geweest zijnde
ten toori spreiding van pracht en weelde, en stierf
anno 49 v. Chr. Hij beoefende de letterkunde en
was een der eersten, die te Rome de grieksche philosophie invoerden. Volgens Amtnianus Marcellinus,
‘verd door L. de kersenboom nit Cesaro Haar Rome
overgebracht. Het lever van L. is beschreven door
Plutarchns.
Lucuino, titel van 12 etruskische magnaten,
die elk aan het, hoofd van een der 12 bondsstaten
stonden. Men kent inzonderheid: L., die Romulus
in den ooriog tegen de Sabijnen te hulp kwatn; en
L., den vader van Tarquinius den Oude (zie bet art.
TARQUINIUS). -- Men gaf den naam van Lucumanien
aan de twaalf stedett van den Etruskischen Bond.
Lucus, 'tam van verscheidene steden der oudheid, o. a.: 1) L.-Asturum, in 't noorden van Hispania Tarraconensis ; titans Oviedo. — 2) L.-Augusti,
stad der Artabren in Tarraconensisch Hispania, aan
den Minius; thans Lugo. — 5) L.-Augusti, stad in
Narbonensisch Gallie, beoost. Rhodanus, aan den weg
van Eburodunum naar Valencia; thans Luc-en-Diois.
-- 4) stad op de ligurische kust ; thans Oneglia.
Lud, een der zonen van Sent Gen. 10: 22;
1 Chron. I: 17.
Lud, eene heidensche start; Jezaia 66
;
Ezech. 30: 5.
landschap
in
Afrika,
bewoond
door.
Ludam.ar,
Voelahs, grenst tent N. aan de groote woestijn van
Sahara, ten Z. aan den haarta en den ;
hoofdpl. Benoem. Tel.. weed Mango Park gevangen
genomen ; ook bezweek daar rnajoor Houghton.
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Luck, of Loetsk, stad in Rusland (in Volhynie),
11 uren gaans benoordw. Dubn.o; 2500 inw. (meerendeels Joden); was gewichtig onder de poolsche
regeering, en destijds de zetel van eenen rijksdag ;
in 1752 is L. afgebrand.
LuCka, stadje met 1400 inw. aan de Sehnauder, in Saksen-Altenburg, tusschen Pegau en Altentenburg; bij L. 30 Mei 1307 overwinning van Frederen den Gebetene op keizer Albertus I.
Luckau, stad in Pruisen, prov. Brandenburg,
10 mijlen bezuidw. Frankfort ; 5000 inw.; was vroeger de hoofdstad van de Neder-Lausitz.
Luckenwalde, stad in Pruisen, prov. Brandenburg, aan de Nuthe, 8 uren gaans bezuiden Potsdam ; 10,200 inw.
Lucknau, of Lucknow. Lie LUKNOW.
Luckner (Nic.), maarschalk van Frankrijk, geb.
in 1722 te Campen (in Hanover), diende eerst den
koning van Pruisen, en onderscheidde zich in den
Zevenjarigen Oorlog. Eenigen tijd voor den vrede
van 1763 ging hij over in dienst van Frankrijk,
waar hij tot luitenant-generaal benoemd werd. Hij
omhelsde de beginselen der omwenteling, werd 1791
tot maarschalk verheven, en voerde eenigen tijd het
bevel over het leger van Vlaanderen en over dat van
de Moezel ; doch eenige aanleiding gegeven hebbende
tot achterdocht, werd hij in zijne functien geschorst,
voor het revolutionair gerechtshof gebracht, en 1794
onthoofd.
Luton, 1) het grootste der Philippijnsche eilanden ; zie LUZON. - 2) stad in Frankrijk (in de Vendee), 6 a 7 uren gaans bewesten Fontenay, en 5
kwartier gaans van de zee, waarmede L. door een
kanaal in gemeenschap staat ; 4800 ins".; bisdom
(Richelieu was bisschop van L.); in 1568 werd L.
door de Protestanten verwoest ; de Vendeersleden
bij L. de nederlaag 28 Juni en 1 Oct. 1795.
Lucques, fransche naam voor Lucca.
Lucretia, dochter van Sp. Lucretius, prefect
van Rome, was de vrouw van Tarquinius Collatinus ;
zij werd door Sextus, den zoon van Tarquinius Superbus op eene laaghartige wijze verkracht, welke
schanddaad door haar bekend gemaakt werd aan
haren echtgenoot, in bijzijn van haren vader en van
Brutus en eenige vrienden, waarna zij zich voor hunne
oogen van het ]even beroofde, om hare schande niet
te dragen, terwijl zij hun stervende srneekte, urn haar
te wreken (anno 500 v. an). Dit werd de aanleiding tot de verdrijving van het koninklijk geslacht,
de afschatting van bet koningschap, en de stichting
van de Republiek.
Lucretilis mons, tegenw. de Pennechio,
berg in het onde Italie, in het land der Sabijnen, benoorden den Anio, in de nabijheid van Tibur en van
Ustica.
Lucretius (F. Lucretius Carus), latijnsch dichter, geb. omstr. 95 v. Chr. nit een riddergeslacht,
was een tijdgenoot en vriend van Atticus, Cicero,
Catullus, Memmins. Hij heoefende de epicurische
philosophic, en hezong (lie in een beroemd dichtstuk
be willow re•unt (over den aard der dingen), zes
zangen ( ► este editien : die van Lachmann, Se druk
Berlijn 1860 ; gecommentarieerd 1851 ; die.
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Ludd, lat. Lydda, ook Diospolis, aanzienlijke
stad in Palestina, 1 uurgaans benoordoosten Ramleh ;
werd 1271 verwoest door eene mongoolsche horde.
Lude (le), stad in het fransche dept. Sarthe,
aan de Loft, ruim 4 uren gaans bezuidoosten La
Fleche ; 3500 inw.
Ludeman (Johan Christoph), zelden anders
dan Doctor Ludeman genoemd, vermaard waarzegger,
geb. 1685 te Harburg bij Hamburg, studeerde geneeskunde te Jena, bereisde vervolgens een groot
gedeelte van Europa, en stierf 22 Maart 1757 te
Sloterdijk, na gedurende eerie reeks van jaren te
Amsterdam als practiseerend geneesheer, maar meer
nog als horoscooptrekker, schatten gelds te hebben
gewonnen. Verscheidene astrologische werken van
L. zijn in druk verschenen.
Luden (Heinrich), duitsch geschiedschrijver,
geb. 10 April 1780 to Loxstedt in 't hertogdorn
Bremen, gest. 23 Mei 1847 als prof. der geschied.
te Jena. Van zijne vele werken zijn de voornaamste:
Allgemeine Geschichte der Volker und Staaten des
Alterthums (3e druk Jena 1824); Allgemeine Geschichle der Volker and Staaten des Millelalters (2e
druk Jena 1824); de Geschichle des deutSchen Volks
(12 dln. Gotha 1825 tot 1837) loopt slechts tot 1237.
Ludenscheid, stad in pruis. Westfalen, 5
tnijlen hezuidw. Arnsberg ; 5700 inw.
Liiders (Alex Nicolajewitsj von), rnssisch generaal, geb. 1790 in Rusland, sedert 1807 in krijgsdienst, droeg 1831 in Polen veel bij tot de zegepraal
der russ. wapenen, oorloogde niet onvoorspoedig in
den Caucasus, en was reeds opgeklommen tot den
rang van generaal der infanterie, toen hij 1848 den
opstand in de Donau-vorstendom dempte; in 1849
ageerde hij tegen den opstand in Zevenbergen en
Hongarije. Bij het begin der verwikkelingen aan den
Donau, kommandeerde L. eerst onder Gortsjakoff;
en toen deze naar de Krim verplaatst werd, werd L.
opperbevelhebber over de russische armee aan den
Donau ; in begin van 1856 werd hij benoemd tot
opperbevelhebber over de gansche armee van het
Zuiden, in den zomer van dat jaar over de geheele
tweede armee, loch nam kort daarop zijn ontslag.
Ludewig (Johann Peter von), duitsch rechtsgeleerde en publicist, geb. 15 Aug. 1670 te Hohenhard in Zwaben, was eerst professor der philosophic
en geschiedenis, en stierf 7 Sept. 1743 als kanselier
der universiteit te Halle. De voornaamste der door
L. nagelatene werken zijn: Scriptores rerun' Germanicarum (2 dln. Halle 1817); Reliquitv manuscriptorum omnis cevi diplomatunt ac monumentorum ineditorunt (12 dln., Halle, Frankfort en Leipzig 1720
—1740), enz.
Ludger, de heilige, eerste bisschop van Minster (802) stierf 809; kerkelijke gedenkdag 26 Mrt.
Ludinga kerk, voormalig benoemd monnikenklooster in Friesland, een half nor gaans ten
0. N. 0. van Harlingen. De monniken van L. namen
een zeer werkdadig deel aan de twisten der Schieringers en Vetkoopers, waardoor Friesland beroerd
werd in de 13e en 14e eeuw (de monniken hielden
de partij der Schieringers). In 1516 en vervolgens
diende L. menigmaal tot huisvesting, nu eens van de
Geldersche, clan van de Saksische soldaten, terwijl
het no door eerstgen. dan floor de andere allengs
vernield werd, totdat in 1556 het laatste gedeelte
platgebrand werd, zoodat L. 359 jaren bestaan heeft
(1167-1556).
Liidingworth, kerspel in bet hanoversche
land Hadeln ; 2300 inw., geboorteplaats van den
reiziger Niebuhr.

Ludius, romeinsch schilder, uit den tijd van
Augustus, bracht het fresco in zwang, waardoor hij
grooten naam maakte, doordien de schilderijen van
weelde, die tot dusverre uitermate kostbaar waren
geweest, nu binnen het bereik kwamen van bijna
ieders beurs.
Ludlow, stad in 't engelsche graafschap Shrop,
ruim 10 uren gaans hezuiden Shrewsbury ; 4700 inw.;
groote ruinen van een oud kasteel.
Ludlow (Edmond), een der voornaamste bevelhebbers van de republikeinsche partij in de burgeroorlogen onder de regeering van Karel I, geb. in Engeland, in het graafschap Wilts, ornstr. 1620, was
een der rechters die Karel I veroordeelden, en verzette zich uit al zijne macht tegen Cromwell, zoodra
hij diens eerzuchtige plannen doorzag ; maar de
sluwe protector wist het altijd zoo te leiden, dat de
aanhang van L. te zwak bleef om gevaarlijk te kunnen worden. Tijdens de Restauratie verliet L. zijn
vaderland, en nam eerst de wijk naar Geneve, vervolgens naar Vevay, waar hij 1693 stierf. Hij heeft
.Gedenkschriften" nagelaten, die te Vevay '1698-99
in bet licht verschenen (3 dln. in 8.) en te Londen
1751 (in fol.).
Ludolf (Hiob, of Job), duitsch geleerde in de
oostersche talen, geb. te Erfurt 15 Jan. 1624, gest.
8 April 1704 te Frankfort aan den Main, heeft zich
vooral onderscheiden door zijne werken over de
Ethiopische taal. Hij was leermeester der zonen van
den zweedschen gezant in Frankrijk, daarna van de
kinderen van den hertog van Saksen-Gotha ; werd
door dien vorst benoemd tot hofraad en vervolgens
tot president van Saksen-Gotha te Frankfort aan den
Main. Men heeft van hem : Historia yEthiopica, met
Commentaar en Aanhangsel (Frankfort 1681-93);
Grammalica Amharica? linguce (1698); Lexicon Amharico-Latinum (1699). Hij had bijna geheel Europa
iloorreisd, en stond in betrekking met de voornaarnste
geleerden: zijne briefwisseling met Leibnitz is door
Michaelis uitgegeven (Gottingen 1755) en opgenomen in de Werken van Leibnitz (deel VI). — L.
(Heinrich Wilhelm), 1655-1710., fled van den
vorige, heeft o. a. eene Grammatica Russica? uitgegeven (Oxford 1693).
Ludovicus, latijnsche naam voor Lodewijk.

—

Lu.dovisi. Zie GREGORICS XV.
Ludwig, duitsche naam voor Lodewijk.
Ludwig (Chr. Theoph.), kruidkundige, geb. in

Silezie 1709, gest. 1773, hield zich (bijna gelijktijdig
met Lin* bezig met de hervorming der kruidknnde,
en bewees eveneens groote diensten aan de wetenschap. Hij deed eene wetenschappelijke reis naar
Afrika (1732), en werd 1747 benoernd tot professor
der geneeskunde te Dresden. Men heeft van hem:
De Sexu plantarum (Lpz. 1737); Aphorismi botanici
(1738); Definitiones plantarum (17 47); Institutiones
regni vegetabilis (1747 en 1767), zijnde een werk
dat door Rousseau geprezen worth.
Ludwigsburg, stad in Wurtemherg, in den
Neckarkreis, aan den Neckar, ruim 3 uren gaans
benoorden Stuttgart ; 11,200 inw.; is gesticht 1705;
was van 1727 tot 1733 residentie van het hof.
Ludwigshafen, stad in den beierschen Rijnpalts, tegenover Mannheim, aan den Rijn, heette
vroeger 4lijnschans", werd 1843 als stad aangelegd,
heeft thans reeds 2400 inw., en aanzienlijk handelsverkeer.
Ludwigs kanaal, begint bij Kehlheim aan
den Donau, loopt nit de bevaarbaar gemaakte Altmiihl bovenwaarts tot Dietfurt, dan noordwaarts
over Neurenberg en tangs de Regnitz naar Bamberg,
—
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van waar de scheepvaart den Main opgaat.Dit kanaal,
aangelegd door koning Lodewijk I van Beieren en
25 Aug. 1845 (nadat er 9 jaren aan gewerkt was)
geopend, is 23 mijl lang, heeft 103 sluizen en 22
havens.
Ludwigslust, stad in Mecklenburg-Schwerin,
9 uren gaans bezuidoosten Schwerin ; 5400 inw.;
paleis van den groothertog ; vorstelijke grafkelder.
Lugano, duitsch Lauis of Lavis, stad in het
zwits. kanton Tessino, 6 uren gaans bezuiden Bellinzona, aan het meer van Lugano ; 5200 inw. Een der
drie hoofdplaatsen van het kanton. — Het meer van
L., eertijds genaamd Lago Seresio, lat. Ceresius lacus,
gedeeltelijk in het zwits. kanton Tessino, gedeeltelijk in het Lombard.-Venetiaansche, is 5 mijlen lang
en 1 miji breed, en staat door de Tresa in gemeenschap met het Lago-Maggiore.
Ltigde, stad in pruis. Westfalen, aan de groote
Emmer, 11 uren gaans bezuidoosten Minden ; 2300
inw.; minerale bronnen.
Lugdunensis, in 't Fransch Lyonnaise, naam
door Augustus gegeven aan het gedeelte van Gallie,
gelegen tusschen Belgica, Aquitania en Groot-Sequanie (d. i. het eigenlijk gezegde Celtica, op eenige
volkeren na bezuiden de Loire, die hij bij Aquitania
voegde), terwijl tot L. ook de Lingonen werden gerekend. In de 4e eeuw was L. ingedeeld in 4 provincien, nl.: 1) L. Prima, in het zuidoosten (tegenw.
Bourgogne, Nivernais, Forez), bevattende de Segusianen, Mandubiers, zEduers en Lingonen ; hoofdstad Lugdunum (Lyon); — 2) L. Secunda, in het
noorden (het tegenw. Normandie), bevattende de
Caleten, Veliocassen, Lexoviers, Ebnrovicen, Viducassen, Bajocassen, Abrincatuers, Veneten, Saiers; hoofdstad Juliobona (Lillebonne), of Rotornagns (Rouaan);
— 3) L. Tertia, in bet westen (tegenw. Bretagne,
Maine, en Anjou), bevattende de 'furonen, Diablinten, Cenomanen, Andecaven, Arviers, Namneten,
Redonen, Veneten, Curiosolieten, Corisopieten, Osismiers; hoofdstad Turones (Tours); --- 4) L. Quarta,
in het midden (tegenw. Orleanais, Ile-de-France en
een gedeelte van Bourgogne), bevattende de Melden,
Tricassen, Senonen, Carnuten, Parisiers, Aurelianen ;
hoofdstad Senones (Sens). Men verstaat veelal onder
Lugdunensis ook, behalve bovenstaandelandstreken,
nog bovendien Groot Sequania, d. i. het land der
Sequanen en Helveten.
Lugdunum, latijnsche naam van verscheidene steden : 1) het tegenwoordige Lyon, stad in
Gallie, was aanvankelijk de hoofdstad van geheel
Lugdunensis, later van Lugdunensis sedert 43
v. Chr. was L. eene romeinsche kolonie, met den
bijnaam Copia Claudia Augusta. — 2) Lugdunum
Batavorum, bet tegenw. Leiden in Zuid-Holland. —
3) Lugdunum Cloatum, stad in Gallie; het tegenw.
Laon. — 4) Lugdunum Convenarum, of kortweg
Convenw, het tegenwoordige Bertrand de Comminges
of kortweg Comminges; zie CONVENEN.
Ltigenfeld, d. i. Leugenveld, eene plaats vermaard in de geschiedenis der middeleeuwen, waar
Lodewijk de Zachtmoedige (of Vrome), door zijne
zonen aangevallen (833), zich door zijn leger verlaten zag. Deze plaats lag in den Elzas, in de omstreken van Colmar, hetzij in het noorden nahij (Istheim,
of wel in het zuidwesten, tusschen Thann en Cernay,
in de vlakte van Ochsfeld.
Lugnetz, dal in het district Gleaner van het
zwits. kanton Grauwbunderland, strekt zich nit aan
beide zijden van den Glennerstrootn, is 11 uren gaans
lang, en bevolkt met 3000 rnenschen, die het Romansch spreken.

Luitpert
Lugny, stad in het fransche depart. SaoneLoire. vijfdhalf uur g. benoorden Macon ; 1300 inw.
Lugo, 1) het oude Lucus Augusti, stad in Spanje
(Galicie), ligt aan den Minho, 10 mijlen beoosten
Santiago ; 8200 inw.; warme bronnen reeds bekend
aan de Romeinen, door wie L. gesticht is ter eere
van Augustus ; werd 742 aan de Mooren oniweldigd
door Alfons I, en 1809 ingenomen door de Franschen.
Het is de hoofdplaats der provincie L. (178 vierk.
mijlen groot), bestaande nit het N. 0. gedeelte van
Galicie, en gelegen tusschen den Atlantischen Oceaan en de provincien Oviedo, Leon, Orense, Vigo en
la Coruna ; de bevolking der provincie L. bedraagt
425,000 zielen. — 2) het oude Lucus of Forum
Lucium, stad in den Kerkelijken Staat, ruim 6 mijlen zuidelijk bezuidoosten Ferrara ; 10,000 inw.; was
eertijds eene vesting, en werd 1796 door de Franschen ingenomen.
Lugos, hong. Nemet-Lugos, marktvlek in het
hongaarsche comitaat krasso, op de beide oevers van
den Tomes, 7 mijlen beoosten Temesvar. Het gedeelte op den linkeroever wordt Duitsch L. genoemd,
ter onderscheiding van Walachisch L., zijnde het
gedeelte op den rechteroever van den Temes. De
beide L. satnen hebben 11,000 inw.
Luguvallis, stad in Britannia (Groot-Cesariensis); tegenw. Carlisle.
Luhith, eene plaats vermeld in het 0. T. bij
Jezaia (15: 3) en Jeremia (48: 5).
Luik, fransch Lidge, duitsch Liittich,lat.Leodum,
Leodicum, Legia, stad in Belgie, aan de Maas, 25
uren gaans bezuidoosten Brussel ; 95,000 inw.; is de
hoofdplaats der prov. Luik, en was vroeger de hoofdstad van het voormalige bisdom Luik. De stad had
hare opkomst te danken aan haren eersten bisschop,
den heiligen Hubertus, die den bisschoppelijken
zetel van Maastricht overbracht naar L. In 882 werd
L. door de Noormannen verwoest ; in 1212 veroverd
en geplunderd door Hendrik, hertog van Braband ;
1408 ingenomen door Jan, hertog van Burgundie,
nadat er over de 25,000 Luikenaars waren gesneuveld of gedood ; in 1468 maakte Karel de Stoute
zich van L. meester, terwijl Lodewijk XI, die de
Luikenaars tegen den hertog in opstand had gebracht, door Karel genoodzaakt was geworden hem
hij het belegereu van de oproerige stad ter zijde te
staan. Vervolgens werd L. sedert de 17e eeuw herhaalde malen door de Franschen ingenomen, en was
van 1793 tot 1814 hoofdplaats van Ourthe (een
departement van het fransche keizerrijk). Het is de
geboorteplaats van Gr6try on van Rennequin. — De
provincie L., rijk aan steenkolen en ijzer, is ruirn
52 vierk. mijlen groot en bevolkt met 522,000 zielen. Doze prov. bestaat voor het grootste gedeelte
uit het voormalige bisdom L., flat een klein onafhankelijk rijk was, hetwelk tot het Duitsche keizerrijk behoorde; vroeger had dit landschap deel uitgemaakt van het koninkrijk Austrasie, en de vroegste bewoners van L. waren geweest de Eburonen en
de Condrusen.
Luiken (Jan), ook wel Luyken of Luycken gespeld, beroemd nederlandsch teekenaar, gob. 1649
to Amsterdam, gest. aldaar 5 April 1712.
Luiksgestel, dorp in de nederl. prov. NoordBraband, 4 uren gaans ten Z. Z. W. van Eindhoven.
Luitpert, koning der Longobarden, heklom
anon 700 den troon na den dood van zijn vader Cuitibert, en werd onder voogdij van Ansprand gesteld ;
maar hij viol iii harden van zijn medestand , r Aribent 11, die hem ter dood liet brengen en zich van
de kroon meester maakte.

Luitpran d
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Luitprand, koning der Longobarden, opvolger
van Ansprand, regeerde van 712 tot 744. Partij
trekkende van de oneenigheden tusschen keizer Leo
den Isaurier en pans Gregorius II, ontweldigde hij
aan de Grieken (in 728) Ravenna , de Pentapolis en
alles wat zij benoorden Rome bezaten. In 739 verleende hij pulp aan Karel Martel, die door de Sarraceenen erg in 't nauw gebracht werd, en noodzaakte
hen Provence te ontruirnen ; 740 onderwierp hij de
hertogen van Spoleto en Benevent, die tegen hem
in opstand gekomen waren ; hij meende den oorlog
tegen de Grieken te gaan hervatten, toen hij stied.
Luitprand, bisschop van Cremona in de 10e
eeuw, werd twee males naar Constantinopel gezonden als ambassadeur (den eersten keer 948 nit naam
van keizer Otto). Een der geleerdste mannen van
zijne eeuw, heeft L. nagelaten eene .,Geschiedenis van
Duitschland", loopende van 862 tot 964, en een
.Verhaal van zijne anabassade bij N icephorus Phocas".
Zijne .Werken" zijn in 't Licht verschenen te Antwerpen 1640.
Lukaszewitsch (Jos.), poolsch geschiedschrijver, geb. omstr. 1800 in de nabijheid van Posen, heeft o. a. geschreven : Historische Nachrichten
iiber die Dissidenten in Posen im 16. and 17. Jahrh."
(Posen 1832); Ueber die Kirchen der Bohm. Brader im
ehemaligen Grosspolen (Posen 1835); Die Geschichte
der Kirchen des helvet. Glaubensbekenntnisses in
Litauen (Leipzig 1848-50); enz.
Lukmanier, bergpas in de zwitsersche Alpen,
loopt (5740 vt. hoog) nit het Medelser-dal (in
Grauwbunderland) naar het Blegno-dal en het dal
van den Tessino, als ook naar den St.-Gothardsweg.
Luknow, of Laknau, stad in britsch 0. I.;
sedert 1775 hoofdstad van het voormalige koninkrijk
Oude, op den rechteroever van den Goemti, 38 mijlen bezuidoosten Agra; 300,000 low.; in 1857 was
L. het middelpunt van den opstand tegen de Engelschen, en werd eerst na eenen moorddadigen oorlog 26 Maart 1858 heroverd door de Engelschen.
Lukojanow, stad in Rusland, gouvt. (en 17
mijlen bezuidoosten de stad) Nisjnei-Nowgorod, aan
de Tescha ; 3000 inw.
Lukow, stad in 't poolsche gouvt. Lublin, 7
siren gaans bezuiden Siedlec ; 4500 inw.
Luksor, Loeksor, Louqsor, Luxor, egyptisch
dorp in bet oude stadsgebied van Thebe, dicht bij
den oostelijken Nijl-oever, is beroemd door zijnen
statigen (door Amenophis II( gestichten en door
Ramses II voltooiden) tempel, en de twee door Ramses Oar de Pylonen opgerichte obelisken, van welke
de kleinste (62 vt. hoog) in 1831 naar Parijs vervoerd, en daar op de Place de la Concorde opgericht is.
Luleg, rivier in Zweden (in Oost-Botnie), komt
nit het meer Lulea-Walnen, loopt ruim 26 mijlen
in zuidoostwaartsche richting, en valt dan in de Botnische golf. In de nabijheid van hare uitwatering
ligt de stad L., hoofdplaats van het lan Norbotten,
12 mijlen bezuidw. Tuna, heeft 1600 inw. en eene
kleine haven. Twee uren gaans beoosten deze stad
ligt Gamla-Lulea (d. i. Oud-L.).
Lulingen. Zie LULLINGEN.
Lulli. (Giov. Battista), geb. 1633 te Florence,
eerst keukenjongen bij Mademoiselle de Montpensier,
won de genegenheid van Lodewijk XIV, die hem aan
het hoofd plaatste van de Bande des petits violons,
welke kapel onder L.'s leiding at spoedig een der
voornaamste van geheel Europa werd. In 1672 werd
L. directeur der Groote Opera te Parijs, en stierf
22 Mei 1687. Hij heeft verscheidene operaas geeomponeerd (o. a. Isis, Armida, Bellerophon, enz.).

Lullingen, of Lulingen, fransch Lullange of
Lulange, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
circa 6 uren gaans benoordw. Diekirch.
Lulofs (Barthold Hendrik), nederlandsch philoloog, geb. 22 Maart 1787 te Zutphen, 1815 hoogleeraar der nederl. taal en letterkunde te Groningen,
gest. 20 Juni 1849, heeft zich door eene groote roenigte geschriften zeer verdienstelijk gemaakt. Wij
noemen alleen van L.: De declamatie of de kunst enz.
van uiterlijke welsprekendheid (Gron. 1848).
Lumberton, 1) invoerhaven in den n.-arnerik.
staat N ieuw-Jersey, graafsch . Burlington.— 2) hoofd plaats van het graafschap Robson in Noord-Carolina,
aan den Lumber-River ; 2000 inw.
Lumello, stad in de sardische divisie Novara,
4 uren gaans bezuidoosten Mortara ; 3000 inw.
Lumey. Zie MARCK (graaf van der).
Luna, 1) tegenw. Luni of Lunegiano, zeestad
in het nude Etruria, in het noorden, aan de Macra,
was de beste haven en de rijkste koopstad des lands ;
werd 867 veroverd door (den Noorman) Hasting
die, toen hij L. binnenrukte, in den waan verkeerde
dat hij Rome innam. — 2) vlek in Spanje, prov.
Saragossa, 11 uren gaans benoorden Saragossa ; 1400
inw.; geboorteplaats van den tegenpaus Petrus van
Luna (Benedictus XIII).
Luna (don Alvarez de), graaf van Gormas, geb.
1388, minister en gunsteling van Johannes It, koning van Castilie, die hem 1423 tot connetabel benoemde. Hij maakte zich bij het yolk gehaat door
zijne knevelarijen, en door zijne boovaardij bij de
grooten. Deze bewerkten tweemaal dat L. van het
hof gebannen werd, maar beide de keeren werd hij
spoedig teruggeroepen. Eindelijk, toen de groottresorier van Castilie, don Alphonso de Vivars, vermoord was, gelukte het aan de vijanden van L. hem
in staat van beschuldiging te doen stellen en hem
te doen veroordeelen als bewerker van dien moord ;
men beschuldigde hem tevens van verscheidene andere misdaden, o. a. dat hij geld ontvangen had van
de Mooren, om de belegering van Granada te verhinderen. Hij werd in 1453 te Valladolid onthoofd.
Lunas, stad in het fransche dept. Hdrault,
derdhalf uur gaans bezuidw. Lodeve ; 1200 inw.
Lunawaura, een rijkje in britsch 0. I., in het
landschap Guzerat, staat sedert 1819 onder protectoraat van Groot-Britannic, en heeft tot hoofdpl.
de stad L., aan den Mahi, met omstr. 10,000 inw.
Luncarty, dorp in Schotland, anderhalf uur
gaans benoorden Perth ; de Denen werden bier (990)
verslagen door Kenneth III.
Lund, stad in Zweden, prov. Schonen, ruim
mijlen bezuidw. Christianstad ; 8500 inw.; eerie 1668
gest ichte Universiteit (Academia Carolina Gothorum);
veOr het universiteitsgebouw staat een gedenkteeken
ter eere van den dichter Tegndr. Reeds kort na de
invoering van het Christendom in Denemarken werd
L. de zetel van eenen bisschop, die 1104 geheel
Denemarken, Zweden en Noorwegen ander zijnen
bisschopsstaf vereenigde. Menigmaal was L. de residentie der deensche koningen, en gedurende een
lang tijdperk de grootste en rijkste stad van Denemarken en van geheel Scandinavia. Door de verovering en brandschatting der Zweden, die 1452 plunderend de stad overvielen, geraakte L. in verval;
1533 werd het machtige aartsbisdom L. opgeheven,
en bij den vrede van 1658 werd L. aan Zweden afgestaan. Bloedige veldslag tusschen de Denen en
Zweden 1675.
Lunden, marktvlek in Neder-Dithmarschen in
Holstein ; 1800 inw.
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Lundenburg

Lundenburg, marktvlek in den moravischen
kreis Briinn, aan de Thaya; 3700 inw.; is historisch
merkwaardig; tegenw. hoofdstation en vereenigingspunt van at de noorderspoorweglijnen.
Lundy, eiland bij de noordwestkust van het
engelsche graafschap Devon, aan den ingang van het
Bristol-kanaal, is eene granietmassa van eene halve
mijl lengte.
Lundy's lane. Zie DRUMMONDVILLE.
Lune (Pierre de), tegenpaus. Zie LUNA.
Luneburg, sterke stad in het Hanoversche,
aan de Iltnenau, hoofdplaats van het prinsdom L.,
13 mijlen benoordoosten Hanover; 14,500 inw.
Vroeger rijks- en hanse-stad ; later hoofilplaats van
het dept. der Beneden-Elve van het koninkrijk
Westfalen. Het voorrnalige prinsdom L., 204 vierk.
mijlen groot en (1861) bevolkt met 368,000 zielen,
ten N. begrensd door Holstein, Lauenburg en het
Hamburgsch grondgebied, ten 0. door MecklenburgSchwerin en pruisisch Saksen, ten Z. door het hertogdom Brunswijk en de landdrostij Hildesheim, ten
W. door de gouvernementen Hanover en Stade, was
eertijds een hertogdom, en had lang zijne sigene
hertogen, uit het huis van Brunswijk ; maar het werd.
in 1692 met Hanover vereenigd, toen Ernst August,
hertog van Brunswijk-Luneburg, tot keurvorst van
Hanover was verheven. Van 1807 tot 1810, maakte
L. deel uit van het (fransche) koninkrijk Westfalen
en behoorde ten deele tot de departenienten Alter,
Beneden-Elve, en het, Noorder-departement; in 1810
werd L. bij het fransche keizerrijk ingelijfd, en maakte
deel uit van de . departementen Monden van de Elve
en Monden van de Weser. In 1814 kwam L. aan het
koninkrijk Hanover, en ontving den titel van landdrostij in 1823.
Lunegiana, landschap in Italie,behoorde lang
tot Toskanen, sedert 1847 aan den hertog van Modena, lag geenclaveerd tusschen de Sardische staters,
de hertogdommen Parma en Modena, bevatte de
vicariaten Puntremodi, Bagnone en Fivizzano, en
ontleent zijn naam aan de oude, thans in verval liggende stad Luna. Dit landschap werd tang bezeten
door het geslacht Malaspina.
Lunel, lat. Lunate, bet oude Ainbryssus, stad
in bet fransche dept. Herault, 6 uren gaans benoordoosten Montpellier; 6500 inw.; werd in de 14e eeuw
door de Protestanten ingenomen en versterkt ; op
hen heroverd door Lodewijk XIII.
Lunen, stad in pruis. Westfalen, aan de Lippe,
circa 6 mijlen benoordw. Arnsberg; 2900 inw.
Luneville, dui isch Luenstadt, stad in het oude
Lotharingen, in het tegenwoordige fransche dept.
Meurthe, 6 uren gaans bezuidoosten Nancy, aan de
Vezouze en nabij de Meurthe ; 15,300 inw.; kasteel
der hertogen van Lotharingen (gebouwd in 1707)
was eertijds eene vesting ; door de Franschen ingenomen en ontmanteld 1638. Stanislas Leczinski
hield te L. zijn hof, sedert hij hertog van Lotharingen was. De fransche republiek en Oostenrijk teekenden 9 Februari 1801 te L. het beroemde vredestractaat, genaamd van L., waarbij, onder bArachtiging en uitbreiding van bet tractaat van CampoForrnio, aan Frankrijk de Rijn tot grensscheiding
gegeven, aan Oostenrijk de Venetiaansche Staten afgestaan, (om de wereldlijke vorsten schadeloos te
stellen voor hetgeen ze verloren) de kerkelijke staten in Duitschland geseculariseerd, de Italiaansche
en de Ligurische republiek erkerid werden, enz.; geboorteplaats van den ridder de 13oulflers.
Lungobardi. Zie LONGOBARDEN.
Lunigiana. Zie LUNEGIANA.

Lusignan
Lunjeberd, dorp in Friesland, 1 uur gaans
benoorden Heerenveen ; 650 inw.
Lunteren, dorp in Gelderland, in de NederVeluwe, 5 uren gaans benoordw. Arnhem, en 1 uur
gaans benoorden Ede; 800 inw.; tien minuten gaans
van L. de buurtschap Meu-Lunteren met 350 inw.
Lupata, of de Etuggestreng der Wereld, bergketen in Afrika, in het Z. 0., strekt zich uit op de
westgrens van Mozambique, aanvangende bij de bronnen van de Sofala, bezuiden den Monomotapa, en
loopt over het algemeen in noordoostelijke richting,
naar men meent eindigende bij Zanguebar.
Lupercalien, feesten die te Rome gevierd
werden (5 Februari) ter eere van god Pan, verdelger der wolven, of ter gedachtenis aan de wolvin, die
Remus en Romulus gezoogd heeft. Men offerde bij
die gelegenheden twee geiten en een bond ; van de
hoiden der offerdieren werden zweepen gemaakt, en
kleine jongens, tot aan hun niiddel naakt, liepen
daarmede door de straten van Rome, en sloegen er
ieder mede, dien zij tegenkwamen. De beschermgoden bij de viering der L. werden luperci (enkelv.
lupercus) genaamd.
Lupia, lat. naam van 1) de stad Lecce in
Calabrie en 2) van den Loing, eene rivier in Gallie.
Luppia, tegenw. de Lippe, rivier in Germanie,
ontsprong bij de Dulgibini, scheidde de Bructeren
(ten N.) van de Marsen, Tubanten en Sicambren
(ten Z.), en ontlastte zich vervolgens in den Rijn.
Luque, het oude Aglantinor, stad in Spanje,
6 mijlen bezuidoosten .Cordova ; 4600 inw.
Lurcy Levy, of Le Sauvage, stad in het fransche dept. Allier, 9 uren gaans benoordw. Moulins;
3000 inw.
Lure, stad in bet fransche dept. Haute-Saone,
bij den Ognon, 6 a 7 uren gaans van Vesoul ; 3300
inw.; eertijds eerie beroemde abdij, welker abt den
titel voerde van prins van het Heilige roomsche rijk.
Luri, stad op Corsica, 6 uren gaans benoorden
Bastia ; 1400 inw.
Lury, stadje in het fransche dept. Cher, 7 wren
gaans benoordw. Bourges; 500 inw.; eertijds vesting,
maar werd door Richard I, koning van Engeland,
geslecht in 1196.
Luristan, het oude Elymais, bergachtig landschag in 't zuidwesten van Perzie, splitst zich in
Klein-L., dat bewoond wordt door het nog weinig
bekende, woeste en roofzuchtige yolk der Luren
(Loeren), en Groot-L., bewoond door het verwante
yolk der Bakhtiaren.
Lurlei, of Lorelei, volgens de legende eene fee
in den Rijn, die door haar gezang de scheepvarenden
tot zich lokte, en hen dan onder water trok. Naar
haar is de Lorelei-7'01s genoemd, aan den rechteroever van den Rijn tusschen Carib en St.-Goarshnizen.
Lus, I) vlek in Frankrijk ; zie Luz. — 2) L., of
Lass, landschap in 't zuidoostelijk gedeelte van Beloedzjistan, grenst ten W. aan de prov. Sindh, is
omstr. 245 vierk. mijlen groot, wordt door den geheel eigenaardigen volksstam der Larry' of Nammari
bewoond, wier opperhoofd te Bela resideert en voor
een vasal van lielat geldt.
Lusace, fransche (Lusatia, latijnsche) naam
van de Lausitz.
Lusignan, of Lezignen (d. i. het sein), stad
in bet fransche dept. Vienne, 6 uren gaans beznidw.
Poitiers; 2400 inw.; beroemde citadel, gebouwd in de
13e eeuw door Hugo 11, beer van Lusignan, en 1574
gesloopt door den hertog van Montpensier; volgens
eene oude legende was the citadel gesticht door de
fee Melusine, naar wie de sterkte genoemd was ; aan
—
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de citadel ontleende het beroemde huis van Lusignan
zijnen naam.
Lusignan, oud adellijk geslacht uit Poitou,
dat koningen aan Jeruzalem en aan Cyprus heeft geleverd, had tot hoofd Hugo I, bijgenaamd de Jager,
die in de 10e eeuw leefde. Zijne afstammelingen in
de rechte lijn, tot Hugo XIII (die kinderloos stierf
1303), voerden den titel van Heeren van Lusignan.
Zij bezaten langen tijd de graafschappen van la
Marche en Angouleme. — Guido van Lusignan,
vierde zoon van Hugo VIII, bijgenaamd de Bruine,
was het hoofd der Lusignans yan Over-Zee (d' Outremer), die over de koninkrijken Jeruzalem en Cyprus regeerden van 1186-1489. Zie verder. Na dat
tijdstip verdwijnt de familie L. nit de geschiedenis.
Men noemt evenwel nog een Etienne de Lusignan,
geb. te Nicosia in 1537, gest. 1590, die bisschop
was van Litnisso, en van wien men o. a. heeft eene
Histoire des royaumes de Jerusalem, Chypre, etc. loo
pende tot 1572 (Parijs 1579) — en een markies van
Lusignan, afgevaardigde van den Gascogner adel bij
de fransche Staten-Generaal in 1789, die 1792 emigreerde, 1800 in Frankrijk terugkwam, en 1813 in
vergetelheid stierf. De meest bekende uit dit geslacht
is de reeds hierboven vermelde L. (Guido van),
laatste koning van Jeruzalem, eerst graaf van Jaffa
en Ascalon, werd in 1486 op den troon geplaatst,
door zijn huwelijk met Sibylla, dochter van Amaury I.
In het volgende jaar werd hij, in den slag van Tiberias, overwonnen en gevangen genomen door Saladijn, die hem noodzaakte afstand te doen van zijnen titel van koning van Jeruzalem. Nauwlijks echter was hij op vrije voeten, of hij nam dien titel (die
intusschen niets anders meer was dan een ijdele
naam) terstond weder aan, en stond dien in 1192
af aan Richard, koning van Engeland, die hem het
koninkrijk Cyprus daarvoor in de plaats gaf. Guido
regeerde over dat eiland tot 1194, en zijne kroon
ging op zijn afstammelingen over ("Lie CYPRUS).
Lusigny, marktvlek in het fransche dept. Aube,
3 uren gaans beoosten Troyes; 1700 inw.
Lusitanen, lat. Lusitani, yolk in Hispania, op
de westkust, tusschen de monden van den Durius
en den Taag. De L. waren de oostelijke naburen der
Vettonen, en gaven later hunnen naam aan een der
groote afdeelingen van Spanje ; hunue hoofdstad was
Olisippo. De Romeinen geraakten met hen in oorlog
anno 195 v. Chr., en sloegen hen te Ilipa (tegenw.
Alcolea); van 190 tot 178 v. Chr. vormde zich de
groote Lusitano-Vacceische bond tegen de Romeimen, doch de L. werden nogmaals overwonnen ; van
153 tot 137 v. Chr. waren zij wederom in opstand
onder aanvoering van Viriathus, doch werden eindelijk voor goed onder het juk gebracht.
Lusitanie, lat. Lusitania, het tegenwoordige
Portugal (uitgenomen de 2 provincien Minho en
Tras-os-Montes en een klein gedeelte van portugeesch
Estremadura ; daarentegen behoorde daartoe een gedeelte van spaansch Estremadura); het was een der
provincien, waarin het romeinsch gewordene Hispania ingedeeld was, en werd ten N. begrensd door
den Darius, ten 0. door Betica en Tarraconensis, ten
0. en Z. door de zee. Het werd under Augustus ingedeeld in 3 conventus juridici, nl.: Lucus Augusti
(Luga), Pax Julia (Beja), Scalabis (Santarem). Zie

Chateaux, vlek in 't fransche dept. Vienne, 5 uren
gaans bewesten Montrnorillon ; 1600 inwoners.
3) L.-les-Eglises, viek in 't fransche dept. Vienne,
ruim 6 uren g. ten N. N. 0. van Bellac ; 1750 inw.
Lussan (Marguerite de), fransche schrijfster van
naam, geb. te Parijs 1682, gest. 1758, was (naar
men wil) eene natuurlijke dochter van prins Thomas
van Savoje, graaf van Clermont, die haar grootbracht
en haar den toegang verschafte tot de eerste [wizen
in Parijs. Zij stood in kennis met een aantal letterkundigen, en schreef een aantal hist.-romantische
werken, die veel opgang maakten. Ms vrouw had
zij groote zwakheden; o. a. leefde zij lang (als man
en vrouw) satnen met Laserre, den schrijver van
ettelijke tooneelstuk ken.
__esc_
r
Zi_ _IOESSENS.
hidorp. Zie
Lessens, fi
Lussin, of Lossini, ook Ossero, een der Quarnerische eilanden, grout ruim 3 vierk. tnijlen, bevolkt met 11,000 zielen. Op L. de twee havensteden
L.- Grande , met 2400, en L.-Piccolo, met 5200 inw.
Lutatius Catulus, romeinsch consul in
het jaar 242 v. Chr., voerde het bevel over de vloot
der republiek in den zeeslag tegen de Carthagers
tusschen Drepanum en de ../Egadische eilanden ; hij
boorde 50 hunner schepen in den grond, en bemachtigde er 70. Deze overwinning maakte een einde
aan den eersten punischen oorlog. — L. - C. (Quintus), consul anno 102 v. Chr., overwou de Cimbren
bij Verceil (in 101) met Marius, zijn collega ; later
echter verklaarde hij zich tegen Marius, en toen
deze, meester van Rome geworden, L. op de lijst
plaatste dergenen, die buiten de wet gesteld werden,
maakte L. zelf een einde aan zijn !even (87 v. Chr.).
— L. - C. (Quintus), zoon van den laatstgenoemde,
was consul te gelijk. met Lepidus, anno 78 v. Chr.,
verzette zich tegen de plannen van zijnen ambtgeHoot, die, na den dood van Sylla, den burgeroorlog
weder wilde hervatten. Hij liet bet kapitool, dat afgebrand was, weder opbouwen.
LuteCe (lat. Lutetia Parisiorum), oude naam
van Parijs.
Luteva, of Forum Neronis, stad in Gallie (Narbonnensis 'La), bij de Voices arecomici ; tegenw.
Lodeve.
Lutgerskerk, voormalig dorp in 't noordoosten der prow. Groningen, werd bij den vloed van
1277 door den Dollart verzwolgen.
Luthavert, oudfriesche naam van het dorp
Lichtaard.
Luther (Martinus), geb. 10 Nov. 1483 te Eisleben, was de zoon van behoeftige ouders (zijn vader
was mijnwerker). Onder den druk van knellende
omstandigheden studeerde L. te Maagdenburg, Eisenach en Erfurt, werd reeds 1503 tnagister ; ten gevolge van het plotselinge afsterven van zijnen vriend
Alexius, werd L. 1505 Augustijner monnik, werd
1508 professor der philosophie te Wittenberg, 1512
doctor der theologie, en vervolgens 1516 prediker
aan de stadskerk aldaar. Reeds in 1510, in welk jaar
hij your de belangen zijner orde naar Rome afgevaardigd was geworden, had hij aldaar den staat
van diepe verdorvenheid leeren kennen, waarin de
geestelijkheid verkeerde, en van dat oogenblik af
had hij bij herhaalde gelegenheden daartegen geijverd. Toen nu in 1517 door paus Leo X de aflaten
aan de geheele roomsch-kath. wereld verleend werden, en Tetzel (het hoofd der Dominicaner monniken in Duitschland) met de taak belast werd, die
aan de Duitschers nit te deelen tegen betaling van
geld, verhief L. met kracht zijne stem tegen hetgeen
hij als eene schandelijke negotie beschouwde, en liet
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Lusius, of Gortynius, rivier in Arcadie, ontlastte zich bij de stad Gortyna in den Alpheds.
Lussae, I) m-arktvlek in 't fransche dept. Gironde, 3 urea gaans van Libourne en 10 uren g. ten
0. N. 0. van Bordeaux ; 2400 inw. — 2) L.-les-
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daartegen zijne vermaarde 95 stellingen aan de kerk
te Wittenberg aanplakken (31 Oct. 1517), welk stuk
op last van Tetzel verbrand werd, terwijl L. door
den pans naar Rome ontboden werd, om zich deswege te rechtvaardigen, aan welke oproeping echter
door L. geen gevolg werd gegeven, waarop de paus
de zaak in handen stelde van kardinaal Cajetanus,
legaat van den Roomschen Stoel bij den rijksdag
van Augsburg. Deze meende L. gevangen te laten
nemen ; doch L., door zijne vrienden verwittigd van
het gevaar dat hem bedreigde, redde zich in tijds
door de vlucht. Een veelvermogenden beschermer
had L. in den keurvorst van Saksen ; en toen L. in
1520 door den paus in den ban gedaan was, brak
hij geheel en at met Rome, doordien hij de tegen
hem uitgevaardigde banbul in het openbaar verbrandde (10 Dec. 1520). In 1521 gedagvaard voor
den rijksdag te Worms, begaf L. zich derwaarts met
een vrijgeleide van keizer Karel V ; dit vrijgeleide
zou hem echter weinig gebaat hebben, daar hij volstandig weigerde zijne leerstellingen te herroepen,
die vierkant in strijd waren met de leer van Rome's
Kerk: na 17 en 18 April zijne beginselen met de
kracht der overtuiging op den rijksdag verdedigd te
hebben, zag hij zich echter door den rijksban getroika ; doch op zijne terugreis liet zijn bescherrnbeer, keurvorst Frederik de Wijze van Saksen, hem
heimelijk naar den Wartburg brengen (4 Mei), waar
L. zich 10 maanden schuil hield, in welk tijdsbestek
hij het Nieuwe Testament in het Duitsch vertaalde.
De beeldstormerij van Karlstadt riep L. in Maart
1522 naar Wittenberg terug; 1524 zeide L. formeel
vaarwel aan den monnikenstand, en trad 1525 in
bet huwelijk met Catharina van Bora (zie BoRA).
Daar L. weder met kracht zijne predicatien hervat
had, maakte hij eene groote menigte proselieten ;
zelfs vele vorsten omhelsden zijne leer, o. a. die van
Zweden, Denemarken, Frankenland, Hessen, de Palts,
Brandenburg ; en het gelukte L. voor zijne aanhangers voorloopig vrijheid van geweten te verkrijgen
bij den rijksdag van Neurenberg (1523-24) en bij
dien van Spiess (1526), en 1532 zag hij tusschen
de protestantsche vorsten en keizer Karel V den vrede
van Neurenberg teekenen, waarbij aan de Hervormden vrijheid van geweten toegestaan werd tot het
volgende concilie ; kort nadat het concilie van Trente
bijeengeroepen was stierf L. te Eisleben 18 Febr.
1546. Van het groote aantal geschriften van L. zullen wij enkel noemen zijne overzetting van den Bijbel,
waaraan hij werkte van 1521 tot 1534 ; het N. T.
zag 1522 het licht afzonderlijk, 1534 te zamen met
het O. T., 1541 het geheel omgewerkt.
Lutheranen, in 't Hollandsch beter Lutherschen, aanhangers der leer an Luther.
Luthf Ali khan. Zi e -OUTHF.
Lutjebroek, of Lutjesbroek, dorp in NoordHolland, 2 uren g. beoosten Hoorn, anderhalf nor g.
bewesten Enkhuizen ; werd in 1402 aan Grootebroek
getrokken, waarniede het toen, met inbegrip van het
dorp Bovenkarspel, de stede Grootebroek vorinde.
In 1618 en 11 Maart 1765 werd L. zwaar geteisterd
door brand.
Ltitjenburg, stad in Holstein, 12 mijlen benoordoosten Gliickstadt, circa 1 uur gaans van de
Oostzee ; 2300 inw.
Liitke (Feodor Petrowitsj), russisch admiraal,
geb. 1797 te Petersburg, stond als kapitein ter zee
aan het hoofd van de reis rondom de wereld 1826
—29, waarvan hij in de Russische taal eene belangrijke beschrijving in het licht gaf dln. Petersburg
1834-36, met atlas).

Lutkegast, meestal Lutjegast genaamd, dorp
in de prov. Groningen, drie kwartier gaans noordelijk bewesten Grootegast, en 4 uren gaans westelijk
benoorden de stad Groningen ; 300 inw.
Lutkepost, of Lutjepost, dorpje in Friesland,
6 uren gaans oostelijk benoorden Leeuwarden.
Luton, stad in 't engelsche graafschap Bedford,
aan den Lea, 8 uren gaans bezuidoosten Bedford ;
10,000 inw.; in de nabijheid het fraaie kasteel
Luton-Hoo-Park van markies Bute.
Lu tschu, zooveel als Lieeoe-kieeoe.
Lutsenburg, of Lutselburg, oudtijds de naam
van het kasteel, dat stond ter plaatse van de tegenwoordige stad Luxemburg.
Lutteke, of Klein- Ad uard, klooster. Zie ADUARD.
Lutter, of Lutter am Barenberge, dorp in het
hertogdom Brunswijk, 7 uren gaans bezuidw. Wolfenbuttel ; 1500 inw.; overwinning van Tilly, upperbevelhebber der beiersche en katholieke armee, op
Christiaan IV, koning van Denemarken, 27 Aug. 1626.
Lutterworth, stad in Engeland, graafschap
Leicester, 6 uren gaans bezuiden Leicester ; 2500
inw.; te L. stierf in 1384 de hervormer Wycliffe, die
er pastoor was.
Liittich, duitsche naam der stad Luik.
Luttikhoefshuizen, oude naam van het
noord-holl. dorp Oosthuizen.
Liitzelburg, zooveel als Luxemburg.
Liitzelstein, stadje in Frankrijk. Zie het art.
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Lutzen, lat. Lucena, stad in de pruis. prov.
Saksen, tusschen Merseburg en de Elster, 5 uren
gaans bezuidw. Leipzig ; 2800 inw.; beroemd door
twee veldslagen: 1) die waarin Gustaaf-Adolf de
Keizerlijken overwon doch waarin hij zelf sneuvelde,
16 Nov. 1632, en 2) die waarin Napoleon de vereenigde Russen en Pruisen sloeg, 2 Mei 1813 ; laatstgenoemde veldslag is meer bekend onder den naam
van ,>slag van Grossgerschen".
Luxemburg, nieuw-lat. Luci/iburgunt, in 't
Duitsch ook wel Liitzelburg, hoofdstad van het groothertogdom Luxemburg, aan de Alzette, circa 11 mijlen bezuidoosten Brussel ; 12,000 inw.; een der
sterkste vestingen van Europa, en krachtens de
Weener congres-acte een der 3 groote duitsche
bondsvestingen, hield 1866 op eene duitsche bondsvesting te zijn, doch had toen eene pruisische bezetting, die echter de vesting ontruirnd heeft 1867
krachtens de minnelijke schikking tusschen Pruisen
en Frankrijk getroffen, waarbij tevens bepaald werd
dat de vestingwerken geslecht zullen worden. De
stad bestaat uit twee gedeelten, nl. de Bovenstad en
de Benedenstad, welke laatste doorstroomd wordt
door de Alzette. De stad L. is twee keeren vreeselijk
geteisterd door brand : 1) in 1509, toen de St.Michielskerk en 180 huizen eene prooi der vlammen
werden ; 2) in 1554, toen eene menigte vaten buskrnit, die onder het Minderbroederklooster geborgen
lagen, dit klooster in de lucht deden vliegen en nagenoeg de gansche stad in eenen puinhoop verkeerden. Op last van koning Filips 11 werd L. in allerijl
weder opgebouwd, en werden toen de straten breeder aangelegd, dan ze geweest waren ; doch reeds in
het volgende Saar (1555) werd L. door de pest bezocht en nagenoeg geheel ontvolkt. Dikwijls is L.
door vijandelijke legermacht veroverd, en wel : door
de Franschen 984, 1479, 1542,1543, 1684 en 1702.
Over het algemeen heeft L. het lot gedeeld van de
katholieke Nederlanden. In 1795 weder door de
Franschen bemachtigd, was L. onder de Republiek
en het Keizerrijk de hoofdplaats van het fransche
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departement der Wouden (des Forels). Het is de
residentie van den stadhouder des groothertogs,
zijnde thans prins Hendrik der Nederlanden, broeder van koning Willem III.
Luxemburg (groothertogdom), ook wel Nederlandsch L. genoernd, omdat de koning der Nederlanden tegelijk groothertog van L. is, ofschoon
bet groothertogdom L. verder niets met het koninkrijk der Nederlanden gerneens heeft (zie onder
aan dit art.). Eertijds tot Neder-Lotharingen behoorende, was L. aanvankelijk eene heerlijkheid,
daarna een graafschap ; een Eerste Huis van L. in
1136 uitgestorven zijnde, erfde Hendrik I, graaf van
Namen, het graafschap, en van hem ging het over op
zijne dochter Ermesinde, de vrouw van Waleran van
Limburg, die stamheer werd van een Tweede Huis
van L. (zie hieronder); onder deze dynastie werd
het graafschap (1354) een hertogdom. Elizabeth,
dochter van hertog Jan, en nicht der keizers Wenceslas en Sigismund, deed het hertogdom overgaan
in eenen jongeren tak van het 2e huis van Burgundie
door haar huwelijk met Anton van Burgundie, hertog van Braband (1409), die 1415 stierf. Geen erfgenamen hebbende, en vreezende zich het hertogdom
L. te zullen zien ontnemen door Willem van Saksen,
landgraaf van Thuringen, verkocht Elizabeth dit
hertogdom aan Filips den Goede, hertog van Burgundie (1444). Door het huwelijk van Maria van
Burgundie (1477) kwam het vervolgens aan Maximiliaan van Oostenrijk; en Karel V rekende het onder
de 17 provincien, die het district van Burgundie
vormden. De opstand der Noordelijke provincien liet
het hertogdom L. in de macht van Spanje (15921609). Lodewijk XIV deed zich eenige districten van
L. afstaan, die toen Fransch L. geaoemd werden
(Thionville, Damvilliers, Marville, Montmedy), en bij
het gouvernement van Metz gevoegd werden. Tijdens
den Spaanschen Successie-oorlog kwam bet overige
gedeelte van L. aan Oostenrijk. Sedert 1793 was L.
nagenoeg onafgebroken bezet door de Franschen,
die er het departement des Forets van maakten. In
1815 werd L. bij het Weener Congres wel is waar
aan Duitschland teruggegeven als een op zichzelven
staand bestanddeel van den Duitschen bond, doch
overigens als zelfstandig groothertogdom toegedeeld
aan den koning der Nederlanden. Na de Belgische
omwenteling werd L. een twistappel, die lang de
schikking tegenhield tusschen Belgie en Nederland ;
en eerst bij het verdrag van April 1839 werd het
geschil in dier voege beslecht, dat het geheele oostelijke deel, hetwelk Luxemburg, Diekirch, Echternach
enz. bevat, aan den koning der Nederlanden (als
groothertog) verbleef, terwijl het overige gedeelte,
waarin de steden Arlon, Bastogne, Houfalise, Neufchâteau, Bouillon, enz. toegewezen werd aan Belgie,
dat zich aanvankelijk van geheel L. (alleen op de
stad L. na) meester gemaakt had. Het zoogenaamde
Nederlandsch L. is tusschen 46 en 47 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 197,000 zielen, en heeft de stad
L. tot hoofdstad ; terwijl Belgisch L. ruim 80 vierk.
n4en groot en met 202,000 zielen bevolkt is, en
Arlon tot hoofdstad heeft. Na de veroveringen, door
Pruisen in 1866 gemaakt, bestond er eenige vrees
dat bet zich ook van bet groothertogdom L. meester
zou willen maken, waarom er besprekingen plaats
hadden om L. door den koning-groothertog(Willem
HI der Nederlanden) aan Frankrijk te doen afstaan;
dit plan ontmoette echter zooveel hevige tegenkanting bij Pruisen, dat men een oogenblik beducht was
voor eenen oorlog tusschen dat rijk en Frankrijk,
welk gevaar echter is afgewend door eene reeds

spoedig tot stand gekomene schikking, waarbij bet
groothertogdom L. als eene onzijdige staat erkend
is (zie het art. LUXEMBURG, de stad).
Luxemburg (huis van), een der doorluchtigste vorstelijke huizen van Europa, gesticht door
Waleran van Limburg, die in de 12e eeuw in den
echt trad met Ermesinde, erfgename van Luxemburg.
Het heeft aan Duitschland 5 keizers geschonken, nl.:
Hendrik VII (1308-13), Karel IV (1347-78),
Wenceslas (1378 1400), Jodocus (1410), Sigismund (1411-37); koningen aan Bohemen, en aan
Frankrijk 2 connetabels en maarschalken. De voornaamste takken van het huis van L., na den oudsten
tak (van Le genaamd), zijn : de takken van L.-Ligny,
L.-Saint-Pol, L.-Brienne, L.-Piney, enz. Sedert 1422
heeft de oudste tak zich opgelost in bet huis van
Oostenrijk door het huwelijk van Elisabeth, dochter
en erfgenaarn van keizer Sigismund (van L.) met
Albertus II, aartshertog van Oostenrijk, later keizer.
De 2e tak stierf uit in 1415 ; de 3e in 1482 (de bezittingen van dezen tak gingen door huwelijk over
aan het huis van Bourbon-VendOme); de 4e in 1608;
de 5e tak (tak van L.-Piney) werd 1661 een met
dien van Montmorency door het huwelijk van de
laatste erfgenarne Magdalena, hertogin van Luxemburg, met Francois-Henri de Montmorency, maarschalk van Frankrijk (1661), sedert dat huwelijk
meer bekend onder den naam van den Maarschalk
van Luxemburg (zie 't volgende art.)
Luxemburg (Francois-Henri de Montmorency-Bouteville, hertog van), maarschalk van Frankrijk, geb. 1628, was de zoon van den vermaarden
Bouteville, die onthoofd werd omdat hij in een duel
had gevochten. Eerst adjudant van Conde, onderscheidde hij zich in den slag van Lens (1648), en
verwierf den graad van marechal-de-camp op 20-j.
leeftijd. Hij deelde onafgebroken de loopbaan van
Conde in de onlusten der Fronde, ging met hem in
spaansche dienst over, om Mazarin te bestrijden,
zat eenigen tijd te Vincennes opgesloten, en verzoende zich toen met het hof (1660). De onlusten
gedempt zijnde, verscheen hij weder met roem in
de fransche legers ; hij onderscheidde zich 1668 bij
de verovering van Franche-Comte, waar hij als luitenant-generaal dienst deed ; 1672 had hij het opperbevel in den veldtocht in Holland, bemachtigde
Grol, Deventer, Kampen, enz., versloeg de Staatsche
troepen bij Bodegraven en bij Woerden ; bewerkstelligde 1673 een schoonen terugtocht, die zelfs door
zijne tegenstanders bewonderd werd, en zag zich
1675 verheven tot maarschalk van Frankrijk. Met
Louvois in onmin geraakt zijnde, bleef bij eenigen
tijd zonder aanstelling, en werd door den haat des
ministers in een verachtelijk proces gewikkeld; men
beschuldigde hem, dat hij omgang had met gifmengsters en dat bij een verbond had gesloten met
den duivel ; en ofschoon hij ten slotte onschuldig
verklaard werd aan de genoemde hem ten laste gelegde misdaden, had bij niettemin een langen tijd
gevangen gezeten (1680). Na tien jaren zonder aanstelling te hebben doorgebracht, weder aan het hoofd
des legers gesteld, won hij de veldslagen bij Fleurus
1690, Steenkerken 1692 en Neerwinden 1693. De
hertog van L. stierf te Versailles 1695. Gesproten
uit bet geslacht van Montmorency, was hij omstr.
1661 in den echt getreden met de erfgename van
het huis van L.-Piney, en bad sedert dien tijd, bij
zijn eigen naam en wapen, de wapens en den naam
van L. gevoerd. Een zijner zonen, ChristiaanLouis de Montmorency-Luxembourg (1675-1746)
werd 1734 door Lodewijk XV tot maarschalk ver28
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heven, na zich onderscheiden te hebben bij Oudenaerde, Rijssel, Malplaquet, Bouchain. neef
Ch. Fr. Fred. de Montmorency-L. (1702-64), werd
insgelijks maarschalk onder Lodewijk XV, maar heeft
'nooit het opperbevel gevoerd. Op zijne goederen
-van Montmorency levende, ontving hij daar met
eene racer dan alledaagsche welwillendheid J. J.
Rousseau, die dan ook in zijne geschriften met lof
van zijn heschermer spreekt. De vrouw van den
maarschalk, eerst bekend onder den naam van hertogin van Boufflers, was onder Lodewijk XV zeer
vermaard door hare sehoonheid en haar vernuft.
Luxemburgsche ridderorde, eene door
.den groothertog Willem H (tevens koning der Nederlanden) den 29 Dec. 1841 ingestelde ridderorde
voor burgerlijke verdiensten, genaamd Orde van de
Eikenkroon ; deze orde bestaat sedert het besluit van
.5 Febr. 1858 nit 5 klassen.
Luxeuil, lat. Luxovium, stad in bet fransche
dept. Haute-Saone, 4 uren gaans benoorden Lure ;
4200 inw. Warme bronnen ; zoutmijnen. Vroeger
stond te L. een beroemd klooster, gesticht door St.
Colomban, en dat tot gevangenis gediend heeft voor
Ebroin en den heiligen Leger (673). In de 8e eeuw
werd L. door de Sarraceenen verwoest, maar door
Karel den Groote weeder opgebeurd.

Luxor. Zie LuxsoR.
Luya, of Chilloas, stad in Peru, 11 uren gaans
benoordw. Chacliapoyas, was voorheen hoofdpl. der
prov. Luya-Chilloas.
Luynes, eerst genaamd Maine en Roches-surLoire, stadje in het fransche dept. Indre-Loire, 2
uren gaans bewesten Tours; 2200 inw.; kasteel ;
Verblijfplaats van Paul Louis Courier. Het heeft zijn
naam ontvangen naar den connetable d'Albert de
Luynes, en werd 1627 tot hertogdom verheven.
Luynes (het huis d'Albert de), een uit Toskanen herkornstig geslacht, dat men laat opklimmen tot Thomas Alberti, broeder van pans Innocentins VI, die zich in Frankrijk kwam vestigen in het
begin der 15e eeuw, in de stad Pont-Saint-Esprit.
Een zijner afstammelingen Leon d'Albert, die het
eerst een franschen vorm aan zijner naam gaf, bezat
de heerlijkheid Luynes als graafschap 1540. Die
heerlijkheid werd tot hertogdom verheven ten
behoeve van Karel d'Albert, den gunsteling van
Lodewijk XIII.
Luynes (Charles d'Albert, hertog van), gunsteling van Lodewijk XIII, geb. te Pont-Saint-Esprit
in 1578, was eerst page van Hendrik IV, die hem
bij zijn zoon (later Lodewijk XIII) plaatste. Hij
wist de genegenheid te winners van zijn jongen meester, die hem, zoodra hij den troon had beklommen
(1610), met gunsten overlaadde. De Luynes bespoedigde den val van den maarschalk d'Ancre (1617),
maakte zich, toen die vermoord was, meester van
at het gezag, en liet de koningin-moeder verbannen
om zelf te kunnen regeeren in 's konings naam. Hij
maakte zich spoedig gehaat door zijne eerzucht en
inhaligheid, en deed eenige onlusten ontstaan; maar
het gelukte hem de misnoegden te beteugelen, en
daarvan trok hij partij om zich tot connetable te
doen benoemen (1621) ; hij deed den oorlog verklaren aan de Protestanten, en ontweldigde hun
eenige plaatsen ; maar hij Teed eene schandelijke
nederlaag voor Montauban ; kort daarna (1621) stierf
hij aan eene kwaadaardige koorts, terwijl hij op het
L. (Honore
punt stond in ongenade te vallen.
Theod. Paul Joseph d'Albert, hertog van), afstammeting van den vorige, geb. 15 Dec. 1802, een nitstekencl fransch archeoloog en kunstkenner. Als de

voornaamste zijner werken noemen wij : Essai sur
la numismatique des satrapies (Parijs 1846) en
Inscriptions cypriotes (Parijs 1852).
Luz, 1) stad in Canaan; Gen. 28 : 19 ; 35 : 6 ;
48 : 3 ; Jozua 18 ; 13 ; Richt. 1: 23. -- 2) stad in
het land der Hethieten ; Jozua 16 : 2; Richt. 1 : 26.
Luz en Bareges, stad in het fransche dept.
Hautes-Pyrenees, 5 mijl. bezuid. Tarbes; 2000 inw.
Minerale bronnen in de nabijheid (te St. Sauveur);
groote fabrieken Tan zijden stolen (bareges).
Luza, de aanvankelijke naam van Beth-el, is
dezelfde stad als Luz 1).
Luzac (Elie), geb. te Noordwijk-binnen 1723,
gest. 1796, een man van groote bekwaamheden, van
wiens vele werken wij slechts noemen : La richesse
de la Hollande (2 dln. 1778), welk werk hij 1780
ook in het Hollandsch in het Licht gaf (4 din.).
—

—

Luzara. Zie LAZZARA.
Luzarches, stad in het fransche dept. Seine-

Oise, 6 uren gaans benoordoosten Pontoise; 1450
inw.; oude abdij, gesticht door den heiligen Lodewijk ; oud koninklijk slot ; heerlijke omstreken.
Luzech, stad in het fransche dept. Lot, 3 urea
gaans bewesten Cahors; 2500 inw.
Luzern, duitsche spelling voor Lucern.
Luzon, of Luton, het grootste der Philippijnsche eilanden, wordt ook wel Manila genoemd, naar
de hoofdstad des eilands. Het eil. L. is bijna geheel
Spaansch, 2491 vierk. mijlen groot, ingedeeld in
19 provincien, bevolkt met omstr. 2 millioen zielen.
Dit eiland, en de geheele groep, werd ontdekt 1521
door Magellaan, en veroverd door M. Lopez 1571.
Luzy, stad in het fransche dept. Nievre, 7 a 8
uren gaans bezuiden Chateau-Chinon ; 2000 inw.
Luzzara, stad in de ital. prov. Modena, 2 urea
gaans benoordoosten Guastalla : 7500 inw.; de Franschen sloegen er de Oostenrijkers in 1702; de door
zijn vernuft beroemde markies de Crequi (zoon
van den maarschalk) sneuvelde in dien slag.
Lywus, d. i. Bevrijder (nl. bevrijder van zorgen), een bijnaam van Bacchus.
Lycceus, bijnaam van Jupiter, naar den Lycceus
mons, een gebergte in het zuiden van Arcadie (L.
genaamd wegens de vele wolven, die men er aantrof). Op den berg L. had Jupiter zijn heiligdom,
dat niemand betreden mocht: handelde men in strijd
met dat verbod, dan moest men in datzelfde jaar
sterven. Ook god Pan droeg den bijnaam L., en
had daar insgelijks zijn heiligdom, in welks nabijheld Lycceische wedstrijden gevierd werken.
Lycambus. Zie ARCHILOCHUS.
Lycaon, zoon van Pelasgus, was koning van
Arcadie, en stichtte Lycosura, de oudste stad van
Griekenland ; hij vereenigde de toen nog in staat
van wildheid verkeerende bewoners, en gaf hun wetten. Hij leefde ten tijde van Cecrops, en verwekte
(bij verscheidene vrouwen) 50 zonen (de personificatie der steden van Arcadie), die alle menschen
overtro•en in baldadigheid en roekeloosheid. Volgens de fabelleer werd L. in een wolf veranderd,
omdat hij Jupiter, die in de gedaante van een eenvoudig sterveling gastvrijheid bij hem was komen
vragen, had willen vermoorden in diens slaap. Volgens eene andere lezing had L. den god vertoornd
door hem het vleesch van een jong kind op te disschen, dat hij geslacht had — hetgeen wel zinnebeeldig te verstaan zal zijn, dat L. aan Jupiter menschen
offerde. Deswege werd L., met at zijne zonen op den
na, door den bliksem van Jupiter doodgeslagen ; alleen Nyctimus bleef gespaard, onder wiens regeering de Deucalische vloed plaats greep. — 2) zoon
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van Priamus en Laothoe, broeder van Polydorus,
werd door Achilles gedood. — 3) vader van Pandarns, uit Lycie.
Lycaonie, lat. Lycaonia, landschap in KleinAzie (en later provincie van de diocese Asia), in het
gebergte benoorden Pisidie en Isaurie, had tot voor -naamste steden Iconium (Konieh) en Laranda; in
het N. T. wordt L. vermeld (Hand. 14: 6, 11).
Lychee, sta.. in 't pruis. reg.-district Potsdam, 18 uren gaans benoorden Berlijn ; 2400 inw.
Lychnidus, stad in het oude Europa, hoofdstad der Dassareten, op de oostkust van een meer
(meer van Lychnidus genaamd, tegenw. meer van
Ochrida) en op den weg Egnatia, behoorde eerst
tot Illyrie, toen aan Macedonie, weder aan Illyrie,
en eindigde met romeinsch te worden 167 v. Chr.
Lycie, lat. Lycia, tegenw. het livah Tekke en
een gedeelte van het livah Mentesj ; landschap in
Klein-Azie, ten Z. van Phrygie, tusschen Carle en
Pamphylie, bad tot voornaamste steden Myra en
Patara. Men vereerde er vooral Apollo. Achtereenvolgend behoorde L. aan Cresus, aan de Perzen, aan
Alexander, aan Antigonus, aan de Seleucieden, aan
de Rodiers (190-168 v. Chr.), aan wien de Romeinen het deden afstaan door Antiochus-den-Groote:
het werd ip naam weder vrij onder het bondgenootscbap mkt de Romeinen, en eindelijk bij bet keizerrijk ingelijfd onder Claudius. — In de vroege oudheld was L. bewoond geweest door de Termilen en
de Milyen, en had toen den naam gedragen van
Milyas. In het N. T. is L. vermeld Hand. 27 : 5.
Lyck, of Lyk, stad in pruisisch Posen, aan bet
Lyck- of Somnau-meer, 12 a 13 mijlen bezuiden
Gumbinnen; 4750 inw.
Lycklama a Nyeholt (T. M.), een friesch
edelman, geboortig uit Beesterzwaag (Friesland), is
5 Dec. 1866 te Bagdad aangekomen om de ruinen
van Babylon te bezoeken. Na door den Caucasus gereisd te zijn, is hij over Tabris, Teheran, Ispahan en
Sjiras geheel Perzie doorgetrokken, tot aan de Perzische golf, van waar hij over den Sjat-el-Arah en
Tiger in Bagdad is aangekomen. De Perzische taal
vloeiend sprekende, is L., sleeks van inlandsche
bedienden vergezeld en zonder militair geleide, van
Teheran of geheel Perzie doorgetrokken, en heeft
hij onderweg de ruinen van Pasargodac en Persepolis bezocht. Hij scheen voornemens om in 't voorjaar van 1867 naar Mossoel te reizen, om de ruinen
van Ninive te bezichtigen, en verder een gedeelte
van het door Europeanen bijna nog niet bereisde
Koerdistan te bezoeken. [Dit dagbladbericht dateert
van Fehr. 1867 ; later zal deze nederlandsche reiziger, hopen wij, vele voor de wetenschap belangrijke
bijzonderheden door den druk openbaar maken.]
Lycomedes, koning van Scyrus, vader van
Deidamia. Achilles werd, als meisje vermomd, tot
hem gezonden, om zich te onttrekken aan den invloed van hen, die hem wilden medenemen naar .

tigen en meerendeels onverstaanbaren stijl. De beste
editien (met de grieksche commentarien van Isaac
en Joh. Tzetzes) zijn die van Miler (3 din. Leipzig
1811), Bachmann (Lpz. 1830) en Deheque (Parijs
1853). — 2) zoon van den tiran Periander; zie
PER1ANDER.
Lycopolis, tegenw. Syoet, stad in Thebais, in
bet N., benoordwesten Apollinopolis minor, op den
linkeroever van den Nijl ; naar L. heette de provincie
Lycopolitis. Men vereerde te L. inzonderheid den
wolf, of eigenlijk den jakhals, dien de ouden voor
den wolf hielden ; het was de geboortestad van
Plotinus.
Lycortas, vriend en leerling van Philopcernen,
werd na dien veldheer bet hoofd van den Acheischen
bond, liet. Messina plunderen om den dood van Philopoemen te wreken, en dwong de Spartanen om in
den bond te treden (182 v. Chr.). De geschiedschrijver Polybius was L.'s zoon.
Lycosura, stad in Arcadie, bij de Parrhasiers,
aan den voet van het gebergte Lycea en ten Z. W.
van Megalopolis ; was een der oudste steden van
Griekenland, gesticht door Lycaon, den zoon van
Pelasgus.
Lycurgus, fabelachtig koning over Thracie,
verzette zich tegen de eeredienst van Bacchus, en
vervolgde de Menaden, terwijl zij de Orgien vierden :
hij werd met blindheid geslagen en aangegrepen
door eene vlaag van razernij, waarin hij zich zelven
jammerlijke verminhingen toebracht; zijne onderdanen kwamen tegen hem in opstand, en hij stierf
een gewelddadigen dood (volgens sommigen werd
hij gekruisigd, volgens anderen door Wilde paarden
vaneen gescheurd). Het is waarschijnlijk, dat deze
vorst bet gebruik van wijn verbood, en dat daardoor
een opstand uitbarstte, waarin hij om het leven
kwam.
Lycurgus, wetgever van Sparta, was de zoon
van Eunomus, koning van Sparta. Zijn oudste broeder Polydectes, die na Eunomus den troon beklommen had, zeer jong gestorven zijnde (in 898 v. Chr.)
zonder eenig ander kind na te laten dan dat, waarvan zijne vrouw zwanger was, zag L. zich door de
jonge koningin-weduwe aangezocbt om haar te
trouwen, als wanneer zij beloofde, haar nog ongeboren kind te zullen laten sterven, ten elude aan L.
de kroon te verzekeren. Dit misdadige aanbod wees
L. van de hand; en na de geboorte van den prins,
dien men Charilaiis noemt, stelde hij zich tevreden
met den titel van voogd over zijnen neef, en regeerde
als zoodanig, tot aan de meerderjarigheid van den
jongen GharIlaus, Telkens opnieuw uitbarstende onlusten in Sparta, deden L. reeds spoedig inzien, dat
er behoefte was aan eene goede wetgeving; daarom
ondernam hij eene reis naar Creta, Egypte en Azie,
met het doel om de wetten van die landen te bestudeeren. In Sparta teruggekeerd, gaf hij aan zijn
vaderland eene wetgeving (884 v. Chr.), die het
langen tijd tot roem heeft gestrekt. Men zegt dat
L., na zijne medeburgers te hebben laten zweren,
dat ze gedurende zijne afwezigheid niets in die wetten zouden veranderen, nogmaals eene lange reis
aanvaardde, van welke hij nooit teruggekomen is.
Overigens is alles vrij onzeker wat men verbaalt van
dit personage, dat geleefd heeft voor den eigenlijk
historischen tijd. De wetgeving van L. had hoofdzakelijk ten doel, om de gelijkheid van alien vast te
stellen, en eenen staat te vormen, bekwaam om oorlog te voeren, maar zonder zucht om veroveringen
te maken: Om het eerste doel te bereiken was het
grondbezit in gelijke deelen gesplitst, en eene afzon-

hetblgvanTroj;idszeblfanL.'
kof verleidde Achilles des konings dochter.
Lycophron, 1) dichter uit de 3e eeuw v.
Chr., vermaard om de duisterheid van zijnen stijl,
geb. te Chalcis in Eubea, leefde in Egypte aan het
hof van Ptolemeus Philadelphus, maakte een groot
aantal treurspelen en verschillende gedichten, en
behoorde met Aratus, Theocritus, enz. tot het poetische Zevental (Pleias). Wij bezitten van hem niets
anders dan een zonderling dichtstuk genaamd Alexandra (Cassandra, dochter van Priamus); het is eene
lang uitgemetene voorspelling van de ongelukken
die Troje zouden treffen, vervat in een raadselach-
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derlijke wet verbood de vervreemding, vermindering
en vermeerdering van de grondstukken, aan iedere
fawilie toegedeeld ; de gouden en zilveren muutstukken waren door ijzeren vervangen ; de maaltijden
waren gemeenschappelijk, het onderwijs werd in
het openbaar gegeven. Om het tweede doel te bereiken, was de opvoeding geheel en at ingericht op
den voet van krijgstucht ; voortdurende oefeningen
ontwikkelden de krachten en de vlugheid der jongelingen. Het was verboden zich op kunsten en
handwerken toe te leggen : alles van dien aard werd
overgelaten aan de slaves. Het gouvernement bestond uit : 1) twee koningen, die met het voorzitterschap bij de godsdienstige plechtigheden, met het
recht van initiatief tot het voordragen van wetten
en met het opperbevel over de legers bekleed waren ; 2) een senaat van 21 leden, door het yolk gekozen, en belast met de regeling van alles wat den
oorlog, den vrede, de bondgenootschappen, enz.
betrof ; 3) eene volksvergadering, die al de magistraten koos, den omslag der op te brengen belastingen
vaststelde, de wetten aannam of verwierp. Sparta
had aan deze wetgeving zijne grootheid te danken ;
de republiek begon to dalen van het oogenblik af,
waarop het de instellingen van L. afschafte. Zie

Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, door
Paulus tot het Christendom bekeerd; Hand. 16 :
14, 40.
Lydiat (Thomas), engelsch tijdrekenkundige,
geb. 1572 in het graafschap Oxford, gest. 1646,
sloot zich aan met den geleerden Usher, die hem
tot professor aan de universiteit van Dublin deed
benoemen, en werd daarna principaal van het collegie van Okerton. Men heeft van L.: De variis
annorum formis (Loud. 1605); Emendatio temporum,
contra Scaligerum (1609); 'Aanteekeningen op de
kronijk van Paros"; enz.
Lydie, het west-gedeelte van Anatolie (Saroekan, enz.), landschap in Klein-Azie, op de oostkust
tusschen Mysie en Carie ; hoofdstad Sardes. Op de
kust van L. lagen nagenoeg al de grieksche plaatsen, die den Ionischen bond vormden (Zie IoNre).
Aanvankelijk Meonie genaamd, vormde L. van 1579
tot 548 v. Chr. een onafhankelijk koninkrijk, waar=
van de grenzen velerlei wijziging ondergingen, maar
dat zich onder Cresus uitstrekte van de Egeische
zee tot aan den Halys. Door Cyrus veroverd, werd
L. in de tweede satrapie van het perzische rijk begrepen. Alexander maakte er zich zonder moeite
meester van; na hem werd L. het aandeel van Antigonus, en na den slag bij Ipsus (301 v. Chr.) kwam
het onder de Seleucieden; doch door Eumenes I.
werd L. met zijn kleine koninkrijk Pergamus vereenigd (omstr. 260); en Attains III vermaakte het
(132 v. Chr.) met bet overige zijner landen aan
de Romeinen, die het 129 v. Chr. in bezit namen.
Het oude koninkrijk L. heeft 3 dynasties gehad, nl.:
de Atyaden (1579-1292 v. Chr.), de Heraclieden
(1292-708), de Mermnaden (708-547 v. Chr.).
Atyaden
Alceiis, Belus, Ninus,
Mceon of Manes
1579
Argon 1292-1219
Cotys
Achttien onbekende
Atys
koningen 1219-797
797
Lydus
Ardys I
761
Akiasonus, omstr. 1480 Alyattes I
747
Hermon of Adremis
Meles
Alcimus
735
Candaules
Camblites
Mermnaden.
Tmolus
708
Theoclymenes
Gyges
670
Marsyas
Ardys II
621
Jardanus
Sadyattes
610
Omphale, omstr.
1350 Alyattes II
559-547
Pylemenes
1292 Cresus
Lydus (Joannes Laurentius), grieksch schrijver, geb. in 490 te Philadelphia in Lydie, bekleedde
onderscheidene hooge ambten aan het hof van histinianus, en stierf omstr. 560. Zijne werken : De
mensibus (uitgeg. door 'Other, Darmstadt 1827).
De initiis reipublicce Romance (uitgeg. door Hase,
Parijs 1812) en eene verhandeling ,Over de hemelteekens" (uitgeg. door Hase, Parijs 1823), werden
alien bij elkander uitgegeven doorBekker(Bonn1837),
Lyell (sir Charles), zoon van den 1849 gestorvenen kruidkundige Charles L., is een beroemd
engelsch geoloog, geb. 14 Nov. 1797. Vooral naam
heeft hij gemaakt door zijne Principles of geology
(3 din. Londen 1830-33 ; 9e drnk 1853); ook verdienen nog melding van L.'s werken : Elements of
geology
of nn
8; 5e druk 1857); Antiquity
(Londen 1863).
Lygi6rs, lat. Lygii, een machtig yolk in het
oostgedeelte van Germania, ten 0. van de Sueven,
tusschen den Viadrus en de Vistula(Weichsel), splitste zich in onderscheidene stammen (Ariers, Helyeomen, Manimen, Elysiers, Naharvalen, Butiers).
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Lycurgus, tiran van Sparta, werd bij den
dood van Cleomenes III, gezamenlijk met Cleomenes
als rijksbestuurder aangesteld, bekleed met de voogdij
over den jongen koning Agesipolis III ; intusschen
werd L. reeds spoedig (219 v. Chr.) zelf op den
troon gebracht, doordien hij de Ephoren omgekocht
had; maar hij werd kort daarna afgezet.
Lycurgus, atheensch redenaar, maakte zich
verdienstelijk zoowel door zijne welsprekendheid
als door de eerlijkheid, waarmede hij zijne openbare
waardigheden bekleedde. Behalve dat hij voor de
handhaving der politie en eene goede rechtsbedeeling zorgde (dus zooveel als minister van justitie en
politie), was hij 12 jaren lang wat wij tegenwoordig minister van fmantien noemen, welke titel slechts
4 jaren door L. werd gevoerd, doordien eene wet
bepaalde dat die door een en denzelfden persoon niet
langer dan 4 jaren kon gedragen worden ; de overige
8 jaren getroostte L. zich, uit vaderlandsliefde, at den
last van dat zwaarwichtige ambt, zonder de daaraan
verbondene onderscheidingen. Hij was een der 30
redenaars, die Alexander aan zich wilde doen uitlevereu door de Atheners, door wie echter die uitlevering werd geweigerd. Hij stierf omstreeks 325 v.
Chr. Er bestaat van hem nog eene sameuspraak, opgenomen in de »verzameling van grieksche redenaars" van Reiske (Leipzig 1770).
Lycus, naam van een groot aantal rivieren bij
de Ouden, in Klein-Azie, Syrie, enz., het meerendeel
van weinig belang. Zie ZAB, RHYNDACUS, enz.
Lycus, koning van Thebe. Zie ANTIOPE en
DIRGE.

Lydd, stad in Engeland, graafschap Kent, 54
mijl. bezuidw. Maidstone; 1650 inw.; met Romney
een der Vijf-havens, doch sedert de haven van L.
geheel is verzand, is het slechts een onbeduidend
dorp.
Lydda, tegenw. Ludd of Loddo, het Diospolis
der Grieken, stad in Palestina, tegenw. in Syrie (Damascus), ruirn 1 uur gaans benoordoosten Ramseh ;
2000 inw., eene prachtige door Justinianus gebouwde
gewijd aan den beiligen Joris, die, volgens de
overlevering, den marteldood te L. ondergaan heeft.
Petrus genas te L. een larnme (zie in het N. T.
Hand. 9: 52, 35, 38).

Lijkdieven
Lijkdieven. Zie RESURRECTIE-MANNEN.
Lyme Regis, lat. Lemanus Portus, stad in
—

het engelsche graafschap Dorset, aan het Kanaal, 5
mijlen bewesten Dorchester; 2700 inw. Goede haven. Zeebaden. De hertog van Monmouth deed bier
1685 zijne landing, om Jacobus II den troon te betwisten, doch werd reeds kort daarop gevangen genomen.
Lymington, stad in 't engelsche graafschap
Southampton, 7 wren gaans bezuidw. Southampton;
2700 inw.; vroeger werd te L. veel zout gewonnen ;
drukbezochte zeebaden.
LynCeStis, landschap in het westen van Macedonia, ten N. begrensd door Pelagonie, ten Z. door
Elymiotis, en doorstroomd door den Erigonus.
Lyncetis, I ) een der zonen van iEgyptus, huwde
Hypermnestra, een de 50 Danaieden, en was van
at zijne broeders de eenige, die door zijne vrouw
gespaard werd (zie DANAIEDEN). Hij volgde Danaiis
op den troon van Argos op, omstr. 1520 v. Chr.
2) een der Argonauten, zoon van Apharus, toning
van Messenie, en tweelingbroeder van Idas, had zulk
een scherp gezicht, dat hij (naar van hem verhaald
wordt) tot den bodem der zee en zelfs door de
muren been kon zien. Met zijnen broeder Idas had
L. eenen twist te bestaan tegen Castor en Pollux ;
eerstgenoemde (Castor) werd door L., en deze zelf
door Pollux gedood. — 3) L., van Samos, grieksch
schrijver uit de 3e eeuw v. Chr., broeder van den geschiedschrijver Duris, studeerde te Athene onder
Theophrastus, en knoopte daar vriendschap aan met
Menander. Hij heeft over de ),Gastronomie" geschreven.
Lynch (John), een planter in Carolina, in de
16e eeuw, werd door zijne medeburgers bekleed
met eene buitengewone macht over leven en dood,
ten einde op eene snelwerkende en afdoende wijze
iedere poging te keer te gaan, die in de pas gevestigde kolonie orde en rust mocht dreigen te verstoren. Die maatregel, door de noodzakelijkheid voorgeschreven, is sedert dien tijd in verscheidene andere staten van Noord-Amerika in dergelijke gevallen toegepast, vooral sedert 1848 in California. Die
bevoegdheid, om de doodstraf over iemand uit to
spreken en te laten voltrekken zonder worm van
proces, draagt tot op den huidigen dag den naam
van Lynch Law, d. i. wet van Lynch.
Lynchburg , stad in den n.-amerik. staat
Virginia, aan den James-River, 18 rnijlen bewesten
Richmond ; 12,000 inw.
Lyndhurst (John Singleton Copley, baron),
engelscb staatsman, geb. 21 Mei 1772 te Boston,
kwam 1816 in bet parlement, bekleedde sedert 1824
verscheidene hooge ambten, en was tot op hoogen
leeftijd de hoofdleider der Tory-oppositie in het
Hoogerhuis.
Lyndinia, oude naam van 't geld. dorp Lienden.
Lynn, 1) stad in den n.-amerik. staat Massachussets, 4 wren gaans benoordoosten Boston ;13,000
inw.; men maakt er zeer veel damesschoenen voor
Z.-Amerika. — 2) Lynn-Regis of King's-Lynn, stad
in Engeland, graafschap Norfolk, 8 mijlen benoordw.
Norwich ; 20,000 inw.; goede haven 2 mijlen van
de Noordzee ; drukke koopstad.
Lyon; lat. Lugdunum, hoofdplaats van bet fransche dept. Rhone, na Parijs de voornaamste stad van
Frankrijk, aan de vereeniging van de Rhone en de
Saone, staat door spoorwegen in gemeenschap met
St.-Etienne, Parijs en Marseille, en heeft, met inbegrip van zijne groote voorsteden, eene bevolking van
320,000 zielen. Gesticht of vergroot omstr. 41 v.
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Chr. door L. Munatius Plancus, gaf L. zijn naam aan
geheel Celtisch Gallie (zie LUGDUNENSIS). In eenen
nacht door een verschrikkelijken brand verwoest
(anno 59), werd L. door Nero herbouwd ; en door
Trajanus verfraaid, schitterde L. onder de Romeinen door zijne scholen van welsprekendheid, doch
werd onder keizer Severus (197 na Chr.) nogmaals
door eenen fellen brand geteisterd. In de 5e eeuw
was L., onder de zonen van Gundioc, de hoofdstad
van een der afgescheidene gedeelten van het verbrokkelde koninkrijk Burgundie ; maar de voorspoed
van L. dagteekent vooral sedert de Ile en 12e eeuw,
na de vereeniging van het koninkrijk der Beide
Burgundien met het Keizerrijk. Toen werd L. nagenoeg eene vrije stad, ofschoon de heeren van Lyonnais en de aartsbisschoppen van Lyon er altijd nog
(in naam) meester waren van het hoogste gezag. Om
zich geheel en at aan die souvereiniteit te onttrekken, stelde L. zich onder bescherming van Filips
den Scboone, die de stad bij Frankrijk inlijfde (1307).
Deze boning verhief de heerlijkheid L. tot een graafschap, en liet dat na aan den aartsbisscbop van bet
kapittel van St.-Jan. In 1793 telde L. ruim 200,000
inw., toen het in opstand kwam tegen de Conventie ;
het had toen een verschrikkelijk beleg te doorstaan,
waarvan de bijna gebeele ondergang der stad het
gevolg was; daarna werd L. ontvolkt door de cornmissarissen der Conventie: Collot-d'Herbois,Couthon,
Fouche; tot zelfs de naam van L. werd uitgewischt
en vervangen door dien van Commune-Affranchie.
Onder het eerste keizerrijk echter heurde L. zich
weder op ; maar de opstanden der werklieden, die
plants hadden in 1831, 1834,1848,1849, en de overstrooming van 1840, hebben aan de stad telkens een
gevoeligen knak gegeven ; bovendien hebben de zijde-fabrieken, die sedert het begin der 19e eeuw
in Zwitserland, Duitschland en Italia opgericht zijn,
aan L. verscheidene belangrijke kanalen van goederen-omzet ontnomen. De Kerk van L. was een der
bloeiendste van geheel Gallie. Zij werd gesticht
door St.-Pothirnus en St.-Ireneiis. Verscheidene
concilien werden te L. gehouden, inzonderheid twee
oecumenische (1245 en 1274) ; op het laatste weed
gebandeld over de hervorming van de geestelijkheid en over de vereeniging van de Grieksche met
de Latijnsche kerk. In het beroemde kapittel van
L. werden niet anders opgenomen dan personen van
adel, en de leden voerden den titel van .graven van
Lyon". Ook is de stad vermaard als geboorteplaats
van drie keizers (Claudius, Caracalla air Geta), wijders van Sidonius Apollinaris, Louise Labe, Ph. Belorme, Coustou, Coysevox, Audran, Spon, Terrasson,
Montucla, Sonnerat, de gebroeders Jussieu, C. Jordan, de Gerando, J. B. Say, Jacquart, de majoor
Martin, Suchet, enz.
Lyon (golf van), lat. Gallicus Sinus, dat gedeelte van de Middellandsche zee, dat zich van de
N.O.kust van Spanje uitstrekt tot aan den mond
van de RhOne, de kusten besproeiende van Catalonia
en van de fransche departementen Pyrenees-Orientales, Aude, flerault, en Bouches-du-Rhone. Men
schrijft ook wel golf van Lion", welke naam geacht
wordt zinneheeldig te zijn, om de onstuimigheid der
wateren van dezen zeeboezem aan te duiden, welker
hevigheid men bij de fiere kracht van den leeuw
vergelijkt.
Lyon (Nathaniel), amerikaansch generaal, geb.
1821 in den n.-amerik. staat Connecticut, onderscheidde zich in den Mexicaanschen oorlog, diende
als Alder bij bet anno 1856 naar Cansas gezonden
korps, stelde zich bij het uitbarsten van den burger-
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oorlog in Mei 1861 aan het hoofd der Unionisten in
Missouri, en opereerde met den besten uitslag, doch
sneuvelde 10 Aug. 1861 als brigade-generaal in een
gevecht aan den Wilson's Creek.
Lyonnais, een groot-gouvernement van Frankrijk voor de revolutie, werd ten N. begrensd door
Burgundie, ten Z. door Velay en Vivarais, ten 0.
door Bresse en Dauphine, ten W. door Bourbonnais en Auvergne, en bestond uit drie gedeelten:
het eigenlijk gezegde L., Beaujolais, Forez ; de algemeene hoofdstad was Lyon. In het midden was
L. bergachtig en boschrijk, in het 0. naar de Rhone
en de SaOne had het vruchtbare vlakten, evenals in
het W. naar de Loire. — Vroeger bewoond door de
Segusianen, maakte L. onder de Romeinen deel uit
van Lugdunensis, daarna van het koninkrijk Burgundie ; eindelijk werd het een afzonderlijk graafschap, dat aan de kroon werd getrokken (Lyonnais
in 1307 onder Filips den Schoone; Beaujolais en
Forez onder Frans I); het maakt tegenwoordig deel
nit van de departementen Loire en RhOne.
Lyons, 1) fabriekplaats in den noord-amerik.
staat New-York, graafschap Wayne ; 3200 inw. —
2) L., of Lyoens, dorp in Friesland, 2 uren gaans ten
Z. W. van Leeuwarden; 60 inw.
Lyrnessus, stad in Mysie nabij Adramyttium,
was tijdens den Trojaanschen oorlog de hoofdstad
van een klein koninkrijk, en werd geplunderd door
Achilles, die er de schoone Briseis gevangen nam.
Lys, Lye of Leye, lat. Legia, rivier in Frankrijk en Belgie, ontspringt in Frankrijk, 2 mijlen bezuidw. Bethune in dept. Pas-de-Calais, doorstroomt
het dept. Nord, komt hij Menin in Belgie, besproeit
West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen door fangs
Kortrijk te komen, en werpt zich bij Gent in de
Schelde, na 25 mijlen loop. De L. gaf harem naam
aan een dept. van het eerste fransche keizerrijk, dat
Brugge tot hoofdplaats had ; eertijds vormde de L.
de grensscheiding tusschen Frankrijk en Duitschland.
Lysander, spartaansch veldheer, is vooral beroemd door de overwinning, die hij bij !Egos Potsmos behaalde 405 v. Cllr. in zijnen zeeslag tegen de
Atheners,waardoor een einde gemaakt werd aan den
Peloponneesischen oorlog, en ten gevolge waarvan L.
meester werd van A thene (404); hij stelde daar het
bewind der Dertig Tirannen in. Oppermachtig in
zijn vaderland, ging L. naar men wil van het voornemen zwanger om er zich tot alleenheerscher te
verheffen ; doch hij sneuvelde in eenen slag, die door
de Spartanen aan de Thebanen werd geleverd nabij
Haliartus (394 v. Chr.).
Lysanite (Abila-). Zie ABEL 1).
Lysanias, viervorst van Abilene ; Luc. 3 : 1.
Lysefjord, eene 5 a 6 mijlen diep landwaarts
insnijdende bocht der zee aan de westkust van het
zuiderdeel van Noorwegen, heeft eene breedte van
slechts 2 a 6000 vt. en is ingesloten tusschen steile
rotswanden, die op sommige plaatsen eene hoogte
bereiken van 3000 vt.
Lysias,
beroemd atheensch redenaar, geb.
459 v. Chr., gest. 378, hielp Thrasybulus in het verdrijven van de 30 Tirannen. Slechts 32 samenspraken en eenige fragnienten zijn van L. tot ons geko-

men (het best uitgegeven door Rauchenstein, Lpz.
1848, 3e druk 1859). — 2) veldheer van Antiochus
Epiphanes, koning van Syria, werd uitgezonden tegen Judas Macchabeils, liet zich door dien veldoverste overrompelen , verloor 5000 man en werd op de
vlucht gedreven. Na den dood van Epiphanes (164
v. Chr.) maakte L. zich van het bewind meester in
den naam van den jongen Antiochus Eupator. Hij
had bet beleg opgeslagen voor Jeruzalem, toen hij
vernam, dat Philippus, die hem het oppergezag betwistte, zich meester gemaakt had van de hoofdstad
van Syrie. Op deze tijding liet L. het beleg van
Jeruzalem, dat hij had willen veroveren, varen,
rukte tegen zijnen medestander op, en bracht hem
de nederlaag toe; maar bij de onverwachte aankomst van Demetrius Soter zagen L. en Eupator
zich door hunne aanhangers verlaten, en zij werden
door hunne eigene lijfwacht vermoord (162 v. Chr.)
— 3) Claudius Lysias, de overste, die Paulus nit de
handen der Joden redde, door hens under een sterk
geleide naar Cerasea te laten overbrengen ; Hand.
23 : 26 ; 24: 7, 22.
Lysimachia, ook Hexamilium .genaamd, stad
in den Thracischen Chersonesus, aan de golf Melas
(Melas sinus), was gesticht door Lysimachus, anno
309 v. Chr.
Lysimachus, een der beste veldheeren van
Alexander, untying na diens dood (323 v. Chr.)
Thracie tot zijn aandeel, en stichtte de stad Lysimachia, die de hoofdstad werd van zijn rijk. Met
Seleucus en Cassander in bondgenootschap tegen
Antigonus en Demetrius, droeg L. veel bij tot de
overwinning van Ipsus (301). In het laatst van zijn
!even deed hij twee veldtochten naar Macedonia
(295 en 286 v. Chr.), en bleef er meester van het
land. Hij regeerde sedert 25 jaren over Thracie, en
sedert vier jaren over Macedonia, toen hij, 80 jaren
mid zijnde, sneuvelde in den veldslag van Curupedium (in Phrygie) tegen Seleucus (282 v. Chr.). Hij
had zich gehaat gemaakt door zijne wreedheden,
waarvan zelfs zijne eigene familie niet verschoond
bleef; zoo o. a. liet hij op geringe vermoedens een
zijner zonen (Agathocles) ter dood brengen.
Lysippus, beroemd grieksch beeldhouwer, geb.
omstr. 350 v. Chr. te Sicyone, was de eenige, die,
met Apelles en 'Pyrgoteles, de eer genoot Alexander
of te beelden.
Lysis, grieksch wijsgeer, geb. te Tarentum,was
een leerling van Pythagoras, en ontkwam met moeite
sail de woede van Cylon van Croton. Men moot hem
niet verwarren met een anderen L., die de leermeester was van Epaminondas.
Lystra, tegenw. Latik, stad in Lycaonie, benoordw. Iconiurn. Te L. werd Paulus gesteenigd
(Hand. 14); het was de geboorteplaats van Timotheiis (Hand. 16 : 1, 2; II Tim. 3 : 11).
Lyttleton (lord George), engelsch letterkundige, geb. 1709 te Hagley (graafschap Worcester),
gest. 23 Aug. 1773, was herhaalde males kanselier
der schatkist, doch is vooral vermaard als schrijver
van History of the life of Henry 11 (5 din. Leipzig
1755-71) en Dialogues of the dead (London 1767).
Zijne Complete Works verschenen in 4. (Loud. 1774).
Lytton (13iilwer). Zie _tiLWER.

als romeinsch getalmerk (eigenlijk CID) =
1000 ; MM = 2000 ; M = 1 millioen.
Op de keerzijde van muntstukken beteekent :
M de muntstad Toulouse;
M met eene kleine o beduidt Mexico;
M met een kroontje er boven is Madrid ;
M (ineengeloopen) wil zeggen Marseille.
llfr met apostrofe (W) voor Schotsche namen is
eene verkorting van Mac, en beteekent hetzelfde als
zoon ach ter Nederlandsche namen. M (zonder
apostrofe) is eene verkorting van den latijnschen
voornaam Marcus; en met apostrofe (M') is M eene
verkorting voor Manius.

Ma (Coptisch me, mei, d. i. waarheid, gerechtigheid), egyptische godin, door het zinnebeeld van
de struisveder op het hoofd gekarakteriseerd als
godin der waarheid en gerechtigheid, dochter van
den zonnegod Ra of Phtha, gewoonlijk de gezellin
van Thot (Hermes); in de onderwereld brengt zij
de schimmen der afgestorvenen voor den troon van
Osiris, om voor diens aangezicht hunne daden te
laten afwegen.
Maacha, landschap in Syrie; II Sam. 10: 6,
8; I Chron. 19 : 7.
Maacha, verschillende personen in het 0. T.,
nl.: 1) zoon van Nahor ; Gen. 22 : 24. — 2) moeder van David's zoon Absalom ; II Sam. 3 : 3 ; I Chron.
3 : 2. — 3) vader v. Achis, koning van Gath ; I Kon.
2 : 39. — 4) huisvrouw van Rehabeam ; I Kon.
15: 2, 10, 13; II Chron. 11 : 20-22 ; 15 : 16. —
5) bijwijf van Kaleb; I Chron. 2: 48. — 6) huisvrouw van Machir, den zoon van Manasse ; I Chron.
7 : 15, 16. — 7) zuster en huisvrouw van Jelel, den
vader van Gibeon ; I Chron. 8 : 29 ; 9 : 35. — 8)
vader van een der helden van David, nl. van Hanan ;
I Chron. 11 : 43. — 9) vader van Sephatja, eenen
vorst over de Simeonieten; 1 Chron. 27 : 16.
Maachath, stad of koninkrijk in Canaan voor
de komst der Israelieten, door wie de Maachathieten
echter niet verdreven werden ; Deut. 3 : 14; Jozua
12 : 5; 13 : 11, 13. — Naar M. worden later in het
0. T. (II Sam. 23 : 34; II Kon. 25 : 23 ; I Chron.
4 : 19 ; Jerem, 40 : 8) eenige Israelieten met den
naam van Maachathieten bestempeld.
Madid, of Mad, marktvlek in 't noorden van
Hongarije, comitaat Zemplin, in het Hegyalla-gebergte, twee uren gaans benoordw. Tokay; 3400
inw.; minerale bron.
MaAdai, een der Israelieten, die in de babyl.
ballingschap vreemde vrouwen hadden. Ezra 10: 34.
Malidieh, of Meer van Aboekir, een strandmeer in 't noordwesten van Egypte, ten Z. van Aboekir en ten 0. van Alexandria.
Maadja, een der met Zerubbabel wederkeerenden uit Babylonie ; Neh. 12 : 5.
Maagdenburg. Zie de duitsche spelling
MAGDEBURG.
Maai, een der wederkeerenden uit Babylonie,
die muziek-instrumenten bespeelden ; Neh. 12 : 36.
Maanen (Cornelis Felix van), geb. 9 Sept.
1769 te 's-Gravenhage, deed zich in de patriotisti-

sche woelingen eerst als ijverend republikein kennen,
en wist zich zoodoende eenigszins op den voorgrond
te plaatsen, zoodat hij 1806 door koning Lodewijk
benoemd werd tot minister van justitie, welk ambt
hij bekleedde tot 1809. Na het herstel van Oranje
weder Oranje-gezind, werd v. M. 1815 aangesteld
als minister van justitie in het jonge koninkrijk der
Nederlanden, dat door die ongelukkige benoeming
reeds dadelijk de kiem tot ontbinding in zich opnam. Want door zijne onverstandige maatregelen
was v. M. inderdaad de man, die het meest heeft
bijgedragen on' aan de Belgen aanhoudend nieuwe
redenen te geven tot misnoegdheid over het regeeringsbeleid, welke misnoegdheid door een verstan.dig raadsman der kroon tot zelfs in de laatste oogenblikken te bezweren zou geweest zijn, doch die door
eenen v. M. ten top werd gevoerd, zoodat men v.
M. als de voornaamste oorzaak kan beschouwen van
de uitbarsting der belgische omwenteling : toen eindelijk nam v. M. zijn ontslag 3 Sept. 1830, en leverde dus cane nieuwe illustratie op het oude
spreekwoord : ), als het kalf verdronken is gaat men
den put dempen". Intusschen was hij na de opafhankelijk-verklaring van Belgie wederom nederlandsch minister van justitie tot 1842, en stierf 14
Febr. 1849.
Maangebergte, arab. el-Kamar of al-Koentr,
bergketen in Middel-Afrika, bezuidoosten Nigritie
en bezuiden Darfoer, loopt van het 0. naar bet W.
Van de noordhelling van het M. komt de Bahr-elAbiad, een der armen van den Nijl.
Maanhuizen, oude naam van bet dorp Emmeloord, op bet eiland Schokland, in de Zuiderzee.
Maarath, stad in stam Juda ; Jozua 15: 59.
Maaren, n.-brab. dorp. Zie M
-AREN.
Maarheeze, dorp in Noord-Braband, vijfd'half
uur gaans bezuiden Eindhoven ; 600 inw.
Maarhuizen, oudt. Marhusen, dorp in de
nederl. prov. Groningen, 5 a 6 uren gaans bewesten
Appingedam ; 160 inw.
Maarsbergen, voormalige heerlijkheid in de
nederl. prov. Utrecht ; het kasleel van M., het oudste
van al de kasteelen in die prov., ligt 2 uren gaans
bezuiden Amersfoort.
Maarslacht, of Maarslagt, dorpje in de nederl. prov. Groningen, 6 uren gaans bewesten Appingedam, is echter geen dorp meer, doch vormt
twee gehucbten, met omstr. 130 inw.; 26 Maart
1584 werd M. in de asch gelegd door de Friezen,
uit weerwraak op den spaanschen veldheer Verdugo,
die eenen strooptocht in Friesland gedaan had.
Maarssen, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
aan de Vecht, 2 uren g. benoordw. Utrecht ; 1200
inw.; is zeer oud, heette eerst Marsna (of Marsua),
doch draagt zijn tegenw. naam reeds sedert 1262.
Maarsseveen, twee dorpen in de nederl.
prov. Utrecht, nl.: een half uur gaans benoorden Maarssen en 7 kwartier gaans benoordw.
Utrecht ; 700 inw.; vele buitenplaatsen ; en Oud-M.,
een half uur gaans beoosten Nieuw-M. en 1 uur
gaans benoorden Utrecht ; 500 inw.
Maarten (St.-), dorp in Noord-Holland, 3
uren gaans benoorden Alkmaar; 500 inw.
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dorp in de nederl. prov.
MaartenSdijk,
Utrecht, anderhalf uur gaans benoorden Utrecht ;
900 inw. — 2) Sint-M., dorp op het zeeuwsche
eiland Tholen, door de inboorlingen aldaar .Smerdiek" genoemd, ligt derdhalf uur gaans westelijk
benoorden Tholen en 3 uren gaans bezuidoosten
Zierikzee ; 2000 inw.
Maas, fransch Meuse, lat. Mosa, een der voornaamste van de zich in den Rijn ontlastende rivieren, ontspringt in het fransche dept. Haute-Marne
bij het dorp Meuse, benoordoosten Langres, besproeit
het noordwestelijk gedeelte van Frankrijk (het dept.
der Boven-Marne, dat der Vogesen, dat der Maas,
en dat der Ardennen), komt in Belgie een weinig
beneden Givet, doorstroomt de provv. Namen en
Luik, scheidt Belgisch Limburg van Nederlandsch
Limburg, komt vervolgens in aanraking met deWaal
(een arm van den Rijn), doch scheidt zich reeds
spoedig daarvan af, om er zich bij bet slot Loevestein opnieuw mede te vereenigen, ontlast zich onder den naam van Merwe of Merwede in den Biesbosch, en verdeelt zich bij Dordrecht weder in twee
armen, die zich beiden (de linkerarm met verscheidene monden) in de Noordzee ontlasten. Van de
drie uitwateringsarmen is de noordelijkste, die onder den naam van Maas de Noordzee bereikt beneden Brielle, de voornaamste voor de scheepvaart.
Reeds van Verdun af bevaarbaar, is de geheele lengte
der M. ruim 90 mijlen, in welken loop zij o. a.
in zich opneemt : rechts, Chiers, Semoy, Ourthe,
Roer, Waal en Lek (2 Rijn-armen), Beneden-1.1sel;
links, Bar, Sambre, Mebaigne, Dommel, enz. De
voornaamste steden, die door de M. besproeid worden,
zijn : Verdun, Stenay, Sedan, Mezieres, Charleville,
Givet, Dinant, Namen, Luik, Maastricht, Roermond,
Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam, enz. De rivier
M. geeft haren naam aan drie departementen van
Frankrijk (zie het volgende art.).
Maas (departement der), dept. de la Meuse,
dept. van Frankrijk, in 't noordwesten, ligt tusschen
de deppt. Ardennen ten N.W., Moezel ten N.O.,
Meurthe ten 0., Vogesen en Haute-Marne ten Z., en
Marne ten W., en grenst ten N. aan Belgie. Het departement M. is ruim 113 vierk. mijlen groot, bevolkt met 306,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondissementen (Bar, Verdun, Commercy, Montrnedy), en
heft tot hoofdpl. Bar-le-Duc. — M. (dept. van
Sambre en), zie SAMBRE-MAAS. — M. (dept. der
Monden van de), zie MONDEN. - M. (departement
der Beneden-), een dept. van Frankrijk, gevormd
in het eerste tijdperk der omwenteling, bleef bestaan tot 1814, was ingedeeld in de arrondissementen Hasselt en Roermonde, en had tot hoofdpl.
Maastricht.
Maas Bommel, dorp in de nederl. prov.
Gelderland, anderhalf uur gaans beoosten Tiel ;
300 inw.
1VIaasbracht, dorp in nederl. Limburg, 2
uren gaans bezuidw. Roermonde, aan de Maas ; 300
inwoners.
Maasbree, bij verkorting veelal Brev, dorp in
nederl. Limburg, 4 uren gaans benoorden Roermond ; 900 (met onderhoorigheden 1500) inw.
Maasdam, dorp in Zuid-Holland, 2 uren gaans
bezuidw. Dordrecht ; ruim 600 inw.
Madseja, naam van 18 verschillende personen
in het 0. 1. (I en II Chron., Ezra, Neh., Jerem.)
Maaseyk, fabriekdorp in belg. Limburg, 8
uren gaans benoordoosten Hasselt ; 4500 inw.; geboorteplaats van de gebr. van Eyck.
Maashees, dorp in de nederl. prov. Noord-

Mab
Braband, 2 mien gaans zuidelijk beoosten Boxmeer ;
300 inw.
Maasland, 1) voormalig dept. van bet koninkrijk Holland (ongeveer de tegenwoordige prov.
Zuid-Holland). Sedert de inlijving bij het fransche
keizerrijk heette dit dept.. Departement der Monden
2) het kleinste der
van de Maas (zie MONDEN).
vier kwartieren van de meierij van 's Hertogenbosch,
M. genoemd, omdat het zich ten N.W. en W. van de
rivier de Maas uitstrekt. — 3) M., lat. Masalanda of
Maslanda, dorp in Z.-Holland, aan de Gaag, 5 kwartier gaans ten W.N.W. van Vlaardingen, 4 uren g.
westelijk benoorden Rotterdam ; omstreeks de helft
der 18e eeuw werd dit dorp door eenen fellen brand
geteisterd.
Maaslandsluis, verkeerde benaming voor de
stad Maassluis.
Maasniel, dorp in nederl. Limburg, een half
uur gaans benoorden Roermond, aan den straatweg
van Roermond naar Venlo.
Maassluis, ook wel verkeerdelijk Maaslandsluis genoemd, bij verkorting de Sluis, stad in ZuidHolland, twee uren gaans bezuidw. Delft, anderhalf
uur gaans bewesten Vlaardingen, aan de Maas ; 5000
inw.; zeehaven ; visscherij-reederij. In 1574 werd
M. door de Spanjaarden ingenomen ; omstr. 1610
oproer te M., wegens eene (geringe) belasting op
de visscherij ; watersnood 14 Nov. 1775; in 1776
oproer te M. over het lange aanhouden der noten bij
bet psalmgezang, daar de bewoners van M. niets
van de nieuwe zangwijs wilden weten ; April 1813
oproer der Oranje-gezinde partij, doch werd gedempt en gestraft ; 5 Fehr. 1825 watersnood.
Maastricht, het Trajectum ad Mosam der onden, stad en vesting in nederl. Limburg, waarvan
bet de hoofdplaats is, ligt 5 uren gaans benoorden
Luik, 6 uren gaans bewesten Aken, aan de Maas,
nabij de uitwatering van de Jeker ; 28.000 inw. Op
den bezuiden de stad gelegen Pietersberg de 1701
aangelegde citadel; merkwaardig is de in dezen
berg aanwezige steengroeve , met eenen doolhof van
omstr. 20,000 onderaardsche gangen. Oudtijds heette
M. eenvoudig Treat of Tricht, lat. Trajectus, d. i.
Pontveer, overvaartplaats (dus is M. zooveel als
Veer over de Maas"). De stad M. bestond reeds in
de 4e eeuw ; zij doorstond een aantal belegeringen,
werd 1632 ingenomen door prins Frederik Hendrik en werd zoodoende Staatsch ; 1673 bemachtigd
door Lodewijk XIV, en 1748 nogmaals door de
Franschen ; in 1784 maakte keizer Jozef II aanspraak op het bezit van M., en stond tegen eene vergoeding van tiendhalf millioen francs zijne rechten
aan Holland af. In 1793 door de Franschen gebombardeerd, werd M. 1794 ingenomen door Kleber,
1795 bij Frankrijk ingelijfd, en was van dat oogenblik af de hoofdplaats van het dept. der BenedenMaas, totdat M. 1815 aan het koninkrijk der Nederlanden toegevoegd ward ; na den belgischen opstand was M. lang een punt van geschil, doch werd
eindelijk 1839 voor goed toegewezen aan de Nederlanden.
Maaswaal, of het Maaswaalsche, het land tusschen Maas en Waal.
Madth, een in 't, geslachtregister van Jezus;
Luc. 3 : 26.
Madz, kleinzoon van Jerahmed; I Chron. 2: 27.
Maazja, 1) een overste der priesters ten tijde
van David ; 1 Chron. 24 : 18. — 2) een priester ten
tijde van Nehemia ; Nell. 10 : 8.
Mab, de fee der droomen en de vroedvrouw
der overige feed), in de overleveringen der middel-

Mabillon
eeuwen. Sommigen waken haar tot koningin der
feeen, en geven haar dan Oberon tot gemaal. Door
Chaucer en (4e tooneel le bedrijf ,Romeo en Julia")
Shakespeare worth deze fee, zoomede haar hof, zeer
d ichterlij k beschreven.
Mabillon (Jean), een geleerd Benedictijner
monnik, geb. 23 Nov. 1632 te St. Pierremont in
Champagne, gest. 27 Dec. 1707 te Parijs, werd
door zijn werk De re diplomatica (Parijs 1681,met
supplement 1704, uitgeg. door Ruinart 1709, en door
Adimari, Napels 1789) de grondlegger der wetenschappelijke oorkondenleer, verzamelde in Duitschland en Italie vele voor de Geschiedenis van Frankrijk belangrijke documenten, gaf de werken van den
heiligen Bernardus in het licht (2 dln. Parijs 1687),
en schreef Actorum S. Benedicti (9 dln. Parijs 1668
—1702) en Annales S. Benedicti (6 dln. Parijs
1703-9), zijnde de eerste critische geschiedenis
van zijne orde.
Mably (Gabriel Bonnot de), fransch schrijver,
oudste broeder van Condillac, geb. 14 Mei 1709 te
Grenoble, gest. 23 April 1783 te Parijs. Zijne Oeuvres (12 dln. Parijs 1789, en dikwijls herdrukt)
zijn meerendeels van geschied- en staathuishoudk.
inhoud.
Mac, verkort M'; zie M'.
Macabre, zooveel als Doodendans; ook de
naam der kerkelijke maskeraden eertijds in Frankrijk en Engeland.
Macaire (St. ), twee heiligen, en 1 patriarch.
Zie MACARIUS.
Macaire (St. ), stad in het fransche dept. Gironde, aan de Garonne, 4 uren gaans bewesten la
Reole ; 1500 inw.
DE MONTDIDIER.
Zie Auaav
A
Macaire (Ric h.
MaCal.09 plaatsje in Lombardije, niet ver van
Bergamo en van Brescia, waar Carmagnola, bevelhebber der venetiaansche troepen, 1427 eene schitterende overwinning bevocht op de generaals van
den hertog van Milaan.
Macao, chineesch Ngao-men, portugeesche stad
en nederzetting op het chineesche eiland Hiangsjang, aan de uitwatering van den Tiger of Parelrivier in de baai van Canton, tegenover de stad Canton, is sedert 1563 in het bezit der Portugeezen,
doch staat sedert 1844 onder een eigen gouverneur,
beslaat ruim eene halve vierk. mijl in omtrek, en
telt 30,000 inw.; vroeger was de bevolking veel talrijker, want M. was lang het middelpunt van den
europ.-chin. handel.
Macarius, 1) de Groote, of de Egyptenaar,
sedert 330 kluizenaar, was de eerste, die het mysticismus overbracht in de welsprekendheid. Hij stierf
in het jaar 391, en wordt door de roomsch-katholieke Kerk als heilige vereerd 15 Jan. De werken
van M. (50 homelien, enz.) zijn in 't licht gegeven
door G. Pritius (Leipzig 1698). — 2) een andere
heilige der r.-kath. Kerk, bijgenaamd de Jonge, of
de Alexandrijn, sedert 335 kluizenaar, onderging
vele vervolgingen wegens zijn ijveren tegen de Arianen, en stierf 394; kerkelijke gedenkdag 2 Jan. —
3) een patriarch van Antiochie, werd 680 op het
concilie van Constantinopel veroordeeld.
Macartney (George, graaf), engelsch diplomaat, geb. 14 Mei 1737 te Lissanoure in lerland,
gest. 30 Maart 1806 te Londen, werd vooral bekend
door zijne ( vrucb telooze) gezantschapsreis naar China
1792, waarvan zijn secretaris Staunton eene beschrijving in het licht gaf, door welke Europa voor
het eerst eenige degelijke mededeelingen aangaande
het Chineesche rijk ontving.
-

-
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Macassar, voormalige stad op bet eiland Celebes in den 0. I. archipel, was de boofdstad van
het koninkrijk M., doe') bestaat niet meer; ter plaatse
van de onde stad M. ligt thans de nieuwe stad M.
of Vlaardingen (sedert 1847 vrijhaven, met 15,000
inw.) en het fort Rotterdam. — Het koninkrijk M.,
op de zuidpunt van het eiland Celebes, zijnde slechts
een klein gedeelte van het voormalige groote Macassarsche rijk (de voornaamste zeemogendheid van
al de maleische rijken) beoorloogde reeds in 1420
met eene vloot van 200 vaartuigen den koning van
Malakka, doch is sedert 1668 schatplichtig aan de
Nederlanders, die het jaar te voren (1667) de Portugeezen verdreven, door wie M. sedert 1615 bezeten werd. — Het nederlandsche gouvernement M.
draagt officieel den naam van gouvernement Celebes
(zie CELEBES). - Het gedeelte zee, dat de eilanden
Borneo en Celebes van elkander scheidt, wordt de
Straat van M. genoemd.
Macauley (Catherine Sawbridge, mevrouw),
eene engelsche dame, beroemd door hare geschriften,
geb. 1733 in het graafschap Kent, trad 1760 in den
echt met doctor Macauley, geneesheer te Londen ;
als diens weduwe hertrouwde zij 1778 met zekeren
heer Graham. Zij trok de aandacht door hare republikeinsche ideen, deed 1785 eene reis naar Amerika,
waar zij zeer goed ontvangen werd door Washington,
en verdedigde de fransche omwenteling tegen Burke.
Men heeft o. a. van haar eene .Geschiedenis van Engeland, loopende van Jacobus I tot de komst aan het
bewind van het huis van Hanover (8 dln. 176383). Zij stierf 1791.
Macauley (Thom. Babington), engelsch geschiedschrijver, geb. 25 Oct. 1800 te Rothley Temple (graafschap Leicester), trad 1826 te Londen op
als advocaat, werkte als publicist, en ook van 1830
tot 1848 in bet parlement, in liberalen geest, bekleedde ook sedert 1832 verscheidene hooge ambten, behoorde, van 1852 of wederom in het partemeat, onder de nitstekendste leden der whigpartij,
werd 1857 benoemd tot lord M. van Rothley, en
stierf '28 Dec. 1859 te Kensington. Zijn voornaamste
werk is : History of England from the accession of
James II (Londen 1848 en v.; 7 din. Londen 1858).
Wijders zijn nog• opzettelijk van hem te noemen
Critical and historical essays (3 dln. Londen 1843,
dikwijls herdrukt); Speeches (2 din. Londen 1853);
Biographical essays (Londen 1851). Eene complete
editie van al de werken van L. verscheen in 25 din.
(Londen 1860).
Macbeth, schotsche prins, voile neef van koning Duncan, die in de 11e eeuw regeerde. Volgens
de kronijken had eene tooverheks aan M. voorspeid,
dat hij koning zou worden ; om die voorspelling in
vervulling te laten gaan vermoordde hij Duncan in
de nabijheid van Inverness, en liet zich in zijne
plaats tot koning kronen (1040). Hij maakte zich
gehaat door zijne wreedheden, en werd 1047 van
den troon gestooten door Malcolm, zoon van Duncan,
die daarin geholpen werd door den koning van Engeland, Eduard den Biechter. De misdaad van Macbeth heeft aan Shakespeare de stof geleverd voor
een zijner schoonste treurspelen.
_ACCHABEUS.
Maccabetis. Zie M
Maccaluba, eene slijkvulcaan in de siciliaansche provincie Girgenti, tusschen Girgenti enAragona.
MaCChabeen., zoo heeten in de Joodsche geschiedenis de leden van het heldengeslacht van
Judas, bijgenaamd Makkabe, d. i. Hamer (zie bet
art. MACCHABEfiS), die de Joden verloste van de syrische verdrukking, en wiens broeders Jonathas en
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Simon voor een korten tijd het Joodsche rift herstelden (135 v. Chr.). Bit is de hoofdinhoud der
twee apocryphe Boeken der M. De afstamrnelingen
van Simon regeerden over het Joodsche yolk, totdat
ze uitgeroeid werden door Herodes den. Groote.
Een derde zoogenaamd Boek der M. (zoomin door
Luther als door de Vulgata overgezet) verhaalt de
vervolgingen van de Joden onder Ptolemeus Philopator.
Macohabetis (Matathias), een dapper joodsch
krijgsheld uit het geslacht der Asmoneen, verzette
zich moedig tegen de tirannieke bevelen, welke door
Antiochus Epiphanes werden gegeven om het joodsche yolk te dwingen aan afgodsbeelden te offeren.
Door zijne medeburgers tot veldheer gekozen, verdreef hij de Syriers, en richtte de altaren van den
waren God weder op. Hij stierf te midden van zijnen
roem (anno 167 v. Chr.) en liet 5 zonen na, Judas,
Simon, Jonathas, Johannes en Eleazar, van welke
vooral de 3 eerste beroemd zijn. — M. (Judas),
zoon van Matathias, voerde na diens dood bet opperbevel over de joodsche legers (167 v. Ow.), versloeg
de veldoversten van Antiochus-Epiphanes (Apollonius, Nicanor, Gorgias, Ptolemeiis, en Lysias), keerde
in zegepraal binnen Jeruzalem terug, en zuiverde den
tempel (164). Hij versloeg eveneens de door Antiochus opnieuw tegen hem uitgezondene troepen.
Daarna was Antiochus op het punt, zelf aan het hoofd
van een machtig leger tegen M. te velde te trekken,
toen die koning door eene verschrikkelijke ziekte
werd weggerukt. Antiochus Eupator, zijn opvolger,
zag zich genoodzaakt den Joden eenen voordeeligeri
vrede toe te staan ; maar dit vredestractaat werd
verbroken door eenen nieuwen koning van Syrie,
Demetrius Soter; en na opnieuw verscheidene voordeelen behaald te hebben, vond Judas M. eindelijk
(anno 161 v. Chr.) den dood in eenen veldslag. —
M. (Jonathas), broeder van den vorige, nam na
diens dood (161 v. Chr.) het opperbevel over, verdreef Bacchidas uit Judea (158), verbond zich met
Alexander Bala, den overweldiger van den syrischen
troon, omhelsde vervolgens na diens dood de partij
van Demetrius Nicator, wiens zijde hij echter spoedig verliet om zich voor den jongen Antiochus, zoon
van Alexander Bala, te verklaren, vvien hij trouwen
bijstand verleende. Tryphon, die den troon van dien
jongen vorst wilde overweldigen, ontdeed zich van
Jonathas door verraad (143 v. Chr.). —M. (Simon).
broeder der vorigen, volgde Jonathas op als vorst
en hoogepriester der Joden, maakte zich meester
van Gaza, en ging een verbond aan met Demetrius
Nicator, koning van Syrie, door wien hij de onafhankelijkheid van Judea deed erkennen. Hij had
vervolgens oorlog te voeren tegen Antiochus Sidetes,
en noodzaakte de veldoversten van dien vorst Judea
te ontruimen. Na een roemrijk bestuur van 10 jaren
werd Simon M. vermoord door Ptolomens, zijnen
zwager (133 v. Chr.). M. (Eleazar), zie n°. 3
van het art. ELEAZAR.
Macchiavelli (Niccolo), geb. te Florence 5
Mei 1469, hehoorde tot een adellijk maar arm geslacht, was gedurende 14 jaren (van 1499 tot 1512)
secretaris der Florentijnsche republiek en als zoodanig belast met het opteekenen van hetgeen verhandeld werd in de zittingen van den raad der tien
hoogste magistraatspersonen, alsook met bet opstellen van de tractaten en van de uitgaande brieven.
In die hoedanigheid oefende hij eenen grooten invloed uit op den gang der zaken, en werd met onderscheidene zendingen belast naar Frankrijk,
Duitschland, Rome. Tengevolge van eene omwente-

ling, die de Medicis weder aan het roer van staat
bracht in Florence (1512), verloor M. zijn ambt,
zag zich reeds kort daarna betrokken in een proces
tegen den kardinaal de Medicis (die later pans werd
onder den naam van Leo X), werd op de pijnbank
gebracht, en vervolgens gebannen ; hij mocht er
evenwel in slagen eenige jaren later bet vertrouwen
der Medicis te winnen, werd toen weder aangesteld
(1521), en stierf te Florence 22 Juni 1527. Gedurende den tijd, dien hij in ongenade was, schreef L.
de meeste zijner werken, waarvan de voornaainste
zijn: Il principe (Venetie 1515 ; ontelbare malen
herdrukt ; uitmuntend in het Duitsch vertaald door
Rehberg, 2e druk Hanover 1824); in dit werk, dat
Frederik II in zijn DAntimacchiavell" een der gevaarlijkste boeken noemt, onderwijst M. aan de
dwingelanden door welke middelen zij hun duel
kunnen bereiken, des noods ten koste van rechtvaardigheid en menschelijkheid ; de verachtelijke
staatkunde, daarin blootgelegd, is sedert de macchiavellistische genoemd; het manuscript dezer verhandeling droeg M. in 1514 op aan Laurentius de
Medicis, die sedert kort meester van Florence was
geworden, en zulks in de hoop op diens bescherming. In de Discorsi sopra la prima decade di Tito
Livio (Venetie 1532), geschreven omstr. 1516, doet
M. zich wel als een diep denker kennen, maar ontwikkelt daarin dezelfde verfoeilijke staatkundige
leerstellingen als in het eerstgenoe ► de boek. Zijn
voornaamste werk is echter Islorie florentine, de
geschiedenis van Florence, loopende van 1205 tot
1424, door M. geschreven omstr. 1524, en o. a. in
het Duitsch vertaald door Neumann (2 dln. Berlijn
1809). Wijders heeft men van M.: Legazioni, of het
verhaal van zijne ambassaden ; alsook een werk
Over (le kunst van oorlogvoeren"; zoomede eenige
tooneelstukken, waaronder la Mandragorc (zeer losbandig van strekking) en verscheidene novellen,
waaronder Belphegor. Van M.'s werken (die te Rome
alien op den Index staan) zijn sedert 1550 herhaalde
malen complete editien in het licht verschenen (de
beste is die in 8 dln. Florence 1813, herdrukt 1860
en v.). Lezenswaardig is een werkje van Artaud de
Montor, getiteld : Machiavel, son genie et ses erreurs
(2 dln. Parijs 1833).
Mac Clellan (George), amerikaansch generaal, geb. 3 Dec. 1826 te Philadelphia, nam deel aan
den Mexicaanschen oorlog, en nadat hij o. a. sedert
1857 het presidentschap in den mad over de spoorwegen van Ohio en Illinois bekleed had, werd hem
bij de uitbarsting van den burger-oorlog het opperbevel over de troepen van Ohio opgedragen. Zijne
werkelijke aanstelling als generaal-wajoor der Uniearmee van het departement Ohio ontving hij van
president Lincoln 14 Mei 1861 ; en 1 Nov. 1861,
na de aftreding van Scott, werd M.-C. benoemd tot
opperbevelhebber over de geheele Noorder-armee,
welk kommando echter 11 Maart 1862 beperkt werd
tot de Potomac-arrnee; en na den odngelukkigen
7-daagschen veldslag bij Richmond werd M. 25 Juni
1862 als bevelhebber ontslagen.
Macclesfield, stad in bet engelsche graafschap Chester, ruim 13 urea pans benoot doosten
Chester ; 39,000 inw.
Mac Clintock (sir Francis Leopold), engelsch zeevaarder, geb. 1819 te Dundalk, oikte de
noordpoolreizen van sir James Ross (1848-49) en
van Austin (1850-----51) mede, op welken laatsten
tocht hij, over ijs, de westpunt van Atnerika's noordpoolland bereikte ; vervolgens kommandeerde hij een
schip (de »Intrepid") op den tocht van Belcher
–

–
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(1852-54)), en stond eindelijk aan het hoofd der
door de weduwe van Franklin uitgeruste noordpoolexpeditie (1857 tot Sept. 1859), op welken tocht
hij in Maart 1859 het punt bereikte, waar Franklin's
expeditie voor goed was verongelukt. Als beschrijving van dezen tocht gaf M. in bet licht : Narrative
of the discovery of the fate of Sir John Franklin and
his companions (2 dln. Londen 1860).
Mac Clure (sir Rob. John Le Mesurier), engelsch zeevaarder, geb. 28 Jan. 1807 te Wexford,
maakte 1836-1837 en 1848-1849 de noordpoolexpeditien onder Back en sir James Ross mede, stond
zelf aan het hoofd van eerie expeditie, die 1850 door
de Beringstraat in de noordpoolstreek van Amerika
doordrong, bij welke gelegenheid M. de sedert eeuwen gezochte noordwestelijke doorvaart ontdekte,
en kwam, over de Baffinsbaai, 28 Sept. 1854 weder
in Engeland. Later werd hem een kommando in de
oost-aziat. wateren toevertrouwd.
Mac Culloch (John), engelsch geoloog en
practiseerend geneesheer, geb. 6 October 1773 op
Guernsey, gest. 21 Aug. 1835 als professor te Addiscombe, heeft zich vooral naam verschaft door zijne
werken : Description of the Western Islands of Scotland (3 dln. Londen en Edinb. 1819); The Highlands and Western Islands of Scotland (Load. 1824);
A system of geology (Londen 1831).
Mac Culloch (John Ramsay), engelsch staa thuishoudkundige, geb. 1789 te Wigton, tot 1832
professor aan de universiteit van Londen, heeft zich
door verscheidene geachte werken naam verschaft,
doch inzonderheid door zijn Dictionary of Commerce
(2 dln. Londen 1832).
Macdonald (Et. Jacq. Jos. Alexander), hertog van Taranto, maarschalk van Frankrijk, geb. te
Sedan 17 Nov. 1765, uit ouders, die tot een aanzienlijk schotsch geslacht behoorden, diende eerst
in het iersche regement van Dillon, doch trad 1784
in fransche dienst, onderscheidde zich in den slag
bij Jemmapes, na welke overwinning hij tot kolonel
werd bevorderd (1792), en versloeg den hertog van
York bij verschillende gelegenheden. In 1795 trok
hij op het ijs de Waal over, maakte zich aan het
hoofd van zijne infanterie meester van de hollandsche vloot, en werd terstond tot divisie-generaal bevorderd. In 1798 naar Italie gezonden, nani hij het
kommandement van Napels over van Championnet,
en bracht Calabria tot onderwerping, betwistte vervolgens hardnekkig den overtocht van de Trebia aan
Suwarow, in weerwil dat die te beschikken had, over
een veel sterker leger (1799). In ongenade gevallen
omdat hij zich in de bres had gesteld voor Moreau,
trad hij in 1809 weder in dienst, besliste de overwinning bij Wagram, voor welk wapenfeit hij verheven werd tot maarschalk, en later tot hertog van
Taranto. In 1812 voerde hij bevel over het 10e legerkorps in Rusland, streed bij Lutzen, Bautzen, Leipzig (1813), en kommandeerde in den veldtocbt van
1814 den linkervleugel der armee. Na de abdicatie
van Napoleon werd M. benoemd tot lid van de Kamer
der Pairs en belast met de taak, om het leger van de
Loire te ontbinden. In 1816 werd hij groot-kanselier van het Legioen van Eer. Na de Juli-omwenteling onttrok M. zich geheel aan bet openbare leven,
en stierf 25 Sept. 1840 op zijn kasteel Courcelles
bij Guise.
Macduff, havenstad in bet schotsche graafschap Banff, tegenover de stad Banff, waarmede het
door eene brug over den Doveran in gemeenschap
staat ; 3000 inw.
Macduff, de moordenaar van Macbeth. Zie FIFE.

Macedo (Joaquim Manoel de), een der uitstekendste hedendaagsche dichters en schrijvers van
Brazilie, geb. 24 Juni 1820 te S.-Joao de Itaborahy,
doctor der geneeskunde, lid van 't geograph. instituut, enz. Al de door M. geschrevene romans hebben
eenen Zen druk mogen beleven ; zoo ook zijn dichtstuk A Nebulosa (2e dr. 1849).
Macedonicus, bijnaam van Q. Cmcil. Metellus.
Macedoni6, lat. Macedonia, vroeger Emathia,
landschap ten N. van Griekenland, strekte zich aanvankelijk uit van den Olympus tot aan de uitwatering der rivier Lydias, doch strekte mettertijd zijne
grenzen veel verder uit. Met eenen vruchtbaren grond
en vele rijke mijnen, telde M. een aantal bloeiende
steden, zooals Pella (de residentie), Thessalonica,
Olynthus, Philippi. De Macedoniers waren een veehoedend yolk, dat door de Grieken nooit als stamverwant beschouwd is. Het koninkrijk M. werd gesticht omstr. 1392 v. Chr. door 15 Pelasgische
stammen, die nit Histieotis verdreven waren. Pelagon, een hunner koningen, verdedigde Priamus tegen
de Grieken. In 796 overweldigde Caranus (een Heracliet), met een troep Grieken en Argieven het oude
Emathia, en stichtte eene nieuwe dynastie, die onder zijne drie opvolgers (766-647 v. Chr.) Opperen Neder-M., alsook Chalcidice, tot den geheel bracht.
In 492 door de veldheeren van Darius overweldigd,
was M. genoodzaakt den bondgenoot van Perzie to
worden, doch reeds in 479 werd M. weder Griekenland's bondgenoot. Het land verkeerde sedert 401
v. Chr. in volslagene regeringloosheid, toen Philippus II den troon beklom (360 v. Chr.). Doze vorst
herstelde de rust in M., heroverde de oude provincien, voegde nieuwe daarbij, en onderwierp geheel
Griekenland aan zijn gezag; bij maakte zich gereed
om den oorlog tegen de Perzen te ondernemen, toen
hij (336 v. Chr.) door moordenaarshanden om het
Leven kwam. Alexander bracht de plannen van zijnen
voorgauger tot uitvoering ; maar bij zijnen dood
(323) word zijn rijk verbrokkeld ; en na verscheidene omwentelingen werd M. het deel van het geslacht van Antigonus (278). Bebalve bet eigenlijke
M. behoorde toen ook Thessalia tot bet koninkrijk
M., dat tevens over Epirus heerschte, en bovendien
eenen, wel is waar niet onbetwisten, maar niettemin
overwegenden invloed uitoefende op het grootste
gedeelte van Zuid-Griekenland. Na drie oorlogen
tegen M. (212-205, 200-197 en 170-168 v.
Chr.) maakten de Romeinen dit land geheel en al
afhankelijk, en na eenen vierden oorlog verklaarden
zij M. tot een Romeinsch wingewest (147 v. Chr.).
Bij de verdeeling van bet rijk word M. in bet 00tersch-rom. rijk begrepen ; in de 13e eeuw vormden
de Kruisvaarders er, ten behoove van Bonifacius van
Montferrat, een afzonderlijk koninkrijk, waarvan
Thessalonica de hoofdstad werd, en dat moor bekend
is onder den naam van koninkrijk Thessalonica (zie
THESSALONiCA); in de 15e eeuw kwam M. met de
overige provincien van Griekenland, onder het juk
der ottomanische Turken, die er nog tegenwoordig
meester van zijn. Reeds in den allereersten tijd van
bet Christendom werden in M. christelijke gemeenten gesticht (door den apostel Paulus), zoodat wij
dan ook herhaaldelijk van M. gewag gemaakt vinden
in het N. T., en wel: in het book van de Handelingen der Apostelen (16 ; 9, 10, 12; 18: 5 ; 19: 21,
22, 29; 20: 1, 3; 27: 2), en in verscheidene Zendbrieven (Rom. 15: 26 ; I Cor. 16: 5 ; II Cor. 1: 16 ;
2: 13; 7: 5; 8: 1; 9 : 2, 4; 11: 9:Philipp. 4: 15;.
I Thess. 1: 7, 8; 4: 10; I Tim. 1: 3). Ziehier de
naamlijst der
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Machole

Koningen van Macedonia sedert 796 v. Chr.

koninkrijk Italia behoort als provincie M
groot
42 vierk. mijlen, bevolkt met 190,000 zielen, zijnde
de stad M. ook van die prov. de hoofdplaats.
Macgregor (John), engelsch statisticus en
geschiedschrijver, geb. 1797 te Stornaway in bet
schotsche graafschap Ross, eerst secretaris der Kamer
van Koophandel te Londen, later directeur der Royal
British Bank, vluchtte 1856 (bij het schandelijke
bankroet dier bank) naar Frankrijk, waar hij 23
April 1857 te Boulogne stierf. Van zijne vele uitmuntende werken vermelden wij inzonderheid :
The progress of America (2 dln. Londen 1847) en
The commercial statistics (4 dln. Lond. 1848-50);
alsmede : The history of the British Empire from the
ascension of James I (2 d In. Londen 1852).
Machane Dan, eene plaats vermeld in het
0. T. (Richt. 18 : 12).
Machanidas, tiran van Lacedemonie, maakte
zich anno 210 v. Chr. meester van het hoogste gezag ; hij wilde den geheelen Peloponnesus onder*erpen, toen hij te Mantinea overwonnen en gedood
werd door Philopcemen (206 v. Chr.).
Machao, oude naam van Menerbes in Frankrijk. Zie MENERBES.
Machaon, zoon van Esculapius en Epione of
Arsinoe, was, even als zijn broeder Podalirius, een
benoemd geneeskundige en geoefend jager ; de beide
broeders togen met de krijgslieden van (Echalia naar
het beleg van Troje ; Menelas, door een pijl gekwetst
zijnde, werd daar genezen door M., die zelf werd gedood door Eurypylus, den zoon van Telephus. Na
de inname van Troje leed Podalirius schipbreuk en
landde in Carle, waar hij met de dochter des konings trouwde. De 2 broeders werden na hun dood
als goden vereerd ; het heilige graf van M. was te
Gerenia in Messenie.
Macharen, of Macheren, dorp met 400 inw.
in Noord-Braband, cen half unr gaans bezuidwesten
Megen ; door watervloed geteisterd Jan. 1809.
Machares, een der zonen van Mithridates,
was koning van den Bosporus. Hij verliet de zijde
zijns vaders, orn zich (70 v. Chr.) aan Lucullus
over te geven ; later voor de wraak van Mithridates
beducht, maakte M. zelf een einde aan zijn leven.
Machbannai, een der helden van David ;
I Chron. 12: 13.
Machbena, afstamm. van Kaleb ; 1 Chr. 2: 49.
Machecoul, stad in het fransche dept. LoireInferieure, 8 wren gaans bezuidw. Nantes ; 3700 inw.
eertijds hoofdplaats van het hertogdom Retz.
Machera, lat. Comitus Machera, oude naam
van het luxemburgsche stadje Grevenmacher.
Macherry, 'tzelfde britsch 0. I. rijk als Alwar.
Machi, een Gadiet ; Num. 13: 15.
Machir, 1) zoon van Manasse ; Gen. 50 : 23 ;
Num. 26 : 29 ; 27: 1; 32: 39, 40; 36: 1 ; Dent. 3:
15 ; Jozua 13 : 31; 17: 1; Richt. 5 : 14 ; I Chron.
2: 21, 23 ; 7: 14-17. — 2) een man bij wien Mephiboseth tehuis was ; II Sam. 9: 4, 5 ; 17: 27.
Machla, dochter van Zelaphead ; Num. 26 : 33 ;
27 : 1 ; 36 : 11 ; Jozua 17 : 3.
Machli, een zoon van Levi ; Ezra 8: 18.
IVIachlon, eon der zonen van Elimelech en
Naomi ; Ruth 1 : 2, 5 ; 4: 9, 10.

Caranus
Ccenus
Tyrimmas
Perdiccas I
Argeus I
Philippus I
Ajeropas
A lcetas
Amyntas I
Alexander I
Perdiccas II
Archelatis I
Orestes
Archela its H
Amyntas II
Pausanias
Amyntas III
Argeus II
Amyntas III (her-

796
766
738
695
647
609
576
556
538
496
452
429
405
402
398
397
396
390

317
Alexander A igus
(Rijksbestuurders:
Perdiccas 322 ; Pithon 320 ; Antipater 320 ; Polysperchon 320-311)
Cassander
311
Philippus IV j
Antipater
298
1
Alexander
Demetrius I 295
Pyrrhus v.Epirus287-86
Lysimachus, v.
Thracie
287-82
Seleucus, v. Syrie
282
Ptolemeus Ceraunus 281
Meleager 279
Antipater (opnieutv) 278
Antigonus Gonatas 278
steld)
388 Pyrrhus (opnieuw) 274
Alexander II
370 Antigonus (opPtolemetis
nieuw)
369
273-42
Perdiccas III
366 (Alexander, zoon van
Amyntas IV
Pyrrhus)
360
267-66
Philippus II
359 Demetrius II
242
Alexander HI, bijgeAntigonus Doson
232
naamd de Groote, 336 Philippus V
221
Philippus III ArrhiPerseus
178-168
deiis
323 Andriscus
152-148
Macedonia (de Romeinsche provincie), gevormd 148 v. Chr., bevatte het koninkrijk Macedonie, Grieksch Illyrie, Epirus, Thessalia, en had
Therma tot hoofdstad. Onder het keizerrijk was M.
eerst senatoriale provincie, daarna een der twee
diocesen van de prefectuur Illyrie, en bestond toen
uit zes provincien, nl.: het eigenlijke Macedonia of
Klein-Macedonia, Thessalia, Oud-Epirus, NienwEpirus, Achaia, Creta, en had tot hoofdstad Thessalonica.
Macedonia (Klein-), zoo noemde men onder
het keizerrijk het oude of eigenlijk gezegde Macedonia. Zie het vorige art.
Macedonia (Gezond), naam die gedurende
eenigen tijd (in de 3e en 4e eeuw na Chr.) gegeven
werd aan het noordwesten van het oude koninkrijk
M.; het werd later deels bij Prevalitana, deels bij
Nieuw-Epirus gevoegd.
Illacedoni6rs, 1) het Macedonische yolk. —
2) eene godsdienstige secte, waarvan de patriarch
Macedonius het hoofd was. Zie %cm:lows.
Macedonius, patriarch van Constantinopel,
behoorde tot de partij der Semi-Arianen, toen hij tot
het patriarchaat verheven werd (omstr. 351). Zijne
benoeming was eene geweldige grief voor de orthodoxen, en op den dag zijner installatie werden de
partijen handgemeen met elkander, waarbij ruim
3000 personen omkwamen. Ten gevolge van nog
andere onlusten liet keizer Constantius hem (M.)
door een in 360 te Constantinopel gehouden concilie
afzetten. Toen wierp M. zich op als hoofd eener
nieuwe ketterij, door de godheid an den Heiligen
Geest te loochenen.
.us,. Zie C LODIUS MACER.
Macer (Clodius).
Macerata, stad in Italie, op een berg, 23 mijlen
benoordoosten Rome ; 10,000 inw.; ligt op de plaats
van het oude Helvia Ricina, dat verwoest werd door
de Gothen. In het door Napoleon I gestichte koninkrijk Italie was M. de hoofdplaats van bet dept.
Musone ; vervolgens was M. tot 1860 hoofdplaats
der pauselijke delegalie M., die thans tot het nieuwe
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Machnadbai, een dergenen. die vreenide
vrouwen hadden genomen in de babyl. ballin.L;.=ehap ;
Ezra 10: 40.
IVIachole, voormalig dorp in 't noordoostelijk
gedeelte van het zeeuwsche eiland Zuid-Brveland,
is bij eenen watervloed verdronken en nooit weder
te voorschijn gekomen.

Iliac-Mahon

Machpela
MaChpela, het land van Ephron ; deze verkocht aan Abraham een graf voor Sara ; Gen. 23:
9, 17, 19; 25: 9; 49: 30; 50: 13.
Machseja, grootvader van Baruch ; Jerem. 32 :
12; 51: 59.
Macias, galicisch troubadour, in de eerste helft
der 15e eeuw page in dienst van den markies Enrique de Villena te Jaen, is bekend door zijne liefde
voor eene dame, door wier echtgeuoot M. uit jaloezie
gedood werd.
Maciejowice, bezitting van graaf Zamoyski
in 't gouvernement Lublin, 10 mijlen van Warschau,
is gedenkwaardig door den slag van 10 Oct. 1794,
waarin met Kosciuszko's gevangenneming de onafhankelijkheid van Polen teniet ging.
Maciejowski (Waclaw Alex.), geb. 1792 te
CaIvarie, sedert 1831 prof. aan de roomsch-kath.
akademie en het gymnasium te Warschau, verschafte
zich eenen europeeschen naam door zijne Historya
prawodawst slowianskich (4 dln. Warschau 1832—
35 ; in 't Duitsch vertaald door Busch, 4 dln. Stuttgart 1835-39).
Macin, of Macine (George el), arabisch geschiedschrijver. Zie ELMAKIJN.
Mack (Karl, baron von), oostenrijksch generaal,
geb. 25 Aug. 1752 te Neuslingen in Frankenland,
gest. te St. Pollen 22 Oct. 1828, had zich reeds onderscheiden in verschillende veldtochten, en wel
voornamelijk in de Nederlanden tegen Frankrijk (in
1792 en 93) toes hij 1798 door den keizer van Oostenrijk naar Napels gezonden werd als opperbevelhebber over het napolitaansche Leger, dat oprukte
tegen de Franschen, die Rome bemachtigd hadden.
Door Macdonald en Championnet leed hij eene voor
hem schandelijke nederlaag, en viel vervolgens in
handen der Franschen ; te Parijs krijgsgevangen
zijnde op zijn eerewoord, schond M. dat woord en
ontvluchtte naar Oostenrijk. In 1805 opnieuw met
een kommando bekleed in Beieren, liet hij zich door
Napoleon omsingelen en in Ulm insluiten, waar hij
weldra genoodzaakt was zich met 30,000 man op
genade of ongenade over te geven. Hij werd ter dood
veroordeeld ; die straf evenwel verminderd zijnde,
werd hij op den Spielberg gevangen gezet, en eerst
2 jaren later op vrije voeten gesteld.
Mackenzie (George), schotsch rechtsgeleerde,
geb. 1636 in het graafschap Angus, gest. 1691,
kwam in Frankrijk de rechtsgeleerdheid studeeren
aan de universiteit te Bourges, verwierf eene groote
vermaardheid als advocaat te Edinburg, en werd
tot verdediger gekozen door den markies van Argyle,
die terecht stond wegens verraad (1661). Hij werd
vervolgens rechter in een crimineel hof, advocaat des
konings, en eindelijk een der lords van den geheimen raad in Schotland ; hij legde in die betrekkingen zulk eenen ijver voor de zaak des konings aan
den dag, dat de Covenanters hem den bijnaam gaven
van 'advocaat Bloeddorst". Na de omwenteling van
1688 verliet M. Schotland, en nam de wijk naar Engeland. Men heeft van hem een aantal werken over
de rechtsgeleerdheid, theologie en zedekunde, gedrukt te Edinburg 1716, 2 dln. in fol.
Mackenzie (Henry), schotsch romanschrijver,
geb. te Edinburg 1745, gest. 14 Jan. 1831, was
advocaat-generaal bij de Thesaurie van Edinburg en
later controleur der belastingen in Schotland. Als
de bestgeslaagde navolger van Sterne verdient hij
melding. Eene complete editie van zijne werken
verscheen te Londen (8 dln. 1818).
Mackenzie (Alex.), engelsch reiziger, geb.
omstr. 1760, ging vroegtijdig naar Canada, om er
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handel in pelterijen te drijven, en ontdekte op zijne
tochten den stroom, die sedert naar hem genoemd
is (1789); hij was de eerste die het ondernam NoordAmerika te bereizen over de geheele breedte, en
volbracht dit waagstuk in 1792 en 93 ; in Juli 1793
bereikte hij de oevers van den Grooten Oceaan onder 52 gr. 21 min. noorderbreedte. Het verhaal van
zijne reizen werd uitgegeven te Londen in 1801.
Mackenzie, rivier in Noord-Amerika, komt
onder den naam van Slaven-rivier uit het Athapascameer, doorstroomt het Groote Slavenmeer, neemt
dan den naam M. aan, besproeit in noordwestelijke
richting het land der Groote Eskimoos, en valt na
een loop van 425 mijlen in de Noordelijke IJszee.
In 1789 werd de M. ontdekt door den engelschen
reiziger Alex. Mackenzie, naar wien de M. genoemd is.
Mackintosh (sir James), schotsch schrijver,
geb. 24 Oct. 1765 te Dores in 't graafschap Inverness,
gest. 30 Mei 1832, beoefende eerst de geneeskunde,
en wijdde zich later geheel aan de rechtsgeleerdheid.
Tegen de aanvallen van Burke verdedigde hij de
fransche omwenteling in een werk, getiteld : Vindicce
Gallicance (1791), dat grooten opgang maakte en
waardoor hij de vriendschap van Fox verwierf; daarna
maakte hij nom bij de balie, doordien hij eene
"Cause celebre" te bepleiten had (die van Peltier,
den schrijver van een schotscbrift tegen den eersten
consul Bonaparte). In 1804 werd M. naar ladle gezonden met den titel van rechter in het hof van
Bombay ; hij keerde 1811 in Engeland terug, nam
in het volgende jaar zitting in het parlement, waar
hij zich onderscheidde door zijne liberale denkwijzen,
en was een der bewerkers van de hervorming der
strafwetgeving ; hij was ook de eerste, die in het
parlement het woord voerde voor de onafhankelijkheid van Griekenland. Men heeft van hem eene
History of the revolution 1688 (een werk, dat na
zijnen dood in het licht verscheen 1834); eene
History of England (3 dln. Londen 1830); en meer
andere werken.
Mackintosh (Charles), schotsch fabrikant,
geb.1766 te Glasgow, had eene groote chem.-fabriek
te Crossbacket bij Glasgow, deed verscheidene uitvindingen (onder andere in 1823 de naar hem genoemde waterdichte stollen), en stierf 25 Juli 1843
te Dunchattau.
Mac Laurin (Colin), beroemd wiskundige,.
geb. 1698 te Kilmoddan bij Inverary in Schotland,.
gest. 14 Juni 1746 te York. Voornaamste werken:
Geometria organica (Londen 1720); A treatise of
algebra (6e druk Londen 1796); An account or
Newton's discoveries (Londen 1748).
Mac Leod, 1) meer in Noord-Amerika, irr
Nieuw-Caledonia, ontlast zich in de Vrede-rivier.
— 2) rivier in Noord-Amerika, tusschen Mexico en
Oregon, werpt zich in den Grooten Oceaan under
43 gr. N.-br. en 125 gr. 50 min. W.-lengte.
Mac Leod, verried Montrose. Zie ASSYNT.
Mac Mahon (Marie Edme Patrice Maurice,.
graaf), hertog van Magenta, geb. 13 Juni 1808 te
Sully bij Autun, kwam 1829 bij den franschen gene-.
ralen staf, was bij de bemachtiging van Antwerpea
en van Constantine, diende tot 1855 in Algerie, en;
bekwam 13 April 1855 het kommando over eene
infanterie-divisie der Noorder-armee, kommandeerde
sedert Aug. 1855 eene divisie in de Krim, en bestormde daarmede 8 Sept. den Malakof-toren. Nadat.
hij 1857 als divisie-chef tegen de Kabylen gestreden
had, kommandeerde hij in den italiaanschen oorlog
het tweede armeekorps, en besliste daarmede in den.
-
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slag bij Magenta 4 Juni 1859 de overwinning, waarvoor hij tot Maarschalk en hertog van Magenta verheven werd. Ook aan de overwinning bij Solferino
had hij ruimschoots deel.
Macon, bet oude Matisco, stad in het frarische
dept. Saone-Loire, op den rechteroever der Saone,
15 uren gaans benoorden Lyon en circa 100 uren
gaans bezuidoosten Parijs, heeft 16,500 inw. en is
de geboorteplaats van Senecay, Dombey, Lamartine.
De stad M. bestond reeds ten tijde van Cesar en
behoorde aan de Eduers, werd dikwijls verwoest
door de Barbaren, voornamelijk door Attila. Van de
10e eeuw af had M. zijne eigene graven; Alix, de
erfgename van dit graafschap, trouwde met Robert
de Dreux, die M. in 1238 verkocht aan den heiligen
Lodewijk. In 1435 stond Karel VII het graafschap
M. af aan Filips den Goede, hertog van Burgundie ;
maar Lodewijk XI trok het 1477 (na den dood van
Karel den Stoute) weder aan de kroon. Gedurende
de godsdienstoorlogen had M. veel te lijden ; en
11 Maart 1814 had bij 'M. een gevecht plaats tusschen de Franschen en de Geallieerden.
Macon (het graafschap), of Maconnais,
een der 4 tot het hertogdom Burgundie behoorende
graafschappen, tusschen Chalonnais ten N., Bresse
ten 0., Lyonnais ten Z., Brionnais en Charolais ten
W. Voornaamste plaatsen : Macon, Saint-Gengoux,
Tournus, Cluny.
Macoraba, verlatijnschte naam van Mekka.
Macpherson (James), engelsch schrijver, geb.
1738 te Kingussie bij Ruthven in Schotland, gest.
17 Febr. 1796 te Belleville bij Inverness, vestigde
zijnen letterkundigen roem door de uitgave van
Fragments of ancient poetry (1761), en de gedichten
van. Ossian, nl. Fingal (1762) en Temora (1763);
de echtheid van die gedichten is levendig betwist,
doch schijnt niettemin buiten twijfel te zijn, alleenlijk behoudens deze daadzaak, dat M. hier en daar
eenige leemten heeft aangevuld met product van zijn
eigen maaksel, terwijl ook by vele plaatsen de rawheld van het oorspronkelijke door hem gekuischt is.
Macquarie, 1) rivier in Tasmania (Vandiemensland), ontlast zich in den Lake-River. 2) havenplaats op de westkust van Tasmania (Vandiemensland). — 3) eiland in de Stille Zuidzee, van
het N. naar bet Z. ongeveer 5 mijlen lang, bij 1 mijI
breedte; Macquarie-eilanden noemt men de zuidelijkste groep van Polynesie. — 4) meer in OostAustralie (Nieuw Zuidwallis), graafschap Northumberland. — 5) hergketen bewesten Nieuw Zuidwallis,
tusschen de rivieren Lachlan en Morumbidgee.
6) rivier in Oost-Australia, wordt door de inboorlingen Wamboel genoemd, ontstaat uit de samenvloeiing der Vischrivier met de Campbell-rivier,
stroomt in noordwestelijke richting, is omstr. 60
mijlen lang, en eindigt in moerassen.
Macquer (Pierre Joseph), scheikundige, geb.
te Parijs 1718, gest. 1784, was professor der pharmacie te Parijs, en lid van de Academie van Wetenschappen. Hij heeft belangrijke ontdekkingen gedaan op scheikundig gebied, en verscheidene werken
nagelaten, die langen tijd klassiek zijn geweest ; de
voornaamste zijn: Elements de chentie theorique et
pratique (Parijs 1756, 3 dln.); Dictionnaire de chimie
(Parijs 1778 2 dln.); enz.
Macra, tegenw. de Magra, riviertje in Italie,
vormde de grensscheiding tusschenLigurie enEtrurie.
Macri, het oude Telmessus, stad in aziat. Turkije (in Anatolie), 34 mijlen bezuidoosten Smirna,
aan de golf van Macri (Glaucus sinus) der Middellandsche Zee ; goede haven. Zie MAKBI.

Macrianus (M. Fulvius), een der 30 tirannen,
die onder Gallienus het purper aannamen, had zich
door zijne verdiensten tot de eerste militaire rangen
verheven, en was door Valerianus aangesteld als
rijksbestuurder over Syrie gedurende diens veldtocht tegen de Perzen. Tijdens de gevangenschap
van Valerianus nam M. 't purper aan in Syrie (260),
stak de zee over, en drong voorwaarts tot in Illyrie ;
doch daar werd hij verslagen door Aureolus (261)
en door zijne eigene officieren gedood. Hij had zijne
twee zones (Macrianus den Jonge en Quietus) tot
medekeizers benoemd ; de eerste kwam met hem
om, de tweede werd gedood in Emesa, waar hij door
Odenathus belegerd werd.
Macrinus (M. Opilius), opvolger van Caracalla
op den keizerstroon, geb. te Cesarea in Numidie,
was eerst prefect van het pretorium onder Caracalla.
Een waarzegger hem voorspeld hebbende, dat hij
bestemd was om de kroon te dragen, vermoordde
hij den keizer (217), ten einde zeker te zijn dat de
voorspelling in vervulling ging. Eenige dagen later
als keizer uitgeroepen zijnde, kenmerkte hij den
aanvang van zijn .bewind door wijze maatregelen ;
doch zijne verregaande strengheid bracht een gedeelte der troepen tegen hem in opstand. Een legioen
van Emesa huldigde Heliogabalus als keizer, en M.
werd bij Archelais in Cappadocie door zijne eigene
soldaten gedood (218). Hij had zijn soon Diadumenianus tot medekeizer benoemd, en deze stierf met
hem.
Maoris, een der namen van Eubea. Zie EUBEA.
Macro (Ncevius Sertorius) , gunsteling van Tiberius, bestuurde de gevangenneming (en bekleedde
bet presidentschap bij de terdoodbrenging) van
Sejanus, en werd, tot loon voor zijn ijver, verheven
tot prefect van bet pretorium. Toen Tiberius zijn
einde naderde, bood M. zijne diensten aan Caligula
aan, en haalde dezen over, om het bewind in handen
te nemen reeds eer de keizer dood was, terwijl die,
naar M. meende, op sterven lag ; doch vervolgens
ziende dat Tiberius wellicht nog zou kunnen blijven
Leven, liet M. hem smoren in zijn bed. De invloed
van M. was evenwel niet van langen duur: Caligula
noodzaakte hem, zoowel als zijne vrouw, zich zelven
het leven te benemen (38 na Chr.).
Macrobiers, d. i. die een lang leven hebben,
dezen naam gaven de ouden aan verscheidene verafwonende volken, omtrent welke zij slechts onbestemde en fabelachtige bijzonderheden kenden, zoo
o. a. de bewoners van het hersenschimmige eiland
Meroe, en ook een yolk in Ethiopie, aan de oevers
van den Zuider-Oceaan, welk yolk geacht werd van
phenicischen oorsprong te zijn (zie Herodotus III, c.
XVII) .
Macrobius (Aurelius Ambrosius Theodorus),
platonisch wijsgeer en latijnsch taalgeleerde uit het
begin der 5e eeuw, was in 422 grootmeester van de
garderobe (prcefectus cubiculi) van Theodosius den
Jonge; dit is alles wat men van M.'s leven weet. Van
de door M. geschrevene werken zijn tot ons gekomen : Commentariorum in sontniunz Scipionis libri duo
en Saturnalium conviviorum libri septenz, zoomede
(in een uittreksel van Johannes Scotus [9e eeuw])
De differentiis et societatibus Grccci Latinique. De
beste editie van M.'s werken is die van Jan (2 din.
Quedlinburg 1848-52).
Madagascar, (het oude Menzahias?), door
de inhoorlingen Nossindambo, en door de Arabieren
Dzjezira-el-Komr genoemd, groot eiland in den Indischen Oceaan, 75 mijlen van de oostkust van ZuidAfrika, waarvan het door het kauaal van Mozambique
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is gescheiden, is 10,500 vierk. mijlen groot (gemiddelde breedte 50 mijlen, bij eene lengte van 210
mijlen), wordt in de lengte doorloopen door bergen
van 9 a 12 duizend vt. hoogte, is bevolkt met circa
5 millioen zielen, en heeft tot hoofdstad Tanarivo
of Tananarivo. Langen tijd verdeeld in eene menigte
rijkjes (daar iedere stam een afzonderlijk rijkje
vormde), is M. in het begin der 19e eeuw nagenoeg
gebeel en at tot den koninkrijk vereenigd door bet
talent van Radama, het opperhoofd van den stam der
Howas of Owas (den voornaamsten stam van al de
volkeren van M.); alleenlijk het land van Anossi en
eenige districten bleven aan zijne overheersching
onttrokken. Tananarivo was zijne residentie. Under
zijne weduwe Ranawalo, die hem in 1828 opvolgde
na hem te hebben doen vermoorden, begon zijn rijk
in verval te geraken, hebbende bij zich slechts zoo
lang staande gehouden door den steun der Engelschen, terwijl overigens de landen, welke Radama
onderworpen had (door hem ingedeeld in een twintigtal provincien) slechts schatplichtig waren aan
zija gezag. In 1863 was M. opnieuw het tooneel van
eene omwenteling, en werd zijn zoon, Radama II,
die 1846 het Christendom omhelsd had en 16 Aug.
1861 zijne moeder Ranawalo op den troon opgevolgd
was, door de saamgezworene Howas vermoord (12
Mei 1863). Reeds bij de ouden was M. bekend ; in de
13e eeuw wordt het onder den naam van Magastar
vermeld door Marco Polo, en 1506 werd het door
de Portugeezen bezocht. Niemand heeft er zich kunnen vestiges. Sedert 1642 had Frankrijk er eenige
factorijen ; maar toen graaf Beniowski, door Frankrijk in 1774 derwaarts gezonden, zich onafhankelijk
had willen waken, werd hij door de Franschen zelven bevochten, en zijne factorij werd vernield (1786).
Sedert 1815 hadden de Franschen er opnieuw eenige
punten bezet (Tintingue, Tamatave, Foulpointe);
maar zij hebben die in 1831 verlaten, na eenen ongelukkigen oorlog tegen de Howas, die door de Engelschen tegen de Franschen opgehitst waren.
Madagassische taal, de taal die door de
inboorlingen van Madagascar gesproken wordt.
Madai, een der zonen van Japhet ; Gen. 10 : 2 ;
I Chron. 1 : 5.
Madan, stad in Turkije. Zie MODA1N.
1VEadalinski (A. von), poolsch generaal, gest.
1804 te Borow, een der helden, die met Kosciuszko
voor de onafhankelijkheid van hun vaderland streden, kommandeerde na diens gevangenneming in
Warschau, viel na de capitulatie, waarbij Warschau
zich overgaf, in handen der Pruisen, dock werd na
de volkomene onderwerping van Polen op vrije voeten gesteld, en leefde vervolgens op zijn landgoed.
Madame, dezen naam gaf men eertijds (aan het
fransche hof) aan de oudste van 's konings dochters,
of aan de prinses uit den bloede die het mast bij
den troon stond, zonder dat bij dien titel een eigen
naam gevoegd werd. Men kent onder den titel van
M. inzonderheid Henriette-Anna van Engeland, hertogin van Orleans, kleindochter van Hendrik IV en
dochter van Karel I, koning van Engeland.
Madapollam, stad in britsch Indie, presidentschap Madras, in het land der noordelijke Circars, ruim 6 mijlen benoordoosten Masulipatnam.
Naar M. heeft men den naam van madapollam gegeven aan de katoenen stoffen, die in deze stad gemaakt worden, en die veel sterker en gladder zijn
dan calicot.
Madaurus, stad in Africa propria, in het midden, aan den Bagradas; geboorteplaats van Appulej us.

Maddaloni, het oude Suessula, stad in de
napelsche prov. Terra di Lavoro, 4 uren gaans bezuidw. Capua ; 17,000 inw.
Made, of de Made, dorp in Noord-Braband,. 2
uren gaans benoorden Breda.
Madegassen, bewoners van Madagascar.
Madeira, d. i. bosch, 1) eiland ; zie MADERA.
2) rivier in Zuid-Amerika, de grootste van al de
zich in de Amazonen-rivier ontlastende riNfieren,
ontstaat in Bolivia uit de vereeniging van den Guapore en den Mamore, stroomt eerst noordwaarts,
komt dan in Brazilie, neemt vervolgens eene noordoostwaartsche richting, neemt den Guapay, den Sara,
den Jamara, den Jeuparana, den Axia, den Capana,
enz. in zich op, en ontlast zich na eenen loop van
350 mijlen met verscheidene amen in de Amazone,
nabij Serra in de brazil. prov. Altos-Amazonas.
Madelaine, fransche naam van Magdalena.
Madelaine (la), fransche naam van het luxemb.
dorp Rollingen.
Madeley, stad in Engeland, graafschap Shrop,
5 a 6 uren gaans bezuidoosten Shrewsbury ; 9000
inw.; op circa 1 uur afstands ziet men de ijzeren
brug van Coulbrook-Dale, over de Saverne. Karel II
nam, na zijne nederlaag bij Worcester, de wijk naar M.
Mademoiselle. Onder dezen naam, dien men
in Frankrijk gaf aan de oudste dochter van Monsieur,
den broeder des konings, is vooral bekend de hertogin de Montpensier, dochter van Gaston, hertog
van Orleans, den broeder van Lodewijk XIII.
11/laden, of Maaden (d. i. Mijn), arab. woord,
dat in de samenstelling van een groot aantal geographische namen voorkomt. Zie ALMADEN.
Madera, of Madeira (d. i. bosch), eiland aan de
westkust van Afrika, behoort aan Portugal, is met
onderhoorigheden circa 16 vierk. mijlen groot en
bevolkt met 99 a 100 duizend zielen (meerendeels
afstammelingen van Portugeezen); de hoofdstad is
Funchal. Met de eilandjes Porto-Santo, Falcon-Bajo,
Selvagem en drie nog kleinere ilhas desertas (d. i.
onbewoonde eilandjes) vormt M. de Madera-groep,
of groep der Noord-Canarische eilanden. Naar men
beweert werd M. reeds in 1344 door een Engelsch
zeevaarder gezien ; eigenlijk ontdekt echter is bet
door Portugeezen (Gonzalez Zarco, Texeira en Parestrello) in 1419, en behoorde van dien tijd of aan
Portugal. Het was destijds niets anders dan den
bosch en al (vandaar de naam M.); dat bosch werd
in brand gestoken (1421), en die brand duurde 7
jaren achtereen onafgebroken voort. De wijnstok
en het suikerriet, welke in de asch geplant werden,
slaagden boven alle verwachting. Ofschoon nog altijd
in naam toebehoorende aan Portugal, is M. tegenwoordig niet veel meer dan eene engelsche bezitting.
De Engelschen maakten er zich in 1801 meester van,
onder voorwendsel, dat het anders wellicht door
Frankrijk in bezit konde genomen worden ; zij hebben het ook bezeten van 1807 tot 1814.
Madfoeneh (d. i. de bedolvene stad), dorp
in Opper-Egypte, aan een kanaal ter linkerzijde van
den Nijl ; men ziet hier de ruinen van bet nude
Abydos.
Madgyars. Zie M-AGYAREN.
Madiam, in het N. T. (Hand. 7: 29) verkeerdelijk voor Madian.
Madian, tegenw. Midian, nude stad in Arabie,
benoordoosten de Roode Zee en op de hist van de
oostelijkste golf dier zee, was de boofdstad van eenen
madianitischen volksstam, die wel onderscheiden
moet worden van dien, welke beoosten deli Asphaltites
lacus(Doode Zee) woonde. Jethro, de schoonvader van
-
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Mozes, woonde te M., werwaarts ook de profeet de
wijk nam. Onder den naam van Midian vinden wij
M. in het 0. T. vermeld: Exod. 2: 15, 16; 3: 1 ;
4 : 19; 18: 6; Jozua 13: 21 ; I Kon. 11 : 18.
Madianieten, lat. Madianitw, (in het 0. T.
veelvuldig [Gen., Num., Richt. en Jezaia] vermeld
onder den naam van Midianieten), arabisch volk,
bezuiden de Moabieten, beoosten den Asphaltites
lacus (Doode Zee), stamde af van Madian of Midian
(zie MIDIAN), een der zonen van Abraham en Ketura.
De M. leidden een nomaden- en herders-leven ; ze
waren afgodendienaars; hunne dochters, door hen naar
de Hebreers gezonden om die te verleiden, slaagden
een oogenbtik in dat opzet, en dientengevolge stonden
de Hebreers 7 jaren onder het madianitische juk
(1356-49 v. Chr.), totdat de M. door Gideon verdreven werden. Zij hadden nu eens koningen, dan
eens een republikeinschen regeeringsvorm ; eerst in
de 3e eeuw v. Chr. verdwijnt de naam der M. uit de
geschiedenis. — M., een ander yolk benoordoosten
de Roode Zee ; deze M. hadden Madian (zie dat
woord) tot hoofdstad.
Madieh (meer), of meer van Abukir, eels meer
in Neder-Egypte, tusschen Alexandria en Abukir;
ruim 4 uren gaans fang en even zoo breed. Het staat
in gemeenschap met de zee en met het meer Mareotis.
Madion, of Madioen, residentie van het eiland
Java, grenst ten N. aan de resid. Rembang, ten 0.
aan de resid. Kediri, ten Z. aan de zee, ten W. aan
de resid. Soerakarta — M., rivier in de residentie
Madion, loopt in zuidwaartsche richting, en outlast
zich in de Indische Zee.
Madison (James), president der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika van 1809-1817, geb.
te Montpellier in Virginia 16 Maart 1758, gest. 28
Juni 1836, legde zich eerst toe op de rechtsgeleerdheid, deed zich in 1784 kennen door zijne bestrijding van het wetsontwerp, dat in de Vereenigde
Staten eene heerschende godsdienst wilde invoeren,
welk ontwerp vervangen werd door eene Verklaring
der Yrijheid van geweten. In 1786 had M. deel aan
het opstellen van de Constitutie. In 1809 tot president gekozen met schier eenparige stemmen, deed
hij (1812) door bet congres den oorlog aan Engeland verklaren ; in 1813 herkozen, zette hij dien
oorlog met goed gevolg voort, en bij het tractaat van
24 December 1814 strekte hij de noordelijke grenzen der Vereenigde Staten uit tot het Hudson- en
het Bovenmeer. Hij beschermde de wetenschap ; men
heeft aan hem de oprichting van de Universiteit van
Virginia te danken. In 1817 (4 Maart) trad hij af
als president (zijn opvolger was James Monroe), en
begaf zich naar zijn geboorteland. — Meer dan 20
steden en graafschappen der Vereenigde Staten hebben den naam van Madison aangenomen, ter eere
van den hierboven genoemden president. Vooral bekend zijn : 1) de hoofdplaats van het graafscbap
Jefferson, in den staat Indiana, op den rechteroever
van den Ohio, tusschen Indianopolis en Vincennes;
12,000 inw. — 2) hoofdstad van staat Wisconsin ;
10,000 inw.; universiteit ; — enz.
Midler (Joh. Heinrich), duitsch sterrekundige,
geb. 29 Mei 1794 te Berlijn, sedert 1840 prof. der
anatomie en directeur der sterrewacht te Dorpat.
Van zijne vele werken noemen wij : zijne gezamenlijk
met Beer uitgegevene groote 4iaart der Maan" (4
bladen Berlijn 1834-36) en de Allgemeine vergleichende Selenographie (2 din. Berlijn 1837), eene algemeene iKaart der Maan" (1837), en eene ,,Beknopte beschrijving van de Maan" (Berlijn 1839);
het veel opzien verwekt hebbende geschrift Die

Centralsonne (2e druk Mitau 1847); wijders eene
Populare Astronomie (5e druk 2 dln. Berlijn 1861

—62); enz.

Madmanna, stad in Judea ; zie het artikel
BETH-MARCABOTH.

Madmanna, een afstammeling van Juda ;
I Chron. 2: 49.

Madmen, vermeld als afgodische stad Jeremia
48: 2.

Madmena, vermeld Jezaia 10: 31.
Madon, een koninkrijk, dat deel nam aan den
bond tegen Israel; Jozua 11: 1 ; 12 : 19.
Madoz (Pasquale), geb. 17 Mei 1806 te Pampelona, was advocaat, rechter, ambtenaar te Barcelona, waar hij zich zeer populair maakte, werd 1836
voor Lerida in de Cortes gekozen, trad 1843 tegen
Espartero op, en werd 3 Aug. 1854, nadat hij werkzaam geweest was om de rust in Barcelona te herstellen, gouverneur aldaar. Sedert Jan. 1855 minister van finantien, bracht hij de beroemde desamortisatie-wet voor de Cortes, door wie die wet aangenomen werd. In Juni 1855 afgetreden, zat hij in
de Cortes aan de linkerzijde, nam deel aan de omwenteling van 14 Juli 1856, en ging daarna het land
uit. Niet alleen in zijne staatkundige loopbaan heeft
M. zich hoogstverdienstelijk gemaakt jegens zijn
vaderland, maar vooral ook door zijn uitmuntenden
Diccionario geografico, estatistico y historico de Espana
(16 din. Madrid 1848-50).

Madras, stad in Britsch Oost-India, aan de
uitwatering van den Palier op de kust van Coromandel, bestaat eigenlijk uit drie deelen, 10 de Witte
stad met het fort St.-George, zijnde een der voornaamste sterkten in geheel Indio ; 20 de veel grootere
en dichter bevolkte Zwarte stad [Tsjenappapatam];
30 verscheidene voorsteden. De bevolking van M.
bedraagt in 't geheel 72,000 zielen, en de stad telt
omstr. 1000 pagoden, tnoskeen, tempels en christelijke kerken. Eertijds was M. de hoofdstad van Karnatik. De Engelschen vestigden zich omstr. 1639 in
deze streek (zie ARMAGON) en maakten M. tot hoofdstad hunner bezittingen in India ; Labourdonnais
ontweldigde hun M. in 1746, maar bij den vrede

van Aken (1748) kwam het weder in hun bezit.
Lally wilde M. heroveren in 1759, maar zijn aanslag
mislukte. Sedert heeft M. onafgebroken aan de Engelschen toebehoord. Reeds in 1653 werd de engelsche volkplanting M. tot een presidentschap verheven, dat van tijd tot tijd in zijne grenzen eenige wijzigingen ondergaan heeft ; thans het zuider- en zuidoosterdeel van Voor-India bevattende, is het presidentschap M. 6231 vierk. mijlen groot, met 23

millioen zielen bevolkt, en heeft tot hoofdstad Madras (hierboven genoemd).

Madre de Dios,
Madrid, het nude

rivier. _.e
ZiAMARU-MAYU.
A
Mantua Carpetanorum, later
Majoritum en Madritum, hoofdstad van Spanje, in
Nieuw-Castilie, op den linkeroever van den Manzanarez, 162 mijlen bezuidw. Parijs ; 302,000 inw.;
was ten tijde der Romeinen nog maar een onbeduidend dorpje ; in 1109 door de Mooren ingenomen,
werd de plaats versterkt, en ontving van hen haren
tegenwoordigen naam. Hendrik III, koning van Castilie, herstelde en vergrootte M. omstr. 1400. Eindelijk weal M. 1563 tot hoofdstad van 't geheele rijk
verheven door Filips II. Geen vesting zijnde, is M.
verscheidene malen bezet geworden zonder weerstand te kunnen bieden ; de Franschen rukten er
binnen 1808. Het is de geboorteplaats van Lopez
de Vega, Calderon, Queveda, Moratin, enz. Te M.

vormde zich eene beroemde schilderschool.

Madridejos
Madridejos, stad in Spanie, prov. Toledo,
6 a 7 uren gaans bewesten Alcazar; 7000 inw.; de
Baas uit de omstreken van M. is beroemd.
Madrigal, stad in Spanje, 14 uren Fans benoordw. Avila ; 2000 inw.; geboorteplaats van koningin Izabella van Castilie.
Madrigalejo, stad in Spanje, 12 a 13 mijlen
beoosten Badajoz ; 1300 inw.; klooster der monniken van Guadelupe. Te M. stierf Ferdinand de Katholieke (1516).
Madritum, lat. naam van Madrid.
Madura, of %dime, stad met 36,000 inw. in
Britsch-Indie, in bet 639 vierk. mijlen groot zijnde
en met circa 2 millioen zielen bevolkte district M.
van bet presidentschap Madras, ligt circa 14 uren
gaans ten Z. Z. 0. van Dindigul; bet is 1801 door
de Engelschen ontwanteld; eertijds was M. bet Athene
van Zuid-Indie ; behalve de trotsche ruiners van het
oude koningspaleis, ziet men er die van den Pahlari,
dat is den prachtigen tempel an Siwa.
Madura, ook Madoera gespeld, hij de inboorlingen Mendoera, een der Soenda-eilanden, bewesten
en nabij Java, in den lndischen archipel, is 97 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 108,000 zielen ; behoort
sedert 1747 aan de Hollanders, en vormt met Parnekasan en Sumanap de nederlandsche residentie M.,
die 97 vierk. mijlen groot en met 394,000 zielen
bevolkt is, en Bangkalang tot hoofdstad heeft.
Madvig (Joh. Nicolai), deensch philoloog en
criticus, geb. 7 Aug 1804 te Svaneke op Bornholm,
sedert 1829 professor te Kopenhagen, was van Nov.
1848 tot Dec. 1851 minister van eeredienst, en vervolgens in de wetgevende vergaderingen (Folkething
en Landthing), gelijk ook sedert 1855 als president
van den rijksraad, met buitengewonen ijver werkzaam op staatkundig gebied. Van zijne vele werken
zullen wij bier enkel noemen eerie .Latijnsche Spraakkunst" (3e druk Kopenhagen 1852).
Maerlant (Jacob), de voornaamste nederlandsche dichter uit de 13e eeuw, gest. omstr. 1300 te
Damme bij Brugge. Zijne eerste gedichten behoorden
tot het gebied der ridderlijke heldenzangen, terwij1
hij zich later uitsluitend bewoog op het gebied van
geloofwaardige (zoo bijbelsche en geestelijke als wereldlijke) verhalen en voorstellingen. Zijn grootste
werk is de 1283 begonnene Spieghel historiael (dl.
1-4, Leiden 1857-61).
Mcevius, pruldichter. Zie BAVIUS.
Maffei (Giovanni Pietro), geleerd ,;ezuiet. geb.
1536 te Bergamo, was 1565-65 prof. te Genoa,
woonde vervolgens te Rome en te Lissabon, en stierf
20 Oct. 1603 to Tivoli. Behalve zijne lat. geschriften
(2 dln. Bergamo 1747) is 't voornaamste zijner werken : Historiarum Indicarum libri XVI (beste editie
Keulen 159).
Maffei (Francesco Scipione, markies), ital. blijen treurspeldichter, geb. 1 Juni 1675 te Verona,
gest. 11 Fehr. 1755, vestigde zijnen naam door het
treurspel Merope (Modena 1713) en door bet blijspel La Ceremonia. Van zijne werken (compleet 21
dln. Venetie 1790) verdient opzettelijke vermelding:
Verona illustrata (Verona 1731-32; nieuvve druk
8 dln. Verona 1792-93).
Maffei (Giuseppe, ridder van), geb. 27 Mei 1775
te Cles in het Tridentijnsche, sedert 1816 prof. der
ital. letterkunde te Munchen, schreef een aantal
werken, vvaaronder eene .Theoretisch-praktische
Italiaansche spraakkunst" (2e druk Munchen 1837),
een 4taliaansch Leesboek" (3e druk Munchen 1838)
en vooral Sloria della letleralura italiana (3e druk
4 dln. Florence 1853).
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Mafra, stad in Portugal, prov. Estremadura,
6 a 7 uren gaans benoordw. Lissabon ; 3000 inw.;
groot paleis met prachtig klooster, gebouwd 1717
—31, waaraan koning Jan V ruim 20 millioen guldens te koste legde.
Mafumo, rivier in bet zuidoosten van Afrika,
in bet Kafferland, op de kust van Natal, vait in de
baai van Lagoa, na een loop van omstr. 90 mijlen.
Magada, oude naam van Behar; zie BAHAR 2).
Magadoxo, koninkrijk in Afrika, op de oostkust, ten N. 0. begrensd door bet territorium van
Ajan, ten N. W. door bet land der Machidas, ten
Z. W. door het koninkrijk Juba en ten Z. 0. door
de Indische Zee, strekt zich nit over eene lengte van
50 mijlen. Voornaamste plaats: Magadoxo; ongastvrije bevolking, vermengd met Abyssiniers, Negers
en Arabieren. De Portugeezen rekenen dit koninkrijk
onder hunne Afrikaansche bezittingen, doch het
schijnt metterdaad te behooren aan den imam van
Mascat.
-AGELLAAN.
Magalhaens. Zie M
Magbis, een der familien, die door Nebucadnezar gevankelijk weggevoerd waren ; Ezra 2: 30.
Magdala, stad in Palestina ; Matth. 15: 39.
Magdalena (Maria), d. i. Maria van Magdala,
de door Jezus in genade aangenomene zondares (Luc.
7: 36-50). Zij is met name vermeld Matth. 27 en
28 : Marcus 15 en 16 ; Luc. 8 en 2i ; Joh. 19 en 20.
Magdalena, Rio Madalena, rivier in ZuidAmerika (in Nieuw-Granada), komt uit het Pampas-meer, loopt noordwaarts, valt met verschillende
monden in de Zee der Antillen na eenen loop van
207 mijlen ; in de M. ontlasten zich de Bogota, de
Sogamoso en de Cauca; de M. gal Karen naam aan
een der 12 departementen van Columbia ; bet dept.
M. was ingedeeld in 3 provincien (Carthagena, Santa
Marta en Rio-de-la-llacha), en had tot hoofdplaats
Carthagena.
Magdalena — eilanden. Zie BUCCINARISCHE•
Magdeburg, d. i. Maagdenburg, nieuw-lat.
Magedoburgum of Parthenopolis, hoofdplaats der pruisische prov. Saksen, is een der sterkste vestingen
van Europa, en heeft met de beide voorsteden (Neustadt 13,500 en Sudenburg 5500) eene bevolking
van ruim 80,000 inw., ongerekend omstr. 8000 man
garnizoen. Het is eene overoude stad, die reeds door
Karel den Groote met het stapelrecht beschonken
werd. Het 937 door keizer Otto I aangelegde benedictijner klooster St.-Mauritius werd 967 tot een
aartsbisdom verheven, waaraan door pans Johannes XIII het primaat in Duitschland verleend werd.
Reeds vroeg was M. eene Hanzestad. Ms medelid
van den Schmaikaldischen bond werd M. in den
rijksban gedaan ; nog na den slag van Mdhlberg
(1547) hield M. zich staande, en weigerde het Interim
aan te nemen. In 1550 werd M. belegerd door Maurits van Saksen, die bet eindelijk 1551 innam. Veel

Teed M. in den Dertigjarigen oorlog, waarin het gedurende 7 maanden (in 1629) ingesloten was door
de Keizerlijken onder Wallenstein ; 10 Mei 1631
door Tilly stormenderhand veroverd en in de asch
gelegd ; in 1635 nogmaals belegerd, en bij capitulatie
(1636) overgegaan aan de Keizerlijken. Bij den
Westfaalschen vrede (1648) kwam het aartsbisdom
M., geseculariseerd tot een wereldlijk hertogdom,
aan het huis Brandenburg. De Franschen bezetteden
M. in 1806, en lijfden bet in bij het koninkrijk
Westfalen : toen werd M. de hoofdplaats van het
Departement der Elve. Te M. zijn o. a. geboren: de
natuurkundige Otto v. Guericke en van de dichter
F. Schultz.
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Magdiel, een der vorsten in Edom ; Gen. 36:
43; I Chron. 1 : 54.
Mageddo, stad in Palestina, in den westelijken
halven stam van Manasse, nabij de zee. Josia, koning
van Juda, werd er door Necho, koning van Egypte,
verslagen en gedood anno 608 v. Chr. In het 0. T.
is deze stad onder den naam van Megiddo vermeld :
Jozua 12: 21 ; 17 : 11; Richt. 1 : 27 ; 5: 19; I Kon.
4 : 12; 9 : 15 ; II Kon. 9 : 27 ; 23 : 29, 30 ; I Chron.
7 : 29 ; II Chron. 35 : 22.
Magelang, een dorp in het district en regentschap M. van de residentie Kadoe op het nederl. 0. 1.
eiland Java ; het dorp M. ligt zeer hoog, omstr. 1020
vt. boven den spiegel der zee, op 48 palen afstands van Samarang, en is historisch merkwaardig
door de gevangenneming (I April 1830) van Diepo
Negoro.
Magellaan (Fernando de), port. Magalhaens,
beroemd portugeesch zeevaarder nit de 16e eeuw,
geb. omstr. 1470, diende eerst -den koning van Portugal in Indie, onder Albuquerque; doch zich verongelijkt ziende, verliet hij zijn vaderland, en ging
in 1517 in spaansche dienst over, onder Karel V,
aan wien hij beloofde eenen nieuwen weg van het
westen naar de Molukken te zullen vinden, tot welk
einde hem eene kleine vloot van vijf schepen toevertrouwd werd, waarmede hij 20 September 1519
to San-Lucar onderzeil ging, en 21 October 1520
ontdekte hij de straat, die zijn naam draagt, gelegen
tusschen Zuid-Arnerika en het Vuurland; 27 Nov.
ontdekte hij den Stillen Oceaan, stevende moedig
voorwaarts, en landde in Maart 1521 op de Filippijnsche eilanden. Hij vond kort daarna (27 April
1521) den dood op Zebu (een dier eilanden) in eenen
tocht tegen de inboorlingen des lands, zoodat hij de
Molukken niet mocht bereiken. Het verhaal van M.'s
reis is opgenomen in de .Noticias para a historia e
geografla das naciies ultramarinas" van Carvalho
(6 dln. Lissabon 1831).
Magellaan (Straat van), een zeearm, die Patagonia (de zuidpunt van Zuid-Amerika) afscheidt
van het Vuurland, is 80 mijlen lang, en op het smalste
punt 6 a 7 mijlen breed ; ontdekt door Magellaan in
1520 ; de vaart in de straat van M. is zeer gevaarlijk.
Magellaan (Archipel van), in den Noordelijken Grooten Oceaan, is dezelfde als de archipel van
Mounin (zie dien naam). Men heeft den naam
archipel van M. ook gegeven aan de eilandzee, gelegen aan de zuidpunt van Amerika, bevattende het
Vuurland, de Staten-eilanden, enz.
Magenta, stad in Lombardije, 10 uren gaans
benoordw. Pavia ; 4000 inw.; het geallieerde leger
der Sardiniers en Franschen bevocht hier 4 Juni
1859 eene overwinning op de Oostenrijkers, waarvoor de fransche generaal Mac-Mahon verheven werd
tot hertog van M.
Maggiore (Lago), bij de Duitschers Langensee,
bij de Franschen lac Majeur, bij de ouden Verbanus
laces, een fraai binnenmeer op de zuidhelling der
Alpen, 636 vt, boven de oppervlakte der . zee, behoort ten deele tot Sardinia en Lombardije, ten
deele tot bet zwits. kanton Tessino, is 8 mijlen Lang
en ruim 2 mijlen breed, en in 't geheel circa 5 vierk.
mijlen groot. Het meer M. wordt doorstroomd door
den Ticino of Tessino, en staat door het kanaal Naviglio in gemeenschap met Milaan, en door de Tresa
met het meer van Lugano. In het meer M. liggen vele
bekoorlijke eilandjes, o. a. de Borromeische eilanden.
Maghreb (de), d. i. het Westen, zoo noemen
de Arabieren het gedeelte van Afrika, gelegen tusschen de i\iiddellandsche Zee ten N. en ten 0., den

Grooten Atlas ten Z. en den Atlantischen Oceaan ten
W.; het bevat de barbarijsche staten (Marocco, Algiers, Tunis, Tripoli, Sidi-Hesjam en Biledulzjerid).
liagiijrs, lat. Magi, priesters der godsdienst
van Zoroaster, bij de oude Perzen ; ze vormden eene
corporatie, die zich zoowel aan de beoefening van de
wetenschap als aan de bediening der godsdienstplechtigheden toegewijd had : zij beoefenden inzonderheid de sterrekunde, sterrewichelarij, tooverij,
enz., hetgeen aanleiding gaf om hun eene bovennatuurlijke macht toe te schrijven. Zij hadden hoofdzakelijk ten taak, het heilige vuur te onderhouden.
Men vindt opvolgers der M. in de tegenwoordige
priesters der Guebren, die verspreid zijn in Perzie
en Indie, vooral te Surate en te Bombay. Volgens
Matthews kwamen M. uit het oosten, door eene ster
geleid, naar Bethlehem, om het kind Jezus te aanbidden ; de overlevering heeft van die M. koningen
gemaakt (vandaar bet Driekoningenfeest).
Magindanao. Zie m INDAN-0.
Magisdros (Gregorius). Zie GREGORIUS 8).
Magistere (la), vlek in Frankrijk, dept. TarnGaronne, aan de Garonne, 5 uren gaans bewesten
Moissac ; 1900 inw.
Magistere (le). Aldus duidde men dikwijls de
waardigheid van grootmeester der Maltezerorde aan.
Magnac Laval, marktvlek in het fransche
departement Haute-Vienne, anderhalf uur gaans benoordoosten Bellac ; 3000 inw.; voorheen hoofdplaats
van eene baronie, die 1723 verheven werd tot hertogdom.
Magnan (Bernard Pierre), fransch generaal,
geb. 7 Dec. 1791 te Parijs, streed 1809 onder Napoleon I, werd ook na de tweede Restauratie weder
aangesteld, onderscheidde zich sedert 1830 bij menige gelegenheid in Algerie, werd 1831 brigadegeneraal, sloot zich 1849 aan Lodewijk Napoleon
aan, onderdrukte Juni 1849 den opstand te Lyon,
beteugelde dien te Parijs 2 Dec. 1851, en werd 27
Jan. 1852 tot senateur, 2 Dec. 1852 tot maarschalk
en opperjagermeester benoemd. Bij de oprichting
van de militaire divisien werd M. bekleed met het
opperbevelhebberschap over het le armeekorps te
Parijs (1859); in 1863 werd hij verheven tot groutmeester-nationaal der vrijmetselaars in Frankrijk ;
hij stierf 29 Mei 1865.
Magnaten, lat. Magno-nati, d. i. Hooggeborenen, dos zooveel als Landsgrooten, zoo heeten in
Hongarije de laden van den hoogen adel, de rijksbaronnen, die krachtens de vroegere staatsregeling
door hunne geboorte aandeel hadden aan de vertegenwoordiging des lands, en wier vergadering den
naam droeg van Magnaten-tafel. In Polen geeft men
den naam van M. aan de senatoren, de leden van
den rijksraad en den hoogen adel,
Magnentius (Flavius), tiran, geb. in Germania; jong gevangen genomen zijnde, nam hij dienst
bij de Romeinen, en werd hoofdman bij de lijfwacht
van keizer Constans. Van de vadzigheid van dien
vorst geb ► uik makende, wierp hij zich te Augustodunum (Anton) in 349 als keizer op, en versloeg
Constans, die op zijne vlucht het leven verloor (350);
van daar naar Rome oprukkende, versloeg en doodde
M. aldaar eenen anderen usurpator, met name Nepotianus, en verlangde van Constans II, dat deze hem
als keizer van het Westersche rijk erkennen zou.
Het eenige antwoord van Constans H bestond hierin,
dat hij tegen M. oprukte, hem te Mursa aan de Drau
in Illyrie de nederlaag toebracht, en hem op de vlucht
dreef. Toen M. zag dat zijne zaak hopeloos stood
doodde hij zich zelven (353) te Lyon.
-

—

Nagyaren

Magnesia
Magnesia, landschap in Thessalia, in het Z. O.,
tusschen de Pagasetische golf en de Thracische Zee,
eindigde bij een schiereiland, dat zich uitstrekt in
de Egeische Zee, omtrent Eubea ; de hoofdplaats van
M. was Demetrias. De naam van M. was aan dit
landschap gegeveri naar eene stad M., op de oostkust gelegen.
Magnesia, naam van verscheidene steden der
oudheid, waaronder : 1) M. ad Mceandrum, tegenwoordig Ghuzel-Hissar of lenibazar, in Lydia, bewesten Tralles, kolonie der Magnesiers van Thessalie ; 2) M. ad Sipylum, tegenwoordig Manica of
Mansa, eveneens in Lydia, aan den voet van den
Sipylus, en aan den Hermus, eene magnesische kolonie even als de eerstgenoeunde ; (lit M. is vermaard
door de overwinning van Scipio Asiaticus op Antiochus (190 v. Chr.). Men vond zeilsteen in de nabijheid van deze steden: vandaar, zegt men, werd zeilsteen Magnes (magneet) genoemd ; volgens anderen,
zouden integendeel deze steden haren naam te danken hebben aan het woord Magnes, de grieksche
benaming van zeilsteen.
Magnum promontorium, d. i. Groote
kaap, dezen naam gaven de ouden aan verscheidene
kapen, doch inzonderheid aan kaap Patani of de
tegenw. kaap Braga, een voorgebergte in Indie, aan
gene zijde van den Ganges; die kaap vormde den
westelijken ingang van den Magnus sinus; wijders
ook aan kaap Rocca di Sintra, in Lusitanie, benoordw.
Olisippo (Lissabon).
Magnus I, bijgenaamd Ladulos, koning van
Zweden, geb. 1240, gest. 1'290, was de tweede zoon
van Birger, en beklom den troon ten nadeele van
zijn oudsten broeder, dien hij tot levenslange gevangenschap veroordeelde (1275). Hij maakte wetten
tegen de dieven, en verzekerde de eerbiediging van
ieders eigendom zoo goed, dat men hem den bijnaam
gaf van .Sleutel der graanschuren" (dit is de beteekenis van ladulos). II, bijgenaamd Smek
(de Bedrogene), toning van Zweden, zoon van hertog Erik, geb. 1316, volgde op 4-jarigen leeftijd
(1319) Birger, den zoon van Ladulos, op, en was
1363 genoodzaakt zijne landen of te staan aan hertog Albert van Mecklenburg. Hij stierf in Noorwegen 1374.
Magnus, bijgenaamd de Goede, koning van
Noorwegen en Denemarken, zoon van den heiligen
Olaiis, was de opvolger van Sven op den troon van
Noorwegen (1036), en volgde in 1042 Canut III,
koning van Denemarken, op. Hij stierf in 1047, Denemarken nalatende aan Sven, en Noorwegen aan
Harald. Magnus had voor Noorwegen een wetboek
opgesteld, dat niet meer bestaat. Na hem hebben 5
andere Magnussen over Noorwegen geregeerd (zie
de bekendste is : X. VII, bijgeNOORWEGEN)
naamd de \Vetgever, zoon van Hako VI, en (liens
opvolger 1263 ; hij regeerde roemrijk en vreedzaam,
en stierf 1280.
Magnus, zoon van Christiaan III, koning van
Denemarken, geb. 1540, werd tot koning gekozen
door de Lijflanders, die bet knellende juk der duitsche ridders moede waren (1570). Hij werd door
de Polen van zijne voornaamste bezittingen beroofd,
en stierf verlaten en door zijne onderdanen veracht 1583.
Magnus (Joannes), aartsbisschop van Upsala,
geb. te LinkOping 1488, gest. te Rome 1544, verzette zich tegen het door Gustaaf Wasa opgevatte
plan om de hervorming in Zweden in te voeren;
doch ziende dat hij het niet konde keeren, vertrok
114 naar Rome. Men heeft o. a, van hem : Gothorunt
;
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Suenonumque Historia etc. (Rome 1554, in fol.; Bazel
1558, in 80); en Historia metropolitance ecclesite
Upsalensis, enz. — M. (Olaiis), broeder van den

vorige, werd benoemd tot aartsbisschop van Upsala
zonder bezit van die waardigheid te kennen nemen,
en stierf in het klooster der heilige Brigitta te Rome
1568. Men heeft van hem : Historia de gentibus
septentrionalibus, enz. (Rome 1555, in fol.); Tabula
terrarum septentrionalium (1639).
Zi e _EGRAND.
h
Magnus ( 1 h
Magnus portus, d. i. Groote haven, stad
in Romeinsch Britannia, bij de Belgen ; tegenw.
Portsmouth. — 2) stad in Mauritania Cesariensis,
dezelfde als Arsenaria ; tegenw. Arzef, bezuidwesten
Cartenna, aan de zee. — 3) stad en haven van Hispania ; tegenw. La Coruna.
Magny, stad in het fransche dept. Seine-Oise,
4 a 5 uren gaans benoorden Mantes; 1500 inw.
Mago, doorluchtig carthaagsch geslacht, dat tot
de partij van Barcas behoorde, en waaruit Hannibal
gesproten is. Verscheidene leden van het geslacht
Mago waren suffeeten, veldheeren of vlootvoogden ;
een hunner veroverde omstr. 702 v. Chr. de Balearische eilanden, en stichtte er de haven, die tot op
den huidigen dag zijnen naam draagt : Port-Mahon
M., bijgenaamd de Groote,
(Portus-Magonis).
legde van 550 •tot 500 v. Chr. den grond tot de
macht zijner vaderstad, en is evenzeer beroemd door
zijne krijgsdaden, als door een in de Punische taal
door hem geschreven werk over den Landbouw (in
28 boeken), dat op last van den senaat van Rome
later in het Latijn vertaald is, met lof vermeld wordt
door Columella (1,1,13), en waarvan wij fragmenten
kennen o. a. door Plinius.— M., bijgenaamd Barceus,
veroverde een gedeelte van Sicilia, en versloeg Dionysius den Dwingeland bij Cronium 382 v. Chr.; hij was
op het punt zich van Syracuse meester te maken,
doch liet zich schandelijk de nederlaag toebrengen
door Timoleon, en narn de vlucht (344); eer hij
deswege ter dood veroordeeld werd, maakte hij zelf
een einde aan zijn !even. M., de beroemdste persoon van dezen naam is een broeder van Hannibal,
die een groot deel had aan de overwinning bij Canmu (216 v. Chr.); hij hield zich in Spanje eenigen
tijd staande tegen Scipio, maakte zich meester van
het eiland Minorca, en versterkte Portus Magonis,
dat door een zijner voorvaderen daar gesticht was.
Hij werd in Insubrie verslagen door Quintilius Vans, en stierf kort daarna aan eene in dien slag bekomene wond (203 v. Chr.).
Magog, 1) het land van den Antichrist ; Ezech.
38 : 2 ; 39: 6 ; zie overigens Goc. — 2) een der zonen van Japhet ; Gen. 10 : 2 ; I Chron. 1: 5.
—AFTON (1)
Magonis Portus. Zie M
Magor-missabib, de naam van Pashur;
Jerem. 20: 3, 10.
Magpias, een van de hoofden des yolks, vermeld bij Nehemia (10: 20).
Magra, rivier in Italie ; vroeger de Macra.
Magrada, rivier in Hispania ; tegenw. de Bidassoa, of misschien de Urumea.
Maguelone, lat. Magalona, fransch eilandje,
dept. Herault, in den vijver van Thau, anderbalf uur
gaans bezuiden Montpellier, met een dorp (eertijds
bisschoppelijke stad, in 737 door Karel Martel verwoest). De bisschoppelijke zetel, geruimen tijd beroemd, is naar Montpellier verplaatst.
Magum, lat. naam van 't n. brab. stadje Megen.
Magum (Novio ), lat. naam van Nijmegen.
Maguntia, tegenw. Maintz. Zie MOCUNTIACUM.
-

-

Magyaren.

Zie HONGARIJe.

Mahabharata

Mahmoed•kbad

Mahabharata, groot Indisch heldendicht, in
het Sancrit opgesteld door den dichter Vyasa (zie
dien naam). De dichter bezingt daarin de oorlogen
van Koeroes (of Korawas) en der Pandoes (of Pandawas), en de heldendaden van Krisjna en Ardjoena.
Het bestaat uit 18 boeken, en bevat meer dan
200,000 verzen. Onderscheidene episoden nit dit
gedicht zijn afzonderlijk vertaald: de Bhagawad- Chita
door Schlegel, de Nalus door Bopp (1820). Het geheele werk is in het Sanscrit in 't licht gegeven te
Calcutta in 1834, en vertaald door het Aziat. Genootschap aldaar.
Mahadi. Zie MAHDI.
Mahalaleel, 1) een der oudvaders; Gen. 5:
12-17; I Chron. 1 : 2. — 2) een afstammeling van
du& ; Neh. 11: 4.
Mahalath, ) dochter van Ismael en huisvrouw van Ezau ; Gen. 28 : 9. — 2) huisvrouw van
Rehabeam; II Chron. 11 : 18.
Mahan, of Machli, zoon v. Merari ; Exod. 6: 18.
Mahanada, rivier in Noord-Indie, in Nepaul,
valt bij Nababgorge in den Ganges, na een loop van
50 mijlen.
Zie KKATTAK.
—
Mahanaddi, rivier in
Mahallai.131 9 I ) zekere plaats over den Jordaan ;
Gen. 32: 2. — 2) stad in den stam Gad ; Jozua 13:
26, 30 ; 21: 38; II Sam. 2 : 8, 12, 29 ; 17: 24, 27;
19: 32; I Kon. 2: 8; 4: 14; I Chron. 6: 80.
Maharadzjpoer, stad in britsch 0. I. in
Gwalior. In de nabijheid van M. versloegen de Engelschen in 1843 de Mahratten en veroverden al hun
gesch at.
Maharai, een van David's helden; H Sam.
23: 28 ; I Chron. 11 : 30; 27 : 13.
Maharatten. Zie MAHRATTEN.
Mahaseja, een der krijgsbeambten van Uzzia ;
H Chron. 26: 11.
Mahath, een afstammeling van Kohath ; I Chr.
6: 35; II Chron. 29: 12; 31: 13.
Mahaut, oude vorm van den naam Mathilde.
Mahazioth, zoon van Heman ; I Chron. 25 :
4, 30.
Mandi, of Mahadi, d. i. de Gezondene, onder
dezen naam verstaan sommige secten der Mahomedanen, inzonderheid de Sjyieten en de Ismaelieten,
eene soort van Messias, wiens komst zij te gemoet
zien. De Druzen beschouwen den egyptischen kalif
Hakem-Biamrillah als hunnen Messias (zie dl. 1,
blz. 136). Zie ook het art. IMAM.
Mandya (al-), stad in Afrika. Zie A L-MAHDYA.
Mahe, stad in fransch Indie, op de kust van
Malabar. 10 uren gaans benoorden Calicut ; 3000
inw.; goede haven ; werd 1727 door de Franschen
in bezit genomen, was van 1761 tot 1785, en van
1795 tot 1815 door de Engelschen bezet.
Mahe — eilanden, in de Indische Zee, benoorden Mauritius, vormen, met de Amirantes, den archipel der Seychellen; men telt er 30 die in 4 groepen ingedeeld zijn, en waarvan de voornaamste zijn
M. met 6000 zielen (hoofdplaats Mahe); en Praslin.
De M. behooren aan de Engelschen.
Mahe de la Bourdonnais. Zie bet art.
LA BOURDONNA1S.
Mahela, zoon van Molecheth; I Chron. 7: 18.
Mahon, ) kleinzoon van Levi, en stamvader
der Mahelieten; Num. 3: 20, 33 ; 26 : 58 ; I Chron.
6: 19, 29; 23: 21 ; 24: 26, 28. — '2) achterkleinzoon van Levi ; I Chron. 6: 47 ; 23 : 23 ; 24 : 30.
Maherbal, carthaagsch veldheer, vergezelde
Hannibal naar Italie, wist de eisalpijnsche Galliers

vocht in Etrurie eene overwinning op de Romeinen,
en voerde bij Cannm het bevel over de ruiterij. Na
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over te halen het juk van Rome of te schudden, be-

deze overwinning gaf hij aan Hannibal den raad onmiddellijk op Rome aan te rukken ; toen de tegenovergestelde raadgevingen de overhand behielden,
riep hij uit: •Hannibal, gij kunt wel overwinnen,
maar gij weet geen partij te trekken van de overwinfling !"
Maher — Schalal Chas —Baz Jezaia 8: 3.
Mahim, stad in het britsch 0. I. presidentschap Bombay, ruim 2 uren gaans benoordwesten
Bombay ; 16,000 inw.
Mahmorah. Zie M AMORE.
Mahmoed (Aboel Kacem Jemin-ed-Daulah),
gaznevidische prins, droeg veel bij om de macht van
zijne familie uit te breiden. en ontving van IlekKhan, den souverein van Turkestan, het rijk van
Korassan (999); hij vergrootte zijn grondgebied door
zijne veroveringen, en vormde een machtig rijk, dat
zich van de oevers van den Ganges tot aan de C8Spische Zee uitstrekte. Deze vorst hield zijn hof te
Balkh en te Gazna. Hij stierf in 1028 of 1030. Hij
is de eerste, die den titel aannam van sultan (keizer),
in plaats van dien van emir (bevelhebber), door zijne
voorgangers gedragen.
Mahmoed I, sultan der Ottomanische Turken, geb. 1696, zoon van Mustapha II, werd op den
troon van Constantinopel geplaatst 1730 door den
vizier Patrona Khalil, doch werd een slaaf van wellust
en vadziglieid, en stierf 1754. — M. II, geb.1785,
gest. 1839, werd 1808 op den troon gebracht door
Mustapha Beiraktar, het hoofd der Janitsaren, in de
plaats van Mustapha IV. Under deze regeering gaat
Turkije, in weerwil van M.'s goede bedoelingen, meer
en meer achteruit. In 1812, bij den vrede van Bucharest, wordt Bessarabia aan de Russen afgestaan.
Van 1812 tot 1817 gaan Servie, Moldavia en Walachije voor Turkije verloren, en 1819 worden de
Ionische eilanden onafhankelijk verklaard. 1820
breekt de opstand in Griekenland uit, en na een
verderfelijken oorlog van 8 jaren is M. genoodzaakt
de onafhankelijkheid van Griekenland te erkennen
(1828). Nu volgt een nieuwe oorlog met Rusland ;
en alleen door de tusschenkomst der Europeesche
mogendheden worden de Russen verhinderd Constantinopel binnen te rukken, en wordt de vrede van
Adrianopel geteekend (1829). Reeds lang had Ali,
pacha van Janina, den sultan getrotseerd (1819-22);
Mehemed-Ali, pacha van Egypte, had zich onafhankelijk gemaakt. De uitroeiing der Janitsaren (1826)
en de invoering van eenige fragmenten der Europeesche beschaving, strekten eerder om den Musulmannen te verbittereu, dan om aan den troon van
M. meer vastheid te geven. Na driemaal door de
Egyptenaren geslagen te zijn, werpt M. zich dan ook
bij het traktaat van Unkiar-Skelessi geheel en at
in de armen van Rusland. Hij had pas weder eenen
nieuwen oorlog tegen Mehemed begonnen, toen hij
stierf. Weinige dagen voor zijn dood was zijn leger
door Ibrahim geheel verslagen bij Nezib.
Mahmoed — Schach. Zie M1R-MAHMOED. —
De naam van M. is ook nog gedragen door twee
sultans van de dynastie der Gauriden, van welke de
een, zoon van Mohammed, van 1118 tot 1131 over.
West-Perzie regeerde; de andere, zoon van Gajateddyn Mohammed, regeerde eenige jaren te Gazna
en te Firoez-khoe (1202-1209). — Een andere
M. was musulmansch keizer van Hindostan, en regeerde van 1246 tot 1266 te Delhi.
1Vlahmoed —Abad, stad in Britsch 0. Indie,
presidentschap Bombay, in Guzerat, ruin 2 uren

Mahol

Mahomed

guns benoordoosten Kaira, gesticbt otnstr. bet einde

Mahomed I, keizer der Ottomaniscbe Tnrken,
zoon van Bajazet I, volgde 1413 zijn broeder Moessa
op, dien hij met behulp van keizer Manuel overwonnen had. Het rijk, gescbokt als het was door Tamerlan, werd opgebouwd en krachtiger gemaakt door
M.; hij ontzette Bagdad, dat door den vorst van Ca-

der 14e eeuw, bad prachtige gebouwen en muren
van circa 6 uren glans uitgestrektheid ; tegenw. ligt
M. in ruinen; een gedeelte daarvan heeft gediend on)
KaIra te bouwen (53 mijlen benoorden Bombay).
Mahol, vermeld I Kon. 4: 31.
Mahomed —Khan — Tanda, bloeiende stad
in Indie, in Sindh, 13 uren g. bezuiden Haiderabad.
Mahomed, in het Arabisch Mohammed, stichter van de musulmansche godsdienst, geb. te Mekka
omstr. 570 na Chr., behoorde tot den machtigen
stam der Koraisjieten. Reeds op zijn 5e jaar verloor
hij zijnen vader Abdallah, en werd grootgebracht hij
zijnen oom Ahoe-Taleb, vorst van Mekka, tot op
14-jarigen leeftijd, lief zich toen opnemen in eene
karavaan, en nam deel aan den oorlog op de grenzen
van Syrie. In Mekka teruggekeerd, trouwde hij daar
op 25-jarigen leeftijd eene rijke weduwe, genaamd
Khadidzjah. Hij had zich reeds onderscheiden door
zijn verstand en zijn ordelijk gedrag ; maar sedert
zijn huwelijk tot op zijn 40e jaar leidde hij een
leven, geheel aan de afzondering en de studie gewijd,
en in dat tijdperk kwam bij hem het plan tot rijpheid, om de godsdienst van zijn land te hervormen,
er een eenigen God te doen aanbidden, en at de verschillende godsdiensten, die destijds Arabie verdeelden (inz. de afgodendienst, bet sabeismus en bet
judaismus) tot den geheel te brengen. Hij begon
zijne grootsche taak in 610. Hij beweerde, dat de
aartsengel Gabriel hem verscheen, en hem de waarheden openbaarde, die hij aan het menschdom moest
verkondigeu. Na de bekeering van zijne familie en
eenige vermogende vrienden, waaronder Ali, AboeBekr en Othman, die alle drie kalif geweest zijn,
predikte hij in bet openbaar, zich zelven profeet en
afgezant van God noemende. Maar hij ondervond in
Mekka een lievigen tegenstand, en zag zich in 622
genoodzaakt naar Yatreb te vluchten, in welke stad
hij met opene armen ontvangen werd, en die dan ook
den naam ontving van Medina (Medinet-al-Nabi) of
stad van den Profeet. Van deze gebeurtenis af dagteekent de Mahomedaansche tijdrekening, genaamd
de Hedzjira of Vlucht. Mahomed zich vervolgd ziende,
gaf bevel aan zijn aanhangers om door de kraclit der
wapenen het nieuwe geloof voort te planten. Hij zelf
slaagde er in, verscheidene arabische stammen te
onderwerpen, en in 630 maakte hij zich meester van
Mekka, waar hij de afgodsbeelden vernielde. Hij was
op het punt zijne veroveringen nog verder uit te
strekken, toen hij, in 632, te Medina stierf, die taak
overlatende aan zijne veldheeren, waaronder de beroemdste zijn : Aboe-Bekr, Khaled, Omar, Amroe,
enz. Aboe-Bekr volgde hem op, met den titel van kalif

(stedehouder). De leerstellingen en voorscbriften
van het Mahomedaansch geloof zijn vervat in den
Koran. De voornaamste leerstellige punten zijn: de
eenheid van God, de onsterfelijkheid der ziel, een
paradijs met geheel zinnelijke geneugten, het laatste
oordeel en de voorbeschikking ; het noodlot, dat
niet met de rechtvaardigheid van God overeen te
brengen is, werd door M. in zijne leer opgenomen,
om, door het inboezemen van verachting voor den
dood, de veroveringzucht dienstbaar te waken aan
zijne belangen. De geboden zijn: de besnijdenis, het
gebed, het geven van aalrnoezen, de wasschingen,
het vasten (vooral gedurende het feest van Ramadan), de offeranden bij ettelijke plechtige gelegenheden, en de onthouding van wijn en alle geestrijke
dranken. De veelwijverij is bij deze geheel zinne-

lijke godsdienst geoorloofd ; men mag evenwel niet
meer dan 4 wettige vrouwen hebben.

453

ramanie belegerd werd, overwon eenen usurpator
Mustapha, die zich voor een broeder van M. I uitgaf, onderwierp de Serviers, de Bosniers, en maakte
de Walachen tot zijne schatplichtigen. Hij is de
eerste sultan, die eene zeemacht had : hij betwistte
de heerschappij ter zee aan Venetie, dat tot dien tijd
de alleenheerschende geweest was. Hij stierf 1421,
op 47-jarigen leeftijd.
X. II, volgde 1451, op
zijn 21e jaar, zijnen vader Amurat II op. In 1453,
aan het hoofd van een ontzaglijk leger, tastte hij
Constantinopel aan, dat door keizer Constantinus
Dracoses verdedigd werd, nam die stad stormenderhand in, en maakte er de hoofdstad van zijn rijk van.
Zijne veldheeren onderwierpen in dien tijd Thracie

en Macedonie ; maar in Albanie moesten zij bet onderspit delven voor den beroemden Scander-Beg.
Zelf in 1456 het beleg voor Belgrado opgeslagen
hebbende, werd hij door Johannes Hunyades totaal
verslagen, en zag zich genoodzaakt zijn heil te zoeken in de vlucht, na ruim 40,000 man te hebben
verloren. Maar hij onderwierp vervolgens MiddelGriekenland (waar twee broeders van Constantinus
Dracoses regeerden), zoomede Servie (1459); bracht
1461 het rijk van Tebizonde ten onder, dat sedert
1204 geregeerd werd door het geslacht Comnenus
onderwierp 1462 het eiland Lesbos; overwon en
onttroonde den Woiwode van Walachije, die weigerde hem schatting te betalen ; maakte zich meester van Bosnie (1463), Caramanie (1464), en bet
eiland Negrepont, dat hij aan deVenetianen ontweldigde (1470). Twee jaren later versloeg hij in Cappadocie den koning van Perzie, die eenen inval gedaan had in Anatolie ; hij ontnam 1475 Caffa aan de
Genueezen, maakte Georgie en Circassie schatplichtig, onderwierp Moldavie, Albanie en de eilanden in
de Adriatische Zee, veroverde Friuli en Dalmatie,
noodzaakte 1478 de Venetianen eenen voor hen
vernederenden vrede te koopen, rukte 1480 Italie
binnen, en maakte zich meester van Otranto. Maar
hij stiet het hoofd voor het eiland Rbodus, dat door
de ridders van St.-Jan van Jeruzalem verdedigd
werd. Hij stierf in 1481, toen hij te gelijkertijd

Rome, Perzie en Egypte bedreigde. Aan den roem
der wapenen paarde hij dien der letteren ; doch de
geschiedenis legt hem daden van de verregaandste
wreedheid ten Taste. M. III, was 27 jaren oud
toen bij zijnen vader Amurat 111 opvolgde 1595.
Hij begon zijne regeering met 19 zijner broeders te
laten wurgen, en 10 vrouwen zijns vaders, die in
staat van zwangerschap verkeerden, te laten verdrinken. Keizer Rudolf II, en de vorsten van Zevenbergen, Walachije en Moldavie verbonden zich tegen
hem, en betwistten hem Hongarije. Hij kwam in
1596 Agria belegeren, en deed er zijne intrede
krachtens eene getroffene schikking; eene maand
later overwon zijn onderbevelhebber Cicala-Pacha de
Keizerlijken bij Careste. Maar in weerwil van deze
overwinning verloor M. verscheidene vestingen in
Hongarije ; en onderscheidene opstanden, die in Azle
uitbraken, vermeerderden niet weinig de wederwaardigheden van zijne regeering. Hij stierf in 1603
aan de pest. — M. IV, werd op zijn 7e jaar op
den troon geplaatst, na den dood van zijnen vader
Ibrahim (1649). Hij had Koproli den vader en den
zoon beiden tot ministers, en door hen werd aan het
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eerste gedeelte zijner regeering luister bijgezet. De
eilanden Mytilene en Lemnos werden op de Venetianen veroverd (1660); Peterwaradin werd aan de
Oostenrijkers ontweldigd (1661); de hoofdstad van
het eiland Candia werd stormenderhand ingenomen
(1669); de sultan zelf vermeesterde Kamenetz op
de Polen (1672). Intusschen had Mahomed IV, sedert 1664, den slag van Sint-Gothard verloren, en
zich genoodzaakt gezien den vrede van Temeswar
te teekenen ; het wide zijner regeering was slechts
eene aaneenschakeling van tegenheden. Zijne troepen werden 1673 bij Cboczim door de Polen overwonnen, en 1683 onder de muren van Weenen verslagen door koning Sobieski, in vereeniging met de
keizerlijke troepen. De lieizerlijken ontweldigden
_vervolgens aan de Turken de steden Wivar (1685)
en Buda (1686), terwijl de Venetianen zich meester
maakten van Corinthe en Athene. Tengevolge van
zooveel tegenspoeden kwam het leger in Hongarije
in opstand, verklaarde Mahomed IV van den troon
vervallen, en koos zijnen broeder, Soliman II, in zijne
plaats. Hij overleefde zijne afzetting nog 5 jaren.
Mahomedanismus, of Islamismus, gods-

dienst van Mahomed, werd omstr. 611 jaren na Chr.
gesticht in Arable, maar dagteekent eerst van het
jaar 622, tijdstip van de Hedzjira of Mahomed's
vlucht naar Medina (zie MAHOMED). Na in Arable
wortel gevat te hebben, werd deze godsdienst, door
de wapenen der Arabieren, over gelled Azie en
Afrika verbreid en zelfs in een gedeelte van Europa
(Spanje, Sicilia, enz.). In de 14e ell 15e eeuw met
de Mooren uit Spanje verdrongen, heerscht het M.
niettemin nog heden ten dage over een groot gedeelte der aarde (West-Azie, Noord-Afrika en Turkije); en ofschoon het reeds in verval is geraakt, telt
het nog ongeveer 100 millioen belijders. De Mahomedanen erkenden langen tijd als hun geestelijk opperhoofd den kalif, die stedehouder was van Mahomed (zie KALIF); doch sedert den tenietgang van
bet kalifaat, hebben zij Been eigenlijk geestelijk opperhoofd meer, ofschoon de sultan van Turkije beweert den standaard van den Profeet te hezitten.
De Mahornedanen zijn in een groot aantal secten

verdeeld, waarvan de voornaamste ziju : de Sunnieten, de Sjyieten, de Druzen, de Isrnaelieten.
Mahon, of Port-Mahon, lat. Porlus Magonis,
stad en haven op de zuidkust van het eiland Minorca, hoofdplaats van het eiland, aan eene golf;
14,000 inw.; het is eene vesting van den eersten
rang. Naar men veil is M. gesticht door den Carthager Mago (702 v. Chr.); later versterkt door eenen
anderen Mago, broeder van Hannibal (vandaar door
verbastering de naam, die deze stad nog tegenwoordig draagt). In 1708 werd M. bemachtigd door de
Engelschen, aan wie de Franschen, onder bevel van
maarschalk Richelieu, het ontweldigden in 1756;
maar zij given het hun in 1763 terug. De Spanjaarden, geholpen door de Franschen, maakten er zich
in 1782 ineester van, na een gedenkwaardig beleg,
en hebben het tot den huidigen dag behouden.
Mahon (hertog van), eeretitel van den tweeden
hertog van Crillon, aan hem verleend ter belooning
voor de verovering van Minorca in 1782.
Mahon (Philip Henry Stanhope, viscount),
oudste zoon van den vierden graaf Stanhope, geb.
30 Jan. 1805 op Walmer-Castle, volgde 2 Maart
1855 zijnen vader in in peerswaardigheid op als
vijfde graaf van Stanhope, was in het parlement alsook in verschillende hooge staatsambten werkzaani,
doch is hoofdzakelijk bekend als geschiedschrijver.
Zijn voornaamste werk is de History of England

Maia
from the treaty of Utrecht (3e druk 7 din. Londen
1853-54). Wijders zijn nog te vermelden : History
of the war of succession in Spain (Londen 1834);
Life of the great Condd (Loriden 1840); Life of
Belisarius (2e druk Londen 1848).
Mahratten, yolk in Hindostan. De M. woonden aanvankelijk in het N. W. van Decan, in het
land der Vindhya-bergen en der westelijke Ghats;
maar na den dood van Aureng-Zeyb, en vooral gedurende de regeering van Mahomed-Schack (1718
—1747), onderwierpen zij het grootste gedeelte
van Middel-India (of Noord-Decan), tusschen de
provincie Agra ten N. en de Krisjna ten Z., en strekten bun gebied uit van de eene zee tot de andere.
Hunne bezit.tingen waren in verscheidene rijken verdeeld, die echter alien gezamenlijk eene soort van
bond vormden. De algemeene hoofdstad der oostelijke M., die Gondwana en Orissa bezaten, was Nagpoor ; de westelijke M., die Malwa, een gedeelte van
Kandeisj, van Aureng-abad en van Dawlet-abad
bezaten, hadden Poenah tot hoofdstad. Na de eerste
plundering van Delhi door Nadir-Schach, rukten de
M. ook tegen den Groot-Mogol op. Zij namen zijne
hoofdstad in (1760), en deden eene poging om
hunne heerschappij in Indio in de plaats te stellen
voor die van den Groot-Mogol.; doch de overwinning,

die door de Afghanen op hen behaald werd bij Panipet (1761) hracht de macht der M. terug binnen
hunne eigene grenzen. Van 1774 tot 1783 waren zij
onafgebroken in oorlog, hetzij net de Afghanen, hetzij
onderling. Na den val van Tippoe-Saib (1799) en
de verovering van Mysore door de Engelschen,
hadden de M. met deze laatsten gedurige botsingen,
totdat hun in 1818 de nekslag toegebracht werd ;
sedert dien tijd hebben zij alle staatkundige zelfslandigheid verloren.
Kaaren, duitsche naam voor Moravia.
Mahy, Mais of Goaris, rivier in Ind ie, ontspringt
bezuidwesten Malwa, loopt eerst N.-W.- en dan
Z.-W.-waarts, en valt na een•loop van 63 mijlen in
de golf van Cambaye.
Mai (Angelo), geb. 7 Maart 1781 te Schilpario
in de prow. Bergamo, eerst c'istos, vervolgens prefect
der bibliotheek van het Vaticaan te Rome, en sedert
1838 kardinaal-priester, gest. 9 Sept. 1854 te Albano, vestigde zijnen letterkundigen naam inzonderheid door de opsponing van vele voor verloren gehoudene schatten der klassieke en kerkelijke litteratuur, die hij in het licht gaf deels afzonderlijk,
feels in de groote verzamelwerken : Scriptorunt
veterunt nova collectio (10 dln. Rome 1825-38);
Classici autores e Vaticanis codicibus editi (dl. 1-10,
Rome 1828-38); Spicilegium Romanunt (10 din.
Rome 1839-44); Nova Palrunz Bibliotheca (dl. 1-6,
Rome 1852-53).
Maia, rivier in aziat. Rusland (Jakoetsk), komt
nit het Okhotsk-gebergte, neemt de Jocdoma in zich
op, en valt in den Aldan tegenover Maiskata, na
eenen loop van 120 mijlen.
eene der Pleiaden, dochter van Atlas en
Pleione, werd door Jupiter bemind, en wend moeder
van .Mercurins.
Maia, eene indische godin, is dezelfde als Sakti
of Parasakti, de vrouw van Brahm, en als Lackhmi
of Bhawani, de vrouw van Siwa. Zij is de vergoddelijkte natitur, de moeder van alle schepselen, het
vrouwelijke (en duis niet werkdadige) bevruchtingsbeginsel, en aangezien de wereld, volgens het gelool
der Hindoes, !outer schijn is en begoocheling, is
Maia, als moeder den wereld, ook de moeder der
zinsbegoochelingen of 't verpersoonlijkte zinsbedrog.

Maiden-Head
Maiden Head, stad in het engelsche graafschap Berks, aan den Teems ; 3700 inw.
Maidstone, stad in bet engelsche graafschap
Kent, aan tie Medway, 13 a 14 uren gaans bezuidoosten Londen ; 21,000 inw.; een der grootste gevangenissen van geheel Groot-Britannie ; in 1648
werd onder de muren van! M. een bloedige slag geleverd, waarin de Parlementairen, onder bevel van
Fairfax, de nederlaag toebrachten aan de Koningsgezinden.
-

-AYENNE.
Maienne. Zie M
Maier (Michel), beroemd duitsch scheikundige,

geb. 1558 in Holstein, gest. 1622, oefende de geneeskunde uit te Rostock en Maagdenburg. Hij beweerde goud te kunuen maken. De volgende zijner
werken zijn bij de liefhebbers het meest gezocht
Arcane arcanissima, hoc est hieroglyphica £gyptioGrceca, vulgo necdum cognita (1614); Septimana
philosophica (1620); Jocus severus (Frankfort 1617);
De rosea cruce (1618); Atalanta fugiens (Oppenheim
1618); Cantilene intellectuales de plurnice redivivo
(Rome 1622); Museum chymicum (1708).

Mailand, duitsche naam van Milaan.
Mailath (Joh., graaf), oostenrijksch geschiedschrijver en dichter, geb. 5 Oct. 1786 te Pesth, was
voor 1848 hofraad der hongaarsche hofkanselarij en
Judex curie te Pesth, woonde vervolgens te Munchen, doch gaf zich tegelijk met zijne dochter 3 Jan.
1855 in het Starnbergermeer vrijwillig den dood.
Van zijne historische werken zijn de voornaamste:
Geschichte der Magyaren (5 din. Weenen 1828-31;
2e druk Regensburg 1852-53) en Geschichte des
&tern Kaiserstaats i(5 din. Hamb. 1834-50). Van
M.'s dichterlijke werken : Magyar. Marchen and
Sagen (2e druk 2 dltjes. Stuttg. 1837).
Mailcottah, stad in britsch 0.-India, in Maissoer, 6 a 7 uren benoorden Seringapatam, met eene
bevoiking hoofdzakelijk van Brahminen, en eenen
tempel, die druk bezocht wordt door bedevaartgangers ; overwinning der Mahratten op Haider-Ali
(1772).
Marna, of Maillac (pater Moyria de), zendelingJezuiet, geb. 1679 op het kasteel Maillac in Bugey,
gest. 1748, werd in 1702 naar China gezonden,
maakte voor keizer Kang-hi de kaart van China en
Tartarije, en vertaalde uit het Chineesch een der belangrijkste werken van de groote chineesche jaarboeken ; dit werk is uitgegeven (1777-1784) onder den titel van Histoire gendrale de la Chine, door
den abbe Grosier en door Deshauterayes.
Maillard (Jean en Simon), naam van twee
broeders, burgers van Parijs, die zich, tijdens den
door den provoost Etienne Marcel bewerkten opstand,
tegen de kuipe,rijen van dezen rustverstoorder verzetteden. Volgens Mezeray was Jean M. degene, die
den provoost doodde op het oogenblik, waarop die
verrader de poort Saint-Antoine ging openen voor
bet Leger van den koning van Navarre, Karel den
Slechte (1358).
Maillard (Olivier), prediker, geb. in Bretagne
omstr. 1440, gest. 1502, van de orde der Minderbroeders, was prediker van Lodewijk XI. Men heeft
van hem sermoenen in macaronischen trant, d. i.
doorspekt Latijn en Fransch, een zeer opmerkelijk
overblijfsel uit de kindsheid der kunst. Zij zijn in
verschillende gedeelten te Lyon uitgegeven, 1498—
1521. Men heeft ook de Confession generale du frere
Olivier Maillard (Lyon, 1526).
Maillard (Desforges ). Zi e -ESFORGES.
Maille Braze, doorluchtig en oud fransch
geslacht uit Touraine, dat opklimt tot in de 11e
-

-

Rainy
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eeuw, en verscheidene uitstekende mannen heeft opgeleverd, o. a. vooral: M, (Urbain de), bevelhebber
van de koninkiijke garde, maarschalk van Fralikrijk,
ambassadeur in Zweden (1631) en in Holland, en
gouverneur van Anjou (1636), onderkoning van
Catalonia 1642, gest. 1650. Hij was gehuwd met
eene zuster van kardinaal Richelieu. — M. B.
(Armand de), hertog van Fronsac en Caumont, had
het bevel over een eskader bij het beleg van Cadix
1640, en sneuvelde op 27-j. leefttjd door een kanonschot bij het beleg van Orbitello 1646. Zie BREzE.
Maillebois (J. B. Francois Desmarets, markies
van), maarschalk van Frankrijk, zoon van den controleur-generaal Desmarets en kieinzoon van Colbert,
geb. 1682, gest. 1762, leerde de krijgskunst onder
Villars, onderscheidde zich bij het beleg van Rijssel
(1708), voerde als luitenant-generaal het bevel over
eene divisie in Italie (1733), onderwierp binnen drie
weken tijds het eiland Corsica (1739), en werd 1741
tot maarschalk verheven. In 1745 opnieuw naar
Italie gezonden, om den infant don Filips te helpen,
bracht hij aan de Oostenrijkers de nederlaag toe,
maar was niet in staat zich in het Milaneesche tegen
de overmacht van den vijand te handhaven, en werd
bij Piacenza geslagen (1746).
-

Mailleraye (1 Ziem-EILLERAIE (18).
Maillet (Benoit de), geb. te Saint-Michel 1656
was eeret consul van Frankrijk in Egypte (1692),
toen te Livorno (1702), daarna inspecteur der Fransche factorijen in de Levant en Barbarije, en stierf
op zijn 82e jaar te Marseille 1738. Hij had de arabische taal en de zeden der Oosterlingen grondig
bestudeerd, en men heeft van hem twee verdienstelijke werken over Egypte, nl.: Description de l'Egypte
(1735) en Idee du gouvernement ancien et moderne
de l'Egypte (1743); maar hij is vooral bekend door
een zeer zonderling werk, getiteld Telliames (anagram van zijn naam), ou Entretiens dun philosophe
indien, avec un missionnaire francais (Amsterdam,
1748), waarin hij de vorming der continenten verklaart uit het zich verplaatsen van de wateren der
zee, uit welke hij alle dieren, tot zelfs den mensch
laat voortkomen ; en de gestalten, dien ze tegenwoordig hebben, verklaart hij door de gedaanteverwisselingen, welke ze in den loop der eeuwen
hebben ondergaan.
Maillotijnen, zoo noemde men de lieden uit
het yolk, die in 1381 te Parijs in opstand kwamen,
om zich te verzetten tegen de inning van nieuwe
belastingen, uitgeschreven door den hertog van Anjou, die gedurende de minderjarigheid van Karel VI
regent was van Frankrijk. De M. begaven zich in
massa naar het arsenaal, en wapenden zich daar met
kleine smeedhamers (genaamd maillotins ; vandaar
hun naam), verrnoordden de ontvangers, en stelden
de gevangenen op vrije voeten. Door dezen opstand
haalde het yolk zich lange en wreede straffen op
den pals.
Manly, adellijk oud geslacht uit Picardie, dat
zijnen naam draagt naar het landgoed Mailly, bij
Amiens, en een groot aantal uitstekende mannen,
(krijgslieden, geestelijken, staatsmannen, scbrijvers,
enz.) heeft opgeleverd. Het bezat bet markizaat van
Nesle, waaraan voor bet hoofd van bet geslacht den
titel was verbonden van Eersten markies van Frankrijk. Vooral bekend zijn : M. (Francois de) 1658—
1721 , kardinaal-aartsbisschop van Reims, die zich
sterk tegen het Jansenismus verklaarde, de but
Unigenitus verdedigde, en aan den Regent en het
Parlement bet hoofd hood. — M. (ridder de), petekind van Lodewijk XIV, schrijver van eene Hist.
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de la Republique de Genes, en van een Eloge de la
Chasse, en onderacheidene andere geschriften, welke
meerendeels zeer zeldzaam zijn ; gest. omstr. 1724.
M. — d'Haucourt (J. Auguste, gragvan),maarschalk van Frankrijk, maakte met veel roem at de
veldtochten van Lodewijk XV mede, was later gouverneur van Roussillan, waar hij land bouw, handel en
kunsten deed bloeien, en onderscheidde zich op 10
AugustuS 1792 door zijne ridderlijke gehechtheid
aan den koning; op bevel van Lebon gevat, stierf hij
op zijn 86e jaar op het schavot te Arras in 1794.N. (vier zusters uit het geslacht), namelijk de grayin van Mailly, de gravin van Vintimille, de hertogin
van Lauraguais, de markizin van In Tourelle (later
hertogin van Chateauroux), verwierven aan he hof
van Lodewijk XV eene weinig benijdenswaardige
vermaardheid, en wierpen eene swet op de eer van
Naar geslacht.
MaiMadchan, vlek in het chineesche keizerrijk, in Mongolie, palende aan het russische viek

Kiakhta ; groot entrepot voor den handel van China
met Rusiand.
Maimbourg (L.), kerkelijk geschiedschrijver,
geb. 1620 te Nancy, gest. 1686, ging zeer jong in
de orde der Jezuleten, wijdde zich geheel en at min
het samenstellen van geschiedkundige werken, die
zijnen naatn beroemd gemaakt hebben. Over de vrijheden der gallicaansche Kerk sprekende, veroorloofde
hij zich aanvallen tegen den Heiligen Stoel, en verbitterde Innocentius XI derwijze, dat deze 1682 bij
de Jezuieten bewerkte, dat M. als lid der orde agesneden werd. Lodewijk XIV gaf hem een pensioen,
en eene verblijfplaats in de abdij van Saint-Victor te
Parijs. De Oeuvres van M. zijn uitgegeven te Parijs
1686-87 (14 din. in 4. of 26 din. in 120): ze bevatten de Geschiedenis de l'Arianisnte,— des Iconoclastes,
— du schisme des Grecs, — des Croisades, — de la
decadence de l'empire depuis Charlemagne, — du grand
schisme de l' Occident, -- du Lutheranisnze, — du
de la Ligue, — de l'eglise de Rome,
Calvinisme,
— de Gregoire-le-Grand, — de Saint-Leon. Eene
nieuwe editie. van M.'s werken verscheen te Nevers
1831.
Maimon (Salomon) een duitsche Jood, bekend
als wijsgeer, gel). 1753 te Neschwit.z in Litanen, gest.
1800, was de zoon van een rabhijn, en beoefende
eerst de taltnudistische en cahalistische wetenschap;
daarna legde hij zich toe op de wijsbegeerte, en won
de bescherming van zijnen geloofsgenoot Mendelssohn, die hij zich echter spoedig onwaardig toonde
door zijn wangedrag, waardoor hij derwijze tot armoede verviel, dat hij zich eenigen tijd ;_;renoodzaakt
zag te bedelen. Men heeft van hem eerie Gesehiedenis van den vooruitgang der metaphysica in Duitschland sedert. Leibnitz (1792), enz.; hij heeft V0011a.melijk uitgerniint in de wederlegging van het system
van Kant.
Maimonides (Mazes), of Mazes, zoon van
Maimon, beroemd rabbijn, geb. te Cordova omstr.
1136, gest. 1204, studeerde de philosophie en de
geneeskunde (ider Tophail en A verrhoes, ging vroeg
naar Egypte, err was daar cerste geneesheer van Saladijn en diens opvolgers. Hij heeft een groot aantal werken nagelaten over het joodsche geloof, over
de philosophic en de geneeskunde; de bekendste zijn
eene in 't Hebreeuwsch geschrevene Commentaar op
de Misjna; en in 't Arabiseli de , Leeraar der Verdwaalden" (More Nebochint), iu welk werk hij p le
duistere plaatsen der Schrift nitiegt, en dat onder
de Joden aanleiding gaf tot hevig twistgeschrijf.
Main, rivier in Duitschland. Zie MEIN.

Maine
Mama, landschap in Griekenland (in Morea),
bevat het Z.O. gedeelte van bet oude Laconic, tusschen de golven van Coron en Kolokytbia, en telt
ongeveer 60,000 bewoners, die 'Mainoten genoemd
worden (zeer dapper, maar onvatbaar voor krijgs-

tucht, zijn het roekelooze zeeschuimers). Het landschap M. was ingedeeld in Zuid-M. (hoofdstad Chimava), en Oost-M. (hoofdstad Marathonisi). Bergachtige grond, op vele plaatsen ongenaakbaar, maar
vruchtbaar. Bosschen en weilanden. Goede havens.
Oudtijds was M. hewoond door de Eleutero-Laconiers, van wie de tegenwoordige Mainoten beweren
of te staminen, en die zich, even als deze laatsten,
beroemd gemaakt hebben door hunne onwederstaanbare zucht naar onafhankelijkheid. Zij worstelden
oriophoudelijk tegen de overheersching der Turken,
wie het nooit gelukt is de Mainoten tot iets enders
te dwingen, dan tot het betalen van eene kleine
schatting. De Mainoten hebben machtig veel bijgedragen tot de Grieksche onafhankelijkheid. Zij had-

den door hen zelven gekozene hoofden, genaamd
geronden; hun opperhoofd hectic prologeronde. Deze
waardigheid is tot in de I le eeuw erfelijk geweest
in een tak van het geslacht Coamenns, gesproten uit
David Comnenus den laatsten keizer van Trebizonde.

MaInan, eon in 't gesiachtregister van Jezus;
Lucas 3: 31.
Maine, een der staten van de Noord-Amerikaansche Uuie, waarvan het de noordoostelijkste is,
beeft eene nitgestrektheid van 1646 vierk.mijlen,
bevolkt met onistr. 630,000 zielen, grenst ten N. aan
Neder-Canada, ten 0. aan Nieuw-Brunswijk, ten W.
aan Nieuw-Hampshire, ten Z. en ten Z. 0. aan den
Atlantischeu Oceaan. De voornaamste stad in M.
is Portland ; doch het heeft tot hoofdstad Augusta.
In den staat M. hegira de streak der meren van
Noord-Arnerilia, de grootste binnentneren in M.
zijn : Moosehead, Sebago, Chelunkook en Umbagog;
de voornaamste rivieren zijn : Penobscot, Kennebec
en St.-Johns. Heeds ontdekt in 1497, kreeg dit
land eerst tusschen 1635 en 1654 europeesche kolonien. De Franschen en Engelschen vestigden er
verscheidene nederzettingen, maar konden er zich niet staande houden tegen de gedurige
vijandelijkheden der inlanders. In 1759 telde de koIonic nauwlijks 13,000 Europeanen, doch is sedert
diem tijil aanmerkelijk toegenornen. Sedert 1652,
had M. zich gesteld under de bescherming van den
staat Massachussetts, waarvan het in 1820 afgeseheiden werd orn als zelfstandige staat deel uit to
makers van de Unie.
Maine (Oust-), of Main., (East-). Zie EAST-MAIN.
Maine, oude provincie in het \V. van Frankrijk, werd begrensd ten N. door Normandie, ten 0.
door Oleanais, ten Z. door Anjou en Touraine, en
ten %V. door Bretagne. De prov. M. vormde, met
Perche, het groot-gouvernement Maine-et-Perche.
Het was ingedeeld in Opper- en Neder-Maine,waarbij
nog kwam het landsehap of graafschap Laval. De
hoofdplaats was to Mans. De voormalige prov. M.
(thus de departementen Sarthe en Mayenne)ontleende hares naafi] aan de Cenomanen, die oudtijds in
deze streak woonden, of wet aan de Maine of Mayenne,
die dit land besproeit. Onder de Homeinen, maakte
M. (leel nit van Lugdunensis 3a. In de middeleenwen
was M. begrepen in de hezittingen der graven v a n
Anjou, en kwam wider El4.7elsch gezag toe!) Henri
Plantagenet, hertog van Anjou, koning van Engeland
werd. Filips Augustus ontweldigde het aan Janzonder-Land in 1203. De heilige Lodewijk gal M.
met Anjou aan zijnen broeder Karel, wiens afstam-

457

Maine

Maintz

melingen het bleven bezitten tot in 1481, toen Lodewijk XI bet aan de kroon trok. Hendrik II schonk
M. op nieuw als apanage aan zijnen derden zoon
Hendrik (later Hendrik III); deze stond het of aan
zijnen broeder Frans, hertog van Alencon, en toen
die gestorven was zonder kinderen, 1584, werd M.
voor goed aan de kroon getrokken. Lodewijk XIV
gaf den titel van hertog van Maine aan een der zone!), die hij had bij mevr. de Montespan.
Maine of Mayne, rivier. Zie MAYENNE.
Maine (Louis Aug. de Bourbon, hertog van),
zoon van Lodewijk XIV en mevr. de Montespan,
geb. 1670, werd opgevoed door mevr. de Maintenon,
en genoot de bijzondere genegenheid van den koning, die, na hem van bastaard tot de rechten van
echten zoon te hebben erkend, hem verhief tot den
rang van prins van den bloede, en hem in 1714 bekwaam maakte ore zijn opvolger te worden ; maar
na den dood des konings werd M. van al die prerogaticven vervallen verklaard door den hertog van
Orleans, aan wien M. zonder gunstig gevolg het regentschap betwist had. De hertogin van Maine, over
een en ander verbitterd, deed haren echtgenoot deelnemen aan de samenzwering van Cellamare ; maar
bet komplot werd ontdekt, en M. werd gevat en in
de citadel van Doullens gevangen gezet (1718). Hij
verzoende zich evenwel spoedig met den Regent, en
werd toen met verscheidene hooge waardigheden
bekleed, die hij behield tot aan zijnen dood (1736).
Deze prins bezat de schoonste hoedanigheden van
geest en hart ; maar door zijne histeloosheid en
schroomvalligheid was hij ongeschikt voor groote
dingen. Hij was gehuwd met Anna Louise (le Bonrbon, kleindochter van den grooten Conde ; dit was
eene levendige en zeer eerzuchtige vrouw ; met
Cellamare smeedde zij de samenzwering ten voordeele van haren man, doch werd even als hij gevangen gezet, en schikte zich vrij wat minder gelaten in
de mislukking van haar opzet, dan M. zelf. Zij bewoonde Sceaux, dat door haar in een waar lustoord
herschapen werd ; zij was 77 jaren oud, toen zij 1753
stierf.
Maine de Biran, fransch philosoof, geb.
omstr. 1770 te Chanteloup, nabij Bergerac (in Dordogne), gest. te Parijs 1824, was tijdens het Keizerrijk onder-prefect van Bergerac, daarna lid van het
wetgevend lichaam ; maakte met Laine deel uit van
de befaamde commissie, die sedert 1813 tegen de
keizerlijke dwingelandij protesteerde, had onder de
restauratie zitting in de kamer van afgevaardigden,
en werd benoemd tot staatsraad. De Oeuvres philosophiques van M. (4 dln. Parijs 1841) zijn uitgegeven
door Cousin.
Maine Loire (departement), een dept. van
Frankrijk, genoemd naar de rivieren Maine en Loire,
ligt tusschen de deppt. Mayenne ten N., Indre-Loire
ten 0., Vienne ten Z. 0.. Deux-Sevres ten Z., Vendee
ten Z. W., Loire-inferieure ten W., en Ille-Vilaine
ten N. W., is circa 132 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 526,000 zielen, ingedeeld in 5 arrondissementen
(Angers, Segre, Bauge, Saumur, Beaupre) en heeft
tot hoofdplaats Angers
Mainfroi, koning van Napels. Zie MANFRED.
Mainland, 1) bet grootste der Shetlandeilanden in den Atl. Oceaan, is 13 mijlen lang en 4
mijlen breed, heeft 22,000 bewoners, en tot hoofdpl.
Lerwick. — 2) een der Orkney-eilanden of Orcaden ;
zie POMONA.
Malnoten. Zie MAUNA.
Maintenon, stad in het fransche dept. EureLoir, ruim 2 uren gaans bewesten Epernon ; 2000

inw.; kasteel en domein, in 1674 door Lodewijk XIV
gegeven aan de weduwe van Scarron. In de nabijheid van M. (te Mevoisins) was Collin d'Harville
geboren.
Maintenon (Francoise d'Aubigne, markizin
van), kleindochter van Theodore Agrippa d'Aubigne,
die bekend is als vriend van Hendrik IV en als een
warm voorstander van de hervorming. Zij werd geboren 1635 in de gevangenis te N fort, waar hare ouders
gekerkerd zaten, en werd daar gedoopt ; reeds zeer
jong was zij wees. Ofschoon aanvankelijk het geloof
harer ouders aanklevende, werd zij later Roomschkatholiek, en onderscheidde zich door hare vroomheid. Zij leefde tot 1652 in eenen staat, die na
aan armoede grensde, toen de dichter Scarron, ofschoon zelf reeds oud en gebrekkig, begaan met hare
tegenheden, haar tot vrouw nam, enkel met bet
doel om haar beschermer te kunnen zijn. Gedurende
eenigen tijd was haar huis de verzamelplaats van
de uitstekendste vernuften, die Parijs opleverde. In
1660 weduwe geworden, was zij op het punt weder
tot armoede te vervallen, toen het hof, van hare
rampen onderricht, haar een pensioen van 2000
francs toelegde. Door Lodewijk XIV belast met de
tank (1669) om in het geheim de kinderen groot
te brengen, die nit zijn omgang met mevrouw de
Montespan waren geboren, kweet zij zich daarvan
met ijver en met den besten uitslag, en won van dag
tot dag meer bet vertrouwen des konings, dien zij
vooral voor zich innam door bet aangename en degelijke van hare gesprekken, zoodat hij weldra mevrouw de Montespan voor haar vergat. Hij
schonk haar 1674 bet landgoed Maintenon, dat bij
voor haar tot een markizaat verhief. Na den dood
der koningin (1683), liet Lodewijk XIV zich met
mevr. de M. hcimelijk in den echt verbinden, welk
huwelijk gesloten werd in 1684 of 1685. In laatstgenoemd jaar stichtte zij te St.-Cyr een godsdienstig
huis voor opvoeding van jonge meisjes van adellijke
doch onvermogende familien. Bij den dood van Lodewijk XIV (1715), ging M. naar St.-Cyr, en bleef
daar tot aan haren dood (15 April 1719), zich geheel en al toewijdende aan de heoefening van eene
uiterst strenge godsvrucht. Gedurende eenen geruimen tijd had M. een overwegenden invloed op den
gang der staatszaken. Men beeft van haar eenige
geschriften, o. a. Letlres, uitgegeven door Labeaumelle (1752), door Auger (1807), door Th. Lavallee (1856).
Maintz, duitsche spell. Mainz, fransch Mayence,
lat. Moguntia of Moguntiacum, hoofdplaats van Rijnhessen, op den linker-Rijnoever, (tegenover Castel,
dat op den rechteroever ligt), aan de uitwatering
van den Main in den Rijn, was tot 1866 een der
drie groote duitsche bondsvestingen, is sedert laatstgenoemd jaar eene pruisisebe vesting, en heeft (ongerekend het sterke garnizoen) eene bevolking van
omstr. 40,000 inw. Reeds onder de Romeinen was
het anno 10 v. Chr. door Drusus aangelegde kasteel
Moguntiacum eene belangrijke sterkte, die echter
tijdens den inval der barharen (406) verwoest werd ;
doch onder de frankische koningen (612) werd M,
weder opgebouwd, en door Karel den Groote verfraaid, vergroot en met vele privilegien begiftigd.
In 750 werd het aartsbisdom M. gesticht door den
heiligen Bonifacins. In de 13e eeuw stond M. aan
bet hoofd van den Rijnschen stedenbond, was lang
eene vrije rijksstad, doch werd 1486 door keizer
Maximiliaan bij het aartsbisdom ingelijfd. In de 15e
eeuw werd ook de universiteit van M. gesticht, die
lang bestaan heeft. In den Dertigjarigen oorlog werd
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de vesting M. herhaalde malen veroverd en heroverd,
zoo 1631 door de Zweden, 1635 door de Keizerlijken en 1644 door de Franschen. In 1792 viel M.
(14 Oct.) door verraad in handen van den franschen
generaal Custine, doch werd 22 Juli 1793 heroverd
door de Pruisen onder Kalckreuth, kwam echter
door den vrede van Luneville (1801) weder aan
Frankrijk, en was de hoofdplaats van het departement Mont-Tonnerre tot 1814, toen de geallieerden
M. bezetteden, waarna het bij het Weener Congres
aan Hessen toegevoegd werd. Het is de geboorteplaats van Guttenberg, wien daar 1837 een standbeeld opgericht is.
Maintz, het voormalige aartsbisdom en keurvorstendom in den Benedenrijnkreis, welks aartsbisschop de eerste der drie geestelijke keurvorsten
en aartskanselier des rijks was, omvatte tot den
vrede van Luneville (1801) een grondgebied van
150 vierk. mijlen. Als vergoeding voor de bij ge-

Maisons-sur-Seine, dorp in het fransche
dept. Seine-Oise, 2 uren gaans benoorden SaintGermain ; 1200 inw.; prachtig kasteel (gebouwd
door Mansard) met park.
Malssour, fransche spelling van het door de
Engelschen geschrevene Mysore, oorspronkelijk genaamd Porragherry, stad in Indio, vroeger hoofdstad

noemden vrede aan Frankrijk afgestane vesting Maintz
en het 1803 aan Pruisen gekomene Erfurt, bekwam
de keurvorst van M. het prinsdom Regensburg en
het graafschap Wetzlar. Het bisdom werd in 750
gesticht door Bonifacins ; de keurvorstelijke waardigheid ontstond omstr. 996. Verscheidene keurvorsten van M. hebben zich bijzonder onderscheiden;
de laatste was Frederik Karel van Erthal, die 1802
stied. Als rijkskanselier werd die opgevolgd door
Karel Theodoor van Dalberg, die 1813 van zijne bezittingen afstand moest doen.
Maipo, of Maipu, een 17,664 vt. hooge vuurspuwende berg in Chili, 17 a 18 uren gaans bezuidw.
Santiago, nabij de rivier M., aan welker oevers SanMartino, het hoofd der chilenische opstandelingen,
15 April 1818 de nederlaag toebracht aan de Spanjaarden, en zoodoende de onafhankelijkheid van Chili
verzekerde.
Maire du Palais. Zie MAJORDOMOS.
Maim, dorp in de prov. Utrecht. Zie MEERN.
Maison (Nicolas Joseph), maarschalk van
Frankrijk, geb. te Epinay bij St.-Denis 1771, gest.
13 Febr. 1840, was de zoon van een armen daggelder. Hij onderscheidde zich in de oorlogen van de
republiek en van het keizerrijk, nam in 1806 Lubeck
in, werd in Rusland na de overwinning bij Obojarzowa tot divisie-generaal bevorderd (1812), delete,
tijdens den terugtocht, den overtocht over de Berezina, deed wonderen van dapperheid bij Leipzig,
werd na dien slag opperbevelhebber van het Noorder
leger, en streed in Belgie langen tijd tegen de overmacht van den vijand. Na de abdicatie des keizers
verbond hij zich aan het nieuwe gouvernement, dat
hem met gunsten overlaadde; reeds tot graaf verheven onder het keizerrijk, werd hij no pair en markies. Hij behield evenwel zijne onafhankelijkheid, en
weigerde male te werken tot de veroordeeling van
maarschalk Ney. In 1828 went aan M. het bevel over
de expeditie naar Morea opgedragen, en hij slaagde
ten voile in zijne zending (zie MOREA); ter belooning
daarvoor werd hij benoemd tot maarschalk van
Frankrijk (1829). In 1850 was hij een der commissarissen, die Karel X naar Cherburg vergezelden; hij
werd minister van buitenlandsche zaken (1855), en
later als arnbassadeur uitgezonden naar Weenen en
naar Rusland.
Maisonneuve (J. B. Simonnet de), gel). te
Saint-Cloud 1750, gest. 1819, is schrijver van verscheidene tooneelstukken, waarvan het beste is: het
treurspel Roxelane et Mustapha (in 1785 opgevoerd).
Zijne (Euvres zijn door Cheron uitgegeven (1824).
.0 t_LFORT.
k
Maisons-Alfort. Zie

van het voormalige koninkrijk Maissour, 4 uren g.
bezuiden Seringapatam, met 55,000 inw. en eene
groote citadel, is zeer oud, werd versterkt in de 16e
eenw, dikwijls veroverd en heroverd, en 1787 geslecht door Tippoe-Saib, die den zetel van het gouvernement naar Seringapatam verplaatste. Het voormalige koninkrijk M., een der schatplichtige staten

van britsch Indio, bezuiden Balaghat, benoorden
Coimbatore, benoordoosten Malabar en Kanara, had
tot hoofdstad Maissour (zie boven). Het is eene uitgestrekte bergvlakte, 1000 nederl. ellen boven de
oppervlakte der zee, omringd door de westelijke en
oostelijke Ghats, waaruit de Kaveri, de Toembedra,
de Bhadri, enz. ontspringen. Sedert verscheidene
eeuwen had M. erfelijke radzjas, tot in 1760, toen
Haider-Ali zich meester maakte van het hoogste
gezag onder dien vorst en onder zijn zoon TippoeSaib werd dit koninkrijk (met het rijk der Mahratten) de machtigste staat van Decan. De hoofdstad
was toen Seringapatam. Behalve Maissour, bevatte
het Coimbatore, Kanara, een gedeelte van Malabar,
Bednor, Colar, Sera, Anantpore, Balaghat, Kaddapa.
Al die landen maken tegenwoordig deel uit van
britsch Indio, en zijn begrepen in het presidentschap
Madras. Het koninkrijk M. heeft opgehouden te bestaan in 1799, toen bet aan Tippoe-Saib is ontweldigd door de Engelschen, die daarvan omstr. 800
vierk. mijlen grondgebied benevens de toenmalige
hoofdstad Seringapatam voor zich hebben behouden;
ongeveer 500 vierk. mijlen gronds werden door hen
afgestaan aan den nizam van Haideroabad; uit het
overige gedeelte (omstr. 1400 vierk. mijlen met eene
bevolking van 3 millioen zielen) vverd het vorstendom M. gevormd, en over hetzelve een afstammeling van Haider-Ali aangesteld als radzja, die echter
gelled en al afhankelijk is van het britsche gouvernement te Madras; de hoofdstad van dat vorstendom,
en tegelijk residentie van dien radzja, is de stad M.,
bovengenoemd.
Maistre (graaf Joseph de), beroemd schrijver,
geb. 1 April 1753 te Chambdry, nit een geslacht van
fransche afkomst, gest. te Turijn 25 Febr. 1821,
werd door het gouvernement van Sardinie met verscheidene onderhandelingen belast, vergezelde koning Karel Emmanuel naar het eiland Sardinie, tijdens den inval der Franschen in zijne staten, en
begat zich 1803 naar Petersburg, als gevolmachtigd
minister van genoemden vorst. In 1817, tijdens de
uitdrijving der Jezureten, genoodzaakt Rusland te
verlaten, omdat hij partij had getrokken voor de
opgehevene orde, werd hij in zijn vaderland benoemd
tot regent der kanselarij, en ontving allerlei vereerende onderscheidingen. Hij heeft naam gemaakt
als talentvol verdediger van het strenge absolutisinns, van de wereldlijke oppermacht des pausen, enz.
Zijne voornaamste werken zijn : Considerations sur
la France (Lausanne, 1796; dikwijls herdrukt); Du
Pape (Lyon 1809); De l'Eglise gallicane (Par. 1821)
waarin hij de vrijheden der Fransche kerk aantast;
les Soirees de Saint-Peter.sbourg, eerst na zijnen
dood in 't licht versclienen (Parijs 1821), waarin
een zonderling mysticisms heerscht. In 1826 heeft
men van de M. een Examen de la philosophic de
Bacon uitgegeven (2 din.), waarin over dien engel-

Maitre

Malabar

schen wijsgeer een zeer streng oordeel wordt geveld.
In 1851 verscheen te Parijs eene verzameling Lettres
et Opuscules van Jos. de Maistre, en 1860 gal Blanc
in het licht de Correspondence diplomatique de Jos.
de M. (2 din. Nits). — M. (Xavier de), broeder
van den vorige, geb. te Chambdry in Oct. 1763, hield
sedert 1817 afwisselend verblijf in Frankrijk en te
Petersburg, en stierf in Rusland's hoofdstad 12 Juni
1852. Van zijne Oeuvres (3 din. Parijs 1825 ; dikwijls herdrukt) verdienen inzonderheid vermeld :

ninklijke macht uit te oefenen, ook den titel van
koning voeren; hij onttroonde in 752 den zwakken
Childerik III, en liet zich door pans Zacharias en de
grooten des rijks als koning erkennen. Het ambt van
M. was onder de tweede dynastie van weinig gewicht
en werd onder Hugo Capet voor goed afgeschaft.
Majorianus (Flavius Julius Valerius), keizer
van bet westersch-rom. rijk, diende eerst roemrijk
onder Aetius, en werd (457) door Ricimer op den
troon geplaatst. Hij sloeg in Gallie den koning der
Westgothen, Theodorik II, en ging toen in Afrika
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(Petersburg 1794, dik-

wijls herdrukt ; Parijs 1845); Le lepreux de la cite
d' Aoste (Parijs 1811); Les prisonniers du Caucase en
Prascovie ou la jeune Sibdrienne.

11
ADAM-BILLAUT.
Maitre Adam. Zi.e A
Maittaire (Michel), beroemd philoloog, geb.
in Frankrijk 1668, uit protestantsche ouders, die,
bij de herroeping van het Edict van Nantes, de wijk
namen naar Engeland, gest. 7 Aug. 1747, was leeraar
aan de school van Westminster, en heeft vooral naam
gemaakt door Annales typographici (3 din. in 5 banden, 's-Hage 1719-25 ; dl. 4 in 2 banden Londen
1741); Grace linguce dialecti (Londen 1706); enz.
1Ylaizieres (Philippe de), geb. 1312 op het
kasteel Maizieres, nabij Montdidier, in het fransche
dept. Somme, gest. 1405, deed Hugo van Lusignan,
koning van Cyprus, en diens opvolger Peter I besluiten, oorlog te voeren tegen de Musulmannen
(1343-65), en kwam daarna aan het hof van Karel V, die veel nut van hem trok.
,.ac,.
c).-.0
Zie
--AGGIORE.
m
Majeur (la
Majorca, spaansch Mallorca, het Balearis major
der ouden, bet grootste der Balearische eilanden in
de Middellandsche Zee, is 66 vierk. mijien groot,
net 204,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdstad
Palma, dat tevens hoofdplaats is van bet spaansche
koninkrijk M. (bestaande uit de Balearische en Pityusische eilanden) of de provincie Palma. Het eil.
M. was achtereenvoigend in de macht der Carthagers, Romeinen, Pisanen, Sarraceenen, werd omstreeks 1230 aan deze laatsten ontnomen door de
Aragoneezen, onder wie het tot een afzonderlijk koninkrijk werd verheven (zie hierboven) door Jacobus I, koning van Aragonie, ten behoeve van zijn zoon
Jacobus (1262). Daarna werd M. met Aragonie aan
de kroon van Spanje getrokken. Op het eiland M. is
Raymond Lullus geboren.
Majoragius (Ant. Maria Conti, genaamd), een
geleerde nit de 16e eeuw, geb. 1514 in het Milaneesche te Mariaga (vandaar zijn bijnaam M.), gest.
1555; heeft commentarien nagelaten op Cicero en
op Virgilius.
Majordomus, fransch Maire du Palais, titel
van een beambte der kroon, onder de eerste koninklijke dynastie. Oorspronkelijk was de M. belast met
het inwendig bestuur van het paleis. In 575 werd
aan Gogon, M. van Austrasie, het bewind over bet
land opgedragen ; in 614 wist Warnachaire, M. van
Burgundie, van Clotarius II te verkrijgen, dat het
ambt van M. voortaan onafzetbaar zou zijn en dat
de benoeming tot M. niet langer door den koning
gescbiedde, maar dat de M. door de groote vasallen
wierd gekozen. Onder de opvolgers van Dagobert
zien wij Erchinoald, Ebroin, den heiligen Leodegarius, Pepijn van Heristal, Karel Martel, die elk het
hunne deden om de macht van den M. nit te breiden. In Austrasie waren sedert 687 geen koningen
weer, en het bewind was geheel in handen van den
M., die den titel voerde van hertog of prins der
Franken. Eindelijk wilde Pepijn de Korte, als M. der
drie koninkrijken, niet tevreden metterdaad de ko-
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Genserik, den koning der Vandalen, bestrijden. Hij
was op het punt het keizerrijk van dien geduchten
vijand te verlossen, toen Ricimer, bevreesd voor de
macht van een zoo oorlogzuchtig keizer, een opstand
tegen hem verwekte ; en M. werd van den troon vervallen verklaard en ter dood gebracht (461).
Makaboe, dorp op Sumatra, in de Padangsche
Bovenlanden, werd 27 Maart 1820 door de nederi.
troepen platgebrand.
Makariew, 1) stad in het russ. gouvernement
Kostroma, 23 mijlen beoosten Kostroma, aan de
Unsha ; 4000 inw. — 2) stad in het russ. gouvt.
Nisjnei-Novvgorod, op den linkeroever der Wolga ;
2500 inw.; prachtig klooster, dat omringd is door
hooge, met torens prijkende muren. Deze stad was
drie eeuwen long vermaard door hare wijdberoemde
jaarmarkt, die de geheele maand Juli duurde, doch
die in 1817 verlegd is naar Nisjnei-Nowgorod.
-ACASSAR.
Makassar. Zie.e m
Makaz, een der landschappen van koning Salomon ; I Kon. 4 : 9.
Makheloth, een der legerplaatsen van de Israeliete,n gedurende hunne 40-j. omzwerving ; Num.
33 : 25, 26.
Makisser. Zie KISSER.
Makkeda, eene plaats, die door Jozua veroverd werd ; Joz. 10: 10-29; 12: 16; 15: 41.
Makkinga, dorp in Friesland, 5 uren gaans
beoosten Heerenveen ; 500 inw.
Makkum, vlek in Friesland, 2 uren gaans bewest. Bolsward ; 2000 inw.; watersnood 7 Febr. 1825.
Mako, marktvlek en hoofdplaats van het hongaarsche comitaat Csanad. aan den Maros, derdhalf
uur gaans benoordw. Csanad ; 26,000 inw.
Makrdn, of Mekran, een schraal bevolkt landschap in Beloedzjistan, omstr. 4720 vierk. mijien
groot, en gesplitst in verscheidene rijken, die elk
hun eigen vorst hebben.
Makri, 1) stad en haven in europ. Turkije, in
Roemelie, 13 mijlen benoordw. Gallipoli ; 3000 inw.
2) zie MACRIS.
Makrizi, arabiscb schrijver, geb. omstr. 1360
te Cairo, gest. 1442, bekleedde te Cairo verscheidene ambten. Men heeft van hem eene Historische
en topographische beschrijving van Egypte, loopende
van 638 tot op zijnen
; eene Geschiedenis der
ajoebidische en mameloeksche sultans (in 't Fransch
vertaald door Quatremere, Parijs 1842); twee verhandelingen over de muntspecien en over de maten
en gewichten der Musulmannen (beiden in 'tFransch
vertaald door Sylvestre de Sacy in bet Magasin encyclopedique); eene Geschiedenis van de krijgstochten der Grieken en der Franken tegen Dimyatha
(Damiette), in 't Arabisch met latijnsche vertaling
uitgegeven door Hamaker (Amsterdam 1824).
Malabar (lust van), bij de inlanders genoemd
Malayawara (d. i. bergland), landschap in het britsch
0. I. presidentschap Madras, bevat het zuidelijk gedeelte der westkust van Decan, is 780 vierk. mijien
groot, en heeft omstr. 3 millioen bewoners. Buiten
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de mahomed. Maplabs en ongeveer 150,000 Christe.
nen, bestaat de kern der bevolking uit de Malayala
of Malabaren, een yolk van den dravidischen stam,
dat eene eigene teal (het Malayalma of Malayalam)
met eene eigene letterkunde heeft, het IJrahmanismus belijdt, doch zoowel in zijne maatschappelijke
als kerkelijke instellingen veel eigenaardigs heeft.
De kust van M. splitst zich in de koninkrijken Calicut, Travancore en Cochin, van welke drie het eerste
onmiddelltjk onder britsch gezag staat, terwijl de
beide andere geregeerd worden door scbatplichtige
radzjaas ; bet britsche district M. met de hoofdstad
Calicut is 286 vierk. mijlen groot, met eene bevolking van 1,515,000 zielen. Op de kust van M. landde
Vasco de Gama (1498) en maakten de Portugeezen
hunne eerste veroveringen. De Franschen hezitten
er Mahe. Lang hebben de bergvolkeren wederstand
geboden aan de verovering, en de oude zeden der Hindoes behouden. De eerste, die bet land onderwierp,
was Haider-Ali (1766). De Nail's, geholpen door de
Engelschen, ontweldigden het in 1790 aan Tippoedoch het duurde niet Lang of de Engelschen
bleven er meester alleen; lang waren at hunne pogingen vruchteloos om er een einde te maken aan
bet barbaarsche gebruik, dat aan iedere weduwe de
verplichting oplegde zich leveed te laten verbranden
met het lijk van den gestorvenen man.
Malaca, stad in Bmtica ; tegenw. Malaga.
Malacca, een schiereiland van omstr. 2800
vierk. mijlen met 500,000 bewoners, tusschen de
Bengaalsche Zee en de Chineesche Zee, is door de
landengte Tenasserim met het vasteland verbonden.
Het geheele schiereiland maakte eertijds deel nit van
bet koninkrijk Siam ; doch in het laatst der 18e
eeuw heeft het zuidelijk gedeelte van M. zich onafhankelijk gemaakt, en hebben zich daar de koninkrijken Perak, Salengore, Djohore, Pahang en Koernbo
gevormd. Het gedeelte van M., dat nog onderhoorig
of schatplichtig is aan Siam, bevat de koninkrijken
Ligon, Bondelon, Patani, Kalantan, Tringanoe, Kedah.
Het engelsche gedeelte (Engelsch M.) bevat eene
grondsoppervlakte van 46 vierk. mijlen, bevolkt met
55,000 zielen, benevens de stad M. (zie hieronder)
en de eilanden Singapore en Poelo-Pinang. De kustbewoners van M. zijn Maleiers ; het binnenland van
M. is bevolkt met wilde stammen, waaronder er die
nog geheel en al onbekend zijn. — De stad M. op
de zuidwestkust van het. schiereiland, is goed versterkt, heeft eene goede haven, veel handelsvertier,
en 20,000 inw. Gesticht omstr. 1252 door de Maleiers, kwam M. omstr. 1514 in handen der Portugeezen, die zich gewelddadig meester er van maakten,
en er meester van bleven tot 1641, toen M. hun antweldigd werd door de Nederlanders. In 1795 en
1818 hebben de Engelschen M. bemachtigd ; en na
vervolgens weder eenen korten tijd aan de Nederlanders toebehoord te hebben, werd M. in 1825 voor
goed aan Engeland afgestaan. — De straat van M.
is de zeeengte, die het schiereiland M. van het eiland
Sumatra scheidt, en de golf van Bengalen in gemeenschap stelt met de Chineesche Zee.
Malachias. Zie 111Maladetta. Zie P YRENEeli.
Malaga, het nude Maim, havenstad in Spanje,
aan de Middell. Zee, 40 mijlen bezuiden Madrid ;
95,000 inw.; ligt in de provincie M. (circa 133
vierk. mijlen met 452,000 bewoners) van bet koninkrijk Granada, is gesticht door de Pheniciers,
werd door de Arabieren bemachtigd 714, en eerst
in 1487 veroverd door de Spanjaarden. De prov. M.
is beroemd om zijne heerlijke wijnsoorten, waaronder

uitmunten Lagrima de Malaga, Dom Pedro Ximenes
en Vino de Guindas.
Malagrida (Gabriel), een Jezulet, geb. 17
Sept. 1689 in het Milaneesche, te Menapio aan het
meer van Como, ging eerst naar Portugal, werd toen
(1721) als missionaris naar Brazilie gezonden, dat
hij bereisde zoover bet onder portugeesch gezag
stond, waarna hij terugkeerde naar Portugal. Door
de koningin-weduwe naar Lissabon geroepen (1754)
haalde M. zich den haat van minister Pombal op den
hats, door wien hij naar Setubal gebannen werd. Na
den aanslag op het leven van koning Jozef werd M.,
van medeplichtigheid verdacht, in hechtenis genomen (Jan. 1759), en ofschoon men hem niet bewijzen kon schuldig te zijn aan dien aanslag, werd hij
echter als schrijver van kettersche boeken aan de
Inquisitie overgeleverd, en 20 Sept. 1761 geworgd
en verbrand. Een der pennevruchten, die hem zulk
eenen gewelddadigen dood berokkenden, was getiteld
(in het Portugeesch) : Heldhaftig en bewonderenswaardig leven van de welgelukzalige heilige Anna,
de moeder van de heilige Maagd.
Malaguetta-kust, zooveel als Peperkust.
Malaien, duitsche naamsvorm voor Maleiers.
Malais, fransche naamsvorm voor Maleiers.
Malaime, dezen naam geeft men somwijlen
aan West-Oceanie, wegens de Maleiers, die en de
meerderheid der bevolking uitmaken. Het wordt ook
wet Notasio genoemd.
Malakoff (hertog van), deze titel werd 12
Sept. 1855 verleend aan den franschen maarschalk
Pelissier, ter belooning voor de bemachtiging van
den Malakoff-toren, gelijk de geallieerden in den
Krim-oorlog het door de Russen Korniloff genoemde
gedeelte der versterkingswerken van Zuid-Sebastopol noemden, en welke toren eerst na verscheidene
vruchtelooze stormloopen door Pelissier stormenderband werd genomen 8 Sept. 1855.
1VIalaleel, een in 't geslachtsregister van Jezus ;
Lucas 3: 37.
MalamOCCO, een 2 mijlen la rig, doch zeer smal
eiland, waardoor de lagunen van Venetie gescheideu
zijn van de Adriatische Zee; het eiland M. is goed
versterkt; op dit eil. het dorp M. met 950 inw.
Malang, regentschap van de residentie Pasaroewan op Java, met eene stad M. aan de Brantes,
35 paten van Batavia. In de geschiedenis des lands
speelt M. eene rol onder den naam van Selogo.
Malar meer, een meer iii Zweden, tusschen
Nykoping, Stokholm, Upsal en Westeras; het is 25
vierk. mijlen groot, bevat 1260 eilandjes, heeft ontelbare armen en bochten, en outlast zich door het
SOdertelje-kanaal bij Stokholrn in de Oostzee.
Malatia, of Melatieh, 't oude Melitene, stad in
aziat.Turkije,17 mijl.benoordw.Diarbekr; 20,000 inw.
MalCesine, havenplaats in de venet. prov.
Verona, ter oostzijde van 't Garda-meer; 2000 inw.
Malchia, veertien verschillende personen in
het 0. T. vermeld in de boeken I Chron., Ezra, Nehernia en Jerernia.
Malchiel, kleinzoon van Aser en stamvader
der Malchielieten; Gen. 46: 17 ; Num. 26 : 45;
I Chron. 7: 31.
Malchin, stad in Mecklenburg-Schwerin, in
het hertogdom Gustrow, ruin 11 mijlen benoordoosten Schwerin, tusschen het Malchiner-racer en
het Kummerower-meer; 4500 inw.
Malchiram, achterkleinzoon van Jechonia
I Chron. 5: 18.
Malchi sua, een der zonen van Safil; 1 Sam.
14: 49; 31 : 2; I Chron. 8: 33; 9: 39; 10:2.
,

—

—

Maichow

Maleisch ras

Malchow,stad in Mecklenburg-Schwerin, kreis
Mecklenburg ; 3600 inw.

die op het eiland M. resideert. De bevolking der

Malehus, een dienaar van den hoogepriester
Cajaphas, sloeg de handers aan Jezus om hem gevangen te nemen, waarop Petrus hem een oor afhieuw,
welke wond echter dadelijk door Jezus geheeld werd
(Joh. 18: 10).
Malcolm, naam van vier koningen van Schotland, die geregeerd hehben van de 10e tot de 12e
eeuw (zie SGIIOTLAND). De vermaardste is M. III,
zoon van den ongelukkigen Duncan, die in 1040
vermoord werd door Macbeth. Na dien moord nam
M. de wijk naar Engeland, en eerst in 1047, toen
hij Macbeth deed sterven, gelukte het hem zijne
kroon meester te worden. Hij had oorlog te voeren
tegen de koningen van Engeland Willem den Veroveraar en Willem den Roode, en sneuvelde in eenen
veldslag tegen laatstgenoemde (1093).
Malcolm (sir John), schotsch officier, geb. 2
Mei 1769 te Eskdale bij Langholm, hield van 1782
tot 1812 meestentijds verblijf in Indie, waar hij achtereenvolgend werkzaam was als kolonel, als britsch
gezant bij bet perzische hof (1808), als generaalmajoor, als gouverneur der pas-veroverde Mahra t tenlanden, en van 1827 tot 1831 als gouverneur van
Bombay. In 1831 naar Engeland teruggekeerd, stierf
hij te Windsor 31 Mei 1833. Zijne voornaamste
werken zijn : History of Persia (2e druk 2 din. Londen 1 828); Sketches of Persia (2 din. Londen 1827);
Memoir of Central India (2 din. Londen 1823) en
Political history of India from 1784 to 1823 (2 din.
Londen 1826).
Malcrais de la Vigne (Mlle.). Zie bet artikel
DESFORGES-MAILLARD.
Malda, stad in 't britsch 0. 1. presidentschap
Bengalen, aan eenen arm van den Ganges, 18 mijlen
benoordw, Moersjed-abad ; 15,000 inw.
Maldeghem, stad in de belg. prov. WestVlaanderen, 6 uren gaans benoordw. Gent ; 6000 inw.
Malden, I) stad in het engelsche graafschap
Essex, aan den Chelmer en den Blackwater, 8 uren
gaans benoordw. Colchester; 6000 inw. — 2) dorp
in Gelderland, vierdhalf uur gaans benoorden Nijmegen; 600 inw.
Maldieven, of Maledieven. Zie MALE.
Maldonado, havenstad in Uruguay ; 5000 inw.
Maldonado (Lorenzo Ferrer), spaansch zeevaarder uit de 16e eeuw, schreef het verhaal van
eene reis, die in 1588 gedaan was uit den Atlantischen Oceaan naar den Stillen Oceaan in noordwestelijke richting, door eene zoogenaamde straat (of
zeeengte) van Anian. Dit verhaal bleef ruim twee
eeuwen onbekend, totdat het te Milaan ontdekt werd
door Amoretti, die er eene ital. vertaling van in het
Licht gaf (Milaan 1811), waarop weldra eene fransche vertaling volgde (Piacenza 1812).
Maldonatus (Joannes), een spaansch Jezulet,
geb. 1534 te Las Casas de la Reina in Estremadura,
sedert 1563 prof. aan de Sorbonne te Parijs, later
(1572) aan de universiteit van Pont-i-Mousson, zag
zich echter genoopt zijne betrekking neder te leggen,
omdat bij twijfel opperde aangaande de onbevlekte
outvangenis van Maria, en begaf zich toen naar
Rome, waar hij in hooge eere stond bij den paus en
3 Jan. 1583 stierf.
Male, het grootste eiland der Maledieven of
Maldivische eilanden, zijnde eene lange keten van
12 a 15 duizend lage koraal-eilandjes en koraalriffen in zuidelijk Azie, welke keten uit 17 groepen
of atolles bestaat, die elk een afzonderlijk bestuur
hebben, doch gezawenlijk onder eenen sultan staan,
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Maldivische eilanden, omstr. 200,000 zielen, bestaat
uit geimmigreerde Hindoes en Mahomedanen. De
schelpjes,die h ier gevonden worden (Kauri genaamd),
dienen in Oost-Indie en in een groot gedeelte van
Afrika tot betaalmiddel.
Malea, 1) in de oudheid de naam van kaap
Mafia aan de zuidoostpunt van den Peloponnesus ;
op kaap M. stood een tempel van Jupiter, die naar
deze kaap den bijnaam Maleaus voerde. — 2) eene
andere kaap M. vond men op Lesbos, bij Mitylene.
Maleachi, of Malachias, d. i. Bode, de laatste
hebreeuwsche protect, leefde omstr. 400 jaren v.
Chr. Men heeft van hem 3 hoofdstukken, die het
0. T. besluiten, en waarin hij de nalatigheid der
priesters in de tempeldienst berispt, zoomede het
aangaan van huwelijken met vreemde vrouwen. Hij
kondigt de wederkomst aan van Elias. Volgens sommige joodsche exegeten is M. niemand anders geweest dan Ezra.
Malebranche (Nicolas), fransch philosoof en
godgeleerde, geb. 6 Aug. 1638 te Parijs, sedert 1660
lid der congregatie van het Oratorium, gest. 13 Oct.
1715. Van zijne Oeuvres (11 din. Parijs 1712) noemen wij inzouderheid : De la recherche de la verite
(beste editie 4 din. Parijs 17:2).
Maleiers, van het javaansche woord malaya,
d. i. lente, in beperkten zin een tot de maleische
volkengroep behoorend yolk, dat zich volgens de
overlevering uit de binnenlanden van Sumatra (Menangkaban) naar de kuststreken verbreidde, omstreeks de helft der 12e eeuw het rijk Singapore,
en, van daar verdreven, in de 13 eeuw de stad en
het rijk Malakka stichtte. Door een druk handelsverkeer met de volkeren in de ganschen Indischen
Oceaan werden de M. bekend met den Islam, die bij
hen gereeden ingang vond. Het rijk Malakka, van
waar de M. zich (in meerendeels afhankelijke yolkplantingen) verbreid hadden over al de eilanden
van den archipel, stond in de 16e eeuw op den
hoogsten trap van bloei, totdat die sedert 1512 door
de Portugeezen gefuuikt werd. De gruwzame verdrukking en vervolging, die de M. van de Portugeezen, en de harde bejegening die ze later van de Hollanders te verduren hadden, oefenden een allernadeeligsten invloed uit op het volkskarakter der
M., die zich meer en meer aan vreedzame bedrijven
onttrokken, om zich toe te leggen op zeevaart en
zeerooverij. Op Sumatra wonen omstreeks 1,630,000
M., die in de onafhankelijke rijken Atjin en Siak,
deels onderworpen aan het nederlandsch gezag (Menangkaban, Palembang, enz.); wijders omstr. 230,000
in Singapore en Poelo-Pinang ; 911,000 in de elf
Maleier-rijken van het schiereiland Malakka ; en 1
millioen verspreid in den archipel, waarin de voornaamste Maleier-rijken zijn : de aan de Nederlanders
onderworpene sultanaten van Bandjermasin, Pontianak, Sambas en Ternate, verders Mindanao, Soeloe
en Illanos.

Maleisch ras, een der vijf menschenrassen
waarmede de aarde bevolkt is. Het M. is verbreid
over al de eilanden van den Indischen Oceaan en
Polynesie, van Madagascar in het W. tot het Paascheiland in het 0. Het M. laat zich gevoegelijk splitsen
in twee groote afdeelirigen, nl. eene oostelijke (of
Polynesische) en eene westelijke. Deze laatste wordt
weder ingedeeld in drie groepen, t. w.: de eigenlijk
Maleische of Australasische, waartoe behooren de
eigenlijke Maleiers, de Javanen, Soendaneezen, Battas, Boegies, Macassaren, Formosanen, met bonne

(alien underling verwante) tales, waarbij ook het

Maleische taal

Mallet

Kawi medegeteld wordt ; wijders : 2) de Philippijnsche groep, waarin de Tagalen en de Iloca de voornaamste volkeren zijn ; 3) de westelijke groep, the
de Madagassen bevat.
Maleische taal worth inzonderheid die taal
van den maleischen stam genoemd, die oorspronkelijk door de bewoners van het rijk Malakka gesproken werd, en die zich door hunne veroveringen, hun
handelsverkeer en de van hen uitgegane
tingen over den ganschen Oost-Indischen arch ipel
verbreid heeft. Behalve vele woorden uit verscheidene
andere talen van den maleischen taalstam, heeft de
M., sedert de invoering van het lslamisrnus ook arabische woorden, en later ook portugeesche en hollandsche in zich opgenomen. Voor de spraakkunstige
beoefening van de M. hebben zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt : Roorda van Eysinga (Nederlander), Marsden ( Engelsch man),Dulaurier(Franschman). Eene uitvoerige karakteristiek der Maleische
talen heeft W. van Humboldt geleverd in zijn beroemd werk : Ueber die Kawisprache (3 dln. Berlijn
1836-40).
MaleMba• Zie CACONGO.
Maleki eten, mahomedaansche secte, gesticht
door zekeren Malek of Melik (zie MELIK), was eigenlijk slechts een tak van de secte der Sunnieten.
Malesherbes, dorp in het fransche dept.
Loiret (in het oude Gatinais), ruim 4 uren gaans
benoordoosten Pithiviers; 1500 inw.; kasteel ; was
voorheen eene heerlijkheid, die toebehoorde aan de
familie Lamoignon.
Malesherbes (Chretien Guillaume de Lamoignon de), fransch staatsman en natuurkundige,
geb. 6 Dec. 1721 te Parijs, bekleedde verschillende
hooge ambten, o. a. sedert 1750 president van de
kamer der belastingen, verzette zich in zijne "lemontrances aan Lodewijk XV met kracht tegen de verderfelijke belastingen, die door het hof werden nitgeschreven, en werd deswege 1771 naar zijn landgoed gebannen. In 1775 aanvaardde hij onder Lodewijk XVI de portefeuille van binnenlandsche zaken, stond tot 1776 aan het hoofd van dat departement, leefde vervolgens voor zijne natuurk. studien,
was 1787 nogmaals eenen korten tijd minister, doch
moest reeds zeer spoedig aftreden. Toen Lodewijk
XVI voor de Conventie terecht moest staan, kwam
de 72-jarige grijsaard M. zich aanbieden om als een
van 's koniugs verdedigers op te treden, welke gevaarlijke tank hij met rimed en ijver volhracht, zonder echter den ongelukkigen vorst te kunnen redden.
Integendeel werd hij reeds kort daarna zelf in staat
van beschuldiging gesteld, en eindigde 22 April 1794
zijn leven onder de valbijl der guillotine met zijne
geheele familie. De nakomelingschap vereert in M.
terecht een der deugdzaamste staatsburgers. Hij
heeft een aantal geschriften over landbouw en kruidkunde, en ook belangrijke staatkundige geden kschriften nagelaten.
Malesuri, d. i. Bergbewoners, een gedeelte der
Albaneezen, die benoorden de rivier Prim wonen.
Malet (Claude Francois de), fransch generaal,
geb. te Wile 1754, maakte op loffelijke wijze de
veldtochten der omwenteling mede, was 1799 reeds
brigade-generaal, en werd 1805 door Massena benoemd tot gouverneur van Pavia ; mar hij was republikein, en bijgevolg verdacht in de oogen van
Napoleon, die hem 1808 te Parijs liet vastzetten bij
wijze van voorzorgsmaatregel. Intusschen verkreeg
M. zonder moeite, dat hij wierd overgebracht naar
een ziekenhuis, waar hij zoo god als vrij was in
zijn doen en laten. Van die vrijheid maakte hij ge-

bruik om eene samenzwering te smeden, die ten
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duel had den keizer van den troon te werken, en
waaraan deelnamen de generaals Guidal en Lahorie.
In den nacht tusschen 23 en 24 October 1812 ontsnapte M. uit het huis, waarin hij geplaatst was,
bezocht al de kazernen van Parijs, overal de mare
verspreidende dat de keizer dood was; de autoriteiten verschalkte hij door middel van valsche papieren, waarin verschillende bevelen werden gegeven aan ieder; en hij was op het punt zijn opzet
volkomen te zien gelukken,toen hij eenen onwelkomen
tegenstand ontmoette bij generaal Hulin, bevelhebber van den staf, die de geheele berekening van M.
verijdelde. Nu werd M. voor eenen krijgsraad gebracht, en 29 Oct. 1812 gestraft met den kogel.
Maleventum, de oorspronkelijke naam van
Beneventum. Zie BENEVENT.
111alfilatre (Jacq. Charles Louis de Clinchamp
de), fransch dichter, geb. 8 Oct. 1732 te Caen, gest.
6 Ma art 1767 te Parijs. Oeuvres choisies (Parijs 1805).
lialghera, fort aan de lagunen van Venetie
en aan den spoorweg, werd van 4 tot 27 Mei 1849
door de Oostenrijkers gebombardeerd.
Malgrat, stad in de spaansche prov. Barcelona, aan de zee; 3300 inw.
Maiherbe (Francois de), fransch dichter, geb.
1555 te Caen, gest. 16 Oct. 1628 te Parijs. Oeuvres
(4 dln. 1764; andere editie Parijs 1797).
Malia, stad in Thessalia, in Phthiotis, nabij den
berg (Eta en de Thermopylen, aan de Malische golf.
GOLF, de noordMaliacus sinus, O.f -AL1SCHE
M
westhoek der Thermopylen.
Malibran (Marie Felicitd), beroemde zangeres,
geb. 24 Maart 1808 te Parijs, was eene dochter van
den spaanschen zanger Manuel Garcia. In 1825 debuteerde zij in de Italiaansche opera te Londen, ging
vervolgens met haren vader naar Mexico, en van daar
naar New-York, waar zij in den echt trad met den
franschen bankier M.; dit huwelijk, voor haar eene
bron van hartzeer, werd echter reeds 1828 wettelijk
ontbonden. Daarna kwam zij naar Parijs, oogstte
daar en te Napels, Milaan, Venetie, Florence, enz. de
heerlijkste lauweren met haar talent, en stierf te
Manchester 23 Sept. 1836 aan zenuwkoorts. Zij was
ten tweeden male gehuwd (met den violist Beriot).
Malines, fransche naam van Mechelen.
Malkam, 1) een afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 9. — 2) een afgod der Ammonieten;
Jerem. 49 : 1, 3 ; Zeph. 1 : 5.
Mallemba, liavenstad. Zie CACONGO.
Malleolus, lat. main voor Hammerlein (d. i.
Hamertje). Zie A-KEmpis.
Mallet (David), engelsch schrijver, wiens ware
naam was Malloch, geb. in Schotland 1700, gest.
1765, werd belast met de opvoeding van den zoon
des hertogs van Montrose, dien hij vergezelde naar
het vasteland, en werd later onder-secretaris van
den prins van Wallis, den vader van George III. Al
de dichtwerken van M. in 3 dln. (Londen 1769).
Mallet (Edme), fransch letterkundige, geb. te
Melon 1713, gest. te Parijs 1755.
Mallet (Paul Henri), geneefsch geschiedschrijver, geb. 1730, gest. 1807, onderwees de letterkunde
te Kopenhagen en de geschiedenis te Geneve, en was
later minister-resident van Hessen-Cassel bij de
republieken Geneve en Bern. Hij heeft geachte histor.
werken nagelaten, o. a.: Geschiedenis van Denemarken (8 dln. j1788); do van Zweden (1756); do van
de Zwitsers (1803); do van Hessen, van Brunswijk,
van den Hanze-bond, enz.
Mallet (Claude Francois de). Zie MALET.

Mallet•Dapan
Mallet Dupan (Jacques), fransch publicist,
geb. 1749 te Geneve, werd door de bescherming
van Voltaire aangesteld als prof. te Hessen-Cassel,
en kwam 1782 naar Parijs, waar hij verscheidene
staatkundige bladen schreef, die vrij goeden opgang
maakten, inz. le Mercure hislorique et politique de
Geneve (1783-92), die vervolgens vereenigd werd
met den Mercure de France. Doordien hij de monarchale beginselen verdedigde, zag hij zich reeds spoedig genoodzaakt uit Frankrijk te vluchten (1792),
en hij nam aanvankelijk de wijk naar Geneve, waar
hij in het belang van de zaak des konings briefwisseling onderhield met verscheidene europeesche hoven ; vervolgens ging hij zich in Engeland vestigen,
waar hij den Mercure britannique uitgaf (1799), doch
reeds spoedig stierf (10 Mei 1800).
Mallicolo, eiland in den Grooten Oceaan, een
der Nieuwe Hebrieden, bewoond door afschuwelijk
leelijke wilden, werd bezocht door Bougainville en
door Cook. — 2) zie VANIKORO.
Mallius (C.), een der voornaamste medeplichtigen van Catilina, bracht voor dien samenzweerder
eene armee op de been in Etrurie, en kommandeerde
den linkervleugel in den veldslag, waarin Catilina en
al zijne partijgangers den dood vonden.
Mallorca, duitsche naam van Majorca.
Mallow, marktvlek in het iersche graafschap
Cork, 6 uren gaans benoorden Cork ; 5500 in w.;
minerale bron.
Malmaison (la), lat. Mala Domus, landgoed
en kasteel in het fransche dept. Seine-Oise, derdhalf
uur gaans bewesten Parijs, en 2 uren g. benoordoosten Versailles, behoorde vroeger aan den minister
Richelieu, vervolgens aan keizerin Josephine, die het
bewoonde en er 30 Mei 1814 stierf ; toen kwam het
als erfgoed aan hertog Eugenius van Leuchtenberg,
waarop het geheel in verval geraakte, totdat het
1842 in eigendom overging aan koningin Maria
Christina van Spanje. Het kasteel bestaat nog.
Malmedy, het nude Malmundarium, stad in
Rijnpruisen, ruim 9 uren gaans bezuiden Aken, aan
de Warge ; 3900 inw.; nude benedictijner abdij ; te
M. de voornaamste lederbereiding van geheel Pruisen ; M. heeft ook eene krachtige staalhoudende bron.
Bij het tractaat van Luneville kwam M. aan Frankrijk,
waartoe het slechts tot 1815 bleef behooren.
Malmesbury, stad in het engelsche graafschap Wilts, 10 uren gaans benoordoosten Bath, aan
den Avon ; 7000 inw.; geboorteplaats van Hobbes;
was eertijds versterkt.
Malmesbury (William Somerset), benedictijner monnik en engelsch geschiedschrijver uit de
12e eeuw, bijgenaamd de 'Bibliothecaris", heeft geschreven : Regalium sive de rebus gestis regum Anglorum libri V (van 449 tot 1127); he Historia
novella libri II (van 1127 tot 1143); De Gestis
pontificum Anglorunt ; enz.
Malmesbury (James Howard Harris, graaf
van), engelsch diplomaat, geb. te Salisbury 9 April
1746, gest. 21 Nov. 1820, was eerst gevolmachtigd
minister bij Frederik H (1772), vervolgens in Rusland, eindelijk bij de Vereenigde Provincien tijdens
de onlusten (1783). Hij bestreed de Patriotten, en
droeg veel bij tot het herstellen van den stadhouder.
In 1797 kwam hij te Parijs, om te onderhandelen
met het Directoire ; doch deze zending bleef vruchteloos. Men heeft van hem eene History of the revolution in Holland (1777) en zijne voor de geschiedenis van vele.europ. hoven belangrijke gedenkschriften, getit.: Diary and correspondence of James Harris,
first Earl of Malmesbury (2 dln. Londen 1846).
—
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Malmii, hoofdplaats van bet zweedsche Ian M.
(dat ruim 85 vierk. mijlen groot, en met 113,000
zielen bevolkt is, en het zuidwestelijk gedeelte van
Schonen bevat). De stad M. ligt a an de Sond, bijna
tegenover Kopenhagen, heeft 19,000 inw., eene haven met levendig handelsvertier, drukke nijverheid, en een oud versterkt kasteel (Malmdhuus). Te
M. werd 23 April 1523 door de Denen vrede met de
Hanseaten gesloten, benevens een wapenstilstand
met Gustaaf Wasa van Zweden ; en 26 Aug. 1848
sloot Pruisen met Denemarken te M. een wapenstilstand voor zeven maanden.
Malouines, fransche naam der Falklandseilanden.
Malpighi (Marcello), ital. genees- en ontleedkundige, geb. 10 Maart 1628 te Crevalcuore bij Bologna, gest. 29 Nov. 1694 te Rome als lijfarts en
kamerheer van paus Innocentius XII; was de eerste
die zich bij zijne onderzoekingen aangaande den omloop des bloeds van een mikroskoop bediende, en
heeft zeer geachte werken nagelaten.
Malplaquet, dorp in het fransche dept. Nord,
6 uren gaans benoordw. Avesnes; 450 inw.; bij M.
12 Sept. 1709 verloren de Franschen (onder maarschalk Villars) tegen de Oostenrijkers en Engelschen
(onder prins Eugenius en Marlborough, den veldslag
dien de geallieerden .slag van Tanihres" of .slag van
Ten iers" noemden.
Malta, het Melita der ouden, eiland in de Middellandsche Zee, tusschen Sicilie en de kust van
Afrika, is, met de noordwestelijk daarbij gelegene
eilandjes Gozzo en Comino en het onbewoonde Cominotta, circa 6 en driekwart vierk. mijlen groot, en
bevolkt met omstr. 148,000 bewoners, die een verbasterd arabisch dialect spreken ; het is eene engelsche bezitting. Achtereenvolgend behoorde M. aan
de Pheniciers, aan de Carthagers, aan de koningen
of tirannen van Sicilie, aan de Romeinen (van 218
voor, tot 445 na Chr.), aan de Vandalen (aan wie
het in 534 ontweldigd werd door de grieksche keizers). Vervolgens werd M. heroverd door de Arableyen (870), door de Noormannen van Sicilie (1090);
aan de Hohenstaufen kwam M. door bet huwelijk
van Constantia van Sicilie met Hendrik VI ; daarna
kwam het aan het huis van Anjou (1266), vervolgens aan het huis van Aragonie (1282), en bleef
daaraan toebehooren tot 1530, toen het door Karel V
werd afgestaan aan de Hospitaal-broeders, die door
Soliman II van Rhodus waren verdreven, en die
alsnu den naam aannamen van Maltezer Bidders. In
1798 maakte Bonaparte zich van M. meester alvorens
zich naar Egypte te begeven, en daarmede bield de
Maltezer-orde, die als mogendheid fang een schrik
voor de zeeroovers geweest was, als zoodanig op te
bestaan. In 1800 werd M. aan de Franschen ontweldigd door de Engelschen, die wel is waar krachtens het tractaat van Amiens verplicht werden het
aan Frankrijk terug te geven, doch die verplichting
onvervuld lieten, en later (in 1815) in het bezit
van M. werden bestendigd.
Maltebrun (Konrad), eigenlijk Malte Konrad
Brunn, deensch geleerde en geograaf, geb. 12 Aug.
1775 te Thisted in Jutland, sedert 1810 te Parijs
gevestigd, en aldaar gest. 14 Dec. 1826. Van M.'s
geschriften verdient inzonderheid melding: Precis
de la geographie universelle, welk werk verscheidene
malen omgewerkt het Licht heeft gezien, het laatst
in 8 din. (Par. 1852-55) door M. (Victor Adolphe),
loon van den vorige, geb. te Parijs 1816.
Maltezer orde. Reeds in 1048 stichtten
kooplieden uit Amalfi te Jeruzalem eene kaki be—

Malthus

Mamer

nevens een monniken-klooster, waaraan zij reeds
spoedig een hospitaal en eene aan den heiligen Johannes (Sint Jan) gewijde kapel toevoegden. Daarnaar droegen de monniken, die verplicht waren zieke
en behoeftige pelgrims te verplegen, den naam van
Hospitaalbroeders of Broeders van Sint Jan. De
tweede overste, Raimond van Puy, herschiep in 't
begin der 12e eeuw deze orde in eene geestelijke
ridderorde, en nam zelf den titel van grootmeester
aan. Zich meer en meer uitbreidende, verwierf deze
orde groote bezittingen in schier alle christenlanden,
doch begun met het toenemen van haren rijkdom
van lieverlede te ontaarden. Na de verovering van
Jeruzalem door Saladijn (1187) verplaatste de orde
haren hoofdzetel naar Ptolemais, en later near Limisso op Cyprus. Nadat de ridders in 1309 Rhodus
veroverd hadden, noemden zij zich .Ridders van
Rhodus". Na langdurige en zware worstelingen tegen
de Turken, moesten zij '24 Oct. 1522 het eiland
Rhodus overgeven aan sultan Soliman III; en van
dat oogenblik af hielden zij op verscheidene plaatsen
verblijf, zonder er zich voor goed te kunnen vestigen,
totdat Karel V bun in 1530 de eilanden Malta, Gozzo
en Comino als leen afstond. Van dat tijdstip af
noemden zij zich Maltezer-Ridders. Ofschoon zij
door de Kerkhervorming at hunne bezittingen in
Engeland, de Nederlanden en Scandinavia verloren
hadden, handhaafden de Bidders onder aanhoudend
oorlogen nog altijd hunne onafhankelijkheid ; doch
toen de groote omwenteling in Frankrijk hen ook
at hunne rijke bezittingen daar te lande deed verliezen, en Bonaparte zich 1798 door het verraad van
hunnen grootmeester Hompesch (zie dat art.) van
Malta meester maakte, werd de M. ook van daar verdreven. Weinig baatte het dat de orde, na de abdicatie van Hompesch, den russischen keizer Paul I
tot haren grootmeester koos; want zelfs die keus
werkte eer ten nadeele dan ten goede voor de M.,
aangezien die keus bij den pans en bij menig ander
sterke tegenkanting ondervond. Max Jozef, keurvorst
van Paltsbeieren, hief dien ten gevolge in zijn rijk
de M. op, en at hare goederen op zijn grondgebied

wezen en van de Polytechnische school te Parijs,
gest. 23 Febr. 1812, heeft zich inzonderheid naam
verschaft door zijne ontdekking (1810) van de polarisatie des lichts.
Malvasia, of Monembasia, stad en vesting in
de grieksche nomarchie Laconie ; 2000 inw.; goede
haven.
Malvern - hills, bergketen in de engelsche
graafschappen Worcester en Hereford, op den rechteroever van den Severn ; op sommige plaatsen hebben de M. eene hoogte van ruirn 1350 vt.
Malwa, oude prov. van Hindostan, omstr. 1850
vierk. mijlen groot en met 5 millioen zielen bevolkt,
behoort tegenw. grootendeels onder bet gezag der
Mahratten-vorsten van Gwalior, Indore en Bhopal.
Mambre, in fransche hoeken voor Mamre.
Mameloeken, Mamelukken, van een arab.
woord, dat .Slaven ' beteekent, noemde men in
Egypte eene soort van landweer, waarvan de oorsprong opklimt tot de invallen van Gengis-Khan.
Het korps der M. bestond aanvankelijk uit jonge
slaver' (voornamelijk Circassiers en Mingreliers) , die
de Mongolen op hunne verschillende tochten gevangen hadden genomen, en waarvan de ayoebidische
sultans van Egypte er een groot aantal gekocht hadden omstr. het jaar 1230. Later werd die krijgsmacht voltallig gehouden door dezelfde middelen,
waaraan zij haar ontstaan te danken had. De M.
vormden een legioen, dat nit de knapste en beste
soldaten van Azie bestond ; doch de macht van dit
nieuwe korps werd reeds spoedig geducht voor de
sultans zelven, en het opperhoofd der M., NoereddijnAli, werd 1254 door zijne officierea op den egyptischen troop geplaatst. Van dat tijdstip af tot 1517
werd Egypte geregeerd door de M., die twee dynasties van sultans vormden, nl. de Baharieten (1254
—1382) en de Bordzjieten (1382-1517); maar
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werden verbeurd verklaard. Dit voorbeeld werd door
bijna alle gouvernementen nagevolgd in die landen,
waar de M. nog bezittingen had, o. a. ook (1810-11)
in Pruisen. Na den val van Napoleon wendde de M.
vergeefsche pogingen aan, om weder in het bezit gesteld te werden van de goederen, haar overal ontnomen ; en tegenwoordig is de M. niets anders dan
eene instelling van liefdadigheid, en de naam van
Maltezer-ridder slechts een titel zonder invloed of
gezag. Het hoofd der M. heeft zijne residentie te
Rome, waar de M. twee hospitalen onderhoudt.
Malthus (Thom. Robert), engelsch staathuishoudkundige, geb. 14 Febr. 1766 te Rockery in
Surrey, gest. 29 Dec. 1834 te Bath. Zijn voornaamste
werk is een Essay on the principles of population
(Londen 1738 ; nieuw omgewerkte 5 druk 3 dln.
Londen 1817).
Maluginensis, de oudste (en patricische)
linie van bet romeinsche geslacht Cornelius, verloor
reeds in de 5e eeuw na de stichting van Rome haren
invloed. De voornaamste mannen van deze linie zijn:
M. (L. Cornelius), consul 459 v. Chr., veroverde
Antinm. — M. (A. Cornelius Cossus). Zie het art.
CORNELIUS COSSUS. - M. (A. Cornelius Cossus),
zoon van den vorige, dictator 385 v. Chr., dempte
de Manlianische onlusten.
Malus (Etienne Louis), fransch natuurkundige,

het gansche tijdperk van de heerschappij der M. was
slechts een tijdperk van schier onafgebrokene regeeringloosheid ; en met uitzondering alleen van
Noereddijn stierven al de el Lander opvolgende opperhoofden der M. een gewelddadigeu dood of werden
afgezet. Eindelijk in 1517 werd hun laatste opperhoofd, Toeman-Bey, overwonnen door Selim, den
sultan der Ottomanen, die hem liet ophangen, en die
aan de M. alle oppermacht ontnam, hun slechts het
bestuur der provincien Mende onder het opperbewind van eenen pacha, die benoeind werd door de
Porte. Zoo doende bestonden er, van toen af, 24
stadhouders of beys, die echter allengs weder hunne
macht wisten nit te breiden, zoodat ze in het laatst
der 18e eeuw feitelijk weder zoo goed als onafhankelijk over Egypte regeerden. De fransche overweldiging bracht echter aan hunne macht eenen geweldigen knak toe; en eindelijk werden ze door
Mehemed-Ali, destijds pacha van Egypte, 1 Maart
1811 voor goed vernietigd: die onderkoning, al de
aanmatigingen der beys moede, riep hen op genoemden datum bijeen, onder voorwendsel met hen te
willen beraadslagen over eenen te ondernemen krijgstocht ; en tom hij de meesten hunner op die wijze
bijeen had, liet hij hen voor zijne oogen vermoorden. — Tijdens de bezetting van Egypte door de
Franschen narn generaal Bonaparte verscheidene
mameluksche ruiters in dienst, die hem naar Frankrijk volgden, en daar in 1804 eene compagnie vormden van de lijfwacht des keizers.

geb. 23 Jail 1775 te Parijs, eerst (lacier bij het

Mamer, of Mameren, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, anderhalf uur gaans bewesten Luxemburg, aan 't riviertje de M., en aan den Arlonschen

korps der genie, later directeur van bet fortificatie-

straatweg.
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van Heliogabalus, zijnen neef, die hem naar het leven
Mamercus (L. Emilius), romeinsch consul in
stond. Zij droeg veel bij tot de verhefting van haren
484 en 478 v. Chr., versloeg de Equen en de Veji.
zoon op den keizerstroon. In weerwil van hare voorOpnienw tot consul benoemd in 473, had hij binnentreffelijke hoedanigheden, maakte M. zich gehaat door
landsche onlusten te onderdrukken. Hij verbitterde
haren hoogmoed en hare schraapzucht, en werd tehet yolk, doordien hij den plebejer Voleron met
gelijk met haren zoon vermoord door de soldaten,
roeden liet geeselen, die nagenoeg onmiddellijk
op aanstoken van Maximinus (235 na Chr.). Origedaarna tot volkstribuun benoemd werd. M. (een
nes had haar onderwezen in de beginselen van het
andere L. Emilius), consul in 438 v. Chr., en dictaChristendom, jegens betwelk zij gunstig gezind was.
tor in de jaren 437, 433 en 426, versloeg met behulp
van L. Cincinnatus (bevelhebber der ruiterij) de
Mammon, god van den rijkdom bij de Syriers.
Fidenaten en de Veji, en genoot de onderscheiding
Mamore, I) rivier in Bolivia, loopt in noordwaartsche richting, scheidt Peru van Brazilie, neemt
van eenen zegevierenden intocht. In 434 v. Chr. liet
den Guapore en den Guapey in zich op, en valt na
deze M. den duur van het censorschap van 5 jaren
eenen loop van 112 mijlen in de Madeira. — 2) bet
beperken tot 18 maanden.
oude Basana, havenplaats in het rijk van Marocco,
Mainers, bij de Osken en Sabijnen de naam
in Fez.
van god Mars.
stad
in
het
fransche
Mampawa, een koniukrijk in nederl. 0. I.,
Mamers, lat. Mamerciw,
op het eiland Borneo, benoorden Pontianak, heeft
dept. Sarthe, 10 uren gaans benoordoosten Mans,
24,000 bewoners, en tot hoofdplaats M. met haven
aan de Dive; 6000 inw.
(zijnde een der beste opium-markten van 0. I.) aan
M.
Mamert, de heilige ; zie MAMERTUS.
(Claudien), fransch schrijver, gest. omstr. 474, was
de rivier M.
Mamre, eene vlakte of vallei in Palestina, tuseen broeder van den heiligen Mamertus, en opsteller
schen Hebron en Jeruzalem, was lang de woonplaats
van de dienst der Rogations; zie MAMERTUS.
van Abraham; Gen. 23: 17, 19 ; 25: 9 ; 35: '27 ;
Mamertium, tegenw. Oppido, stad in Bruti9: 30; 50: 13.
tium, 6 mijlen bezuiden Hipponium, tegenover MesMamre, bondgenoot van Abraham ; Gen. 13 :
sina op Sicilie. Zie MAMERTIJNEN.
Mamertus, de heilige, aartsbisschop (463)
18; 14: 13, 24; 18: 1.
van Vienne in Dauphine, gest. omstr. 477, had hoogMan, 1) het nude Monabia of Menavia, eiland
in de Iersche Zee, ruim 13 vierk. mijlen groot, met
loopende geschillen met den burgundischen koning
circa 53,000 menschen hevolkt, die van celtische
Gundioc, die bet Arianismus beleed. Omstr. 468
afkomst zijn, en zichzelven Mauls noemen, terwijl
voerde M. in zijn bisdom 1e dienst der Rogations in,
ze aan hun eiland den naam geven van Manning. De
om God te danken dat de stad Vienne verlost was
hoofdplaats is Castleton. Lang behoorde M. aan de
geworden van de rarnpen, die haar verwoestten ;
graven van Derby, daarna aan de hertogen van Athol;
later hebben die Rogations zich verspreid door gein 1765 werd het aangekocht door het Engelsche
heel Frankrijk, en M. is heilig verklaard; kerkelijke
gouvernement. — 2) een eiland in Oceanid, tusschen
gedenkdag 11 Mei.
Nieuw-Britannia en Nieuw-Ierland, ward 1767 ontMamertijnen, eene vermaarde bende huurdekt door Carteret.
troepen, oorspronkelijk aangeworven te Mamertium,
doch die reeds spoedig hunne gelederen versterkten
Managua, hoofdstad van de middel-amerik.
met weerbare mannen uit alle natien. Hun naam M.
republiek Nicaragua, aan het sneer van M., dat door
den Tipitapa met het Nicaragua-meer in gemeenis ontleend Of aan Mamertium; Of aan Mamers, den
god des oorlogs. Na eerst onder Agathocles en diens
schap staat ; 13,000 inw.
opvolgers dienst gedaan te hebben als huurtroepen,
Manahassa, een steden- of districtenbond op
het nederl. 0. I. eiland Celebes, bestaande uit 36
begonnen zij te oorlogen op hun eigen hand, en
districten, die het noordoostelijk gedeelte van dat
maakten zich (289 v. Chr.) van de stad Messana
eiland beslaan ; eertijds waren die districten onder(Messina) meester. Doch zeer in het nauw gebracht
worpen aan den koning van Boelam, doch kort voor
door de Carthagers, die aan de Sicilianen bijstand
de komst der Spanjaarden hadden ze zich vrijververleenden tegen de M., riepen de M. op hunne beurt
klaard en den bond gevormd, die onder den naam
de hulp in van Rome; zoodoende kwamen de Rovan M. nog thans hestaat.
meinen naar Sicilie (265 en 264 v. Chr.), en dit
werd de aanleidende oorzaak tot den eersten PuniManahath, een landschap, grenzende aan den
stam Juda ; 1 Chron. 8 : 5.
schen oorlog.
Manahath, kleinzoon van Seir ; Gen. 36 : 25 ;
Mamiani (Terenzio della Rovere, graaf), geb.
I Chron. 1 30.
1802 te Pesaro, hield van 1831 tot 1846 als staatkundig vluchteling verblijf in Frankrijk, sloot zich
Manahem, in fransche boeken voor Menahem.
toen aan de nationale beweging in Italie aan, was
Manahen, een profeet, die opgevoed was met
1848 inzonderheid te Rome werkzaam, en werd 3
Herodes ; Hand. 13: 1.
Mei door paus Pius IX tot minister van binnenlandManarmanis, voormalige haven in Friesland,
lag (volgens Ptolemeiis) tusschen den mond van den
sche zaken benoemd. Doch reeds in Juli legde hij
Vidrus (het Vlie) en den westelijken mond van de
die betrekking neder en ging naar Turijn, aanvaardde
vervolgens in het ministerie Galetti te Rome de porEems
tefeuille van buitenlandsche zaken, doch nam na de
Manasse, 1) oudste zoon van Jozef, werd (door
zijnen grootvader Jacob geadopteerd) het hoofd der
vlucht van den pairs de wijk naar Genua, waar hij
Manassieten, zijnde een der 12 stammen Israels.
sedert gevestigd bleef. Behalve zijne Poezien (Parijs
2) een man uit den stam Levi ; Richt. 18 : 30.
1843; Florence 1857) zijn van M.'s werken te noe3) een koning van Juda ; II lion. 20, 21, 23 en 24 ;
men : Dialoghi di scienza prima (Parijs 1846); Poeti
I Chron. 3 ; II Chron. 32 en 33 ; Jeremia 15. —
dell' eta media (2e druk Parijs 1848); Del papal°
4) twee Israelieten, die in de habylon. ballingschap
(Parijs 1851).
Mammea (Julia), moeder van Alexander Se- vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10: 30, 33.
verus, gaf aan haren zoon eene uitmuntende opvoeManathieten, een volksstam, afstammende
van Kaleb ; I Chron. 2: 54.
ding, en wist hem te onttrekken aan de vijandschap
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Manceau, een bewoner van het oude Maine.
Mancha, of La Mancha, voormalige prov. van
Spanje, vormt tegenwoordig het hoofdbestanddeel
der prov. Ciudad-Real.
Mancha Real, stad in de spaansche prov.
Jaen, 2 uren gaans beoosten Jaen, aan den voet der
romantische Sierra de Polera ; 5200 inw.
Manche, of La Manche, de fransche naam voor
het Britsche kanaal (zie KANAAL), waarnaar genoemd
worth het noordwestelijke kust-departement van
Frankrijk (departement de la M.), dat circa 105
vierk. mijlen groot, met 592,000 zielen bevolkt, en
ingedeeld is in zes arrondissementen (St.-11, Valognes, Cherbourg, Coutances, Avranches, Mortain);
dit dept. heeft St.-LO tot hoofdplaats.
Manchester, I) oudtijds Mancunium, en Manduessedum, stad in het engelsche graafschap Lancaster, aan den bevaarbaren Irwell en verscheidene kanalen, zoomede aan den samenloop van een aantal
spoorweglijnen, is de voornaamste fabriekstad van
geheel Engeland. In de 10e eeuw komt M. voor het,
eerst voor als dorp, onder den naam van Manigceaster, en reeds tegen het laatst der Ile eeuw was het
eene plaats met toenemende nijverheid. De ontwikkeling van L. ging echter slechts zeer langzaam tot
in het begin der 18e eeuw ; in 1708 bedroeg de bevolking nog niet eens ten voile 8000 zielen ; dat getal was in 1757 aangegroeid tot 19,800. Maar de
groote vlucht, die M.genomen heeft, dagteekent sedert
1789, toen daar de eerste stoommachine voor de
katoenspinnerij in werking gebracht werd ; tegenwoordig is M. het middelpunt van de katoen-industrie, en heeft circa 340,000 inw.
Manchester, 2) stad in den n.-amerik. staat
New-Hampshire, aan den Merrimack, ontstaan omstreeks het jaar 1838, toen M. aanvankelijk eene
bevolking telde van slechts vijftig hoofden ; thans
omstr. 24,000 inw.
Mancini. Onder dezen naam kent men vijf
nichten van Mazarin, alle vijf in 1647 naar Parijs
gekomen, en uitblinkende door schoonheid en vernuft. Zij waren Ile dochters eener zuster van den
kardinaal, die gehuvvd was met een romeinsch edelman, Lorenzo Mancini. — M. (Laura), de oudste
der vijf zusters, trouwde met den hertog van Vendome. — M. (Olympia), de tweede zuster, werd
de vrouw van Eugenius Maurits van Savoje, graaf
van Soissons, door welk huwelijk zij opperintendante
werd van het huis der koningin. Het duurde niet
lang of zij had hevige geschillen met de hertogin de
Navailles, staatdame, viel daardoor in ongenade,
doch kwam reeds spoedig weder aan het hof, en begon toen hare kuiperijen om de hertogin de la Valhere uit 's konings gunst te verdringen, door hem
verzot te maken op eene andere aanzienlijke lichtekooi, welk opzet echter werd verijdeld, en tengevolge
waarvan Olympia gebannen werd. Eerst naar Vlaanderen, en van daar naar Madrid vertrokken, gelukte
het haar 't vertrouwen te winnen van de jonge koningin van Spanje (die, volgens St.-Simon, door
Olympia M. uit den weg werd geruimd door middel
van vergif). Deze intrigante stierf 1708 te Brussel,
door geheel de wereld verlaten, zelfs door haren zoon,
den beroemden prins Eugenius. M. (Maria), geb.
te Rome 1639, leefde op een zeer gemeenzamen voet
met Lodewijk XIV (destijds nog kind), die er zelfs
een oogenblik aan dacht bar te trouwen. In 1661
trad Maria M. in den echt met den prins van Colonna, connetable van Napels, en vergezelde haren
man naar Italie ; maar reeds spoedig was zij hem
inoede, en verliet hem in stilte, de wijk nemende
—
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naar Frankrijk, waar zij zeer goed ontvangen dbcht
te zullen worden door Lodewijk XIV ; deft was editer pas getrouwd, en wilde haar niet eens ten go=
hoore ontvangen, maar liet haar opsluiten in een
klooster. Reeds spoedig evenwel kwam zij weder op
vrije voeten, zwierf een tijd lang rond door Duitschland, de Nederlanden en Spanje, en kwam, na een
zeer avontuurlijk leven, in vergetelheid sterven in
Frankrijk 1714. Men heeft van haar Memoires in het
Licht gegeven (Leiden 1678). — M. (Hortense),
de vierde zuster, geb. 1646 te Rome, was de sehoonste vrouw van hare eeuw. Door haren oom, den kardinaal, werd zij gedwongen 1661 te trouwen met
Armand de la Porte, hertog van La Meilleraie, die
toen den titel aannam van hertog Mazarin. Deze
man, somber van aard, was volstrekt geen man voor
de levensvolle en vermaak minnende Hortense, die
hem dan ook heimelijk verliet in 1688. Ook haar
leven was rijk aan avonturen ; zij nam de wijk eerst
naar Rome, toen naar Chambery, en eindelijk naar
Londen, waar zij zich omringd zag door aanbidders,
onder wier getal ook Karel II behoorde ; haar huis
was de verzamelplaats van de beminnelijkste en
geestigste mannen en geleerden, onder wier getal
men opmerkt St.-Evremont, St.-Real, Gregorio Leti,
Vossius. Zij stierf te Londen 1699. Men heeft onder
haren naam Memoires, die echter geschreven zijn
door St.-Rdal. — X. (Marie Anne), de jongste,
geb. 1649, trad 1662 in den echt met den hertog
van Bouillon, en leidde een geregelder leven dan hare
zusters. Zij werd echter door het proces Brinvilliers
(zie dat art.) in een verkeerd daglicht gebracht, en
in staat van beschuldiging gesteld ; doch hare onschuld werd volkomen bewezen. Zij was de eerste
beschermvrouw van La Fontaine, welken dichter zij
haren fablier noemde. Zij stierf 1714. — in 1856
is te Parijs eene lezenswaardige geschiedenis van
deze vijf zusters in het Licht gegeven door Am. Renee,
getiteld Les nieces de Mazarin.
Mancinus (C. Hostilius), consul te Rome in
137 v. Chr., werd in dat jaar naar Spanje gezonden
met 30,000 man tegen de Numantijnen, die hem
met slechts 4000 man eene zoo gevoelige nederlaag
toebrachten, dat hij slechts zijn behoud vond in het
aangaan van eenen voor hem zeer vernederenden
vrede. De senaat te Rome weigerde dit verdrag goed
te keuren, riep M. terug, en leverde hem vervolgens,
geboeid aan handen en voeten, aan den vijaud over.
Wel verre van hem op de pijnbank te brengen, zonden de Numantijnen hem ongedeerd naar Rome
terug.
Manco-Capac, stichter van het rijk Peru, en
stamvader van de dynastie der Incas, was volgens de
overlevering een zoon van de Zon. Op de oevers van
het meer van Cusco verzamelde hij wilde volksstarnmen, bracht die tot beschaving, leerde hun eenen
God kennen, stelde de zonnedienst als godsdienst
in, en stichtte de stad Cusco. Men stelt den aanvang
zijner regeering in het jaar 1025 na Chr.; zijn ge•.
slacht regeerde gedurende 5 eeuwen, tot op de verovering van Peru door Pizarro. — Manco II, een afstammeling van den vorige, beklom den troon in
1533, na zijnen broeder Atahualpa, die door Pizarro
ter dood gebracht was. Doch het duurde niet lang
of ook M. II werd het slachtoffer van de Spanjaarden. In 1535 ontsnapte hij uit zijne hoofdstad, waar
hij gevangen werd gehouden, ontbond zijne troepen,
en liana de wijk naar het Andes-gebergte, om zich
daar schuil te houden ; reeds kart daarna werd hij
vermoord door eenen Spanjaard, aan wien hij een
gastvrij onthaal had verleend.

Mandal
stad in bet noorweegsche amt Lister
en Mandal, aan de uitwatering van de rivier M.;
4500 inw.; haven.
111andana, dochter van Astyages, koning der
Meden, trouwde Cambyses, een perzischen vorst, bij
wien zij moeder werd van Cyrus.
Mandara, of Mandhar, een mahomedaansch
rijk in Middel-Soedan, bezuiden Bornoe en bewesten
Bagherme, staat onder eenen sultan, die te Mora
resideert, en van tijd tot tijd schatplichtig is aan
Bornoe. Dit land werd 1823 door Denham bezocht,
en 1851 door Barth.
Mandavi, stad in het met de Engelschen in
bondgenootschap staande 0. I. prinsdom Cutch
(Katsj), aan de golf van Cutch, 6 mijlen bezuiden
Bhoedzj; is de voornaamste havenplaats des lands.
Manchourie, fransche spell. voor Mandzjoerie.
Mandeville (John), verlatijnscht Magno-Villanus, engelsch reiziger, geb. 1300 te St.-Albans,
verliet op 27-j. leeftijd zijn vaderland, bereisde het
Heilige Land, Egypte, Azie, bracht verscheidene jaren
in China door, en keerde eerst na 33 jaren uitlandigheid in Europa terug ; tien jaren later (1372) stierf
hij. Het verhaal van zijne reizen is 1725 te Londen
in het licht verschenen. — M. (Bernard), engelsch
schrijver, geb. omstr. 1670 te Dordrecht in Holland,
vestigde zich als geneesheer te Londen, en stierf
1733. Zijne vOntmaskerde Maagd" (1709), hGonzende Bijenkorf" (1714), en meer andere geschriften
haalden hem allerlei onaangenaamheden op den hals,
daar hij de leer verkondigde, dat alles, wat wij .deugd"
noemen, niets anders is dan het resultaat van eigenbelang en ijdelheid.
Mandingo, een der nieest verbreide negerrassen van West-Afrika. Uit hun bergland Manding
hebben de M. zich door verovering en door landverhuizing allengs aan den Niger naar het N. 0., gelijk
aan Senegal en Gambia mar het W. en Z. W. in het
kustland verbreid, zoodat hunne taal (het Malinke)
van de Senegalkust tot Sego aan den Niger de beerschende taal in den alledaagschen omgang is. Het
grondgebied, dat de M. bewonen, is in een aantal
landschappen gesplitst, die deels een monarchalen,
deels een republikeinschen regeeringsvorm hebben ;
de voornaamste dier rijken zijn: Bambarra, Manding,
Kaarta, Bamboek, Woelli, Yani en Barra. Tot het
M.-ras behooren ook de Soesoe, de Boelloms en
Timmani (rondom Sierra-Leone), de Soelima en
Koeranko, zoomede de aan den Melacuri en Grooten
Scarcies wonenden, die bij uitnemendheid M. heeten
en ijverige belijders van den Islam zijn.
Mandoe, Mandoo, Mandu, in 't Grieksch Mendes,
een der acht groote goden van Egypte, wordt voorgesteld in de gedaante van eenen bok met bet hoofd
van een ram. Deze god, dien de Grieken vergeleken
hebben met Pan, is het zinnebeeld van bet algemeen
bevruchtend beginsel. Hij werd voornamelijk vereerd
te Panopolis en te Mendes.
Mandoo, Mandu, Mandoe, eene thans in mitten
liggende stad in het anglo-indische vasal-rijk Dar,
was 1387-1526 de residentie der moslemitische
sultans van Malwa.
llandubiers, lat. Mandubii, een gallisch yolk
in Lugdunensis la, tusschen de Eduers ten Z. en de
Lingonen ten N. 0.; ze hadden Alesia (tegenw. Alise)
tot hoofdstad.
MandAjOeriti, groote landstreek in MiddelAzie, is begrepen in het Cbineesche rijk, en wordt
begrensd ten N. en ten W. door Siberia, ten Z. door
Corea, ten Z. W. door Mongolie, ten W. door het
kanaal van Tartarije. De bevolking (Mandzjoeren of
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Mandzjoes), omstreeks 4 millioen zielen sterk, behoort tot het mongoolsche ras, en wel tot den tungusischen stam ; hunne taal (verschillende van bet
Chineesch, het Mongoolsch en het Coreescb) is sedert
twee eeuwen de hoftaal in China ; een Woordenboek
der Mandzjoe-taal leverde Amiot (uitgegeven door
Langles, Par. 1789); spraakkunsten van het Mandzjoe
zijn geleverd door Gabelentz (Altenburg 1832) en
door Kaulen (Regensburg 1856). In bet jaar 926
werden de Mandzjoeren cijnsbaar aan de Kitanen,
doch in 1114 maakten zij zich onafhankelijk onder
Otaka, an stichtten 1118 in China de dynastie Kin,
die 1230 teniet ging, hetgeen de landverhuizing der
Kin naar Leatong ten gevolge had. Eerst in 1556
verschijnen zij wederom in China, dat in 1644 geheel werd veroverd door de M., die er toen de nog
tegenwoordig regeerende dynastie vestigden.
Manen, lat. dii Manes, in de mythologie der
Etrusken en Romeinen de zielen der afgestorvenen,
beschouwd als godheden der onderwereld. De M.
werden onderscheiden in goede en kwade ; tot de
eerste klasse behoorden de Laren en de Penaten, tot
de tweede de Larven en de Lemuren.
Manes, of Mani, of Manichets, een oostersch
philosoof, geb. in het begin der 3e eeuw uit perzische ouders in het district Dzjoeka in Babylonia,
werd, nog zeer jong zijnde, als slaaf gekocht door eene
rijke weduwe uit Ctesiphon, die hem grootbracht en
hem vrijgaf. Zijn leermeester was de ketter Terebinthus, en M. zelf werd de stichter van eene nieuwe
kettersche secte (de Manicheers) doordien hij omstr.
240 begon te trachten bet Christendom en het Parsismus tot een te brengen in eene nieuwe leer. Gedurende 30 jaren deed hij groote reizen, om die leer
te verbreiden ; en orostr. 270 deed hij te Ctesiphon
pogingen, om den perzischen koning Sjapoer (Sapores) voor die leer te winnen. Toen het hem echter
niet gelukte den zoon van dien vorst te genezen van
eene ziekte, zag M. zich genoodzaakt zijn behoud te
zoeken in de vlucht. Eerst onder den volgenden koning Hormisdas keerde M. in Perzie terug; doch
diens opvolger, Bahram of Behram, een ijverig aanhanger van de oude leer zijnde, deed M. gevangen
nemen, waarop hij levend gevild en verbrand werd
(274 of 275), terwijl ook zijne secte geheel en al
door Bahram uitgeroeid werd in Perzie. De Manicheers verspreidden zich vervolgens door Azie en
Afrika naar Italie, en wilden voor Christenen doorgaan, doch werden overal door magiers en bisschoppen vervolgd, en in de 6e eeuw voor goed onderdrukt. Enkele sporen van Manicheismus kwamen
hier en daar nog te voorschijn in de middeleeuwen,
doch gingen van zelf weder teniet.
Manethon, een egyptisch priester uit Sebennytus, leefde ten tijde van Ptolernefis Philadelphus
omstr. 263 v. Chr., en was bewaarder van de heilige
boeken in den tempel van Heliopolis. Hij is bekend
als schrijver van twee werken, nl.: Over de oudheid
en de godsdienst der Egyptenaars" (welk werk geheel en al verloren geraakt is), en Over de geschiedenis der Egyptenaars" (van welk werk slechts eenige
fragmenten bewaard zijn gebleven, het best uitgegeven door Fruin, Leiden 1847).
Manfred, of Mainfroi, prins van Tarentum,
geb. 1231, natuurlijke zoon van keizer Frederik II
bij gravin Blanca Lanzia, ontving 1250 het prinsdom
Tarentum, wist Apulie, de bezitting van zijnen broeder Conrad, gedurende diens afwezigheid te beschermen tegen den paus, en aanvaardde bij Conrad's dood 1254 als rijksbestuurder het bewind over
Apulie voor diens minderjarigen zoon Conradin.
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Veel had hij echter testrijden tegen de hem vijandige
pausen Innocentius IV en Alexander IV ; door Iaatstgenoemden in den ban gedaan, deed hij eenen inval
in de pauselijke staten, en won, na de overwinning bij
Montaperto (4 Sept. 1260) geheel Tuscia voor zich.
Door pans Urbanus IV werd de banvloek over M. en
diens landen vernieuwd, en werden die landen als
pauselijk leen geschonken aan Karel van Anjou ; en
daar de volgende paus, Clemens IV, zich nog nauwer
aan Karel van Anjou aansloot, en dezen 6 Jan. 1266 tot
kerning van Sicilie liet kronen, besliste de veldslag
in de vlakte van Grandella bij Benevent 26 Febr.
1266 over het lot van M., die daarbij sneuvelde, terwijl zijne gemalin en zijne dochter en zijne drie
zonen in handen vielen van den overwinnaar.
Manfredi, souverein huis van Faenza, stond
in hoog aanzien in de 13e, 14e en 15e eeuw. De
stamheer van dit geslacht werd Ricciardo M. die
zich in 1334 aan het hoofd plaatste van de Gibellijnen der Romagna, de stad Faenza ontweldigde aan

Manhartsberg, bergketen in 't aartshertogdom Oostenrijk, strekt zich, in de richting van bet
N. naar het Z., uit van de Thaya tot den Donau, bereikt in het hoogste punt eene hoogte van 1665 vt.,
en scheidt het landschap beneden de Enns in twee
kreisen, nl.: 1) Opper-M., circa 92 vierk. mijlen met
259,000 bewouers en Krems tot hoofdplaats;
2) Neder-M., circa 86 vierk. mijlen met 285,000
bewoners en Kornneuburg tot hoofdplaats.
Manheim, of Mannheim, stad in Baden, hoofdplaats van den Benedenrijnkreis, aan de samenvloeiing
van den Neckar en den Rijn, was voorheen lang de
residentie van den keurvorst van de Palts, is regelmatig gebouwd en heeft een fraai paleis, op hetwejk
al de straten van M. uitloopen, zoodat men overal
in de stad dat paleis kan zien ; M. heeft ruim 27,000
inw., is de voornaamste koopstad van Baden, en na
Keulen en Coblentz de voornaamste koopstad aan
den Rijn. Tegenover M. ligt Ludwigshafen. In 1606
was M. nog slechts een dorpje; Frederik IV, palts-

den pans, en zich daar als souverein liet erkennen.
De laatste vorst uit dit geslacht was Astorre III, die

graaf van den Rijn, liet M. versterken ; het werd
verwoest door de Beieren 1622, door de Franschen
1688. Na den vrede van Rijswijk beurde M. zich
weder op; in 1777 werd het bij Beieren ingelijfd, doch werd reeds in het jaar 1795 weder
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in 1500 van zijne souvereiniteit beroofd en ter dood
gebracht werd door Cesar Borgia.

Manfredonia, stad in de napolit. prov. Capitanata, aan den Monte Gargano en aan de golf van
M. (sinus Urias), 9 uren gaans benoordoosten Foggia ;

7500 inw.; versterkte haven. Door Manfred, den
natuurlijken zoon van Frederik II, werd M. in 1251
gesticht, niet ver van de ruinen van het oudeSipontum,
en het werd 1620 verbrand door de Turken.
Mangalia, of Menkalie, havenstad in het turksche ejalet Silistria, aan de Zwarte Zee ; 7000 inw.
Mangalore, ook genaamd Koryal, havenstad
in het britsch 0. I. presidentschap Madras, district

Zuid-Kanara, 93 mijlen bezuid w. Bombay, aan de
uitwatering van den Naitrawatti ; 12,000 inw.; haven; was eertijds de hoofdstad van geheel Kanara,
en een der voornaamste steden van Maissoer. In 1784
(11 Maart) teekende Tippoe-Saib te M. den vrede
met Engeland, en sedert 1799 behoort M. aan de
Engelschen.
Mangaraai, nederl. 0. I. eiland (zie FLORES 2);
straat van M. heet de zeeengte tusschen de eilanden
Flores en Comodo, in nederl. 0. I.
Mangarewa eilanden, of Gambier eilanden, eene groep eilandjes aan het zuidoost-einde van
–

-

den Paumotoe-archipel, in 1797 ontdekt door Wilson. Sedert 1844 staan de M. onder protectoraat
van Frankrijk.
-ANGARAAI.
Mangeraai. Zie m
Mangia, het voornaamste eiland eener groep
in den Grooten Oceaan, tusschen de Vriendschapsen de Gezelschaps-eilanden. De Mangia-groep, ook
wel Harvey-eilanden genoemd, is ontdekt door Cook,
en 1823 bezocht door Dibbs.
Mangoe –khan, opper-khan der Mongolen
(oudste zoon van Toeli, den vierden zoon van Gengis-khan) liet zich in 1250 kronen, en stelde zich
ten taak zijn toch reeds groote rijk nog veel meer
nit te breiden, tot welk einde hij gelijktijdig legers

uitzond naar China, Tibet, Perzie en Syrie. Een zijner broeders, Hoelagoe, maakte zich van Perzie
meester, en vernietigde het rijk der kalifen. Een andere broeder van M., nl. Koeblai-khan, veroverde het
grootste gedeelte van China ; en M. zelf sneuvelde
1259 bij het belegeren van eene stad in China.
Mangrol, stad op het schiereiland Cattywar
in 't 0. 1. landschap Guzerat ; 10,000 inw.; bezochte
haven ; zetel van eenen kleinen mahomedaanschen
vorst, die zich ,, nawaub van III." noemt.

ingenomen door de Franschen, die toen de citadel
van M. slechtten; bij den vrede van Luneville werd
M. aan den groothertog van Baden gegeven, onder
beding, dat de vestingwerken niet weder aangelegd
mochten worden.
Mani, stichter van de secte der Manicheers. Zie

het art. MANES.

Mania, eene oud-italiaansche godheid der onderwereld, moeder der Laren, met wie zij gelijktijdig vereerd werd ; in den overouden tijd werden
aan M. menschen geofferd.
Maniago, marktvlek in de venet. prov. Udine;
4200 inw.

Manica, 1) provincie of koninkrijk in OostAfrika, tusschen Sofala en Sabia ten 0., Inhanbane
ten Z., Mocarangua ten 0. en ten N.; met de hoofdstad Manica, 33 mijlen benoordw. Sofala. Het landschap M. behoorde in naam onder het portugeesche
capitanaat-generaal van Mozambique, doch was
metterdaad onafhankelijk. — 2) zie MANIKA.
Manicheers. Zie MANI.
Manika, 1) zie MANICA. - 2) M., of Mansa,
het nude Magnesia ad Sypilum, stad in aziat. Turkije,
in Anatolie, hoofdplaats van het oude sandzjak Saroekan, 9 uren gaans benoordoosten Smirna.
Manila, of Manilla, deze naam wordt menigmaal gegeven aan het eiland Luzon (zie dat art.),
dat herhaaldelijk door aardbevingen geteisterd is,
vooral door die van 1645, 1824 en 3 Juni 1863, bij
welke laatste o. a. de beroemde toren van Binondo
ingestort is, en 145 personen het leven verloren. De
hoofdstad van het eiland is M., die door de rivier
de Pasig doorsneden wordt, goed versterkt is, aanzienlijken handel drijft, en 254,000 inw. heeft. In
1762 werd de stad M. door de Engelschen bemachtigd, en zou met den grond gelijkgemaakt zijn geworden, indien dit niet ware afgekocht tegen eene
som van 12 millioen nederl. guldens.
Manilius (Cajus), romeinsch volkstribuun 68
v. Chr., aanhanger van Pompejus, stelde eene wet
voor, om aan Pornpejus onbeperkte volmacht te geven ter be6indiging van den oorlog tegen Mithridates; die wet werd door Cicero krachtig ondersteund
in zijne redevoering Pro lege Manilla.

Marsilius (Marcus), romeinsch dichter ten tijde
van Augustus, is de schrijver van een onvoltooid ge-
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bleven leerdicht, getiteld Astronomica, het best uitgegeven door Scaliger (2 dln. Parijs 1579, Leiden
1600) en door Bentley (Londen 1739).
Manilla. Zie M__ANILA.
Manipa, oudtijds Herrea, eiland in nederl. 0.1.,
in den Molukschen archipel, residentie Amboina,
tusschen Boero en Ceram, is 4 mijlen lang en anderhalve mij1 breed. De dorpen op M. lagers eertijds in
't gebergte, doch werden op bevel van den gouv.-gnl.
Vlaming verplaatst naar de stranden.
Manitoe, beschermgeesten of goden, die door
de wilden van Noord-Amerika aangebeden worden,
inzonderheid in Illinois. De opperste der M. beet
Opperste M.
Manitoelin, eilandengroep benoorden bet
Huron-meer, behoort tot britsch N.-Amerika ; de
gezamenlijke bevolking dier groep is omstr. 2000
zielen, meest Indianen. Het grootste eiland der groep
is Groot-M.
Manks, de taal die op bet eiland Man gesproken wordt, zijnde een celtisch dialect van den gaelischen taalstam.
Manlius, een patricisch geslacht in het oude
Rome, afstammende van Octavius Mamilius of Manlius, den schoonzoon van Tarquinius den Trotsche.
Dit geslacht splitste zich in verscbeidene takken
(Vulso, Capitolinus, Torquatus, enz.), en heeft een
aantal beroemde personen voortgebracht, o. a.: M.
(Marcus) bijgenaamd Capitolinus, consul 392 v. Chr.
Na den slag van Allia (390) Rome in de maclit der
Galliers ziende, wierp M. zich met 1000 man keurtroepen in het Capitool, doch zou daar door de Gathers overrompeld zijn geworden, die reeds de muren
beklommen, indien niet het geschreeuw der heilige
ganzen, die op het Capitool onderhouden werden,
hem uit den slaap hadden gewekt, waarop hij ijlings
de Gathers van de hooge muren naar beneden deed
werpen : dit roemrijke feit verschafte hem den eernaam .Capitolinus". Later werd hij beschuldigd naar
bet koningschap te streven; doch bij zijne verdediging tegen die aanklacht wees bij naar het Capitool,
dat door hem gered was, en bet yolk sprak hem vrij;
intusschen werd er spoedig eene tweede volksvergadering tegen hem gehouden op eene andere plaats,
en nu werd M. veroordeeld om van de Tarpeische
rots te worden geworpen, welk vonnis 384 v. Chr.
aan hem voltrokken werd. — M. (Titus), wegens
zijne trotschheid bijgenaamd Imperiosus, was dictator 373 v. Chr., en stond bij zijne aftreding in staat
van beschuldiging gesteld te worden, doch werd
door de vastberadenheid van zijnen zoon gered. —
M. (L.), bijgenaamd Torquatus, zoon van den vorige, redde zijnen vader van de aanklacht, tegen
hem ingesteld door den tribuun T. Pomponius, en
werd in 't volgend jaar (362 v. Chr.) tot krijgstribuun
benoemd in den oorlog tegen de Galliers. In dien
veldtocht doodde hij eenen gallischen reus, die lang
de scbrik der Romeinen geweest was, en droeg sedert diens gouden halsketen (torques) als zegeteeken ; vandaar zijn bijnaam. In den oorlog tegen de
Latijnen (340 v. Chr.) was deze M. consul, en liet
zijn eigen zoon onthoofden, omdat die den strijd
had begonnen in weerwil van 's consuls verbod. —
M. (L.), bijgenaamd Torquatus, consul in 224 v.
Chr., onderwierp Sardinie; daar Rome toen geen
vijanden meer had, deed M. den Tempel van Janus
sluiten, hetgeen sedert Numa nog nooit gebeurd
was. Deze M. verzette zich tegen de uitlevering van
de bij Cannw op Hannibal gemaakte krijgsgevangenen. — M., medeplichtige van Catilina ; zie het art.
MALLIUS.

Mannert (Konrad), duitsch geschiedschrijver
en geograaf, geb. 17 April 1756 te Altdorf in Beieren , gest. 27 Sept. 1834 als professor der geschiedenis te Munchen. Men heeft van hem : Geschichte
der Vandalen (1785); Geschichte der Nachfolger
Alexanders (1803); Geschichte Baierns (2 dln. 1826),
en vooral (gezamenlijk met Uckert) Geographic der
Griechen and .Romer (10 dln. Neurenberg 1795—
1825).
Mannhartsberg. Zie M-ANHARTSBERG.
Mannheim. Zie M-ANHEIM.
Manna. Zie ELDORADO en MANOAS.
Manoach, een man uit den stam Dan, wiens
vrouw hem geen kinderen baarde, totdat een engel
Gods haar, terwijl haar man afwezig was, de tijding
kwam brengen, dat zij zwanger worden zou ; en zij
baarde Simson ; Richt. 13: 2-24.
Manoas, of Barra, hoofdplaats der brazil. prov.
Alto-Amazonas, nabij de uitwatering van den Rionegro in de Amazonenrivier; 6000 inw.
Manoe1 (Francisco do Nacimento), portugeesch
dichter, geb. 1734 te Lissabon, behoorde tot eene
aanzienlijke en rijke familie, moest echter 1778
vluchten om aan de klauwen der Inquisitie te ontkomen, en nam de wijk naar Parijs, waar hij 25 Febr.
1819 stierf. Obras complet as (2e druk 11 dln. Parijs
1818 19).
Manosque,
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lat. Manuesca, stad in 't fransche
dept. Basses-Alpes, aan de Durance, ruim 3 uren
gaans bezuiden Forcalquier; 5600 inw.; twee minerale bronnen.
Manresa, oude Minorissa, versterkte stad in
Spanje,12 uren g. benoordw. Barcelona; 15,300 inw.
Mans (le), het oude Suindinum, later Cenomani,
fabriekstad en hoofdplaats van het fransche dept.
Sarthe, aan de Sarthe, 27 mijlen bezuidw. Parijs ;
35,000 inw.
Mansard (Francois), fransch bouwmeester,
geb. 1598 te Parijs, gest. aldaar Sept. 1666, is de
uitvinder der naar hem genoemde mansarde. -X. (Jules Hardouin), neef van den vorige, geb.
1645 te Parijs, gest. 11 Mei 1708 als directeurgeneraal der koninklijke gebouwen te Marly, had
eerst (1680) het kasteel Clugny gebouwd, vervolgens de kasteelen van Marly en Trianon, de Onze
Lievevrouwe-kerk te Versailles, enz.
Mansfeld, voormalig graafschap in OpperSakscn, groot 20 vierk. mijlen, met aanzienlijke
mijnwerken. Het grondgebied van dat graafschap
vormt tegenwoordig drie kreisen, nl. 1 ) de Mansfelder
gebergte-kreis, circa 9 vierk. mijlen met 40,000 bewoners; 2) de Mansfelder meer-kreis, circa 11 vierk.
mijlen met 58,000 bevvoners; en 3) kreis Sangerhausen in bet pruisische reg.-distr. Merseburg.
De hoofdplaats van eerstgenoemden kreis (voorheen
de hoofdplaats van bet graafschap) is M., aan de
Thalbach, 11 uren gaans benoordw. Merseburg, met
1750 inw., en in de nabijbeid de ruinen van bet
oude residentie-kasteel der graven van M. Niet ver
van daar ligt het dorp Klooster-Mansfeld (met 900
inw.), dus genoemd naar een voormalig nonnenklooster.
Mansfeld, duitsch grafelijk geslacht, dat zijnen naam voerde naar het oude kasteel M., en zich
in vele linien splitste, die alle uitgestorven zijn ; de
'angst bestaan hebbende linie (1780 uitgestorven
met pries Jozef Wenceslas) was reeds in 1600 verheven tot dot: rijksprinsen-stand. Onder de oude
grwa van Winerken wij inz. op: M. (Peter Ernst
v.:1 eh. 2T.A4li 1517, diende onder Karel V in
erlanden, nerd stadhouder van Luxemburg
de
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en vervolgens van al de Nederlanden (1592); hij
stierf 22 Mei 1604. In 1551 had hij Stenay veroverd, doch was te Yvoy gevangen genomen door
Hendrik II (1553) en eerst in 1557 weder in vrijheld gesteld. — M. (Ernst von), natuurlijke zoon
van den vorige, geb. 1585, stond eerst in oostenrijksche dienst ; doch niet bevorderd wordende, zooals
hij vermeende verdiend te hebben, omhelsde hij
(1610) het Protestantismus, voegde zich bij de opstandelingen in Bohemen, die hem tot bevelhebber
kozen, en noodzaakte den oostenrijkschen generaal
graaf van Bucquoi tot de ontruiming van Bohemen.
Doch zich verplicht ziende om voor de overmacht
terug te trekken, deed hij eenen strooptocht door
den Elzas, en versloeg de Beieren en de Hessen,
beiden bondgenooten van Oostenrijk. Daar er in
Duitschland een prijs op zijn hoofd gesteld was, nam
hij de wijk naar de Nederlanden ; en gezamenlijk
met Christiaan van Brunswijk versloeg hij de Spanjaarden bij Fleurus (1622). Met een door fransch
en engelsch geld aangeworven leger keerde hij 1625
in Duitschland terug, doch werd 25 April 1626 door
Wallenstein verslagen bij de brug van Dessau. Nu
trok hij, door Wallenstein vervolgd, op Hongarije
aan, om zich met Bethlen-Gabor, den vorst van Zevenbergen, te vereenigen, doch stierf zeer onverwacht en bijna plotseling in het bosnische dorp
Wranowitz 30 Nov. 1626.
Mansfield, 1) fabriekstad in het engelsche
graafschap Nottingham, 5 a 6 urea gaans benoorden
Nottingham ; 11,000 inw. — 2) verscheidene steden
in de Vereenigde Staten, o. a. in Connecticut, 10
uren gaans beoosten Hartford, met 2800 inw.; in
New-Jersey, 19 uren g. ten N. N. W. van Trenton,
met 3200 inw.; in denzelfden staat, 3 uren g. benoorden Mount Holly, met 3000 inw.; in Ohio, 26
uren g. ten N. N. O. van Columbus, met 6000 inw.;
in Massachusetts, 12 urea g. bezuidw. Boston, met
1800 inw. — 3) eiland in de Hudsonsbaai.
Manso (Joh. Casp. Friedr.), duitsch geschiedschrijver, geb. 26 Mei 1759 te Blasienzell in het
Gothasche, als rector van het Magdaleneiim te Breslau gest. 9 Juni 1826. Voornaamste werken : Sparta
(3 dln. Leipzig 1800-1805); Leben Konstantin's
d. G. (Breslau 1817); Geschichte des prenss. Staats
(2e druk 3 dln. Frankl. 1819-20); Geschichte des
ostgoth. Reichs in Italien (Breslau 1824).
Mansoer, d. i. Overwinnaar. Zie ALMANSOR.
1VIansoerah, d. i. Veld der overwinning, in de
wandeling Massoer genaamd, stad in Neder-Egypte,
aan den oostelijken Nijl-arm, 7 a 8 mijlen bezuidw.
Damiette ; 11,000 inw.; de heilige Lodewijk behaalde hier 1250 eene moorddadige overwinning op
de Sarraceenen, doch werd kort daarna gevangen
genomen ; in 1798 werd het fransche garnizoen van
M. door de Arabieren vermoord.
Manternach, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, aan de Syren, driekwartier gaans henoordw. Grevenmacher.
Mantes, het nude Medunta, stad in 't fransche
dept. Seine-Oise, aan de Seine, 10 a 11 uren gaans
benoordw. Versailles; ruim 5000 inw.; worth geacht
gesticht te zijn door de Druieden ; het werd 1087
verwoest door Willem den Veroveraar, en in 1223
stierf Filips August te M.; in 1364 veroverd door
Karel V ; in 1418 bemachtigd door de Engelschen,
en eerst 1449 aan lien ontweldigd. Men heeft aan
M. den bijnaam van la Jolie gegeven.
Mantgum, voorheen Mentinge of Mantinga,
dorp in Friesland, 2 uren gaans bezuidw. Leeuwarden ; 200 inw,

Mantinea, oudtijds eene stad in Arcadie, in
de nabijheid van Argolis, even ver van Tegea als van
Orchomenus, was voor de stichting van Megalopolis
de voornaamste stad van Arcadie, werd 385 v. Chr.
ontnianteld door de Spartanen, en beurde zich eerst
in 370 weder op. Beroemd is M. door vier veldslagen : 1) anno 418 v. Chr., toen de Lacedemoniers de
armee van Argos en van Athene versloegen; 2) in
363 v. Chr., toen de Spartanen overwonnen werden
door Epaminondas, die zelf in dezen slag sneuvelde;
3) in 296 v. Chr., toen aan den lacedem. koning
Archidamus de nederlaag toegebracht werd door
Demetrius Poliorcetes; 4) in 206 v. Chr., toen Philopcemen de overwinning bevocht op Machanidas.
Mantinorum oppidum, oude naam der
stad Bastia op Corsica.
Manto, twee profetessen : 1) dochter van Tiresias. Toen Thebe bemachtigd was door de Epigonen,
werd M. gevankelijk weggevoerd naar Claros in Azie,
waar zij een orakel van Apollo vestigde. — 2) moeder van Ocnus, den stichter van Mantua. — Wellicht zijn beiden slechts een en dezelfde persoon.
Mantois, oud landschap van Ile-de-France,
langs den linkeroever der Seine, had eerst tot hoofdplaats Mantes, later Versailles. De overige steden in
M. waren: Meulan, Anet, Rueil, Montfort-l'Amaury,
Dreux, Poissy, St.-Germain-en-Laye.
Mantova, ital. naam van Mantua.
Mantua, ital. Mantova, stad in 't voormalige
hertogdom M., in Lombardi*, op een eilandje in den
Mincio, 31 urea gaans bezuidoosten Milaan, is, zoowel door zijne ligging als door zijne kolossale fortification, een der sterkste vestingen van Europa ; in
den hertogelijken tijd had M. eene bevolking van
50,000 zielen ; thans op zijn hoogst 31,000 inw.;
het is de geboorteplaats van den philosoof Pomponazzi, den dichter Battista Spagnuoli, en de beroemde graveurs Ghisi. Volgens sommigen is M. gesticht in de 15e eeuw v. Chr., volgens anderen in
de 11e, door Ocnus en Bianor, en ontving den naam
van M. ter eere van de profetes Manto, de moeder
van Ocnus. Toen de Rasena zich van M. meester gemaakt hadden, maakten zij bet een der 12 lucomonien van hunnen noorderbond. Vervolgens werd M.,
door de Galliers veroverd, een der hoofdsteden van
de Cenomanen. De Romeinen werden meester van
M. na de overwinning aan den Mincio (197 v. Chr.)
of misschien reeds sedert 222, ten gevolge van de
overwinning bij Clastidium. Na den slag van Philippi (42) werd het grondgebied van M. gedeeltelijk
verbeurd verklaard, om verdeeld te worden onder de
krijgslieden der triumvirs; deze gebeurtenis bracht
Virgilius naar Rome (zie V1RGILIUS); andermaal had
M. to lijden na den slag van Bedriac (69 na Chr.);
het viel in handen der Marcomannen in 269, in die
van Radagasius (406), van Alarik (403, 408); kwam
vervolgens aan de Herulen, aan de Oostgothen, aan
de Grieken, aan de Longobarden, aan de Franken,
aan het koninkrijk Italie ; werd door Otto II geschonken aan Theobald, graaf van Canossa ; werd
veroverd door Mathilda in 1114, en werd omstr. de
helft der 12e eeuw een der longobardische republieken. Gelijk alle kleine republieken, had M. to lijden van plaatselijke dwingelandijzucht: de graven
van San-Bonifacio, het geslacht Buonacossi en de
familie Gonzaga betwistten elkander aanhoudend het
oppergezag. Eindelijk (1328) maakte Lodewijk I
van Gonzaga zich van het bewind meester, deed zich
erkennen als stadhouder des keizers, en stichtte eene
dynastie, die bijna vier eeuwen (tot 1708) over M.
geregeerd heeft. Onder deze dynastie werd de stad
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M. met haar grondgebied tot markgraafschap verheven (1433), later (1530) tot hertogdom. Na bet
uitsterven van de familie Gonzaga (1708) werd het
hertogdom M. bezeten door Oostenrijk ; de stad was
1630 door de Oostenrijkers geplunderd, werd 1701
door de Franschen bezet, en 1707 aan hen ontweldigd door de Keizerlijken. In 1797 door Bonaparte
veroverd op Wurmser, was M. tot 1814 de hoofdplaats van 't fransche dept. Mincio, en werd toen teruggegeven aan Oostenrijk, dat er meester van bleef
gedurende ruim eene halve eeuw ; thans behoort M.
tot het koninkrijk Italie.
Mantua (het voormalige hertogdom), sedert
1785 door Oostenrijk ingelijfd bij oostenrijksch Lombardije, vormde daarvan tot 1859 eene provincie,
groot 42 a 43 vierk. mijlen, bevolkt met circa 274,000
zielen; bij den vrede van Villafranca werd het grondgebied van M. beperkt tot 22 a 23 vierk. mijlen met
ruim 151,000 zielen. Zie overigens het vorige artikel
(de stad M.).
Manuce, fransche naamsvorm voor Manutius.
Manucium, oude naam van Manchester.
Manuel (Louis Pierre), procureur-generaal der
Gemeente van Parijs in 1790 en 1792, was 1751
geboren te Montargis; hij omhelsde met warmte de
zaak der omwenteling, en droeg veel bij tot de omverwerping van het koningschap. De menschelijkheid, waarmede M. vele personen redde, die bestemd
waren om als slachtoffers onder de guillotine te vallen, en inzonderheid zijn in het oog loopend streven
om de koninklijke familie van het verschrikkelijke
lot, dat haar bedreigde, te redden, maakten hem
verdacht bij zijne vroegere vrienden ; en zelf in staat
van beschuldiging gesteld, werd M. 15 Nov. 1793
onthoofd.
Manuel (Jacq. Ant.), geb. 10 Dec. 1775 te
Barcelonette in 't fransche dept. Basses-Alpes, diende
1793-97 in de armee der fransche republiek, was
later advocaat, sedert 1818 lid der Kamer, doch
werd 4 Maart 1823 van dat lidmaatschap vervallen
verklaard, omdat hij met te veel nadruk de reactionaive staatkunde der koningsgezinde partij bestreed.
Hij stierf 20 Aug. 1827 te Maisons ; en ten bewijze
hoe weinig de publieke opinie zijne verwijdering uit
de Kamer billijkte, werd zijn lijkstoet gevolgd door
meer dan honderdduizend menschen, die zoodoende
aan de nagedachtenis van M. eene welverdiende hulde
brachten.
Manuel Comnenus, grieksch keizer, zoon
van Johannes Comnenus, volgde 1143 zijnen vader
op den troon, ten nadeele van zijnen ouderen broeder Isaac. In 1147 verried hij de Kruisvaarders (aangevoerd door Koenraad, keizer van Dnitschland, en
door Lodewijk den Jonge, koning van Frankrijk), en
droeg door zijne verstandhouding met de Turken
veel bij tot het mislukken van dien kruistocht. Hij
word daarvoor getuchtigd door Roger, koning van
Sicilie, die, als bondgenoot der beide genoemde vorstelijke kruisvaarders, eenen inval in Griekenland
deed, en Thebe en Corinthe plunderde. Intusschen
ontweldigde M. het eiland Corfu aan Roger, en brach t
de in opstand gekomene Hongaren en Serviers tot
onderwerping. In eenen oorlog tegen Azeddyn, den
sultan van Iconiiim, (1175) zag M. zijne armee geheel vernielen in de bergpassen bij Myriocephalm in
Klein-Azie ; doch kort daarna bevocht hij daarentegen op Azeddyn eene overwinning in de nabijheid
van den Meander. In 1180 stierf M., den roem nalatende van een goed krijgsman, doch overigens algemeen veracht als een vorst zonder zedelijkheid of
eerlijkheid.
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Manuel Paleologus, volgde 1391 zijnen
vader Johannes Paleologus op als grieksch keizer,
na ontsnapt te zijn aan het hof van snitan Bajazet,
waar hij gevangen was als gijzelaar. Tweemaal onder
de regeering van dezen M. werd Constantinopel belegerd : den eersten keer door Bajazet, die bet beleg
opbrak om bet hoofd te gaan bieden aan Tamerlan ;
den tweeden keer door Amoerad, die zich insgelijks
verplicht zag het beleg te staken, ten einde een medestander naar zijne kroon te gaan beoorlogen. Op
77-j. leeftijd stierf M. (1425); hij was de vader van
Johannes Paleologus H (die hem opvolgde) en van
Constantinus Dracoses, den laatsten keizer van Constantinopel.
Manutius, beroemde italiaansche boekdrukkers-familie, in 't Ital. Manuzio, Manuzzi, of ook wel
Manucci, ni.: M. (Aldus), bijgenaamd de Oude, geb.
1449 te Bassano, begon 1488 eene boekdrukkerij te
Venetie, en stierf aldaar 6 Febr. 1515. — M. (Paulus), derde zoon van den vorige, geb. te Venetie 12
Juni 1511, kwam 1533 aan het hoofd van de door
zijnen vader nagelatene drukkerij, doch vertrok 1562
naar Rome, waar hij als directeur aangesteld werd
van eene pauselijke drukkerij, en waar hij 6 April
1574 stierf.
(Aldus), bijgenaamd de Jonge,
geb. 13 Febr. 1547 te Venetie, ging 1562 met zijnen
vader naar Rome, keerde eater drie jaren later naar
Venetie terug, waar hij de door zijnen grootvader
opgerichte drukkerij eenigen tijd bestuurde, doch
die toen overdeed aan zijnen meesterknecht (Nic.
Manassi). Hij zelf werd toen professor der fraaie
letteren, eerst te Bologna, toen te Pisa, eindelijk te
Rome (1589), waar paus Clemens VIII hem 1592
benoemde tot directeur der drukkerij van het Vaticaan ; doch hij stierf reeds 28 Oct. 1597, aan de
gevolgen van vroegere losbandigheden.
Manzanares, 1) rivier in Spanje, ontspringt
in de Sierra de Guadarrama, besproeit Madrid, en
valt na eenen loop van 11 mijlen in den Jarama.
2) stad in Spanje, aan den Azuer, ruim 10 uren
gaans benoordoosten Ciudad-Real ; 8000 inw.; is de
geboorteplaats van den hellenist Diaz de Mayorga.
Manzaneda – de – Tribes, stad in Spanje,
17 uren gaans beoosten Orense ; 3500 inw.; was
vroeger versterkt.
Manzoni (Alessandro), italiaansch dichter, geb.
1784 te Milaan, sedert Febr. I 860 italiaansch senator,
werd het beroemdst door zijn treurspel 11 conte di
Carmagnola (Milaan 1820); en door zijn voornaamste werk I promessi sposi (,)De verloofden"), 3 dln.
Milaan 1827 (door hem zelven omgewerkt, 3 dln.
Milaan 1842) werd hij den grondlegger van den ital.
roman. Zijne Opere (5 dln. Florence 1828—'29)
gaf Nic. Tommasseo in het licht.
Maoch, koning van Gath; 1 Sam. 27 : 2.
Maon, stad in den stam Juda ; Jozua 15 : 55 ;
I Sam. 23 : 24, '25 ; 25 : 2 ; was voor de verovering
door de Israelieten het koninkrijk der Maonieten
(Richt. 10 : 12).
Maon, een man uit den stam Juda ; 1 Chron.
2 : 45.
Mara, d. i. Bitterheid, een van de legerplaatsen
der Israelieten, kort na hunnen uittocht nit Egypte ;
Exod. 15 : 23; Num. 33 : 8, 9.
Mara, d. i. Bitterheid, bijnaam van Naomi ;
Ruth 1 : 20.
Maraboet, oorspronkelijk de naam van eene
secte in Noord-Afrika, die tot groote staatkundige
macht kwam en de dynastie der Morabieten of Almoravieden stichtte. Later waren de maraboets bij
het yolk als heiligen beschouwde mahomedaansche
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priesters, dienstdoende bij moskeen en grafkapellen;
de waardigheid en heiligbeid van M. ging over van
vader op zoos.
Maracaibo, provincie der zuid-amerik. republiek Venezuela, is 1575 vierk. mijlen groot, bevolkt
met circa 60,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats de
stad M., op den westoever van het kanaal, door hetwelk het 450 vierk. mijlen groot zijnde Meer van M.
in gemeenschap staat met de zee; de stad M. heeft
25,000 inw.
Maragha, stad in het perzische landschap
Aderbeidzjan (waarvan het lang de hoofdstad was),
ligt 10 mijlen bezuiden Tabriz, en heeft 20,000 inw.;
in de middeleeuwen de sterrewacht van Perzie.
Marala, een der landpalen van stam Zebulon ;
Joz. 19 : 11.
Maranhao, of Maranham, een der noordelijkste provincien van Brazilic, aan de noordzijde begrensd door den Atlant. Oceaan, is 6759 vierk. mijlen groot, met 360,000 bewoners, waarvan ruim de
helft slaven. De hoofdplaats M., of San-Luis de M.,
in 1612 gesticht door de Franschen, heeft 3 forten,
eene haven, en 35,000 inw., en ligt op de westzijde
van het eiland M. (in 1612 door de Franschen bemachtigd) en tegenover de uitwatering der rivier M.
Maranon, een der hoofdarmen van de Amazonen-rivier.
Ma'am, stad in het fransche dept. der Beneden-Charente, 5 uren gaans benoordoosten La Rochelle ; 5000 inw.; vermaard door verscbeidene belegeringen, inz. die van 1583, toes M. ingenomen
werd door Hendrik IV; het kasteel van M. ward geslech t 1638.
Marapalin, of Boekit-Marapalm, heuvel in
nederl. O. I., in de Padangsche bovenlanden op het
eiland Sumatra. Sedert 1821 hadden de Padries daar
eene sterkte aangelegd, die 14 April 1826 te vergeefs door de nederl. troepen aangetast werd, doch
die 6 Aug. 1831 bij overrompeling door de Naderlanders werd vermeesterd.
Marat, dorp of stadje in 't fransche dept. Puyde-Dome, 5 kwartier gaans bezuidoosten 011iergues;
2500 inw.
Marat (Jean Paul), berucht demagoog, gab.
1744 te Geneve (of te Boudry bij Neufchatel) kwam
als geneesheer naar Parijs, werd als zoodanig aangesteld bij het personeel der stallen van den graaf
van Artois, en maakte eenigen naam door zijne geschriften over wetenschappelijke onderwerpen. Doch
bij het uitbarsten van de omwenteling werd hij al
spoedig de afgod des yolks, door de hevige tail, die
hij voerde in het 1789 door hem uitgegevene sta.atkundige dagblad Anti du Felipe. Deswege herhaalde malen in rechten betrokken, moist hij steeds
iedere aanklaclit onschadelijk te maken, hetzij door
eene verregaande stoutmoedigheid, hetzij door zich
tijdelijk nit de voeten te maken. Door de hescherruing van Danton werd M. lid van de municipaliteit
en later van de commissie uit bet Schrikbewind. De
moordtooneelen van 2 en 3 Sept. 1792 en de rel.oordeeling van Lodewijk XVI waren gedeeltelijk het
gevolg van M.'s demagogisch ijveren. Eindelijk door
eon der Parijsche kiescollegien als afgevaardigde ter
Conventie gekozen, werd hij daar de hoofdleider der
zoogenaamde Bergpartij, en deed de instelling van
can revolutionair gerechtshof decreteeren, zoomede
de beruchte wet, waarbij aan eerie comrnissie voor
de algemeene veiligheid volinacht nerd verstrelit
oin alle verdachte personen in hechtenis te netnen ;
met verwoedheid had hij het op de Girondijnen gernunt, waarvan hij er 22 buiten de wet deed ver-

klaren 2 Juni 1793. Daags te voren had hij het yolk
openlijk aangehitst tot den opstand, en was te dier
zake door de Conventie zelve overgeleverd aan het
revolutionaire gerechtshof, doch als in triomf door
het gepeupel teruggebracht naar de vergaderzaal der
Conventie. Zes weken later (13 Juli) werd hij, terwijI hij een bad nam, doodgestoken door Charlotte
Corday.
Maratea, stad in de napolit. prov. Basilicata.
ruim 3 uren gaans bezuidw. Lagonegro; 6000 inw.
Marathon, vlek op de oostkust van Atttica, 8
uren gaans benoordoosten Athena. In den eersten
Medischen oorlog behaalden de Atheners, aangevoerd door Miltiades, in de vlakte van M. eene beslissende overwinning op de Perzen (490 v. Chr.).
In de mythologie is M. vermaard door een monsterstier, waarvan Theseus die landstreek verloste.
Marathonisi, nabij de ruinen van het oude
Gythium, eene versterkte havenplaats in Griekenland, in Laconia, in het land der Malnoten, aan de
golf van Kolokythia, 11 uren gaans bezuiden Mistra,
en tegenover het eiland M. (het oude Cranw).
-AHRATTEN.
Maratten. Zie m
Maratti (Carlo), ital. schilder, gab. 1625 te
Camerino, gest. 1713 te Rome, geldt voor den laatsten schilder der Romeinsche school.
Marbach, 1) stad in Wurtemberg, aan den
Neckar, 5 uren gaans benoorden Stuttgart; 2400
inw.; 14 Sept. 1405 sloten te M. de Zwabische
stenden en steden een verbond tegen keizer Ruprecht van de Palts (den Marbacher Bond); maar M.
is vooral vermaard als geboorteplaats van Schiller,
wien bier 1859 een gedenkteeken opgericht is. —
2) marktvlek in Neder-Oostenrijk, aan den Donau,
9 a 10 uren gaans bezuidw. Krems; 1000 inw., die
meerendeels Leven van het herbergierschap, dat bier
eene goede broodwinning is wegens de duizenden
bedevaartgangers, die jaarlijks Mariataferl (nabij M.)
komen bezoeken.
Marbella, het oude Barbesola, stad in Spanje,
12 uren gaans bezuidw. Malaga, aan de zee; 4900
inw.; minerale bronnen.
Marblehead, stad in den n.-amerik. staat
Massachusetts, 2 uren gaans bezuidoosten Salem;
7700 inw.; haven.
Marbod, of Maroboduris, koning der Marcomannen, die hij uit hunne woonplaatsen aan den
Main overbracht naar bet tegenw. Bohemen, waar
hij een rijk vorrnde, dat samengesteld was uit verscheidene germaansche volksstammen. Herman de
Cherusker beoorloogde hem anno 17 na Chr.; en
door de kuiperijen der Romeinen, en de wraakzucht
van Catualda, den Goth, werd M. genoodzaakt zijn
bail te zoeken in de vlucht. Tiberius wees hem Ravenna tot verblijfplaats aan, waar hij 18 jaren later
stierf.
Marburg, 1) het oude Mattium of Mattiacum,
stad in Keur-Hessen, 10 mijlen bezuidw. HessenCassel, aan de Lahn ; 7700 inw., te M. werd 30 Mei
1527 door landgraaf Filips den Grootmoedige de
eerste protestantsche hoogeschool gesticht ; en op
het kasteel te M. had 3 Oct. 1529 het colloquium over
het Avondmaal plaats tusschen Zwingli en Luther. —
2) stad in Stiermarken, aan de Drau, 15 uren gaans
bezuiden Gratz; 6300 inw.
Marc, vreemde naamsvorm voor Marcus.
Marcaboth. Zie BET11-111ABCABOTII.
Marcabrun, fransch troubadour, gab. °Instr.
1140 in Gascogne, gest. ornstr. 1200, stolid in hoope
guest bij Alfons VII van Castilie, en heeft verscheidene gedichten nagelaten.

Marcaria
Marcaria, marktvlek in de lombard. prov.
Cremona, aan den Oglio, ruim 5 uren gaans bezuidw.
Mantua ; 7300 inw.
Marc Aurel. Zie MARCUS AURELIUS.
MarCeau(FrancoisSe verinDesgraviers) ,fransch
generaal, geb. I Maart 1769 te Chartres, was de zoon
van een procureur, en ging op zijn 16e jaar in dienst,
werd 1791 benoemd tot chef van het eerste batailIon vrijwilligers van Eure-Loir, ging 1793 met den
rang van kapitein naar de Vendee, en was 24 jaar
Coen hij op aanbeveling van Kleber benoemd werd
tot opperbevelhebber over de Wester-armee, Hij behaalde op de Vendeers de overwinning in den bloedigen slag van Mans (12 Dec. 1793). In 1794 als
divisie-generaal geplaatst bij de armee van SambreMaas, droeg hij zeer veel bij tot de overwinning,
welke die armee bevocht in den slag bij Fleurus. In
1796 dekte M. den terugtocht der armee van Jourdan, en had den vijand reeds verscheidene malen teruggeslagen, toen hij bij Altenkirchen doodelijk gekwetst werd en in handen der Oostenrijkers viel,
die hem, toen hij drie dagen later (23 Oct. 1796)
stierf, met alle militaire eerbewijzen ter aarde bestelden. Deze op 27-j. leeftijd gevallen held had zich
steeds even roemvol onderscheiden door zijne
menschlievendheid en onbaatzuchtigheid, als door
zijne dapperheid en krijgskundige bekwaamheden.
In 1850 is hem te Chartres een standbeeld opgericht.
„ARCELLUS.
Marcel. Zie M
Marcellinus, pans van 295 tot 304. Onder
zijn pontificaat vervolgde Diocletiaan de Christenen;
naar men wil liet M. zich door vrees voor die vervolging bewegen het Christendom of te zweren,
doch werd eenigen tijd daarna ter dood gebracht.
Door de Roomsche Kerk heilig verklaard als martelaar, wordt zijn naamfeest gevierd 26 April.
Marcellinus (A mmianus), geschiedschrijver.
Zie AMMIANUS.
Marcellus (Marcus Claudius),romeinsch veldheer, was 5 maal consul. In 222 v. Chr. versloeg hij
de Galliers bij Castidium, doodde met eigen hand
hunnen koning Viridomarus en behaalde zoodoende
den derden eerebuit, veroverde Milaan, en onderwierp Cisalpijnsch Gallie tot een romeinsch wingewest. Na den slag bij Cann tegen Hannibal uitgezonden, herstelde M. de zaken der Romeinen, en
bevocht op den carthaagschen veldheer twee overwinningen bij Nola (216-215 v. Chr.), waarna hij
den oorlog overbracht naar Sicilie. Na een beleg, dat
3 jaren duurde (212), maakte M. zich meester van
Syracuse : bij de pinndering van die stad werd Archimedes om het leven gebracht, in weerwil dat de
romeinsche veldheer bevolen had hem te sparen.
Ook bevocht M. in 210 nogmaals eene overwinning
op Hannibal bij Canusium ; doch twee jaren later
(208 v. Chr.) sneuvelde M. in een nieuw gevecht
tegen dien carthaagschen veldheer. Men had aan M.
den eernaam gegeven van )9Degen (of Slagzwaard)
van Rome - . — M. (Marcus Claudius), uit het geslacht van den vorige, consul in 51 v. Chr., was de
eerste, die in den Senaat het voorstel deed om aan
Cesar het bewind over Gallie te ontnemen, en koos
in den burgeroorlog de partij van Pompejus. Toen
Cesar overwinnaar was gebleven bij Pharsalus, werd
M. door hem gebannen ; doch later riep hij hem, op
aanzoek van den senaat, nit de ballingschap terug :
bij die gelegenheid sprak Cicero zijne redevoering
ter dankbetuiging nit, getiteld Pro Marcello. Doch
van de hem door Cesar verleende gunst mocht M.
het genot Diet smaken, want door een zijner slaven

Marche-en-Famine

473

werd hij vermoord op 't oogenblik, waarop hij scheep
ging om naar zijn vaderland terug te keeren. —
M. (Marcus Claudius), zoon van Octavia, de zuster
van Augustus, en van M. Claudius Marcellus Aserninus (die consul was anno 22 v. Chr.), werd geadopteerd door zijnen oom Augustus, die hem zijne
dochter Julia tot vrouw gaf en hem tot zijnen opvolger benoemde. lntusschen stierf M, reeds op 20-j.
leeftijd (23 v. Chr.), naar men vermoedde vergeven door Livia ; Augustus sprak zelf eene lijkrede
over hem uit, en wijdde aan zijne nagedachtenis het
Theatrum Marcelli.

Marcellus, naam van twee pausen: M. I,
opvolger van Marcellinus, regeerde van 305 tot 310.
Door keizer Maxentius werd. M. in ballingschap gezonden ; later door de Kerk heilig verklaard, wordt
M. jaarlijks herdacht 16 Jan. — M. bisschop
van Nicastro en sedert 1640 kardinaal, werd 9 April
1555 (als opvolger van Julius III) tot pans verkoren, doch stierf reeds den 22sten dag daarna, en
had tot opvolger Paulus IV.
Marcena, nieuw-lat. naam voor Marburg.
March, slawisch Morawa,lat. Marchus of Marus,
rivier in Moravie, ontspringt op de zuidhelling van
den Spieglitzer Sneeuwberg in Moravie, nabij Altstadt, vormt de grensscheiding van Moravie en vervolgens van Oostenrijk naar de zijde van Hongarije,
en valt na 47 mijlen loop in den Donau bij Theben
boven Presburg. De voornaamste der zich in de M.
ontlastende rivieren is de Taya. M., uitermate
vruchtbaar landschap in het zwits. kanton Schwyz,
strekt zich over eene lengte van 3 uren gaans uit
Tangs de Linth tot aan den zuidoever van het meer
van Zurich, heeft 10,700 hewoners, en tot hoofdplaats Lachen.
Marchand (Prosper), fransch bibliograaf, geb.
omstr. 1675 te Guise in Picardie, eerst sedert 1698
boekhandelaar te Parijs, ging vervolgens, om als Protestant vrijer zijne godsdienst te kunnen waarnemen,
naar Amsterdam, waar hij aanvankelijk boekhandelaar werd, doch zich later geheel aan de studie
wijdde, en verscheidene belangrijke werken in het
licht gaf. Hij stierf 1756.
1Vlarchand(Etienne), fransch koopvaardijka pitein, deed van 1790 tot 1792 voor rekening van
een kantoor te Marseille eene reis rondom de wereld, en ontdekte 1791 de noordwestelijke groep der
Markiezen-eilanden, waaraan hij den naam gaf van
Iles de la Revolution; een dier eilanden werd naar
hem M. genoemd. Hij stierf 1793. Het verhaal van
zijne reis is beschreven door Fleurieu.
Marchand (Louis Jos. Narcisse, graaf), geb.
28 Maart 1791 te Parijs, werd 1812 kamerdienaar
bij Napoleon I, dien hij overal en ook 1815 naar St.
Helena vergezelde, waar de keizer zich van hem bediende als secretaris, hem benoemde tot een der
drie uitvoerders van zijn testament, en hem 400,000
francs, benevens een gedeelte zijner boeken, kostbaarheden, enz. legateerde.
Marche (la) , eigenlijk la Marche limousine, een
bergachtig landschap in Middel-Frankrijk, was omstreeks 60 vierk. mijlen groot, en ingedeeld in Opper-M. (hoofdpl. Gueret) en Neder-M. (hoofdpl.
Bella* het vormt tegenw. bet dept. Creuse en een
groot gedeelte van het dept. Haute-Vienne. La M.
beteekent de Mark (zie MARK).
Marche (la), vlek in 't fransche dept. der Vogezen, 8 uren gaans bezuiden Neufchateau ; 1800
in woners.
Marche en Famene, lat. Marca, stad in
belgisch Luxemburg, 13 a 14 uren gaans bezuidw.
—

—
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Luik ; 2200 inw.; bestond reeds in de 7e eeuw, en
was de hoofdplaats van een landschapje, genaamd
Famene (pages Falmiensis), in bet gebied der Condrusen. In 1577 werd te M. een verdrag gesloten
tusschen den koning van Spanje en de Vereenigde
Provincien.
Marche (Jacques II de Bourbon, graaf van La),
kleinzoon van Jacobus I van Bourbon (den stamheer
der graven van La Marche uit bet huis van Bourbon,
die 1361 sneuvelde in den strijd tegen de Grandes
Compagnies), werd door de Turken gevangen genomen in den slag van Nicopolis 1396, en keerde na
't betalen van eene zwaren losprijs naar Frankrijk
terug. Hij koos de partij der Bourguignons tegen de
Armagnakken, werd opnieuw gevangen gekomen,
en bleef van zijne vrijheid beroofd tot 1412. Weduwnaar geworden 1406 van Beatrix van Navarre,
trad hij 1415 in den echt met Johanna II koningin
van Napels en Sicilie, doch ontving zelf slechts den
titel van hertog van Calabrie. Hij deed verscheidene
gunstelingen van Johanna ter dood brengen, en hield
haar zelve in gevangenschap ; doch het yolk kwam
tegen hem in opstand, en hij was genoodzaakt te
vluchten (1419). In Frankrijk teruggekeerd, ging
hij in een Franciseaner klooster, waar hij 1438
stierf.
Marche (Olivier de La), fransch kronijkschrijver, geb. 1426, leefde aan het hof der hertogen van
Burgundie, en haalde zich den haat van Lodewijk
XI op den hats, doordien hij diens plan, om Charolais (Karel den Stoute) op te lichten, verijdelde.
Door Karel den Stoute werd M. beiioemd tot bevelhebber van diens lijfwacht en overladen met
gunsten. Men heeft van M. Memoires (Brussel 1616,
Leuven 1645), belangrijk voor de geschiedenis van
zijnen tijd.
Marcheck, of Marchegg, stad in den Oostenrijkschen kreis Untermanhartsberg, aan den March,
11 uren gaans beoosten Kornneuburg; 800 inw.
Tusschen M. en Laa de vlakte, genaamd Marchfeld.
Zie MARCHFELD.
Marchena, lat. Marcia, stad in Spanje, 10
uren gaans beoosten Sevilla; 12,500 inw.; paleis der
hertogen van Arcos ; romeinsche oudheden.
Marchfeld, de vlakte in Oostenrijk, die zich
nitstrekt tusschen Marcheck en Laa, van den linkeroever van den Donau, 13 uren gaans oostwaarts, tot
de uitwatering van de March, en omstr. 5 uren gaans
noordwaarts tot bij Bockfliess. Twee groote veldslagen, naar het M. genoemd, werden in deze vlakte
beslist : de eerste 13 Juli 1260 tusschen Ottocar van
Bohemen en koning Bela IV van Hongarije, waardoor eerstgenoemde Stiermarken veroverde ; de
tweede 26 Aug. 1278 tusschen denzelfden Ottocar
(die daarbij sneuvelde) en Rudolf van Habsburg.
Ook bet slagveld van Aspern en dat van Wagram
behoort tot het M.
Marchiennes, 1) stad in 't fransche dept.
Nord, aan de Scarpe, vierdhalf uur gaans beoosten
Douai ; 3000 inw. — 2) Marehiennes-au-Pont, stad
in de belgische prov. Henegouwen, 3 uren gaans
bezuidw. Namen ; 4300 inw.; overwinning der Franschen op de Keizerlijken 1794.
MarCianisi, stad in de napolit. prov. Terra
di Lavoro, ruim 1 uur gaans bezuidw. Caserta ;
9000 inw.
Marciano, dorp in Toskanen ; bij M. overwinning van Karel V en hertog Cosmo I op de Franschen 3 Aug. 1554.
MarCianop011s, in den romeinschen tijd de
hoofdstad van Neder-Mesie, in de oorlogen met de
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Gothen in de 3e en 4e eeuw herhaalde male genoemd. Zie BULGARIJE.
Marcianus, grieksch keizer, geb. omstr. 391
in Thracie, uit geringe ouders, ging jong in krijgsdienst, en klom op tot den rang van senator. Na
den dood van Theodosius den Jonge, werd diens
zuster Pulcheria als keizerin uitgeroepen, en deze
trad in den echt met M., die echter eerst omstr.
450 gekroond werd, en 457 stierf. Hij was een dappere held, die de bedreigingen van Attila trotseerde,
en door zijne vastberadenheid dien overweldiger
noodzaakte het Oosten te ontruimen.
Marcianus, grieksch geograaf, geb. te Heraclea aan den Pontus Euxinus in de 4e eeuw, schreef
eenen Periplus, waarvan slechts fragmenten tot ons
gekomen zijn, in 't licht gegeven door E. Miller (Parijs 1839).
Marcion, een ketter nit de 2e eeuw, zoon van
een bisschop van Sinope in Pontus, was reeds tot
priester gewijd, doch werd van de kerkelijke gemeenschap afgesneden, omdat hij eene maagd had
bezwangerd. Daarop verbond hij zich met den ketker Cerdon, verklaarde zich tegen het Mosaismus
en tegen een groot gedeelte van het Nieuwe Testament. Hij had in Italie, Egypte, Syrie en Perzie een
grooten aanhang, de Marcionieten, die zich staande
hielden tot in de 6e eeuw.
Marcius. Zie den naam die daarachter volgt.
Marck (graafschap La), een der tot het Heilige Romeinsche Rijk behoorende stater in Westfalen, tusschen het hertogdom Berg ten Z. en ten W.
het hertogdom Cleve ten W., het hertogdom Westfalen ten O., het graafschap Recklingshausen en
het bisdom Munster ten N. De hoofdplaats was
Hamm. In 1806 vormde het graafschap La M. het
grootste gedeelte van het dept. Roer in bet groothertogdom Berg. In 1814 werd het aan Pruisen afgestaan, en vormde sedert het grootste gedeelte van
het regeerings-district Arnsberg in de prov. Westfalen.
Marck (graven van La), een oud-adellijk geslacht, gesproten uit Altena, is reeds sedert de 13e
eeuw in de geschiedenis bekend. Engilbert, zoon
van Alfons IV, graaf van Altena, gest. 1251, was de
eerste graaf van La M. Dit geslacht verwierf,behalve
het graafschap La M., groote bezittingen, zooals het
land van Cleve, van Berg en Gulik, en splitste zich
in een aantal takken : de hertogen van Cleve en Nevers, de heeren van Aremberg, van Sedan, van Fleuranges, van Lumain, de hertogen van Bouillon, enz.
Het geslacht La M. stierf uit in 1609, en de verdeeling der bezittingen gaf aanleiding tot langdurige twisten (Zie JuLicu). Nagenoeg al de leden van
dit geslacht hebben in fransche krijgsdienst gestaan,
en verscheidene maarschalken en uitstekende veldheeren zijn daaruit gesproten, o. a.: M. (Willem
van La), het hoofd van den tak der baronnen van
Lumain, geb. omstr. 1446. Hij onderscheidde zich
in de onlusten in de Nederlanden, en verdiende den
naam van Wild Zwijn der Ardennen. Uit Luik verdreven wegens den moord, op den bisschop van
die stad gepleegd, nam hij de wijk naar Lodewijk XI, en in overeenstemming met dien !ion*
bracht hij de Luikenaars in opstand, en deed eenen
strooptocht door Braband; doch hij viel in handen
van den aartshertog Maximiliaan, die hem 1485 deed
onthoofden. — M. (Robert II, graaf van La), geb.
omstr. 1460, gest. 1535. Hij bezat een gedeelte van
het Luiksche, het hertogdom Bouillon, het prinsdom Sedan. Hij diende koning Lodewijk XII, en nam
deel aan den slag van Novara, waar hij zijne twee
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zoneh redde (1513). In de oorlogen tusschen Karel
V on Frans I hield La M. nu eens de zijde van
Frankrijk, dan die l'an Oostenrijk. Hij werd uit zijne
bezittingen gestooten door Karel V; doch Frans I deed
hem daarin herstellen bij het tractaat van Madrid.
Hij was gehuwd met Catharina van Croy, dochter
van den graaf van Chimay. (Everard van La),
kardinaal, bisschop van Luik, bekend onder den
naam van Kardinaal van Bouillon, broeder van den
" votige, NOM door Lodewijk XII begiftigd met het
bisdom Chartres, en met allerlei gunstbewijzen overladen door Frans I, welken vorst hij niettemin verried 1518 voor Karel V, tot wiens verheffing op den
keizerstroon krachtdadig door La M. werd bijgedragen 1519. Ter belooning daarvoor werd hij verheven tot aartsbisschop van Valence, en ontving den
kardinaalshoed 1520. Vervolgens hielp hij Karel V
zijn eigen broeder Robert uit diens landen verdrijven, en stierf 1538 te Luik, welk bisdom bij bezat. —
M. (Robert III an La), heer van Fleuranges, geb.
°Instr. 1490 te Sedan, was een zoon van Robert II,
die hem het Leven redde in den slag van Novara
1513. Hij had zich reeds onderscheiden door de verdediging van Verona tegen de Venetianen (1512).
Hij vergezelde Frans I naar Italic, kommandeerde de
voorhoede bij Marignano (1515), en werd met den
koning gevangen genomen te Pavia (1525). In 1519
was hij naar Duitschland gezonden, om de keurvorsten over te haler hunne stem te geven aan Frans I;
doch in die zending was hij niet geslaagd. Tijdens
zijne gevangenschap verheven tot maarschalk van
Frankrijk, werd hij bij zijn terugkeer belast met de
verdediging van Peronne, en hij sloeg de Keizerlijken terug (1536). Hij stierf in bet volgende jaar te
Lonjumeau. Men heeft van hem belangrijke Memoires
loopende van 1499 tot 1521. M. (Robert van
La), geb. omstr. 1520, ook bekend onder den naam
van Maarschalk van Bouillon, zoon van den vorige,
werd maarschalk van Frankrijk 1547, vervolgens
bertog en militair kommandant van Burgundie,
Champagne en La Brie, en eindelijk luitenant-generaal van Nortnandie. Hij heroverde op de Keizerlijken de vesting Metz (1552), het kasteel van Bouillon en al de plaatsen van zijn oude hertogdom, 30
jaren na de overweldiging van Karel V. Bij de verdediging van Hesdin (1553) werd hij krijgsgevangen gemaakt en naar Vlaanderen overgebracht, waar
hij 1556 stierf. M. (Willem graaf van La), meer
bekend onder den naam van Lumey (hij was baron
van Lumey of Lumain) uit het geslacht der vorigen,
was een onderteekenaar van bet verbond der edelen,
een neef van H. van Brederode, en vermaagschapt
aan den graaf van Egmond. Als een ijveraar voor de
vrijheid door Alba gebannen1567,trad hij in dienst
der Vereenigde Provincien ; wegens den gerechtelijken moord op Egmond en Hoorne gepleegd zwoer
hij wraak te zullen nemen, en zoo lang hij hunnen
dood niet gewroken bad zijn baard en zijne nagels
te zullen lateri groeien, waarom zijn krijgsvolk hem
den bijnaam gal van Langnagel. In 1572 hielp hij de
Watergeuzen, die hem tot admiraal benoemd hadden, den Briel innemen ; en door Prins Willem aangesteld tot stadhouder van Holland, bemachtigde La
M. verscheidene steden, doch zag zijne aanslagen
op. Oudewater, Haarlem en Amsterdam mislukken.
Eenadeels door zijne wreedheid tegen al wat Roomsch
geegtelijke was, en anderdeels door zijne weerspannigheid tegen de Staten van Holland, haalde bij zich
veel onaangenaamheden op den pals, welke hiermede
eindigden, dat hij een onverzoenlijken wrok zette
tegen den prins van Oranje en tegen de Algemeene
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Staten. Hij stierf 1 Mei 1578 aan de gevolgen van
vergif, dat hem toegediend was op eenefi filaalttd bij
den graaf van Rennenberg, domheer te Luik, en niet
aan de gevolgen van den beet van een dollen bond,
gelijk uitgestrooid werd. — M. (August, Marie
Raymond prins van Aremberg, graaf van La), nit
het geslacht der vorigen; zie in AREMBERG (di. 1 blz.
292, kolom 2).
Marcodurum, stad in Germania; thans Duren.
Marcomannen, lat. Marcomanni, d. i. Markof Grensbewoners, een germaansch Volk, dat omstr.
10 jaren v. Chr. door Marbod uit de landstreek aan
den Boven-Main overgebracht werd naar bet tegenwoordige Bohemen, van waar de M. de Boii verdredreven, en waar ze de Quaden tot oostelijke naburen
hadden. Later breidden de M. hunne macht uit tot
aan den Donau, van waar ze sedert de helft der 2e
eeuw, door andere volksstammen in het nauw gebracht, het romeinsche rijk trachtten binnen te dringen. Hieruit ontstond de 15-jarige Marcomannische
oorlog (166-180), waarin keizer Marcus Aurelius
(Antoninus) hen slechts met moeite terug drong.
In 270 drongen de M. nog verder voorwaarts, doch
werden door Aurelianus genoodzaakt den vrede te
sluiten. In de 4e eeuw verdwijat de naam der M.
uit de geschiedenis.
naam van verscheidene vorsten,
die over de Franken geregeerd mbeten hebben lang
voor Pharamond. — M. I, een zoon van Anterior den
Trojaan, wordt geacbt de Franken uit Troas overgebracht te hebben naar Germania. — M. III moet
geregeerd hebben in den tijd van keizer Claudius.
— M. V wordt gehouden voor den vader van Pharamond. De geschiedenis van al die vorsten is verhaald
door den abbe Tritheme in Be Origine Franebrum.
Marco Paolo (of Polo). Zie PoLo.
Marcoussis, vlek in 't fransche dept. SeineOise, ruim 6 urea gaans beoosten Rambouillet ; . kasteel waar Conde gevangen heeft geleten in 1650.
Marculf, een fransche monnik in de tweede
helft der 7e eeuw, verzamelde de formulieren der
voornaamste contracten en openbare acted, die tot
op zijnen tijd in gebraik waren. Die belangtijke verzameling Fornztace is in 't licht gegtaen dot Bignon
(Parijs 1613), en doer Roziere opgenothen in het
.Recueil general d'anciennes formules" (2 dln. Ptirijs
1860).
Marcus, bij de Romeinen een zeer algemeene
voornaam (verkort : M.), o. a. Marcus Antonius: zie
ANTONIUS Marcus Aurelius : zie ANTON1NUS.
Marcus, een der vier Evangelisten, naar men
wil geboortig uit Cyrenaica, was reeds vroeg de medgezel van Paulus, met wien bij naar Rome ging,
waar hij hem tot tolk diende. Later ging M. het
Evangelie verkondigen in de Pentapolis (of Cyrenaica)
en in Egypte, waar hij de kerk van Alexandria stichtte.
In het jaar 68 werd hij gem, eft stied den marteldood. Zijn lijk moet in het jaar 815 overgebracht
zijn naar Venetic, van welke atall hij de beschermheilige is. Zijn gedenkdag wordt kerkelijk gevierd
25 April. De Evangelist M. wordt afgebeeld met een
Leeuw bij zich. Het Evangelie van M., zooals het in
bet N. T. opgenomen is, schijnt slechts een uittreksel te zijn nit de Evangelien van Matthews en Lucas;
doch volgens het gevoelen van vele bedendaagsehe
geleerden is het Evangelie van M. het eerst in geschrifte gebrachte, en zijn de andere slechts te beschouwen als uitbreidingen daarop.
Marcus, een pans, in 336 de opvolger van Sylvester 1, stierf omstr. 9 maanden na zijne verheffing,
en wordt als een heilige vereerd 7 Oct.
;

476

Mardaieten

Mardifieten, een klein yolk in Syria, ten onrechte verward met de Maronieten, met wie de M.
sedert 679 vereenigd veel kwaad deden aan de
Arabieren, die hun land overweldigd hadden. In
de 10e eeuw verdwijnt de naam der M. uit de geschiedenis.
Harden, een yolk in Media. Zie AMARDEN.
Mardick, een dorp in de oude provincie Vlaanderen (in 't tegenw. fransche dept. Nord), 2 uren
gaans bewesten Duinkerker, aan de Zee ; heeft zijnen
naam gegeven aan een klein kanaal ; werd 1657 veroverd door Turenne, en 1664 ontmanteld. Te M.
plaatst ChifElet den Itius Portus der ouden.
zeer oude stad in aziat. Turkije, ruim
10 mijlen bezuidoosten Diarbekr ; omstr. 15,000 inw.;
was lang eene gewichtige plaats, doch leed veel in
de 13e eerily van de invallen der Tartaren; thans is
M. het middelpunt der Jacobieten, wier patriarch in
't nabijgelegen klooster Saphran resideert.
Mardocentes, een arabisch vorst, ontweldigde omstr. 2218 v. Chr. het Babylonische rijk aan
de afstammelingen van Nimrod, en stichtte eene dynastie, die gedurende 225 jaren regeerde, totdat
Nabonedus van den troon werd gestooten door Belus,
koning van Assyri6 (1993 v. Chr.).
Mardochee, in fransche boeken voor Mordechai.
Mardonius, veldheer der Perzen, schoonzoon
van Darius, trok 492 v. Chr. door Thracie met eerie
perzische armee, bestemd om Griekenland te overweldigen ; hij onderwierp Macedonia, vocht bij de
Thermopylen en bij Salamis (490), en werd totaal
verslagen door Pausanias bij Platea (479 v. Chr.), in
welken slag M. sneuvelde.
Mare, latijnsche benamingoor Zee, o. a.:
M. Adriaticum, de Adriatische Zee.
M. Britannicunz, het Britsche
M. Cantabricum, de Biscaaische Golf.
M. Cronium, de Witte Zee.
M. Erythrceum, de zee die de zuidoostkust van
Arable bespoelt.
M. Etruscum, de Tyrrheensche Zee.
M. Germanicunz, de Noordzee.
M. Hibernicum, de lersche Zee.
M. Ligusticum, de Golf van Genua.
M. Mediterraneum, de Middellandsche Zee.
M. Pacificum, de Stille Oceaan.
M. Rubrum, de Roode Zee.
M. Suevicum, de Oostzee.
M. Superunt, de Adriatische Zee.
M. Tuscum, de Tyrrheensche Zee.
M. Vadosum, zoo noemden de Romeinen de wadden benoorden de nederl. prov. Groningen.
Maremmen (de), het moerassige en zeer ongezonde kustland van Zuid-Toskanen langs de Middellandsche Zee, strekt zich van de uitwatering van
den Cecina tot bij Ortibello uit over eene lengte van
20 mijlen, bij anderhalf a vier mijlen breedte.
Maxon, of Maaren, dorp in de Meierij van
's-Hertogenbosch, 3 uren gaans benoordw. Oss ; 450
inw.; door watersnood geteisterd 1740 en 1809.
Marengo, verscheidene plaatsen in Italie en in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Het vermaardste M. is het oude Maricus vicus, een dorp in
de piemonteesche prov. Alessandria, een uur gaans
bezuidoosten Alessandria, aan den spoorweg van daar
naar Voghera, met 2200 inw.; overwinning van Bonaparte op de Oostenrijkers 14 Juni 1800. — Onder
het eerste fransche keizerrijk gaf dit dorp zijnen
naam aan een departement M., waarvan Alessandria
de hoofdplaats was.

Margareta
Marennes, stad in 't fransche dept. CharenteInferieure, 2 uren gaans van de zee, en ruim 9 uren
g. bezuiden La Rochelle ; 4500 inw.; van ouds beroemd zijn de groene oesters van M.
Mareotis, tegenw. Marioet, strandmeer in
Neder-Egypte, bewesten de Delta, bij Alexandria,
stond door den Canopischen Nikarm in gemeenschap met de Middell. Zee, waarvan het tegenw.
slechts door eene smalle landstrook gescheiden is.
Maresa, stad in stam Juda; Jozua 15 : 44 ;
I Chron. 4: 21; II Chron. 11: 8 ; 14: 9,10; 20:37.
Zie MARSEN.
Maresaten, o.f m
MareSCOt (Armand Samuel), fransch generaal
onder het 1e keizerrijk, geb. 1758 te Tours, gest.
1832 te VendOme, kwarn in dienst bij het wapen
der genie ; nam als bataillonschef deel aan de belegering van Toulon, waar hij hooggaande geschillen
had met Bonaparte ; hij verdedigde Maubeuge in
1794 ; bemachtigde Charleroi, na eerst eene nederlaag voor die stad geleden te hebben ; maakte zich
meester van Landrecies, van Maastricht (Nov. 1794);
verdedigde Landau (1796); bewees 1797 en 98 de
grootste diensten aan de armee van Rijn-en-Moezel
en aan die van Duitschland, en werd 1799 benoemd
tot inspecteur-generaal der genie. Hij vergezelde
generaal Dupont naar Spanje, en had het ongeluk
de capitulatie van Baylen te teekenen.Daarvoor werd
hij afgezet en drie jaren gevangen gehouden, en vervolgens gebannen naar Tours. Na de restauratie der
Bourbons werd M. in zijnen rang hersteld, en verheven tot pair en markies. Men heeft van hem :

Relation des principaux sieges faits en Europe par
les armdes francaises depuis 1790 (Parijs 1806).

Maret (Hugues), hertog van Bassano, geb. I Mei
1763 te Dijon, gaf 1789 de verslagen der Nationale
vergaderingen in 't licht, en legde zoodoende den
grondslag van den Moniteur universel. Als ambassadeur naar Napels gezonden 1792, werd hij onderweg
door de Oostenrijkers gevangen genomen en eerst
vrijheid gesteld 1795, toes hij uitgewisseld werd
tegen de dochter van Lodewijk XVI. Na 18 Brumaire
werd hij door Bonaparte, die reeds als eenvoudig
luitenant vele diensten van M. genoten had, benoemd
tot secretaris-generaal der consuls, vervolgens tot
minister van staat (1804). In dien rang vergezelde
M. den keizer op al zijne veldtochten, woonde de
geheimste beraadslagingen bij, en stelde de meeste
instruction en bulletins. In 1811 verheven tot hertog
van Bassano, werd M. minister van buitenlandsche
zaken, 1813 minister van oorlog. Na 1815 werd M.
gebannen, en keerde eerst in 1820 in Frankrijk
terug. Onder de Juli-dynastie werd hij verheven tot
pair, was zelfs een oogenblik (10-18 Nov. 1834)
minister van binnenlandsche zaken, en stierf 13
Mei 1839.
Maretimo, het oude Hiera, eiland in de Middeli. Zee, 4 mijlen van Sicilie's westkust, dient tot
staatsgevangenis; het is een der oude Egadische
eilanden.
Marfee (het bosch van La), in Champagne, in
't fransche dept. der Ardennes, niet ver van Sedan.
In 1641 had Kier een gevecht plaats tusschen de
koninklijke troepen, gekommandeerd door maarschalk Chatillon, en verscheidene fransche prinsen,
die zich aaneen gesloten hadden tegen kardinaal
Richelieu. De opstandelingen bleven overwinnaars;
doch een hunner, de graaf van Soissons, sneuvelde.
Margareta, naam van twee heiligen der
Roomsch-kath. Kerk : I) P1. van Antiochie, rnaagd
en martelares, beschermheilige van CremoLa, vermoedelijk geb. te Antiochie in Pisidie in de 3e eeuw ;
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kerkelijke gedenkdag 20 Juli. — 2) koningin van
Schotland, dochter van Eduard, een engelschen prins,

zijn zoon verving hem, en liet zich als koning uitroepen onder den naam van Eduard IV, versloeg de
troepen van M. bij Towton, en noodzaakte haar de
wijk te nemen naar Frankrijk (1461). Hare zaken
namen een oogenblik eene betere wending door den
steun van Warwick, die de partij van York had verlaten voor die van Lancaster; doch alle hoop ging
voor M. verloren in den slag van Tewkesbury 4 Mei
1471, waarin haar zoon sneuvelde en zij zelve gevangen genomen wend. Zij wend opgesloten in den
Tower, waar haar gemaal vermoord werd eenige
dagen later (22 Mei); en na 4 jaren gevangenschap
erlangde zij eerst in 1475 de vrijheid weder, door
de tusschenkomst van Lodewijk XI. Zij begaf zich
toen naar Frankrijk, waar zij 25 Aug. 1482 stierf.
Margareta van Antiochie. Zie het art.
MARGARETA, de heilige 1).
Margareta van Burgundie, dochter van
Robert II, hertog van Burgundie, trouwde 1305 met
Lodewijk (bijgenaamd le Hutin), die toen nog geen
koning van Frankrijk was. Zij was jong, schoon en
geestig ; doch hare verslaafdheid aan vermaak bracht
haar tot allerlei laakbare uitspattingen. In 1314 wend
zij, benevens hare schoonzuster Blanche van La
Marche, overtuigd van overspel met twee normandische edellieden, de gebroeders Philippe en Pierre
Gaultier d'Aulnay. Zij wend, evenals Blanche, opgesloten in bet kasteel Gaillard d'Andely, waar M.
eenige maanden later (1315), op 25-j. leeftijd, op
bevel van haren gemaal geworgd wend.
Margareta van Frankrijk, twee vorstinnen: 1) hertogin van Berry, later hertogin van Savoje, dochter van Frans I, geb. 1523, gest. 1574,
beoefende de letteren, was op het voetspoor haars
vaders eene beschermster van de geleerden, inz. van
L'HOpital, Ronsard, Dorat, en bevorderde den bloei
der universiteit van Bourges, de hoofdplaats van
haar hertogdom. In 1559 trouwde zij met Emmanuel
Philibert, hertog van Savoje, bracht de universiteit
van Turijn tot een ongekenden trap van bloei, en
verwierf de liefde en achting van al hare onderdanen.
— 2) ook wel M. van Valois genoemd, dochter van
Hendrik II, koning van Frankrijk, en van Catharina
de Medicis, was geb. 14 Mei 1552 te Fontainebleau.
Zij beminde den hertog van Guise, doch moest hare
hand schenken (18 Aug. 1572) aan den prins van
Bearn (later Hendrik IV), op welke bruiloft de Bartholomeusnacht volgde, die daarom ook wel de Parijsche Bloedbruiloft genoemd wordt. Aan dat bloedbad ontkwam Hendrik, en eerst in 1578 voegde zijue
gemalin zich bij hem te Pau.; doch het duurde niet
tang of zij waren geheel in onmin met elkander ; bet
ontuchtige Leven, dat M. leidde, noodzaakte haren
gemaal, haar gevangen te zetten op het kasteel van
Usson in Auvergne; en toen hij koning van Frankrijk
was geworden, verkreeg hij van den paus de ontbinding van het huwelijk (1599). Niettemin bleef Hendrik IV haar in staat stellen al hare nitgaven te bestrijden, totdat zij, als laatste telg der Valois, stierf
27 Maart 1615 te Parijs. Men heeft van haar Memoires
(Parijs 1628 ; dikwijls herdrukt.
Margareta van Holland, dochter van
Willem III, graaf van Holland, trad 1324 in den
echt met keizer Lodewijk van Beieren, wend door
het overlijden (1345) van haren broeder, graaf Willem IV, gravin van Holland, enz., en als zoodanig
1346 gehuldigd, doch deed reeds 1349 afstand van
den grafelijken titel, aan haren tweeden zoon, Willem van Beieren, de oppermacht over Holland, Zeeland en Friesland afstaande, en alleen Henegouwen
met eene jaarwedde van 6000 kleine florentijnsche

en eene hongaarsche prinses, geb. 1046 in Hongarije,
trad 1070 in den echt met Malcolm I11, koning van
Schotland, op wien zij door hare schoonheid en door
hare deugden eenen grooten invloed won, waarvan
zij zich..bediende om wel te doen en het lot des yolks
te verzachten. Haar gemaal en haar zoon beiden gesneuveld zijnde op hetzelfde slagveld, stierf M. drie
dagen later van droefheid (16 Nov. 1093); zij wend
1251 gecanoniseerd, en als beschermheilige van
Schotland aangenomen ; kerkel. gedenkdag 10 Juni.
Margareta, koningin van Frankrijk, dochter
van Raymond Berengarius IV, graaf van Provence,
geb. 1219, gest. 1295, was 1234 gehuwd met Lodewijk IX, en toonde zich door hare deugden haren
gemaal waardig. Zij vergezelde hem op zijnen eersten kruistocht, en legde den grootsten moed aan
den dag toen hij gevangen genomen was : zij was
degene, die de Kruisvaarders tot het besluit bracht
in Damiette het hoofd te bieden aan de Ongeloovigen. Zij weerhield Lodewijk van zijn voornemen, afstand te doen van den troon. Na des konings dood
begaf zij zich in een klooster.
Margareta, de Semiramis van het Noorden
bijgenaamd, koningin van Denemarken, Noorwegen
en Zweden, dochter van Waldemar III, koning van
Denemarken, was geb. 1353, en in 1363 gehuwd
met Hako VI, koning van Noorwegen. Bij Waldemar's dood (1376) liet zij haren zoon Olaus (Olav)
uitroepen als koning van Denemarken, onder hare
voogdij ; en 1380, bij den dood van haren gemaal,
werd zij tevens regentes van Noorwegen. Partij
trekkende van eenen opstand der Zweden tegen
hunrien koning Albrecht van Mecklenburg, liet zij
zich 1387 als koningin van Zweden uitroepen, yensloeg Albrecht bij Falkoping in West-Gothland, en
noodzaakte hem afstand te doen van den troon. In
hetzelfde jaar haven zoon verloren hebbende, koos
zij tot diens opvolger haren achterneef Erik van
Pommeren, deed dien erkennen als koning der drie
rijken, en riep 1397 de stenden der drie koninkrijken bijeen te Calmar, waar 12 Juli van dat jaar de
vermaarde Unie van Calmar tot stand kwam, waarbij
de drie Scandinavische rijken (Zweden, Noorwegen
en Denemarken) voor eeuwig vereenigd werden. Zij
stied 1412.
Margareta Maultasch, dus genoemd naar
het kasteel Maultasch bij Terlan in Tirol, gravin van
Tirol, eerst gehuwd met den boheemschen prins Jan
(of Johannes), broeder van keizer Karel IV, en, na
wettig van dezen gescheiden te zijn, getrouwd 1342
met Lodewijk, een zoon van keizer Lodewijk den
Beier, wend uit dit tweede huwelijk moeder van
Meinhardt IV, en vermaakte na diens dood Tirol aan
Oostenrijk. Zij stierf 1366 te Weenen.
Margareta van Anjou, koningin van Engeland, dochter van Renatus (Rene) van Anjou, bijgenaamd de Goede, titulair koning van Sicilie, en
van Izabella van Lotharingen, was geb. 23 Maart
1429, npgevoed aan het fransche hof, en trad 22
April 1445 in den echt met Hendrik VI, koning van
Engeland. Reeds spoedig was haar invloed op dien
zwakken vorst alvermogend, zij voerde de teugels
van het bewind in zijnen naam, en toen de oorlog
der Twee Rozen uitbrak, stelde zij zich aan het hoofd
der partij van Lancaster (de Roode Roos). Tweemaal geslagen door den hertog van York, bij St.-Albans (1455) en bij Northampton (1460), bevocht
zij bij Wakefield eene schitterende overwinning. De
hertog van York verloor in dien slag het Leven; doch
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guldens voor zich behoudende. Doch reeds spoedig
verklaarden vele misnoegde edelen zich tegen den
nieuwen graaf, en wisten zijne moeder over te halen
zich weder als gravin van Holland op te werpen:
zoo ontstond de rampzalige burgeroorlog, bekend
onder den naam van twisten der Hoekschen en
Kabeljauwschen, waarin M. eindelijk het onderspit
moest delven. De verzoening met haren zoon overleefde zij niet lang ; zij stierf te Valenciennes 23
Mei 1356.
Margareta van Navarre. Zie het artikel
MARGARETA VAN VALOIS.
Margareta van Oostenrijk, dochter van
keizer Maximiliaan I en Maria van Burgundie, geb.
10 Jan. 1480, werd als toekomstige gemalin van
den dauphin sedert 1483 opgevoed aan het fransche
hot', doch toen de dauphin (later Karel VIII) Anna
van Bretagne wilde trouwen, werd M. aan haren
vader teruggezonden (1491). In 1497 werd zij verloofd aan den infant van Spanje, die echter reeds
kort daarna stierf. Nu trad zij 1501 in den echt met
Philibert den Schoone, hertog van Savoje, die haar
evenwel reeds in 1504 weduwe liet. In 1506 werd
M. door Maximiliaan benoemd tot landvoogdes der
Nederlanden, welke gewichtige waardigheid zij bekleedde tot algemeen genoegen. Als gevolmacbtigde
nam zij deel aan de conferentien van Kamerijk, en
sloot het tractaat van 1508 met den kardinaal van
Amboise, hetgeen haar niet belette in 1515 den ko-

ning van Engeland over te halen, om aan een nieuw
bondgenootschap tegen Frankrijk deel te nemen. In
1529 sloot zij met de hertogin van Angouleme,
Louise van Savoje, het tractaat van Kamerijk, genaamd Vrede der Dames, welk verdrag zeer voordeelig was voor Oostenrijk. Zij stierf 1 Dec. 1530 te
Mechelen, waar men haar 1850 een gedenkteeken
opgericht heeft.
Margareta van Parma, hertogin van Florence, Parma en Piacenza, later landvoogdes der Nederlanden, was eene natuurlijke dochter van keizer
Karel V (verwekt bij Johanna van der Gheenst), en
eene achternicht van Margareta van Oostenrijk. Zij
was geboren 1522, en trouwde eerst met Alessandro
de Medici, hertog van Florence, vervolgens (1538)
met Ottavio Farnese, hertog van Parma en Piacenza,
die een kleinzoon was van paus Paulus III. Door Filips II werd zij 1559 benoemd tot landvoogdes der
Nederlanden, in welke waardigheid zij veel beleid
en doorzicht liet blijken ; doch toen Aug. 1567 de
hortog van Alba aankwatn, legde M. hare waardigheid neder, en ging naar Italie, waar zij 1586 te
Ortona stierf. Haar zoon Alexander Farnese, hertog
van Parma, was later (1578) landvoogd der Nederlanden.
Margareta van Saksen, dochter van Ernst
den IJzeren van Oostenrijk, gehuwd 3 Juni 1431
met keurvorst Frederik den Zachtmoedige van Saksen, baarde hem Ernst en Albert (zie PRINSENROOF),
en werd door die twee prinsen de stamvrouw der
beide saksische linien. Zij hield na haars mans dood
bij voorkeur verblijf te Altenburg, en stierf aldaar
12 Febr. 1486.
Margareta van Schotland, twee vorsti n
nen : 1) de gemalin van Schotland's koning Malcolm III, werd omstr. anderhalve eeuw na haren
dood gecanoniseerd ; zie MARGARETA 2) de heilige.
— 2) dochter van Jacobus I, koning van Schotland,
werd reeds als kind (1428) verloofd met den dauphin (Lodewijk XI), doch werd eerst 8 jaren later
zijne vrouw. Zij hield van letterkunde, en vond behagen in den omgang met Alain Chartier (zie het
-

art. CHARTIER). Lodewijk XI maakte haar leven zda
vreugdeloos, dat zij op haar sterfbed uitriep : 'Nog
langer leven wel foei, spreek er mij niet van !" Zij
stierf 1445.

Margareta van Thuringen, dochter van
keizer Frederik II en Jolantha van Jeruzalem, gehuwd met landgraaf Albrecht den Lastige, landgraaf
van Thuringen, die later echter in ongeoorloofde
betrekking leefde met Kunigonde van Eisenberg, en
van het plan zwanger ging om zijne gemalin te doen
vermoorden, ten einde haar nit den weg te ruimen.
Daarom ontvluchtte M. met hare drie zonen (Hendrik, Frederik en Dietzmann) uit den Wartburg, en
stierf 8 Aug. 1270 in een klooster te Frankfort. Zij
was de stamvrouw van het huffs van Saksen, dat
door haar aanspraak beweerde te hebben op het
kon nkrijk Jeruzalem.

Margareta van Valgis, twee vorstinnen:
1) gemalin van Hendrik IV; zie MARGARETA 2) VAN
FRANKRIJK. - 2) ook wel Margareta van Navarre
genaamd, dochter van Karel van Orleans, en zuster
van Frans I, was geb. 11 April 1492 te Angouleme.
In 1509 trad zij in den echt met Karel, hertog van
Alencon. Weduwe geworden, trouwde zij 1527 met
Hendrik d'Albret, koning van Navarre, uit welk huwelijk eene dochter geboren werd Johanna d'Albret,
die naderhand moeder werd van Hendrik IV. Bijzonder gehecht aan haren broeder Frans I, die haar
la Marguerite des Marguerites placht te noemen, bezocht zij hem in zijne gevangenschap te Madrid, en
deed at het mogelijke om zijne invrijheidstelling te
bewerken. Ofschoon niet openlijk het Protestantismus omhelsd hebbende, toonde zij zich in haar eigen
rijk niet vijandig daartegen, en deed aanhoudend
pogingen om de Roomsch-katholieken en de Protestanten met elkander te verzoenen. Zij stierf 21 Dec.
1549 op het kasteel Ortez, en liet na: Heptameron
des nouvelles (Parijs 1559 ; Amsterdam 1698, 2 dln.;
Bern 1780-81, 3 dln.). Een gedeelte van hare gedichten gaf haar kamerdienaar Jean de la Haye in
bet licht, getiteld : Marguerites de la Marguerite des
princesses (Lyon 1547).
1Viargareta's klooster, naam van verscheidene voormalige kloosters in de Nederlanden: 1) te
Amsterdam in de Nes, bewoond door Franciscaner
nonnen, gesticht in 't begin der 15e eeuw. — 2) te
Gonda, aan de oostzijde van de Hof- of Spieringstraat, bewoond door Francisc. nonnen, gesticht op
bet einde der 14e eeuw ; werd 1572 door het krijgsyolk van graaf Lumey geplunderd en platgebrand.
— 3) te Haarlem, aan 't einde der Margrietenstraat,
bij de poort, bewoond door Francisc. nonnen, gesticht 1449. — 4) in Rijnland, buiten Leiden, in
de parochie Leiderdorp.
Margarita, provincie der zuid-amerik. republiek Venezuela, bestaande uit het circa 21 vierk.
mijlen groot zijnde eiland M. in de Caraibische Zee
(Zee der Antillen) en eenige kleinere eilandjes, die
gezamenlijk 3 vierk. mijlen groot zijn. De prov. heeft
eene bevolking van ruim 18,000 zielen. De hoofdplaats is de op het eiland gelegene stad Assuncion
met 3000 inw. In 1498 werd het eiland M. ontdekt
door Columbus, sedert welken tijd er tot in de 17e
eeuw veel parelvisscherij gedreven werd, waarnaar
het eiland dan ook zijnen naam draagt (parelschelp
= margarita). De Spanjaarden hadden op M. verscheidene nederzettingen gevestigd, die alle in 1662
door de Hollanders vernield zijn.
Margariti, bet oude Gythance, stad in europ.
Turkije, in Roemelie, 13 mijlen bezuidw. Janina ;
6000 inw.
—
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Margate, stad in het engelsche graafschap
Kent, 15 mijlen bezuidoosten Londen, aan de nitwatering van den Teems ; 10,000 inw.; haven ; zeebaden.
Margaux, dorp in 't fransche dept. Gironde,
derd half uur gaans beoosten Castelnau-de-Medoc;
1200 inw.; vermaarderoode wijn( Chateau-Margaux).
Margerides, deze bergen zijn een tak der
Cevennen, tusschen Trueyre en Allier; een der pieken van de M. (de Randon) is 4782 vt. hoog.
Margiana, landschap in Azle, benoorden Bactriana, waarvan het bij tijden deel uitmaakte, had
tot hoofdstad Marginia aan den Margus (tegenw.
Marghab), welke rivier op den Paropamisus ontsprong, en zich ontlastte in ddn Oxus.
Margraten, dorp in nederl. Limburg, 2 uren
gaans beoosten Maastricht ; 350 inw.
Margum, onde naam van Passarovitz.
Margus, twee rivieren: 1) in Opper-Azie, zie
2) in Mesie, kwam uit het OrbelusMARGIANA.
gebergte, en wierp zich bij Margum in den Donau ;
deze M. heet thans Morava.
Maria, naam van verscheidene bijbelsche vrouwen : 1) de moeder van Jezus. — 2) M.vanBethanie,
zuster van Martha en Lazarus. — 3) M. van Magdala ;
zie MAGDALENA. - 4) de vrouw van Cleophas, of
Clopas, oom van Jezus. — 5) de moeder van Joh.
Marcus ; Hand.12 : 12.-6) eene geloovige te Rome ;
Rom. 16:6.
Maria, naam van een aantal vorstinnen en andere personen, die wij zullen indeelen in rubrieken:
I. Koninginnen van Engeland.
Maria I Tudor, geb. 11 Fehr. 1515, dochter
van Hendrik VIII en Catharina van Aragonie, was
ver van den troon en als het ware in ballingschap
opgevoed, en beleed de kerkleer van Rome, om welke
reden dan ook, bij den vroegen dood van haren broeder Eduard VI, Johanna Grey bestemd werd om hem
op te volgen. Doch M. verschafte zich eenen sterken
aanhang, en deed 3 Aug. 1553 haren intocht in
Londen. De ongelukkige Johanna Grey werd op haar
bevel onthoofd, en vele Protestanten (waaronder de
anglic. bisschoppen Latimer, Ridley, Ferrar en Cranmer) werden levend verbrand. In 1554 (25 Juli)
trouwde zij met Filips II, den zoon van Karel V, die
echter reeds 1555 den troon van Spanje ging beklimmen en niet weer naar haar omzag. Zij stierf
kinderloos 17 Nov. 1558, en werd opgevolgd door
hare halve zuster Elizabeth. — X. II, oudste
dochter van Jacobus II, uit diens eerste huwelijk met
Anna Hyde, was geb. 1662, en op haar 15e jaar in
den echt getreden met den prins van Oranje, dien zij
innig lief had, en met wien zij 1688 den troon van
Engeland beklom, toen hij (Willem III) zijnschoonvader verdreven had. Zij stierf 1695 aan de pokken.

Dec. 1542, acht dagen voor haars vaders dood, werd
dadelijk na diens overlijden erkend als koningin,
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II. Koninginnen van Schotland.

Maria van Lotharingen, dochter van
Claudius, hertog van Guise, trouwde 1534 met Lodewijk II van Orleans, hertog van Longueville, die
3 jaren later stierf. In het volgende jaar (1538) trad
zij in den echt met koning Jacobus V van Schotland,
en werd moeder van (de later zoo ongelukkige)
Maria Stuart. Reeds spoedig opnieuw weduwe (1542),
werd M. tot regentes des rijks benoemd :zij liet
zich geheel leicjen door den raad harer broeders, die
haar aanhoudend aanspoorden om de uitbreiding der
Kerkhervorming tegen te gaan, hetgeen grootendeels
de oorzaak werd van de ongelukken, die later hare
dochter moest beleven. Zij stierf in 't jaar 1560.
Maria Stuart, dochter van Jacobus V, koning
van Schotland, en van Maria van Lotharingen, geb. 5

—
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onder het regentschap van hare moeder. Zij werd
aan het fransche hof opgevoed, en 29 April 1558 in
den echt verbonden met den dauphin, die in 't volgende jam koning werd onder den naam van
Frans II. Na 18 maanden getrouwd geweest te zijn
werd zij weduwe, en keerde in Aug. 1561 naar
Schotland terug, waar juist de oproerige adel en de
hervormer Knox, ondersteund door Engeland, over
het gouvernement gezegevierd hadden. De toestand
der 18-jarige roomsch-katholieke koningin, die niet
geheel vrij was van wuftheid van zeden ook, reeds
hachlijk genoeg door toedoen van Knox, werd nog
gevaarlijker door de vijandschap van Engeland's
koningin Elizabeth, die op haar gebeten was omdat
M. als kleindochter van Margareta (de zuster van
Hendrik VIII) aanspraak maakte op den engelschen
troon, en door een gedeelte der engelsche Roomschkatholieken als hun rechtmatige koningin beschouwd
werd. Daarbij werd M. beheerscht door een dwazen
hartstocht, die haar 29 Juli 1565 in den echt deed
treden met haren neef Henry Stuart, lord Darnley,
een man, die geen andere verdiensten had dan jong
en schoon te zijn, maar overigens iemand van ruwe
zeden. Haar huwelijk met hem was niet gelukkig.
Omstreeks 9 maanden later (9 April 1566) liet
H. Darnley zich door jalouzie en drift zoo vervoeren,
dat hij den secretaris en vertrouweling der koningin
(den gewezen italiaanschen zanger David Rizzio) in
haar bijzijn in hare slaapkamer liet vermoorden, en
haar zelve in hechtenis liet nemen. Het gelukte haar
evenwel, weder de overhand te krijgen ; 9 Juni 1566
bracht zij eenen zoon ter wereld (die later Jacobus VI werd, en vervolgens Jacobus I van GrootBritannie), en spoedig daarna kwam tusschen haar
en haren gemaal eene verzoening tot stand. Kort
daarop echter (9 Febr. 1567) vond H. Darnley op
eene tragische wijze den dood, doordien hij met zijn
huis te Edinburg in de lucht vloog; en vrij algemeen
was het gevoelen, dat M. aan dien moord niet geheel
vreemd was, in welk vermoeden men niet weinig
versterkt werd, toen zij Brie maanden later (15 Mei
1567) hare hand schonk aau graaf Bothwell, die
door het grootste deel der natie gehouden werd voor
lord Darnley's moordenaar. De adel kwam nu in opstand, onder aanvoering van M.'s bastaardbroeder
Murray, en Bothwell redde zich door de vlucht, terwijl Maria zelve gevangen genomen en op het kasteel Lochleven in verzekerde bewaring gebracht
werd, wordende toen haar eenjarige zoon als koning
uitgeroepen. In den nacht van 4 Mei 1568 gelukte
het haar echter, met de hulp van George Douglas,
uit hare gevangenis te ontsnappen ; de roomschkatholieke partij schaarde zich nogmaals aan hare
zijde, doch haar leger werd 15 Mei bij Langside
verslagen, en M. redde zich door de vlucht naar Engeland, waar zij bij koningin Elizabeth, hare nicht,
bescherming hoopte te vinden. Maar Elizabeth, die
aanvankelijk deelneming in M.'s ongelukken had gehuicheld, liet haar in verzekerde bewaring brengen,
en hield haar 18 jaren lang gevangen. Verscheideue
pogingen om haar te bevrijden werden in dien tijd
beproefd (inzonderheid die van Norfolk en van Babington verdienen melding), doch allen mislukten.
Eindelijk die gedurige aanslagen om de gevangene
in vrijheid te stellen moede, benoemde koningin
Elizabeth eene commissie, om over het lot van M.-S.
uitspraak te doen ; en door die commissie ter dood
veroordeeld, werd Maria Stuart 18 Febr. 1587 op

het kasteel Fotheringhay onthoofd.
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III. Koninginnen van Frankrijk.

Maria van Braband, dochter van Hendrik,
hertog van Braband, trouwde 1274 met Filips den
Stoute, koning van Frankrijk. Twee jaren later werd
zij door Labrosse, des konings gunsteling, beticht,
dat zij des konings oudsten zoon uit eenAt,orig huwelijk door middel van vergif uit den weg had geruimd.
Hare onschuld werd bewezen, en Labrosse werd opgehangen 1321. — M. van Engeland, dochter van Hendrik VII, koning van Engeland, trouwde
1514 met Lodewijk XII, werd in het volgende jaar
weduwe, en trad reeds kort daarna in den echt met
den hertog van Suffolk. — M. Stuart, een oogenblik koningin van Frankrijk door haar huwelijk met
Frans H; zie in de rubriek der koninginnen van
Schotland.
de Medici, dochter van
Frans I, groothertog van Toskanen, geb. te Florence
26 April 1573, trad anno 1600 in den echt met
Hendrik IV, en werd de moeder van Lodewijk XIII.
Trotsch en stijfhoofdig, maakte zij het leven van
Karen gemaal niet gelukkig ; bij velen rees zelfs het
vermoeden, dat zij niet geheel vreernd was aan den
moord, die een einde maakte aan zijn Leven. Na zijnen dood tot regentes benoemd (1610) legde zij
zich er op toe al het goede, door Hendrik IV gewrocht, te vernietigen ; zij schonk haar vertrouwen
aan onwaardige gunstelingen, inzonderheid aan Concini, en maakte zich zoo verachtelijk in de oogen
van haren eigenen zoon, dat die zich verplicht zag
zich van het hof te verwijderen zoodra hij meerderjarig was geworden (1617). Zij vatte de wapenen
tegen hem op, doch zonder het gewenschte gevolg ;
en in weerwil van eene schikking, die tot stand
werd gebracht door Richelieu, haren toenmaligen
raadsman (1620), zag zij eenige jaren later (1631)
door dienzelfden Richelieu bewerken, dat zij nit
Frankrijk werd gebannen. Zij nam eerst de wijk
naar Brussel; van daar begaf zij zich 1638 naar Engeland, tot hare dochter, de gemalin van Karel I,
en 1641 ging zij naar Keulen, waar zij 3 Juli 1642
bijna in ontberingen stierf, na vruchteloos om vergunning gevraagd te hebben in Frankrijk terug te
mogen keeren. M.Theresia v. Oostenrijk,
dochter van Filips IV, koning van Spanje, trouwde
1660 met Lodewijk XIV, en stierf 1683. Zij heeft
zich onderscheiden door zachtzinnigheid en vroomheid en door het voorbeeldige geduld, waarmede zij
het aanzag dat haar gemaal zich aanhoudend afgaf
met andere vrouwen. — M. Leczinska, dochter van Stanislas, koning van Polen, werd in 1725
de gemalin van Lodewijk XV, en stierf in 1768. —
M. Antoinette van Oostenrijk, dochter
van den duitschen keizer Frans I en van Maria Theresia, geb. 2 Nov. 1755, trad 16 Mei 1770 in den
echt met den hertog van Berry, die later koning
Lodewijk XVI werd. Reeds dadelijk, en vooral nadat
zij met haren gemaal den troon had beklommen
(1774), was zij het mikpunt van den taster, waarmede de haar vijandige partijen haar bij het yolk
in miskrediet zochten te brengen. Toen de omwenteling begonnen was, vonden de hatelijkste aantijgingen tegen de koningin ingang bij de menigte. Zij
wilde van den beginne tot den einde het lot van
haren gemaal deelen : even als hij zag zij zich beleedigen en bedreigen 5 en 6 Oct. 1789 ; zij vergezelde hem op zijne vlucht, en werd met hem naar
Parijs teruggebracht na de aanhouding te Varennes
(1791). Met hem gevangen gezet in den Tempel,
werd zij 5 Aug. 1793 overgebracht naar de Conciergenie, na van hare kinderen gescheideu te zijn ; 3
Oct. stood zij terecht, en ofschoon men lisar van
—

niets misdadigs overtuigen kon, werd zij ter dood
veroordeeld. Zij vernam haar vonnis met de tegenwoordigheid van geest, die haar geen oogenblik had
begeven, en waarmede zij 16 Oct. 1793 ook bet
schavot beklom.
IV. Keizerinnen.
Marie Louise, keizerin van Frankrijk, geb.
12 Maart 1791, was de oudste dochter van keizer
Frans I van Oostenrijk en van Maria Theresia van
Napels ; 2 April 1810 werd te Parijs haar huwelijk
voltrokken met keizer Napoleon I, wien zij 20 Maart
1811 eetren zoon schonk, die bij zijne geboorte den
titel ontving van koning van Rome (zie REICRSTADT).
Door haren gemaal tot regentes des rijks benoemd
gedurende de veldtochten van 1812, 1813 en 1814,
was zij dat echter slechts in naam, daar zij at het
gezag liet uitoefenen door anderen. Zoodra de geallieerden in aantocht waren, verliet zij Parijs (29
Maart 1814) en begaf zich met koning Jozef naar
Blois, zonder de minste poging heproefd te hebben
om den keizer en Frankrijk te redden. Na de eerste
abdicatie van Napoleon liet zij zich, zonder de minste
tegenkanting, van haren gemaal en van haren zoon
scheiden, en protesteerde zelfs openlijk tegen Napoleon's terugkeer in 1815. Als belooning voor hare
handelbaarheid ontving zij van het Weener congres
de haar bij het verdrag van Fontainebleau toegelegde
hertogdommen Parma, Piacenza en Guastalla, met
den titel van Keizerlijke Majesteit, terwijl haar door
het hof van Weenen een oostenrijksch generaal (graaf
Neipperg) werd toegevoegd als raadsman en minister. Reeds spoedig leefde zij met hem in ontucht,
en had drie kinderen bij hem toen zij weduwe werd ;
na den dood van Napoleon I ging zij met graaf Neipperg een morganatisch huwelijk aan (1822), en, op
reis zijnde, stierf zij te Weenen 18 Dec. 1847. Keizerin M.-L. was eene nulliteit van den eersten rang,
even klein in hare grootheid als nietsbeduidend in
haar ongeluk : als keizerin, als weduwe, als moeder,
in alle opzichten is op haar toepasselijk het igewogen
en te Licht bevonden".
Maria Theresia, keizerin van Duitschland,
koningin van Boheinen en Hongarije, geb. 13 Mei
1717 te Weenen, doehter van keizer Karel VI, door
de Pragmatieke Sanctie tot troonopvolgsterbestemd,
koos 1736 den groothertog van Toskanen, Frans
Stephanus van Lotharingen, tot gemaal, en verschafte
hem later (13 Sept. 1745) onder den naam van
Frans I do duitsche keizerskroon. Onder moeilijke
tijdsotnstandigheden beklom zij den troon 21 Oct.
1740, die haar betwist werd door verscheidene medestanders, zoodat zij zich al dadelijk van alle kanten
in oorlog zag gewikkeld : de koning van Pruisen,
Frederik II, overweldigde Silezie ; de keurvorst van
Beieren, door Frankrijk ondersteund, liet zich als
keizer kronen onder den naam van Karel VII. Aan at
hare vijanden hood M.-T. het hoofd. Genoodzaakt
Weenen te verlaten, nam zij de wijk naar Hongarije,
riep daar den adel des lands bijeen, en wist zooveel
geestdrift te verwekken, dat at de aanwezige edellieden uitriepen : Morianiur pro rege nostro Maria
Theresa. Door Engeland geholpen, versloeg zij den
keurvorst van Beieren bij Dettingen 1743 ; toen die
vorst 1745 gestorven was, kwam zij in het bezit van
at hare staten, en wist het zelfs zoo ver te brengen,
dat haar gemaal tot keizer verkoren en gekrooud
werd, onder den naam van Frans I. Een algemeene
vrede werd geteekend te Aken 1748, en no lion
M.-T. at hare krachten besteden aan het herstellen
van de rampen, door den oorlog teweeggebracht.
Hare regeering nerd niet anders meer verontrust
—
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dan door eene nieuwe worsteling met Pruisen, bekend onder den naam van Zevenjarigen oorlog (1756
—63); zij had ditmaal Frankrijk tot bondgenoot,
doch zag zich desniettegenstaande genoodzaakt Silezie aan Frederik H af te staan bij het tractaat van
Hubertsburg. In 1772 maakte M.-T. gemeene zaak
met de keizerin van Rusland en den koning van
Pruisen ter verdeeling van Polen. Zij stierf 29 Nov.
1780, en werd opgevolgd door haren oudsten zoon
Jozef H, die reeds in 1765 tot keizer gekroond was.
V. Verschillende vorstinnen.
Maria van Burgundie, eenige dochter van
Karel den Stoute, hertog van Burgundie, geb. te
Brussel 1457, gest. te Brugge 1482, was pas 21 jaren oud toen zij het uitgestrekte gebied van haren
vader erfde. Blootgesteld aan de aanvallen van Lodewijk XI en aan de opstanden van hare eigene onderdanen, zocht zij eenen gemaal om een beschermer te hebben, en koos 1477 aartshertog Maximiliaan,
zoon van keizer Frederik III. Door dit huwelijk kwamen de landen en rechten der hertogen van Burgundie aan het Oostenrijksche huffs, hetgeen de aanleiding werd tot eene vijandschap tusschen Frankrijk
en Oostenrijk, die eeuwen Lang voortduurde.
Maria van Oostenrijk, kleind och ter van
Maria van Burgundie, dochter van aartshertog Filips,
en zuster van hare! V, geb. te Brussel 1503, trouwde
1521 met Lodewijk II, koning van Hongarije en Bohemen, die 1526 sneuvelde in den slag van Mohacz.
In 1531 door Karel V aangesteld als land voogdes der
Nederlanden, voerde zij dat bewind tot 1555 ; toen
ging zij stil leven in Spanje, en stierf daar 1558.
Maria de Molina, koningin van Castilie en
Leon, dochter van Alfons de Molina, uit koninklijken
bloede gesproten, trouwde 1282 met haren neef
Sancho IV ; in 1295 werd zij gedurende de minderjarigheid van haren zoon Ferdinand benoemd, en
regeerde zeer verstandig. In 1312 opnieuw benoemd
tot regentes bij den dood van haren zoon Ferdinand,
deed zij vrijwillig afstand van het gezag, om tweespalt te voorkomen, en stierf geacht en geeerd 1322.
Maria Louise, koningin van Spanje, geb. 9
Dec. 1751, dochter van hertog Filips van Parma,
trad 1765 in den echt met den Prins der Asturien,
die later (1788) den spaanschen troon beklom als
Karel IV. Zij regeerde hem geheel en al, doch liet
zich zelve regeeren door eenen onwaardigen gunsteling, Manuel Godoy (zie ALCUD1A), die de hoofdbewerker werd, dat de koning en de koningin zich
onder bescherming van Napoleon stelden, en hun
eigen zoon (later Ferdinand VII) bij den franschen
keizer aanklaagden, waarop Napoleon zich Spanje
liet afstaan (1808). Eerst te Fontainebleau, later te
Marseille verblijfhoudende, vestigde M.-L. zich eindelijk te Rome, waar zij 2 Jan. 1819 stierf.
Maria Louise, koningin van Etrurie, geb.
6 Juli 1782, dochter van koning Karel IV van Spanje
en van Maria Louise van Parma (zie het vorige art.)
was 1798 gehuwd met Lodewijk van Bourbon, oudsten zoon van den hertog van Parma, die 1801 Toskanen (herschapen in koninkrijk Etrurie) ontving
in roil voor Parma, doch die reeds kort daarna (27
Mei 1803) stierf. Als regentes des rijks voor haren
zoon Karel Lodewijk, gaf M.-L. zich geheel over aan
hare zucht naar weelde en vermaak ; doch in 1807
werd zij genoodzaakt van haar koninkrijk afstand te
doen (zie ETRUR1e), en kwam toen naar Nits, om
de gevangenschap haars vaders te deelen. Bij het
Weeper Congres werd haar slechts bet hertogdom
Lucca voor haren zoon toegewezen, en als regentes
van Lucca stierf zij 17 Maart 1824.

II.
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Maria Christina, koningin van Spanje, geb.

27 April 1806, dochter van koning Frans I der Beide

Sicilien, trad 11 Dec. 1829 in den echt met koning
Ferdinand VII van Spanje, dien zij geheel regeerde,
en bij wiens dood (29 Sept. 1833) zij krachtens
zijne uiterste wilsbeschikking aangesteld werd als
regentes des rijks en voogdes over hare 2 dochters
(dejonge koningin Izabella en de infante Maria Louise
geb. 30 Jan. 1832, die naderhand hertogin van
Montpensier werd). Tegen haar en hare dochter vatte
nu haar zwager, don Carlos, de wapenen op, en de
burgeroorlog ontbrandde (zie CARLOS, dl. 1, blz. 647).
Tegenover de pogingen der Carlisten, erkende M.-C.
de nondzakelijkheid, haren steun te zoeken bij de
liberale partij, welker aanhangers uit dien hoofde
Christinos genoemd werden. Zij gaf het Estatutoreal, eene op de leest der fransche Charte geschoeide
constitutie, die echter al spoedig de uiterste partijen
niet bevredigde, en herhaaldelijk door andere instellingen fvervangen werd, die echter alien slechts van
korten duur waren. In al die moeilijke omstandigheden echter troostte M.-C. zich met de liefde van
haren minnaar don Fernando Mulioz, uit Tarancon,
dien zij eerst benoemde tot kamerheer en later tot
hertog van Bianzares, en met wien zij reeds 28 Dec.
1833 een morganatisch huwelijk aanging, dat eerst
13 Oct. 1844 plechtig werd ingezegend, nadat hij
reeds verscheidene kinderen bij haar verwekt had.
Door de wet op de Ayuntamientos ontstond eene
volksbeweging, die M.-C. noopte Spanje te verlaten
(10 Oct. 1840), en de wijk te semen Haar Frankrijk ;
doch na den val van Espartero (1843) keerde zij
terug naar Madrid. Bij de omwenteling van 1854
liep zij groot gevaar ; slechts met moeite gelukte 't
haar zich door de vlucht te redden naar Portugal.
Maria II, koningin van Portugal en Algarvie,
meer bekend onder den naam van Maria da Gloria,
geb. 4 April 1819 te Rio-de-Janeiro, dochter van
keizer dom Pedro I van Brazilie en van Leopoldine
van Oostenrijk, werd na den dood van haren grootvader, koning Jan of Johannes VI van Portugal (1826)
als koningin van dat land uitgeroepen, naardien haar
vader afstand gedaan had van den portugeeschen
troon. Tot rijksbestuurder werd benoemd haar oom
dom Miguel, aan wien zij verloofd was; doch deze
maakte zich reeds in het volgende jaar voor zichzelven van de kroon wester, en schafte de constitutie af, zoodat M.'s vader zich genoopt zag naar
Europa te komen, ten einde zijne dochter op haren
troon te herstellen, hetgeen hem echter eerst na verloop van 5 jaren mocht gelukken. Na de verdrijving
van dom Miguel (1834) werd M. door de Cortes
meerderjarig verklaard, en de Constitutie trad wederom in werking. Hare regeering werd beroerd door
de woelingen der Miguelisten en door de oppositie
der liberale partij : in 1851, na een militairen opstand
onder de leiding van maarschalk Saldanha, werd de
Constitutie in meer democratischen geest gewijzigd.
Reeds 27 Jan. 1835 was M. gehuwd met hertog KarelAugust Eug. Nap. van Leuchtenberg, wiens dood
haar echter 2 maanden later (28 Maart) weduwe
bet, waarop zij 9 April 1836 hare hand schonk aan
hertog Ferdinand van Saksen-Coburg-Cohary, die
7 kinderen bij haar verwekte, van welke de oudste
(geb. 1837) in 1855 als koning uitgeroepen werd
onder den naam van Pedro V, na sedert M.'s dood
(15 Nov. 1853) onder regentschap gestaan te hebben.
Maria Carolina, koningin van Napels, geb.
te Weenen 1752, jongste dochter van keizer Frans,
en Maria Theresia, trouwde 1768 met Ferdinand II
koning van Napels, die zich geheel door haar liet
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regeeren, terwtjlzij zelve geregeerd werd door eenen
onwaardigen gunsteling (zie ACTON, Joseph) en eene
zedelooze vrouw (zie HAMILTON, lady Emma). Het
gansche regeeringsbeleid van M.-C. werd geinspireerd
door Engeland, en ademde vijandschap tegen Frankrijk : zij werd dan ook door den inval der Franschen
tweemaal (1799 en 1806) genoodzaakt de wijk te
nemen naar Sicilie, van waar zij eerst terugkwam toen
de Engelschen de oude cotistitutie in Napels hersteld
hadden (1812). Zij stierf te Schiinbrunn 1814.
VI. V erschillende personen.
Maria d'Agreda, eene spaansche dweepster,
geb. 1602 te Agreda (stad in Oud-Castilie) uit vrome
ouders, die den geslacbtsnaam Coronel voerden. In
1620 nam zij den sluier aan in het door hare vrome
familie in hare geboorteplaats gestichte klooster der
Oabevlekte Ontvangenis, van welk klooster zij 1627
abdis werd. Reeds spoedig verbeeldde zij zich nu,
van God en van de Heilige Maagd het bevel te hebben ontvangen, de levensgeschiedenis van de Moeder
Gods (gelijk Maria in de Roomsch-katholieke Kerk
genoemd wordt) te beschrijven. Aan dat bevel gehoorzamende, gaf zij 1655 een verhaal in het Licht
van al de openbaringen, waarmede zij uit den hemel
vereerd was. Dat boek, getiteld •Het leven der Heilige
Maagd" is een samenraapsel van de ongerijmdste vizioenen, menigmaal van zoodanigen aard, dat ze
kwetsend zijn voor het gevoel van kuischheid. Deze
vertrouweling des hemels stierf 1665, en haar wonderboek werd door pater Thomas Crozet in het
Fransch vertaald onder dezen titel: In Mystique cite

de Dieu, histoire divine de la vie de la tres-sainte Yierge
(3 din. in 4. Marseille 1696). Te Rome werd echter
deze •divine" historie op den Index geplaatst, en
door de Sorbonne werd bet boek veroordeeld.
Maria van Frankrijk, fransche dichteres
uit de 13e eeuw. De Oeuvres de Marie de France zijn in
't Licht gegeven door Roquefort (2 din. Parijs 1832).
Maria-kloosters, een aantal voormalige
kloosters in ons land droeg dezen naam, hetzij alleen,
hetzij verbonden met andere benamingen ; de meeste
gingen te niet tijdens de Reformatie :
Mariaberg, of Marienberg, 1) in Friesland ; zie
ANJUM. - 2) in Gelderland, te Nijmegen, bij de
Houtmarkt,gesticht in de 12e eeuw, vernietigd 1591,

na de inname van Nijmegen door pries Maurits.
3) in Overijsel, onder Rouveen, gesticht 1233, aan
Overijsel's ridderschap verkocht 1663.— 4) te Doesburg, bewoond door broeders van 't Gemeene leven.
M. en Agnes-Convent, te Diepenveen in Overijsel.
M. en Cathaiina-dal, te Oisterwijk ir, N.-Braband.
M. in Galilea Convent te 's-Hage, aan de straat genaamd de Pooten; had ook een uitgang op het Spui.
M.-klooster, 1) te Amsterdam, in de Nes. — 2) te
Wester-Blokker in Noord-Holland. — 3) te Gouda,
aan de westzijde van de Gouwe, bij de Nonnenbrug.
— 4) te Haarlem, dicht bij de St.-Janspoort in de
St.-Jansstraat. — 5) M., of Marienpoel, te Leiden,
even buiten de voormalige Rijnsburgsche poort.
6) te Hoorn, aan de oostzijde van de Gouw.
M.-Magdalena-klooster,1) te Amsterdam, bezuiden
den Gromburgwal. — 2) te Delft, op den Verversdijk.
— 3) te Gouda, aan de Varkensmarkt. — 4) te
Haarlem in de Magdalenastraat. — 5) te Hoorn, bijna
aan 't einde van het Oost. — 6) even buiten Leiden.
— 7) te Utrecht, op de Nieuwegracht bij de Magdalenasteeg. — 8 te Zalt-Bornmel, aan 't einde der
Nonnenstraat.— 9)Maria-Magdatendshuis iii Bethanie te 's-Gravezande in Delfland.
M. op de Hoorne, in de prov. Groningen, driekwartier gaans benoordw. Hafer'.

Maria•kloosters
M.'s-Hof, te Amersfoort, aan den Singel.
M.'s-Kamp, 1) abdij te Assen, prov. Drenthe.
2) ook Ezen of Essen genaamd, klooster in de prov.
Groningen, gemeente Ezinge.
M.'s Convent,1) te Naarden, bij de haven. — 2) te
Renkum op de Veluwe, Gelderland: — 3) to Beverwijk, N.-Holl. — 4) M.'s Convent van Rosendale, ook
Hasker-Convent, Friesland, kwartier Zevenwouden.
M.'s Paradijs, op 't zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, buiten de Vrouwenpoort der stad Reimerswaal,
gesticht omstr. 1425, geheel afgebrand 1520 ; weder
opgebouwd zijnde, door watervloed vernield 5 Nov.
1530, en daardoor geheel verzwolgen 2 Nov. 1532.
M.'s-Poort, te Cuzemer, prov. Groningen.
M. te Siloe, in de prov. Groningen, in het Goorecht,
bij Selwert, op den linkeroever van de oude Hunze.
M. van Nazareth, op de Veluwe in Gelderland onder de gemeente Epe.
Mariaiveide, 1) te Venlo in de Nieuwstraat.
2) te Weert in Limburg.
Marienberg. Zie MARIABERG.
Marienborn, 1) te Dordrecht, Marienbornstraat. —
2) op de Veluwe, Gelderland, 1 uur g. bewest. Arnhem.
Marienbosch, 1) in Friesland, in bet dorp Terbant.
— 2) te Zwolle, even buiten de Sassenpoort, door
de Zwollenaars 1524 afgebrand, om er de Gelderschen geen gelegenheid te geven zich te nestelen.
Marienburg , 1) ook Marienhof in de Birk genaamd,
dit nonnenklooster, ongeveer 1 uur gaans bewesten
Amersfoort gelegen, werd in 1543 geplunderd door
het krijgsvolk van Maarten van Rossum, bij welke
gelegenheid verscheidene nonnen verkracht werden.
— 2) klooster te 's-Bosch, op den Uilenberg.
Mariendal, 1) in Friesland ; zie SION. - 2) in de
prov. (40 minuten g. van de stad) Utrecht, buiten de

Catharijnenpoort. — 3) in Upper-Gelder (prov. Limburg) uur g. van Venlo. — 4) abdij in Overijsel.
Mariendonk, 1) nonnenklooster in den Alblasserwaard.-2) monnikenklooster in 't land van Heusden.
Mariengaarde, 1) te Monnikendam, in de Oudemanhuissteeg. — 2) in Friesland, derdhalf uur g.
bezuidw. Hallum.
Mariengrave, te Doesburg.
Marienhage, 1) in Z.-Holland, onder Arkel, aan
den Arkelschen dam. —2) in de Meierij van 's-Bosch.
— 3) te Weert in Limburg.
Marienhave, 1) te Rotterdam, in de Goudsche Wagenstraat. — 2) te Warmond bij Leiden.
Marienhof, I) op het eiland Marken in de Zuiderzee. — 2) abdij te Zierikzee, gesticht 1470; bij de
eerste overgave van die stad aan de Staatschen in
1572 vernield. — 3) zie MARIENBURG.
Marienkanip , 1) te Amsterdam, tusschen den Oudezijds-voorburgwal en den Kloveniersburgwal. — 2) te
Kampen, op den Vloeddijk.
Marienklooster. Zie MARIA-KLOOSTER.
Marienkroon, 1)te Culenborg, aan 't end der Achter-

of Heerenstraat.
2) te Heesbeen in N.-Braband.
Marienpoel. Zie MARIA-ELOOSTER 5).
Marienschoot, in de Meierij van 's-Bosch, te Ommel, gemeente Asten.
Mariensterre, te Gouda, op de Mani, over de LangeWillemsteeg.
Marienthal, in 't groothert. Luxemburg, gemeente
Holenfeltz.
.,41arienve/de. Zie MARIENKAMP.
hfarienweerd, in Gelderland, aan. de Liege, 2 uren
gaans bezuiden Culenborg.
Illarienweide. Zie MARIAWEIDE.
MarieWijnyaard, te Stein in Zuid-Holland, gesticht 1484, doch eerie eeuw later reeds verarmd.

Mariamne
Mariamne, joodsche prinses uit den bloede,
werd de vrouw van Herodes den Groote, die haar
hartstochtelijk beminde; desniettemin liet hij haar,
in eene vlaag van jaloezie, op valsche vermoedens ter
dood brengen (anno 30 v. Chr.); dock nauwlijks was
zijn bevel ten uitvoer gelegd, of hij voelde levendig
berouw daarover, en verviel in eene soort van waanzin, waarin hij zich ieder oogenblik verbeeldde M. te
zien en te hooren.
Mariampol, of Marianpol, stad in Polen, aan
de Szezupa, ruim 7 mijlen benoordoosten Suwalki ;
2500 inw.
Mariana, brazil. stall. Zie M ARIANNA.
Mariana (Juan), beroemd Jezuiet en spaansch
geschiedschrijver, geb. 1536 te Talavera, prof. der
theologie sedert 1560 te Rome, 1569 te Parijs, en
sedert 1574 van de wereld afgezonderd in 't Jezuietenhuis te Toledo, waar hij zich met het schrijven van
zijne werden bezig hield. Hij stierf te Madrid 17 Febr.
1623. Zijn voornaawste werk is de Historia de rebus
Hispanice (volledig gedrukt te Maintz 1605), door
hem zelven in 't Spaansch vertaald (2 din. Toledo
1601 ; dikwijls herdrukt).
Mariandynen, in de oudheid een yolk in
Bithynie, aan de kust der Zwarte Zee.
Marianen, eilanden. Zie LADRONES. (Viet te
verwarren met eene andere groep; zie LARRONEN).
Mariani montes, tegenw. de Sierra Morena.
Marianna, of Mariana, stad in Brazilie, prov.
Minas Geraes, 9 mijlen benoordoosten Ouro-Preto ;
5500 inw.
Marianne, een geheim genootschap in Frankrijk met sociaal-democratische richting, werd 1850
gesticht, had zijn voornaamsten zetel tusschen Nantes en Tours, en verwekte Aug. en Sept. 1855 onlusten in de omstreken van Angers. Sedert dies tijd
hoorde men van de M. niet meer spreken.
Zie M
MARIANEN.
Mariannen,
Marianum, stad op het oude Corsica. Zie het
art. BONIFACIO.
Marias (las Tres), 3 eilandjes in Stillen Oceaan,
westkust van Mexico (staat Xalisco); door Diego
Mendoza (1532) genoemd Islas de la Magdalena.
Mariaschein, dorp in Bohemen, 7 uren gaans
ten N. N. W. van Leitmeritz en 5 kwartier g. van
Teplitz ; 700 inw.; prachtige kerk, met een wonderdadig Maria-beeld, dat jaarlijks omstr. 30 a 40 duizend bedevaartgangers derwaarts trekt. Sedert 1853
een Jezuieten-collegie.
Mariastein, dorp in Zwitserland, kanton Solothurn, ruim 3 uren g. bezuidw. Bazel ; Benedictijner abdij, met wonderdadig Maria-beeld, druk bezocht door bedevaartgangers.
itiariaZell, 1) marktvlek in Stiermarken, kreis
Bruck, aan den Saltzabach ; 1000 inw.; rijke en
prachtige kerk, met een wonderdadig Maria-beeld,
dat jaarlijks p. m. honderd duizend bedevaartgangers derwaarts trekt. — 2) KleinM., in bet district
Poltenstein van den oostenrijkschen kreis UnterWienerwald ; 400 inw.; is ook door een wonderdadig
Maria-beeld eene bedevaartplaats, doch trekt op verre
na niet zoo vele geloovigen als het wereldvermaarde
M. (zie boven).
Maribb, stad op het deensche eiland Langeland ; 2000 inw.; haven.
Maridunum, stad in romeinsch Britannia, bij
de Demeten ; tegenw. Caermarthen.
Marie — Galante, een der fransche Antillen,
circa 3 vierk. mijlen groot, met 13,000 bewoners ;
hoofdplaats Grand-Bourg of Le Marigot. In 1493
werd M.-G. ontdekt door Columbus.

Marigny
Marion . . . ,
Marienbad,
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Zie de vorige blz., onder MARIA.
beroemde badplaats in den bo-

heemschen kreis Eger, distr. Tepl, 1932 vt. boven
de oppervlakte der zee; 700 inw.; is eerst sedert
1807 tot badplaats ingericht; van de vele minerale
bronnen te M., worden er zeven gebezigd ter genezing van verschillende lijders.
Marienberg, 1) stad in Saksen, 15 uren g.

bewesten Dresden; 5000 inw.; zilver- en tinmijnen ;
aluingroeven. — 2) dorp in Nassau, op den Westerwald ; 500 inw.
Marienburg, 1) stad in Pruisen, 13 uren g.
bezuidoosten Dantzig, aan de Nogat, en aan den
pruis. Oosterspoorweg ; 7600 inw.; eertijds de residentie van den grootmeester der Duitsche Orde,
wiens paleis, als een kostbaar gedenkstuk van oudduitsche bouwkunst, in 1824 geheel hersteld is.
Tusschen de Nogat en de Weichsel strekt zich de
zeer vruchtbare Iandstreek uit, die genoemd worth
Marienburgische Weider. In 1460 werd M. ingenomen
door Casimir IV ; in 1626 en 1655 door de Zweden.
— 2) marktvlek in Lijfland, aan het meer van M.,
11 a 12 mijlen bezuidw. Pskow ; 2000 inw.; bekend
als indertijd de verblijfplaats van haar, die later keizerin Catharina I van Rusland werd, en die !mar dit
vlek M. genoemd is het Meisje van Marienburg.
3) Marienbourg, stadje en vesting van den vierden
rang in de belgische prov. Namen, 13 uren gaans
bezuidw. Namen ; gesticht in 1542 door Maria van
Hongarije, landvoogdes der Nederlanden ; 1554 veroverd door de Franschen ; 1559 teruggegeven aan de
Spanjaarden, die M. in 1659 afstonden aan Lodewijk XIV. In 1815 ging M. voor Frankrijk verloren.
Marienthal, stad. Zie m—ERGENTHEIM.
Marienwerder, poolsch Kwidzin, stad in
Westpruisen, 15 uren g. bezuiden Dantzig, aan de
Kleine Nogat ; 7000 inw.; hoofdplaats van een regeeringsdistrict M.
Mariestad, ostad in Zweden, aan de uitwatering van de Tida-A in het Wenernmeer ; 2300 inw.;
is de hoofdplaats van het tan M., dat ook SkaraborgsIan genoemd wordt.
Marietta, stad in Ohio, graafschap Washington,
aan de iiitwatering van den Muskingun in den Ohio;
4500 inw.; aangelegd 1788, is M. de oudste stad van
Ohio.
Mariette (Aug. Edouard), fransch oudheidkundige, geb. 11 Febr. 1821 te Boulogne, sedert
1848 aangesteld bij het Egyptische museum te Parijs,
deed 1850-54 zijnen eersten wetenschappelijken
tocht naar Egypte, waar hij o. a. den Serapistempel
bij Memphis ontdekte, en waarvan hij in het licht
gaf: Choix des monuments et de dessins ddcouverts
pendant le deblayement du Serapeum (Parijs 1856).
Eene tweede reis naar de Nijllanden volbracht hij
1858-60.
Marigliano, stad in de napolit. prov. Terra
di Lavoro, 5 uren g. benoordoost. Nape's; 5000 inw.
Marignano, of Melegnano, marktvlek met 4000
inw. in Lombardije, aan den Lambro, vierdhalf uur
g. bezuidoosten Milaan. Be Guelfen en Gibellijnen
sloten hier den vrede van 1279. Frans I van Frankrijk bevocht bier 13 en 14 Sept. 1515 eerie gedenkwaardige overwinning op den hertog van Milaan en
de Zwitsers. De Oostenrijkers werden bier door de
Franschen verslagen 8 Juni 1859.
Marigny, vlek in 't fransche Kanaal-dept., 3
uren gaans bewesten St.-Lo; 1400 inw.
Marigny (Enguerrand de), eerste minister van
Filips den Schoone, geb. omstr. 1'260 in Normandie*,

had gedurende de gansche regeering van Filips den

Marigny

Marken

Schoone eene schier onbeperkte macht, hetgeen hem
een aantal benijders verwekte, aan wier hoofd stond
de graaf van Valois, des konings broeder; en zoodra
Filips gestorven was, deden ze bij diens zoon en opvolger Lodewijk (le Hutin) eene aanklacht tegen
M. wegens verkwisting van 's lands gelden. Zonder
zich te mogen verdedigen werd M. ter dood veroordeeld, en 1315 opgehangen aan de galg van Montfaucon, die hij zelf had laten oprichten.
Marigny (Carpentier de), een ijveraar van de
partij der Frondeurs, schreef verscheidene schotschriften tegen Mazarin. Men houdt hem voor den
schrijver van het beruchte vlugschri ft: Tuer un Tyran

Marius (Cajus), geb. 157 v. Chr. te Arpinum,
was de zoon van een landbouwer, en klom door zijne
dapperheid op tot romeinsch consul, welke waardigheid hij van 107 tot 85 v. Chr. zevenmaal bekleedde.
Hij versloeg (106) Jugurtha en Bocchus, (102) de
Teutonen bij Aquae Sextim, en verdelgde de Cimbren
in de Raudische velden bij Verona (101). Toen echter 88 v. Chr. Sylla consul geworden, en aan dezen
het opperbevel in den Mithridatischen oorlog opgedragen was, trachtte M. hem dat kommando te ontnemen, en hierdoor ontstond de eerste burgeroorlog.
Door Sylla buiten de wet verklaard, ontkwam M.
slechts met moeite naar Minturnw, en van daar naar
Afrika. Toen hij later hoorde, dat Cinna bezig was
eene omwenteling ten zijnen voordeele te bewerken,
keerde hij naar Italie terug (87 v. Chr.); met eene
bende van slechts duizend man sloot hij zich aan
bij Cinna, Sertorius en Papirius Carbo, die ellPaan
het hoofd van een gewapenden troep stonden, en
door hen bijgestaan, baande hij zich den weg tot
binnen Rome, liet daar gedurende 5 dagen moorden,
en werd ten zevenden male tot consul benoemd ; hij
was dit echter slechts 17 dagen, toen hij teugevolge
van onmatig wijn-drinken stierf. Al zijne macht had
M. te danken aan de democratische partij, waarvan
hij het hoofd en de vertegenwoordiger was. — M.
(Cajus), aangenomen zoon van den vorige, werd
consul 82 v. Chr., en hervatte den oorlog tegen Sylla,
doch werd door dezen verslagen bij Preneste, en
maakte toen uit wanhoop zelf een eind aan zijn leven.
Marivaux (Pierre Carlet de Chamblain de),
fransch tooneeldichter en romanschrijver, geb. 4
Febr. 1688 te Parijs, gest. aldaar 11 Febr. 1763.
Behalve zijne Oeuvres dramatiques (4 dln. Par. 1740)
verschenen na zijnen dood zijne Oeuvres completes
(12 dln. Par.1789 ; nieuwe editie 10 (1111.1827-30).
Mark, oorsproukelijk zooveel als merle of grenslijn, in de middeleenwen de benaming voor gansche
landstreken, die, door het Duitsche rijk op naburige
volken veroverd, door den keizer onder het bewind
van graven (markgraven) gesteld werden, en daarom
ook wet markgraafschappen heetten (zoo de M. Oostenrijk, de M. Brandenburg, de M. Sieeswijk, de M.
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n'est pas un crime (1658).
MarigOt (le), verscheidene plaatsen in de WestIndien : 1) op de noordoostkust van Martinique, 3
uren g. benoordw. La Trinite; een der beste havens
van het eil. — 2) hoofdpl. van het eil. Marie-Galante.
— 3) hoofdpl. van het fransche gedeelte van St.Martin, op de noordkust. — enz.
Marina (don Francisco Martinez), geb. 1757
te Saragossa, gest. 1833 als kanunnik te Madrid,
schreef als een ijveraar voor het constitutioneele
liberalismus o. a.: Ensayo histOrico-critico sobre la

antigua legislacion de los reinos de Leon y Castilla
(2e druk 3 dln. Madrid 1834) en Teoria de las Cortes
(2e druk 3 dln. Madrid 1821).
Maringu.es, stad in 't fransche dept. Puy-deDome, ruim 4 uren g. benoordw. Thiers ; 4500 inw.
Marini (Gaetano Luigi), ital. oudheidkundige,
geb. 10 Dec. 1742 te Santo-Arcangelo, opper-archivaris van den Heiligen Stoel te Rome, gest. 17 Mei
1815 te Parijs. Vooral waarde hebben van zijne werken Gli atti et monumenli de' fratelli Arvali (2 dln.
Rome 1795) en Papiri diplomatici (Rome 1805).
Z ie MARINO.
h
Marini (Giambattista), di.c..ter.
M
SAN-MARINO.
hli k Zie S
Marino,
Marino, oudtijds reeds om zijne vruchtbare om-

streken beroemd onder den naam van Marinum, stad in
Comarca van Rome, heerlijk gelegen ; 5600 inw.
Marino (Giambattista), ook wet Marini, italiaansch dichter, geb. 18 Oct. 1569 te Napels, gest.
aldaar 25 Maart 1625, bracht eenige jaren in Frankrijk door aan het hof van Maria de Medici, die hem
een jaargeld toelegde. Te Parijs (1623) gaf hij zijn
heldendicht Adone in het licht (nieuwe druk Londen
1789). Ook heeft men van hem Klinkdichten tegen
Murtola (1626),M innedichten en Mengelingen(1602).
Marino Faliero. Zie FALIERI.
Marinus, platonisch wijsgeer nit de 5e eeuw,
geb. in Syrie, studeerde de wijsbegeerte te Athene
onder Proclus, en werd 485 diens opvolger. Van al
zijne werken is niets anders tot ons gekomen dan
bet Leven van Proclus, o. a. in 't licht gegeven door
Boissonnade (Leipzig 1814).
Marinus, pausen. Zie MARTINUS.
Marinus van Tyrus, grieksch geograaf,
leefde waarschijnlijk in het laatst der le eeuw. Van
zijne werken is niets tot ons gekomen ; doch Gosselin heeft getracht het stelsel van M. op te sporen
naar hetgeen wij van hem weten door Ptolemeus.
Marion Delorme. Zie.e n-ELORIVE.
ViariOtte (Edme), fransch wis- en natuurkundige, geb. 1620 in Burgundie, gest. 12 Mei 1684.
Zijne werken verschenen te Leiden (2 dln. 1617).
Maritza, de Hebrus der ouden, rivier in europ.
Turkije, ontspringt op den Balkan, stroomt langs
Adrianopel, deelt zich in 2 armen, en valt, na 47 mijlen
loop, in de Egeische Zee, bij de moerassen van Enos.
Mariupol, stad in 't russ. gouvt. Jekaterinoslaw, aan de Zee van Azof; 7000 inw.

Moravie, de M. Lausitz, enz.). Zie overigens de artikels MARCK en MARCHE.

Mark (graven van der). Zie MARCK.
Mark (de), of de Merk, heette eertijds de

Aa

(tot 1039 toen Raginer, zijn graafschap Strijen in
twee deelen splitste, met deze rivier tot grenslijn of
mark tusschen beiden), rivier in Noord-Braband,
ontspringt te Koekhoven in het Antwerpsche, loopt,

langs Hoogstraten en Meersel, komt bij Strijbeek in
de nederl. prov. Noord-Braband, stroomt dan langs
Galder en Ginneken, komt in de stad Breda, loopt
vervolgens langs Terheyden, door de gemeente Zevenbergen, tot aan den mond van 't riviertje Keen,
neemt daar den main aan van Mark-en-Dintel, en
valt even beneden Dinteloord in het Volkerak.
Markelo, oudtijds Marclo, dorp in Overijsel,
5 kwartier gaans bewesten Goor, aan den straatweg
van Deventer naar de Duitsche grenzen ; 350 inw.
Marken, eiland in de Zuiderzee, tegenover
Monnikendam ; 750 bewoners, meest visschers ; telde
nog 16 buurten in 't jaar 1700, toen er 4 door de
zee weggespoeld werden ; het heeft er thans slechts
7. In 1420 werd het eiland M. door die van Kampen
overvallen, en grootendeels platgebrand ; ook van de
Westfriezen heeft M. veel te lijden gehad ; het is
zwaar geteisterd door brand 1667, 1706,1731,1810,
1819, en door watersnood 14 a 15 Nov. 1775 en
vooral 4 a 5 Febr. 1825.

Marken-binnen

Marmot

Marken binnen, dorp in Noord-Holland,
derdhalf uur g. benoordoosten Beverwijk ; 150 inw.
_ARQUESAS.
Markiezen-eilanden. Zie M
Marland, Maerlant of Maarlandt, voorrnalig
dorp in Zuid-Holland, bij Brielle, waarvan het de
haven was, werd bij de uitlegging van die stad binnen de maven getrokken ; vermoedelijk was dit dorp
de geboorteplaats van den dichter Jacob van Maerlant.
Marlborough, het oude Cunetio, stad in 't
engelsche graafschap Wilts, aan de Kennet, 31 uren
gaans bewesten Londen ; 3200 inw.
Marlborough (John Churchill, hertog van),
engelsch veldheer en staatsman, geb. 24 Juni 1650
te Ash in 't engelsche graafschap Devon, diende eerst
onder Conde en Turenne, bij een engelsch legerkorps
dat Engeland's koning Karel II als hulpkorps verschafte aan Lodewijk XIV in Vlaanderen, en onderscheidde zich bij het beleg van Nijmegen en van
Maastricht. Toen de hertog van York op den troon
kwam (onder den naam van Jacobus 11), werd John
Churchill, die dezen prins tot eersten beschermer gehad had, met gunsten overladen, hetgeen niet belette
dat hij een der eersten was, die de zijde van Jacobus II
verlieten tijdens de omwenteling van 1688. In 1702,
in den spaanschen successie-oorlog, werd hij door
koningin Anna (die koning Willem opgevolgd was)
benoemd tot opperbevelhebber over de vereenigde
legers van Engeland en de Nederlanden tegen Frankrijk, in welke waardigheid hij de Franschen noodzaakte spaansch Gelderland te ontruimen ; bij zijn
terugkeer in Engeland werd hij verheven tot hertog
van M. In het jaar 1704 versloeg hij den keurvorst
van Beieren te Schellenberg, verbrandde meer dan
300 dorpen in Beieren, en behaalde, gezamenlijk met
prins Eugenius, de beroemde overwinning van Hochstett (of Blenheim) 13 Aug. 1704 op den franschen
generaal Tallard en den keurvorst van Beieren. In
1706 versloeg hij Villeroi te Ramillies, en bemachtigde Ostende, Dendermonde en Ath ; in 1709 bevocht hij met prins Eugenius op Villars eene overwinning hij Malplaquet, nog roemrijker dart de beide
vorigen. Maar nu bad hij het keerpunt van zijnen
voorspoed bereikt ; want met den aanvang van het
jaar 1712 viel hij bij koningin Anna geheel in ongenade, omdat hij een aanhanger was van de Whigpartij ; ook beschuldigde men hem, dat hij er tot
eigen profijt behagen in schepte eenen oorlog te
rekken, waarvan naar bet einde verlangd werd door
de overwinnaars zoowel als door de overwonnenen.
In 1114 echter, nl. bij de troonsbeklimming van
George I, werd M. in al zijne waardigheden hersteld.
Hij stierf 17 Juni 1722. Hij was een groot veldheer,
maar zijne eerzucht en inhaligheid kenden Been grenzen. Zijne vrouw, die lang in hooge gunst stond bij
koningin Anna, maakte zich echter bij die vorstin
gehaat door haren onverdragelijken trots, en viel
dan ook 1712 tegelijk met haren man in ongenade.
Marlow (Great-), stad in 't engelsche graafschap Buckingham, aan den Teems, 13 uren gaans
benoordw. Londen ; 6500 inw.
Marlowe (Christopher), engelsch tooneeldichter, get. Fehr. 1563 te Canterbury, doodgestoken te Louden 16 Juni 1593, was de eerste, die
Doctor Faust op het tooneel bracht. De werken van
M. zijn in 't licht gegeven door Dyce (3 dln. Londen 1850).
Manly, ook Marly-le-Roi en Marty-la-Machine
genaamd, viek in 't fransche dept. Seine-Oise, aan
de Seine, 4 a 5 uren gaans bewest. Parijs en circa
2 uren g. benoorden Versailles; vroeger een beroemd
koninklijk paleis, dat in de omwenteling vernield

is. Te M. had men een vermaarden werktuigkundigen
toestel, die het water naar Versailles leidde, na bet
te hebben opgevoerd tot eene hoogte van 162 nederl.
ellen ; die toestel was onder de regeering van Lodewijk XIV vervaardigd door Rennequin-Sualem (van
1675 tot 1682); sinds lang niet meer in werking,
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werd die toestel 1826 vervangen door een stoomwerktuig.
Marmande, stad in 't fransche dept. LotGaronne, aan de Garonne, ruim 12 uren g. benoordw.
Agen ; 8500 inw.; goede haven ; is eene zeer oude
stad, die reeds vrij aanzienlijk was in de 8e eeuw ;
zij werd toen verwoest door de Sarraceenen ; in 1185
weder opgebouwd door Richard Leeuwenhart, werd
M. 1219 geteisterd door Amaury de Montfort ; te
vergeefs belegerd door Hendrik IV in 1577 en door
Conde in 1652.
Marmara, of Marmora (Zee van), bij de ouden
Propontis, eene binnenzee tusschen Europeesch en
Aziatisch Turkije, staat door de Straat der Dardanellen in gemeenschap met de Egeische Zee, en door
den Bosporus met de Zwarte Zee. Van het W. naar
het 0. is de Zee van M. 30 mijlen lang en bijna 10
mijlen breed, en vormt aan in oostzijde de diep in
de kust van Azle insnijdende golf van Ismid. Van de
vele eilandjes in deze zee is 't grootste het eiland1V.C.
met 4000 bewoners en de hoofdplaats M. (het oude
Proconessus).
Marmarica, later Akabet genaamd, het noordoostelijk gedeelte van de woestijn van Banat, landstreek in het oude Africa, tusschen Egypte en Cyrenaica, was slechts schraal bevolkt en niet zeer vruchtbaar, maar telde Loch in de eerste eeuw na Chr. 27
steden of vlekken, waarvan er 11 nabij de kust lagen.
Marmaros,comitaat van Hongarije, in 't noordwesten, ten N. en ten N. 0. begrensd door Galicie,
ten Z. door Zevenbergen, is circa 190 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 185,000 zielen, rijk aan bosschen
en zoutgroeven, en heeft tot hoofdplaats Szigeth.
Marmelade, stad op Haiti, 10 uren gaans
bezuidw. de Kaap.
Marmier (Xavier), fransch schrijver, geb. 1809
te Pontarlier, sedert 1846 bibliothecaris der Ste.Genevieve, werd inzonderheid bekend door zijne
critische geschriften over de duitsche en noordsche
letterkunde, o. a.: Etudes sur Goethe (Parijs 1835);
Histoire de la litterature en Danemark et en Suede
(Par. 1829); en vooral door de beschrijvingen van zijne
reizen in bijna al de landen der beschaafde wereld.
Marmol (Lodewijk), een spaansch schrijver,
geb. te Granada omstr. 1520, maakte den tocht van
Karel V naar Afrika mede, werd door de Mooren
krijgsgevangen gemaakt, en doorkruiste een groot
gedeelte van Noord-Afrika. In zijn vaderland teruggekeerd, gaf hij een belangrijk verhaal van zijne reizen in het licht in het Spaansch, later in het Fransch
vertaald door Perrot d'Ablancourt, onder dezen titel :
Description generale de l' A frique et Histoire des guerres
entre les Infideles et les Chretiens (1667). Men heeft
ook van M. (in 't Spaansch) eene .Geschiedenis van
den opstand der Mooren van Granada"(Malaga 1600).
Marmont (Auguste Frederic Louis V iesse de),
hertog van Ragusa, maarschalk van Frankrijk, geb.
20 Juli 1774 te Chatillon-sur-Seine (dept. Cote-d'Or)
uit adellijke ouders, was de zoon van een verdienstelijk olficier, werd aan de school van Chalons opgeleid
voor de dienst der artillerie, kwam bij beleg van
Toulon in kennis met Bonaparte, die hem als aidede-camp medenam naar ltalie, waar M. de grootste
dapperheid ten toon spreidde te Lodi en te Castiglione, vervolgens vergezelde hij Bonaparte naar Egypte
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(1798) op welken tocht hij, voor zijn heldhaftig
gedrag bij de vermeestering van de citadel van Malta,
bevorderd werd tot brigade-generaal. Later onderscheidde hij zich roemrijk in Italie, de Nederlanden
en Duitschland ; en voor zijne goede bevvindvoering
over Dalmatie werd hij tot hertog van Ragusa verheven. Na het gevecht bij Znaim 11 Juli 1809, dadelijk na den slag bij Wagram, verheven tot maarschalk, streed hij 1811 roemrijk in Spanje en 1813
bij Leipzig, kommandeerde 30 Maart 1814 met Mortier de korpsen, die Parijs moesten verdedigen, doch
werd geslagen, en sloot eigenmachtig eenen wapenstilstand met den russischen veldheer Barclay-deToIly, waardoor Napoleon genoodzaakt werd de acte
van abdicatie te onderteekenen. Door Lodewijk XVIII
werd M. met gunsten overladen; benoemd tot pair
van Frankrijk en later tot generaal-majoor der Garde,
leefde M. meest als ambteloos burger, nam 1830 met
Karel X de wijk naar buitenslands, en stierf 2 Maart
1852 te Venetie, als laatste maarschalk van het Eerste
Fransche keizerrijk. Ook als geleerde was M. beround ; en veel opzien verwekten zijne Mdinoires
(8 dln. Parijs 1856-57).
Marmontel (Jean Francois), fransch schrijver,
geb. 11 Juli 1723 te Bort in Limousin (dept. Correze) uit behoeftige ouders, werd aanvankelijk voor
den geestelijken stand bestemd, doch gaf de voorkeur aan de letterkunde, waarin hij zich eenen geachten naam heeft verschaft. Hij stierf te Abbeville
bij Evreux 31 Dec. 1799. De voornaamste zijner
werden zijn: Conies moraux (2 dln. Parijs ;1761);
Bilisaire (Par. 1767); Les Incas (2 dln. Par. 1777);
Podtique francaise (3 dln. Par. 1763); Eldments de
littdrature (6 dln. Par. 1787). Eene complete editie
van zijne Oeuvres bezorgde M. zelf (17 dln. 1786);
vollediger is die van Verdiere (18 dln. 1818). Door
de Saint-Surin werden in 1824 uitgegeven Oeuvres
choisies de M. (10 dln.).
_....ARMARA en MARMORICE.
Marmora. Zie M
MarMOriCe, ook Marmorizza, of Marmora, het
Physcus der ouden, stad in aziat. Turkije, in Anatolie,
in het zuidwesten, aan de Middellandsche Zee, 15
mijlen bezuidoosten Ghuzel-Hissar; veilige haven in
de baai van M.
Marmoutiers, duitsch Mauermiinster, stad in
't fransche dept. Benedenrijn, 2 wren g. bezuidoosten
Saverne, aan den voet van 't Vogesisch gebergte;
2600 inw.; met eerie benedictijner abdij, gesticht
817, opgeheven 1790.
Marmoutiers, twee benedictijner abdijen in
Frankrijk, van vvelke vooral de eerste beroemd is:
1) Martini nzonasterium, een half uur gaans van Tours,
gesticht door den heiligen Martijn, hisschop van

Chalons-sur-Marne. — Haute-M. (het departement), dat is: het dept. van de Boven-Marne, ge-

Tours; van deze abdij zijn nog ruiners aanwezig. —
2) Mauri monasterium ; zie de stad MARMOUT1ERS.
Marne, lat. Matrona, rivier in Frankrijk, ontspringt vijf kwartier g. bezuiden Langres, besproeit
de steden Chaumont, Joinville, St.-Dizier (waar zij
bevaarbaar wordt), Vitry, Chalons-sur-Marne, Epernay, Dormaus, Chateau-Thierry, La-Ferte-sousJouarre, Meaux, Lagny, Alfort, en valt bij Charenton
in de Seine. In hareu 59 mijlen langeu loop neemt
de M. o. a. de waterer in zich op van de Rognon,
Ornain, Ourcq, Blaize, Petit-Morin, Grand-Morin. 1)e
M. besproeit 6 departementen van Frankrijk, nl.:
Haute- Marne, Marne, Aisne, Seine-Marne, Seine-Oise,
Seine. — M. (het department), gevormd tilt het
middeldeel van Champagne, is 149 vierk. mijlen
groot, bevolkt met circa 386,000 zielen, ingedeeld
in vijf arrondissementen (Chalons, Epernay, Reims,
Menehould, Vitry-le-Francais), en heeft tot hoofdpl.

vormd uit het zuidoostelijkst gedeelte van Champagne
en een klein gedeelte van Burgundie, is bijna 114
vierk. mijlen groot, met circa 255,000 zielen bevolkt,
ingedeeld in drie arrondissementen (Chaumont, Langres, Vassy), en heeft tot hoofdplaats Chaumont.
zie SEINE-MARNE. —Seine
— M. (het departemeni);
_..ps van). Zie ALDEGONDE.
Marnix (Fin
Maroboduus. Zie MARBOD.
Maroccanen, de inheemsche bevolking van
het Maroccaansche rijk. Zie MAROCCO.
Marocco, of Marokko, bij de inlanders Merakasj
(d. i. de Getooide), versterkte stad in Noord-Afrika,
aan den voet van den meest met sneeuw bedekten
hoogsten berg van den Atlas, op den linkeroever van
den Tensift, in eene schoone vlakte vol palmboomen,
heeft omstr. 50,000 inw. en aanzienlijk handelsverkeer. In 1072 gesticht door de Almoravieden,
bereikte M. reeds spoedig eenen hoogen trap van
bloei ; volgens de Mooren beleefde M. een tijd, dat
de bevolking der stad een millioen zielen te boven
ging, waarvan men echter veilig twee derden kan
aftrekken als overdreven. Het is de hoofdstad van
het Maroccaansche rijk en tevens de residentie-stad
van den sjerif-sultan of keizer (die echter ook zeer
rlikwijls te Mequinez (Mekines) verblijf houdt). Het
keizerrijk M., bet machtigste rijk van geheel Maghreb, en wellicht van geheel Afrika, beslaat van dat
werelddeel het noordwesten, en wordt begrensd : ten
W. door Algerie, ten Z. door de Sahara, aan de twee
andere zijden door de Zee (Middell. Zee en Atlant.
Oceaan). Het keizerrijk 1%1. is 10,400 vierk. mijlen
groot, met eene bevolking, die veilig op tien millioen
rnenschen te schatten is. Dit uitgestrekte gebied, dat
doorloopen wordt door het Atlas-gebergte en zijne
vertakkingen, wordt voor twee derde gedeelten bewoond door nomaden-volkeren (stammen Arabieren
en Berberen), die (voornamelijk in het zuiden) slechts
in naam het oppergezag van den keizer van M. erkennen, en of in het geheel gees of slechts eene zeer

geringe schatting aan M. opbrengen. De regeeringsvorm van M. is onbeperkt despotiek ; de keizer (sedert 1859 Sidi-Mohammed, geb. 1803) voert den
titel van Emir-el-Moemenin, d. i. Vorst der Geloovigen, en dien van Khalifet-Allah-fi-chakihi, d. i. Stedehouder Gods op aarde. Het groote rijk M. wordt
door den Atlas in twee helften gescheiden, waarvan
de zuidwestelijke de provincien Tafilelt, Sedzjeimesa
en Darah bevat, terwijl de noordwestelijke helft uit
de koninkrijken Fez en het eigenlijk gezegde Marocco benevens de provincie Soes (Sus) bestaat. De
beide rijken Fez en M. zijn administratief ingedeeld
in 28 districten, die bestuurd worden door pachaas
en caids. — De geschiedenis van M. is tot in het
laatst der 15e eeuw nauw met die der Berberen (zie
BARBAR1,16) verbonden. Achtereenvolgend stood M.
ender bet gezag der Romeinen, der Vandalen, der
Grieken ; vervolgens onder dat der Arabieren (sedert
de 8e eeuw). In 1051 werd M. aan de fatimidische
kalifen ontweldigd door de AlmoraviedeR, die hunne
heerschappij uitstrekten over geheel Maghreb en over
Spanje. De Almoravieden werden achtereenvolgend
vervangen door de Almohaden (1129), door de Merinieden (1270), en eindelijk (1516) door de Sjerifs,
die beweerden reclitstreeks of te stammen van Mahomed. Under deze dynastie kwam M. tot zijn hoogsten trap van macht. In de 17e, 14e en 15e eeuw
herhaaldelijk beoorloogd door de Portugeezen, word
M. door hen niet moor verontrnst na de bloedige nederlaag, die ze leden in den slag van Alcacar-Quivir

Maroens
(1578). Reeds spoedig strekte M. zijne grenzen naar
het Z. nit tot Guinea, terwijl het ook het westelijk
gedeelte van Algerie bevatte. Omstreeks de helft der
17e eeuw stichtte Moelei-Sjerif de dynastie der
tweede Sjerifs, die nog tegenwoordig over M. regeei t.
De door wellust en wreedheid beruchte vorst uit
deze dynastie was Moelei-Ismail. Onder sultan
Moelei-Soliman, die van 1794 tot 1822 regeerde,
begon de toestand van M. zich eenigermate te verbeteren, doch verloor M. (1810) een gedeelte van
bet landschap Soes (zie Sini-HEyAm). Onder zijnen
opvolger, sultan Abd-ur-Rahman (1822-4859) had
de inbezitneming van Algiers door de Franschen
plaats, waardoor M. zoowel naar buiten als inwendig
in eenen staat van oorlog en onrust geraakte, die
eindelijk, toen de Maroccanen in 1844 onverhoeds
de Franschen aangetast hadden, uitliep op eenen
forweelen oorlog met Frankrijk, waarin de Maroccaansche armee 14 Aug. 1844 in den slag aan de
rivier Isly door maarschalk Bugeaud verpletterd
werd. Nadat in Nov. 1851 opnieuw geschillen (bornbardement van Sale) met Frankrijk plaats gevonden
hadden, in Dec. 1856 een tractaat van koophandel
met Engeland gesloten was, en Aug. 1859 Abd-urRahm'an's zoon, Sidi-Mohammed, den troon had
beklommen, eischte Spanje voor een aantal grieven
voldoening, en begun, toen die geweigerd werd, in
Dec. 1859, onder het opperbevel van O'Donnell, den
oorlog, die eindigde met den vrede van 26 April
1860, waarbij M. zich verbond aan Spanje 20 millioen piasters schadeloosstelling te betalen en eenige
kuststreken of te staan.
MarOens, de afstammelingen van gedroste negerslaven, die in het binnenland van Guiana in
Zuid-Amerika eenige onafhankelijke rijkjes vormen
of althans als onafhankelijke volksstammen leven.
Zie MARRONS.
Marokkanen. Zie MAROCCO.

Marokko. Zie MAROCCO.
Maroni, rivier in fransch Guiana. ZieMAnowiriE.

Maronieten, een yolk in Syrie, dat tevens
een bijzonder kerkgenootschap vormt. De M. bewonen het pachalik Tripoli en den Libanon, tusschen
de Nosairis ten N. en de Druzen ten Z.; ze hebben
bijna het geheele bergland Kesrawan in, en kunnen
150,000 zielen sterk zijn. Ze erkennen twee opperhoofden, nl.: den Klein-emir, die te Dzjebail (Byblos), en den Groot-emir, die te Kanobin op den Libanon resideert. Men doet het ontstaan der M. opklimmen tot het jaar 634 : de Arabieren destijds
Syrie overweldigd hebbende, nam zekere Jozef, vorst
van Byblos, met zijne onderdanen de wijk naar de
bergen van den Libanon, waar zij vervolgens gevestigd zijn gebleven. Later werden ze onderworpen
door de Turken, doch zijn tegen betaling van eene
jaarlijksche schatting onafhankelijk, en hebben sedert
1842 een eigen opperhoofd (vergelijk het artikel
DRUZEN). De M. beleden aanvankelijk het Monothelismus; volgens sommigen dragen ze hunnen naam
naar zekeren monnik Maron of Maro, die tusschen
de 5e en 7e eeuw geleefd moet hebben, en als de
stichter van de secte der M. te beschouwen is; volgens anderen hebben de M. hunnen naam ontleend
aan een voormalig vlek Maronia, dat sedert lang niet
meer bestaat. In den tijd der Kruistochten onderwierpen de M. zich aan den Roomschen Stoel en
bleven met Rome verbonden, terwijl hun een eigen
patriarch, hunne eigene gewijde taal, het huwelijk
der priesters, het gebrnik van de Nachtmaalskelk,
en meer andere bijzonderheden toegestaan werden.
De patriarch der M. heeft zijnen zetel op den Liba-
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non, in bet klooster KanBbin. Sedert 1584 bestaat
te Rome een door pans Gregorius XIII gesticht maronitisch seminarie, dat een aaatal beroemde mannen voortgebracht heeft, o. a. Abraham Ecchellensis,
Gabriel Sionita, verscheidene leden der familie Assemani, enz.
Marons, of Maron-negers. Zie de art. MAROENS
en MARRONS.
Maros, de oude Marisus, rivier in Zevenbergen
en Hongarije, ontspringt dicht bij de grens van Moldavie in den zevenbergschen stoel Csik, komt bij
Arad in de vlakte, wordt bij Karlsburg bevaarbaar,
en valt na een loop van 64 mijlen bij Szegedin in de
Theiss.
Maros, een der vijf Szekler-stoelen in Zevenbergen, heeft tot hoofdpl. Maros-Vasarhdly (duitsch
Markstadt of Neumarkt, nieuw-lat. Agropolis),I0 a ll
uren gaans benoorden Schassburg, aan de rivier Maros; 11,500 inw.; versterkt kasteel.
Maros, rivier op de zuidelijke landtong van het
nederl. 0. I. eiland Celebes, loopt in westelijke richting, en outlast zich in de Straat van Makassar.
Maros, adsistent-residentie in de residentie
Makassar van het nederl. 0. I. eiland Celebes; in M.
de sterkte M., in welker nabijheid (de vlakte van M.)
aan de nederlandsche troepen 18 Oct. 1824 eene
gevoelige nederlaag toegebracht werd door de in opstand zijnde Padries.
Marosia, eene romeinsche vrouw, dochter van
de eerste Theodora, trouwde omstr. 906 met Alberik, graaf van Tusculum en markies van Camerino,
door wiens dood zij reeds spoedig weduwe werd.
Hare schoonheid en hare kuiperijen verschaften haar
eenen grooten invloed op de aanzienlijke mannen
van Rome, zoodat zij naar willekeur beschikken kon
over liet hoogste gezag, en pausen aanstelde en afzette naar het haar behaagde. In 904 werd door haren invloed tot paus verkoren Sergius 111, met wien
zij in ontucht leefde, en die een zoon bij haar verwekte (den lateren paus Johannes XI). In 911 bracht
zij Anastasius HI op den pauselijken stoel, in 913
Landon. In 928 liet zij Johannes X afzetten, die door
den invloed van hare zuster Theodora (hare medestanderes naar 't gezag) tot paus verkoren was, en
dien afgezetten pans (Johannes X) liet zij vervolgens
met de hulp van haren tweeden man (Guido, hertog
van Toskanen) wurgen, en plaatste daarna in 931
den bij haar door Sergius III verwekten zoon op den
pauselijken stoel under den naam van Johannes XI.
Ten tweeden male weduwe, trouwde zij 932 met
Hugo van Provence, die koning van Italie geworden
was. Doch toen deze eens de onvoorzichtigheid begaan had aan Alberik, den oudsten zoon van Marosia,
eene oorveeg te geven, verschafte de daarover gebelgde
Alberik zich eenen aanhang under de romeinsche
jongelingschap, vermoordde de lijfwacht van zijnen
schoonvader, die zelf zijn behoud zocht in de vlucht,
zoodat Alberik zich van bet bewind meester maakte,
waarop hij zijne moeder gevangen liet zetten in het
kasteel San-Angelo, waar zij gekerkerd bleef tot aan
haren dood.
Marot (Clement), fransch dichter, geb. te Cahors 1495, was eenigen tijd kamerdienaar bij Frans I,
en stierf na een leven vol wisselvalligheden te Turijn
1544. De ongekunstelde, lieve toon, zooals die, welke
in zijne dichtstukken heerscht, is naar hem bestempeld met den naam van Style Marolique.Eenenieuwe
editie van M.'s gedichten leverde Lacroix (3 dln.
Parijs 1824). — M. (Jean), wader van den vorige,
geb. 1463 te Mathieu, gest. 1523, was kamerdienaar
bij Frans I, en is insgelijks als dichter bekend.
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Maroth, vermeld Micha 1: 12.
Maroto (don Rafael), geb. 1785 te Conca in

de Marsen ten W., de Vestijnen ten N.; ze hadden
tot voornaamste steden Aternum, Teate, Corfinium;

Murcia, een der voornaamste carlistische veldoversten in den spaanschen burgeroorlog, inzonderheid
bekend door het sluiten van het verdrag van Bergara
(31 Aug. 1839), waardoor aan den burgerkrijg een
einde gemaakt werd. In het begin van 1847 stierf
M. in Chili (in Zuid-Amerika), werwaarts hij zich
begeven had om de veelvuldige hatelijkheden te ontgaan, waaraan hij wegens zijne vroegere loopbaan
blootstond.
Marowijne, ook wel Marowine, en bij de Franschen Maroni genaamd, eene rivier in Guiana, ontspringt in het Tumacumaque-gebergte, stroomt eerst
in noordoostelijke, vervolgens in noordelijke richting,
scheidt Nederlandsch Guiana van Fransch Guiana,
en valt na ruim 120 mijlen loop in den Ad. Oceaan.
Marozia. Zie m—AROSIA.
Marpessus, tegenw. Marpeso, gebergte op het
eiland Paros, vermaard door het kostelijke marmer,
dat er gegraven wordt.
Marquesas, fransch Marquises, d. i. Marklezen-eilanden, eene groep eilanden in den Grooten
Oceaan, vormt bet zuidoostelijk gedeelte van den
Mendana-archipel, en bevat o. a. de eilanden Tatoelwa of Magdalena, Tahoeata of Christina, Ohiwaoa
of Dominica, enz. Somwijlen verstaat men onder den
naam van M. tevens de noordwestelijke groep (in
1791 ontdekt door Etienne Marchand, die ze noemde
Iles de la Revolution; ze beeten tegenwoordig
Washington-eilanden), waarin het eiland Noekahiwa
ligt. De beide groepen zijn bevolkt met omstr. 25,000
bewoners. Vier der M. zijn 1595 ontdekt door Mendana, en ontvingen den naam M., ter eere van
marktes Mendoza, onderkoning van Peru ; de overige
werden 1774 ontdekt door Cook. In 1842 werden
Noekahiwa en Tahoeata bezet door de Franschen.
Marquise, het oude Marti , stad in 't fransche
dept. Pas-de-Calais, 3 uren gaans benoordoosten
Boulogne ; '2700 inw.
Marquises, eilanden. Zie MARQUESAS.
Marradi, stad in de toscaansche prov. Florence,
ruim 11 uren g. benoordoosten Florence, aan den
Lamone; 8000 inw.
Marrast (Armand), fransch republikein, geb.
5 Juni 1801 te St.-Gaudens, behoorde na de Juliomwenteling onder de voornaamste publicisten van
Frankrijk, werd 1834 in het April-proces betrokken,
vluchtte naar Londen, keerde 1838 naar Parijs terug,
stood aan het hoofd van het dagblad de ) , National",
totdat hij in 1848 adviseerend lid van 't voorloopig
bewind en moire van Parijs werd. Sedert 15 Mei
1848 presideerde hij de Constituante, ging echter
1849 ambteloos !even, en stierf 10 Maart 1852. Met
Dupont gaf hij (1835) Fasces de la revolution francaise
in bet licht.
Marrons, een naam, volgens sommigen afgeleid van Marcel (de rivier, die Fransch en Nederlandsch Guiana van elkander scheidt), volgens anderen van het spaansche wooed Marrow (wild varken);
't is de naam van gevluchte negerslaven ell hunne
afstarnmelingen, die zich in de bosschen ophouden.
Zle MAROENS en BOSCHNEGEBS. — M., zoo vvorden
ook genoernd de bewoners van den berg Cenis in
Savoje, en aan hun bedrijf (wegivijzen, pakkendragen, enz.) geeft men den naam van marroneeren.
Marrubium, tegenw. San-Benedetto, stad in
het oude Italie, op den oost-oever van het meet.
Fucino, was de hoofdstad der Marsen.
illarrucijnen, lat. Marrucini, een sabelliscli
yolk in bet oude Italie, tusschen de Pelignen ten Z.,

ze namen deel aan den Samnitischen bond tegen
Rome (309), doch werden tot onderwerping gebracht
305 v. Chr.
Marrum, of Merrum, aanzienlijk dorp in Friesland, 3 uren g. henoorden Leeuwarden ; 1200 inw.
Marryat (kapitein Francis), engelsch zeevaarder en romanschrijver, geb. te Londen 10 Juli 1792,
sedert 1806 in engelsche zeedienst, gest. 2 Aug. 1848
te Langham in Norfolk, was de zoon van een rijk
west-indisch koopman, en heeft zich een europeeschen naam verschaft door zijne zeeromans. In 1839
gaf hij in het licht het DDagverhaal van eene reis in
Amerika", met pikante opmerkingen over de zeden
en instellingen van dat land, waardoorhij eene hevige
verbolgenheid tegen zich gaande maakte in de Vereenigde Staten.
Mars, of Mayors, bij de Grieken Ares, god van
den oorlog, was een zoon van Jupiter en Juno, of
(volgens Ovidius) van Juno alleen. De Romeinen beschouwden M. als den vader van Romulus en Remus,
en hadden de eerste maand van him jaar naar hem
genoemd. Volgens de fabel was M. de begunstigde
minnaar van Venus, met wie hij overrotnpeld werd
door Vulcanus, die beiden in een net ving. In den
Trojaanschen oorlog werd M. gekwetst door Diomedes.
Mars (Anne Francoise Hippolyte Boutet-Monvel,
genaamd Mademoiselle), geb. 9 Fehr. 1779 te Parijs,
beroemd fransch tooneelspeelster, debuteerde op haar
13e jaar, speelde sedert 1812 de coquetten in de
blijspelen, vervulde op lateren leeftijd ook met talent
sommige rollen in treurspelen, verliet eerst voor
goed het tooneel in 1841, en stierf te Parijs 20 Maart
1847.
MarSaC, 1) stad in 't fransche dept. Puy-deDome, 2 uren gaans bezuiden Ambert, aan de Dore;
3000 inw. — 2) vlek in 't fransche dept. Dordogne,
1 uur gaans bewesten Perigueux; 600 warme
bron.
Marsaglia, vlek in Sardinie, aan den weg van
Pignerol naar Turijn. Bij M. versloeg Catinat 4 Oct.
'1693 Victor-Amedeiis en prins Eugenics. Men heeft
dit M. wel eens verward met een ander M., 4 uren
gaans benoordoosten Mondovi.
Marsaille, fransche naam van Marsaglia.
Marsal, het oude Budatiiirn of Marsallum, stad
in 't fransche dept. Meurthe, aan de Seille, 1 uur
gaans beoosten illoyenvic; 1600 inw.; was eertijds
eene gewichtige lotharingsche vesting.
Marsala, het oude Lilytn -eum, zeestad en vesting in de sicil. prov. Trapani, 19 mijlen bezuidw.
Palermo, een weinig benoorden de uitwatering van
het riviertje M., met haven en 25,500 inw.; in den
tijd der Bomeinen had M. de voornaamste haven
van Sicilie, die echter in 1532 vernield werd door
Karel V, om haar niet in handen van de Turken te
laten vallen.
MarSalqUivir, of 'Mrs-el-Kebir, d. i. de
Groote Haven, Portus Magnus bij de ouden, stad in
West-Algerie, aan de Zee, 2 uren plans beoosten
Oran; 4500 inw.; citadel; werd in 1506 hemachtigd
door de Spanjaarden, en 1732 weder aan hen ontweldigd.
Marsan, landschapje in Gascogne, beoosten d e
LandesbwtGrnAmagc,hdto
hoofdplaats Mont-de-Marsan, was eerst een viconite,
en behoorde in de 10e eeuw aan de hertogen van
Gascogne, kwam [118 door liuwelijk in de familie
der graven van Bigorre, werd later eigendorn van het,
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huis van Lotharingen, en heeft zijnen naam gegeven
aan een der takken van dat geslacht. Tegenwoordig
maakt M. deel nit van het fransche dept. Landes.
Marsberg (Ober- en Nieder-), twee bij elkander liggende steden in het pruisische reg.-district
(en 7 mijlen beoosten de stad) Arnsberg, kreis
Brilon, aan de Dieniel ; saraen 4000 inw.
Marschner (Heinrich), duitsch opera-compofist, geb. 16 Aug. 1795 te Zittau, studeerde eerst
de rechten te Leipzig, doch wijdde zich al spoedig
geheel aan de muziek, werd 1823 muziek-directeur
te Dresden ; en nadat hij later weder eenigen tijd te
Leipzig gewoond had, ging hij 1832 als directeurgeneraal der muziekschool naar Hanover, waar hij,
1859 eervol ontslagen, 14 Dec. 1861 stierf. Voornaamste operaas: zVampyr, ))Tempelier en Jodin",
Hans Heiling", enz. Men heat van hem ook een
groot aantal liederen gecomponeerd. M. (Adolf
Eduard), bloedverwant van den vorige, heeft zich
doen kennen als liederen-componist, was geb.
Maart 1810 te Griinberg in Silezie, is gest. 9 Sept.
1853.
Marsden (William), engelsch orientalist, geb.
1755 in Ierland, gest. 1837, bekleedde verschillende
betrekkingen in lndie, was engelsch resident te Benkoelen op Sumatra, vervolgens onder-secretaris der
admiraliteit, en nam 1807 zijn ontslag nit 's rijks
dienst, om zich geheel aan de stud ie te wijden. Men
heeft van hem : History of Sumatra (Londen 1783 ;
2e drub 1812); eene Spraakkunst en een Woordenbock der Maleische taal (1812), welke twee boeken
eene taal, die tot dusverre bijna in 't geheel nog niet
beoelend was, binnen 't bereik der taalstudie brachten.
Marsdiep, de zeeengte, die het eiland Texel
van het vasteland scheidt.
Marseillaise, het fransche krijslied. Voor vervaardiger en componist van de M. houdt men Houget
de Lisle, in 1792 officier der genie te Straatsburg,
(lie, gedurende bet keizerrijk vergeten, eerst na de
Juli-ornwenteling weder erkenning vond, en 26 Juni
1836 stierf. Later heeft men beweerd, dat de muziek
der M. niets anders was dan eene kopie van het
Credo der Missa solennis 11°. 4, gecomponeerd door
Holtzmann, waarvan bet manuscript teruggevonden
was door zekeren Hamma, organist to Meersburg.
Marseille, I) bet oude Massilia, stad in Frankrijk, hoofdplaats van het dept. Monden van de Rhone,
een der voornaamste zeehandelsteden van Europa,
aan eene bocht der Middellandsche Zee; 319,000
inw.; de kathedraal van M. is de oudste kerk van
Gallie ; de haven van M. wordt beschermd door twee
Porten, en voor de reede verheft zich, op de klip If,
de vesting Château-dif. Ms volkplanting van Phoceers werd M. gesticht omstreeks 6 eeuwen v. Chr.,
stichtte zelve verscheidene steden in den omtrek
(Agde, Antibes, Nice, enz.), en decide de koopvaart
in de Middellandsche Zee met Carthago: de vloten
van M. gingen tot in den Atl. Oceaan, en sommige
zelfs tot in de Oostzee. Reeds vroegtijdig de bondgenoot van Rome, gaf M. aan de Romeinen aanleiding
orn Gallia te veroveren, doordien het hunne hulp
inriep tegen de Liguren (153) , vervolgens tegen de
Cavaren (125 v. Chr.). Bij de tweede vorming van
het romeinsche wingewest Gallie, werd M. niet daarin
begrepen, maar Weer eene vrije stad, bondgenoot van
Rome. Toen de oorlog tusschen Pompejus en Cesar
uitbarstte, wilde M. ouzijdig blijven, en werd belegerd en ingenomen door de troepen van Cesar (49
en 48 v. Chr.). Reeds spoedig weder toenemende in
bloei, had M. twee beroernde scholen ten tijde van
het keizerrijk. In de 8e eeuw werd M. verwoest door

de Arabieren, en herstelde zich slechts langzaam.
Feitelijk werd M. eene republiek, tijdens de inlijving
van het koninkrijk Arles bij het keizerrijk ; doch in
de 13e eeuw werd M. onderworpen door Karel van
Anjou, graaf van Provence. Eenige voorrechten, die
de stad nog behouden had, werden haar in 1660
door Lodewijk XIV ontnomen. In 1720 en 1721 werd
M. geteisterd door eene verschrikkelijke pestziekte.
Het is de geboorteplaats van Pytheas en van Petronius; wijders van H. d'Urfe, Puget, Plumier,
Mascaron, Dumarsais, Th. Barthe, Barbaroux. —
2) dorp of vlek in bet fransche dept. Oise, 4 a 5
uren gaans benoordw. Beauvais; 800 inw.
Marsen, lat. Marsi, 1) een sabellisch yolk in
het nude Italie; ze woonden bezuidw. de Vestijnen
en de Marrucijnen, in het bergland condom bet meer
Fucino, en paalden ten Z. aan Latium ; hunne hoofdstad was Marrubium. Men hield hen voor de dapperste krijgsliedeu van Italie ; vandaar het spreekwoord
Nec de Marsis, 'nec sine Marsis posse triumphari. Om
het romeinsche burgerrecht te erlangen, traders de
M. anno 91 v. Chr. in bondgenootschap met de Samnieten tegen Rome, en in dien verdelgenden Bondgenooten-oorlog of Marsisehen oorlog werden ze door
Cnejus Pompejus Strabo onderworpen. — 2) M. of
Maresaten, een germaansch yolk aan den BenedenRijn, nam met de Cherusken een belangrijk deel aan
den Varus-slag.
Marsena, een der zeven vorsten van koning
Ahasveros. Zie CARSENA.
Marsh (James), engelsch scheikundige, geb.
1790, gest. 21 Juni 1846 te Londen, liet zijn gezin
bijna in volslagene armoede achter, in weerwil dat
hij een beroemden naam had, vooral door zijne uitvinding van het naar hem genoernde apparaat, om
de aanwezigheid van de minste of geringste hoeveelheld arsenicurn to ontdekken.
Marsh (Anne Caldwell, gehuwd met den bankier
M., dus mevrouw), geb. ornstr.1799 in Staffordshire,
trad 1834 als schrijfster op, en schreef een aantal
romans, die met graagte gelezen werden.
Marshall's eilanden, twee groepen eilanden in noordwestelijk Polynesie (Micronesie), de westelijke groep bevat de Ralik-, de oostelijke groep de
Radak-eilanden.
Marsico, naam van twee steden in het Napelsche : I) M.-1V(1am, in de prov. Principato citeriore,
11 a 12 uren g. benoordoosten Policastro ; 6000 inw.
— '2) M.-Vetere het oude Abellinum Marsicum, in de
puny. Basilicata, 8 uren gaans bezuidw. Potenza ;
7000 inw.
Marsigli (Ludovico Fernando, graaf van), geograaf en natuurkundige, geb. 10 Julif658 te Bologna,
trad in oostenrijksche dienst, rnaakte verscheidene
veldtochten Leger' de Turken mede, en werd 1683
gevangen genomen door de Tartaren. Toen hij weder
in vrijheid gesteld was, werd hem de verdediging van
Alt-Breisach toevertrouwd (1703), welke vesting hij
echter zonder eenige tegenweer aan den vijand overgaf ; deswege van zijne militaire rangen vervallen
verklaard, wijdde hij zich geheel aan de wetenschap,
en stierf te Bologna 1 Nov. 1730. Van zijne indertijd
geachte werden, verdient inzonderheid melding eene
in 't Latijn gestelde geographische en historische
beschrijving van den Donau (6 dln. 's-Rage 1726).

,,

—

Marsilio Ficino. Zie .F1 CINO.
Marsilius, een musulmansch veldoverste, vermaard in de kronijken, is niemand anders dan AbdelMelek-ben-Omar (zie dien naam dl. 1, blz. 17).
Marsische oorlog, ook Bondgenooten-oorlog genoemd. Zie OORLOG.
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Marsivan, bet oude Euchaites, later genaamd
Theodoropolis, stad in aziat. Turkije, 23 mijlen benoordw. Siwas; 2400 inw.; overwinning van Job.
Zimisces op de Bulgaren.
Manna, 1) oude naam van 't utr. dorp Maarssen. — 2) M., of Marsana, oude naam van 't limb.
dorp Meerssen.
Marssum, of Marsum, dorp in Friesland, 3
kwartier gaans benoordw. Leeuwarden ; 600 inw.;
bij M. 18 Aug. 1397 een bevig gevecht tusschen de
Schieringers en Vetkoopers. Zie verder MARSUM.
Marston, havenplaats op bet sleeswijksclie
eiland Aroe ; 2600 inw.
Marston Moor, eene vlakte in bet engeische
graafschap York, omstr. 3 uren g. benoordw. York,
bij Tockwith ; beslissende overwinning van de Parlements-troepen op de Royalisten 2 Juli 1644.
Marsum, 1) dorp in Friesland ; zie MARSSUM.
— 2) dorp in de prov. Groningen, 10 minuten gaans
benoordoosten Appingedam ; omstr. 1640 een korten
tijd de woonplaats van den 1637 uit Groningen gebannen vermaarden Mennoniet Uko-Wallis. — 3) in
't !even van Willibrordus vermeld als eene plaats,
die anno 720 aan den mond der Maas lag (waarschijnlijk op den linkeroever, doch men weet niet waar).
Marsveld, de groote vlakte hij Parijs (zie
CHAMP-DE-MARS, dl. 1, blz. 691), waar 1 Juni 1815
door keizer Napoleon I de vermaarde vergadering
werd gehouden, die bekend is onder den naam van
Champ-de-Mai, en waar in 1867, under keizer Napoleon III, de groote Wereldtentoonstelling werd gehouden, waaraan Europa het hoofdzakelijk te clanken heeft, dat de vrede tot op dit oogenblik (Sept.
1867) nog niet gestoord is geworden, daar het de
glorie van het tweede fransche keizerrijk was, die
tentoonstelling, die bijna alle gekroonde hoofden der
wereld naar Parijs Iokte, rustig te laten afloopen.
Marsyas, rivier in Phrygie, viel bij Celene in
den Meander.
Marsyas, een Phrygier, geb. te Celene, een
meester in 't bespelen van de fluit, had de vermetelheid Apollo uit te dagen tot eenen wedstrijd, doch
werd eerst door dien god overwonnen en toen aan
een boom opgehangen en leveed gevild. Zijn naam
werd aan de rivier gegeven, waarbij dit een en ander
plaats had.
Martaban, britsch 0. I. prov. aan de westkust van Hindostan, aan de Golf van M., is 570 vierk.
mijlen groot, heeft omstr. 127,000 bewoners, en,
werd 1826 door de Birmanen aan de Engelschen afgestaan. De stad en vesting M., aan den Salwen,
14 uren g. van de uitwatering Bier rivier en 4 uren
gaans benoordw. Maulmain, eertijds eenebloeiende
en volkrijke stad, doch thans slechts 6000 inw. tellende, was bij den vrede van Yandahoe (24 Febr.
1826) aan de Birmanen teruggegeven, doch werd,
in den volgenden oorloo. tegen hen, 5 Mei 1852
stormenderhand door de Engelschen
'
hernomen.
Martel, stad in 't fransche dept. Lot, 7 uren g.
heoosten Gourdon; 3000 inw.
Martel (Karel-). Zie KAREL, dl. H, blz. 250.
Martene (Edmond), geleerd benedictijnermonnik, geh. 1654 te St.-Jean-de-LOne, gest. 20
Juni 1739. Voornaamste werken : Thesaurus novus
anecdotorum (5 dln. Parijs 1717) en Veterum scrip—

torum et monumentoruni historicorum, dogmaticorvm
et moralium amplissima collectio (9 dln. Parijs 1724

—33).

Martens (George Friedrich von), diplomaat
en publicist, geb. 22 Fehr. 1756 te Hamburg, eerst
prof. te Gottingen, vervolgens 1808-13 westfaalsch

Martigny
staatsraad, werd 1814 hanov. geheim-kabinetsraad
en 1816 bondsdags-gezant te Frankfort, waar hij
21 Febr. 1821 stierf. Zijn voornaamste werk is
het Recueil des traites (2e druk 8 dln. Gottingen
1817-30), voortgezet in 't Nouveau recueil (16 dln.
Gottingen 1817-42) en in 't Nouveau supplement
(3 dln. Gott. 1839-42) van K. v. Martens, Saalfeld
en Murhard, loopende tot 1839. Eene verdere voortzetting vormt Murhard's Recueil general des traites
(12 dln. Gott. 1832-43), waaraan zich dan weder
aansluiten de Archives diplomatiques (1854 en v.)
van Murhard en Pinhas. — M. (Karl von), neef van
den vorige, minister-resident van Weimar, gest. te
Dresden 28 Maart 1863, heeft zich als een waardig
navolger van den vorige doen kennen door : Guide
diplomatique (4e druk 2 din. Leipzig 1851); Causes
Mares du droit des gens (2e druk 4 dln. Leipzig
1858-59): en Recueil manuel et pratique de trades
(5 dln. Leipzig 1846-49).
Martens (Thierry), de Nederlandsche Aldus bijgenaamd, geb. omstr. 1450 te Aalst (Alost) bij Brussel, richtte daar 1473 eene boekdrukkerij op, stierf
23 Mei 1534, en werd door het nageslacht vereerd
met een gedenkteeken, dat 7 Juli 1856 te Aalst onthuld word.
Martha, zuster van Lazarus en van Maria van
Bethania; Luc. 10: 38, 40, 41 ; Job. 11: 1 en v.;
12: 2.
Martha's Vineyard, een eiland aan de
zuidkust van Massachusetts, is maim vier mijlen lang
en heeft 4400 bewoners in drie dorpen, van welke
Edgarton 't voornaamste is.
Martialis (Marcus Valerins), romeinsch dichter, geb. omstr. 40 na Chr. te Bilbilis in Spanje,
kwam onder Nero naar Rome op 23-j. leeftijd, hield
daar verblijf gedurende 35 jaren, en keerde toen
naar zijn vaderland terug, waar hij omstr. het jaar
103 stierf. De beste editie van zijne 14 boeken epigrammen leverde Schneidewin (2 dln. Grimma 1841;
Leipzig 1853).
Martianus Capella. Zie CAPELLA.
Martignac (Gage, vicomte de), geb. 1776 te
Bordeaux, eerst advocaat aldaar, werd, na sedert
den terugkeer der Bourbons (1814) verscheidene
ambten bekleed te hebben, in 1824 verheven tot
vicomte, en 9 Febr. 1829 als minister van binnenl.
zaken aan het hoofd van het bewind geplaatst ; zijne
poging om de partijen tot elkander te brengen mislukte, en hij nioest 8 Aug. 1829 aftreden. Na de
Juli-omwenteling nam hij in het proces tegen het
omvergeworpene ministerie de verdediging van Prins
Polignac op zich, en stierf 3 Maart 1832. Na zijnen
dood verscheen van hem in het licht: E ssai historique
sur la revolution d'Espagne et sur l'intervention de

1823 (3 din. Parijs 1832).
Martigne, naam van twee fransche steden
I) M.-Briant, dept. Maine-Loire, 3 uren g. van Done;
2100 inw.; minerale bronnen. — 2) M.-fer-chaud,
dept. Ille-Vilaine, mini 3 uren gaans van Mayenne ;
3800 inw.
Martigny, duitsch Martinach, het Ocloduvus
der ouden, kleine stad in 't zwits. kanton Wallis,
aan de Dranse, 7 uren g. bewesten Sion ; 13rq1 inw.;
Iced veel door de overstrooming van 1818. 'I'egenover M. het dorp La-Batie met prachtige ruinen van
een tasted, op welks hoogen toren men een !!eerlijk
vergezicht heeft over het Rhone-dal. Bij het naburige
vlek Martigny-le-Bourg (1100 inw.) eene oude (roineinsche) waterleiding, die 1822 in brnikbaren
staat gebracht is, en zoowel dat vlek als de stad M.
van drinkwater voorziet.

artigues
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Martigues (les), stad in 't fransche dept. Monden van de Rhone, 9 urea g. bezuidw. Aix ; 8500
mow.; gebouwd op eenige eilandjes aan den ingang
van den Etang-de-Berre, is M. eene zeer oude stad,
vermoedelijk de Maritime Colonia, die de hoofdstad
is geweest der Anatiliers.
Martin, een heilige en vijf pausen. Zie MARTINUS.
Martin (Francois), gonverneur van Pondichery,
stichtte voor de Franschen die kolonie in 1683, had
aan de Hollanders het hoofd te bieden, en capituleerde 1693, na eene heldhaftige verdediging. Bij
den vrede van Rijswijk (1697) kwam Frankrijk weder in 't bezit van die kolonie, en toen werd M. benoemd tot president van den Hoogen raad aldaar ;
hij stierf 1726.
Martin (Claude), generaal-majoor in dienst der
Engelsch 0. I. Compagnie, geb. 1732 te Lyon (in
Frankrijk), was de zoon van een kuiper, die geeit
fortuin bezat. In 1756 vertrok M. naar Indic, met
Lally-Tollendal; doch de strengheid van dien gene
Taal was niet naar den smaak van M., zoodat deze
deserteerde, en in dienst trad van de Engelsch O. 1.
Compagnie, hij welke hij zich derwijze door zijne
dapperheid onderscheidde, dat hij opklom tot kapitein, kolonel (1790), generaal-rnajoor (1796); hij
vocht tegen Tippoe-Saib, en verwierf de gunst van
den nabob van Oude (Audh), aan wiens hof hij allengs bezitter werd van een kolossaal vermogen, zoodat hij bij zijnen dood (1800) eene fortuin naliet
van omstr. 12 millioen francs. Hij vermaakte aanzienlijke legaten aan de steden Luckuow, Calcutta
en Lyon, om er inrichtingen voor onderwijs aan
minvermogenden te stichten ; uit dat legaat werd te
Lyon eene school voor koophandel en nijverheid gesticht, die daar nog tegenwoordig in volten bloei is
en den warn draagt van La Martiniere.
Martin (A ime), fransch letterkundige, geb. 1786
te Lyon, gest. 1847. Leerling en vriend van Bernardin de St.-Pierre, verzamelde M. de werken van dien
grooten schrijver (12 dln. 1817-19), verdedigde
zijne nagedachtenis, trouwde zijne weduwe en adop
teerde zijne dochter.
Martin (Eon Louis Henri), fransch geschiedschrijver, geb. 20 Febr. 1810 te St.-Quentin (dept.
Aisne), aanvankelijk bestemd voor het notariaat, trad
1810 op als schrijver van historische romans. Reeds
spoedig echter wijdde hij al zijne krachten aan de
geschiedenis uitsluitend, en van 1833 tot 1836 verscheen in 't licht zijne Histoire de France (15 din.),
van welk belangrijk werk een onveranderde tweede
druk noodig werd, waarna het door M. omgewerkt
werd tot eene 3e editie (19 dln. 1837 54). terwiji
eindelijk een opnieuw door M. omgewerkte 4e
druk daarvan verscheen in 16 din. (1855-1860).
Martina, stad in de napolit. prov. Otranto, 8
uren gaans ten N. N. 0. van Taranto; 14,500 inw.
Martinach, duitsche naam van Martigny.
Martineau (Harriet), engelsche schrijfster,
geb. 12 Juni 1802 te Norwich, leverde, behalvereisbeschrijvingen, als hare voornaamste werken: o. a.
Illustrations of political economy (9 dln. Londen
1832-34) ; History of England (2 dln. Londen
1851) ; England and her Soldiers (Londen 1859).
Martinengo, marktvlek in de lombard. prov.
Bergamo, ruim 4 uren gaans bezuidoosten Bergamo;
5000 inw.
Martinez de la Rosa (Francisco), spaansch
staatsman en dichter, geb. 10 Maart 1789 te Granada, bracht als bestrijder van het absolutismus
herhaalde malen een geruimen tijd in ballingschap
door, was na den dood van Ferdinand VII minister
-
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(1834-36), Y ► etgeen hij reeds in 1821 geweest was,
liet de regentos Maria Christina het door hem ontworpen Estatulo Real geven, bekleedde daarop eenige
gezantschapsposten, was 1843-46 lid van het kabinet Narvaez, en 1847-1851 herhaaldelijk spaansch
gezant te Pa rijs. Tot 1854 was hij als constitutioneel
werkzaam in de Eerste kamer, werd 1857 vicepresident en 1859 president van den staatsraad, en
stierf 7 Febr. 1862. Onder zijne Obras (5 dln. Parijs
1844-46) bevinden zich, behalve eenige dramaas
en de roman Is abel de Solis (3 dln. Madrid 1837-40)
zijne .Poesias" (2e druk Madrid 1847) en de historische geschriftert,:: Hernan Perez del Pulgar (Madrid
1834) en Espili.itu del siglo (10 dln. Madrid
1835-5'1).
Martinique, een der Kleine Antillen , na
Guadeloupe de helangrijkste bezitting der Franschen
in West-Indic , met circa 138,000 zielen bevolkt,
is 18 vierk. nrijlen groot, in twee deelen gesplitst
(Basse-Terre em Cabes-Terre) en heeft tot hoofdpl.
Fort-de-France of Fort-Royal op de westkust. Zeer
onderhevig aan aardbevingen, werd M.vooral daardoor
geteisterd in de jaren 1776, 79, 80, 88, 1813, 17,
23 en 39. On tdekt door de Spanjaarden 1493, werd
M. door fransche kolonisten in bezit genomen 1635 ;
de Ilollanders deden eenen vergeefschen aanslag op
M. in 1674 ; de Engelschen rnaakten zich van M.
meester 1762 , 1802 en 1809 , maar hebben het
telkens aan Frankrijk teruggegeven.
Martinsbruck, eene plaats in Neder-Engadin, aan de Inn, bekend door de gevechten tusschen
de Franschen (onder Lacourbe) en de Oostenrijkers
(onder Beilegarde) den 14, 15 en 25 Maart 1799.
Martinus, de heilige, bisschop van Tours, gob.
omstr. 316 te Sabaria in Pannonie (tegenw. Steinam-Anger in liongarije), was de zoon van een krijgstribuun, en begon zijne loopbaan als heidensch soldaat, liet zich echter tot het Christendom bekeeren,
en blonk uit door zijne deugden. Door de Arianen
vervolgd, ging hij naar Frankrijk, werd in 375 bisschop van Tours, stichtte in de nabijheid van die
stad het klooster Marmoutiers (Martini monasterium),
waarin hij omstr. het jaar 400 stierf. Om de vele
mirakelen, door hem verricht, word hij heilig verklaard ; kerkelijke gedenkdag 11 Nov.
Martinus, naarn van vijf pausen, nl.: M. I,
van 649 tot 653, word als tegenstander van de Monothelieten en van keizer Heraclius gevangen genomen, en naar den Chersonnesus verbannen, waar hij
in 655 stierf. M. II, van 882 tot 884, en
M. III, van 942 tot 946, hebben niets bijzonders
verricht. — M. IV, een Franschman, heette voor
zijne verheffing Simon de Brione, was pans van 1281
tot 1285, en verdedigde de rechten van Karel van
Anjou, honing van Sicilie, tegen Petrus van Aragonie. Onder de regeering van M. IV grepen de
Siciliaansche Vespers plaats. — M V, vroeger
Otto Colonna genaamd, word 1417 tot pans verkoren, nadat de pauselijke stoel eenigen tijd een speelbat was geweest van partijwoede en eerzucht (zie
JOHANNES GREGORIUS XII on BENEDICTUS XIII).
Hij presideerde het concilie van Constans tot den
einde (22 April 1418), deed door dat concilie de
aanhangers van Jan Huss veroordeelen, en stierf
1431, toen hij concilie van Bazel dacht te openen.
Martinus Gallus, een der oudste geschiedschrijvers van Polen, leefde in 't begin der 12e eeuw,
en schreef in 't Latijn eene Kronijk (uitgegeven
door Bandke, Warschau 1824).
Martius, in verbinding met eenigen anderen
naam, zie dan den naam die op M. volgt.
.

492

Martius

fflascate

Martius (Heinrich von), geb. 28 Dec. 1781 te
Radeberg in Saksen, 1804-16 beambte bij de keizerlijke musea te Moskau, was later geneesheer te
Nossen, en stierf 4 Aug. 1831 te Berlijn. Van zijne
werken verdient vooral melding : Prodromus flora
mosquensis (Moskau 1812; 2e druk 1817).
Martius (Karl Friedr. Philipp von), natuuronderzoeker, geb. 1794 te Erlangen, maakte 1817
—20 op last der oostenrijksche en beiersche regeeringen de wetenschappelijke reis naar Brazilie, door
hem beschreven in 3 dln. (Munchen 18'24-31). In
1820 tot den adelstand verheven, werd hij vervolgens hofraad, professor en directeur van den plantentuin te Munchen, en heeft verscheidene belangrijke botanische werken in bet licht gegeven, o. a.
Flora Brasitiensis (afl. 1-30, Stuttgart 1829-62).
Martorell, stad in de spaansche prov. Barcelona, aan den Llobregat, met 4200 inw. en eene
merkwaardige oude brug uit den tijd der Carthagers.
Martos, bet oude Augusta Gemella en Tuccitana,
stad in de spaansche prov. Jaen, ruim 4 uren gaans
bezuidw. Jaen, op eenen berg; 12,000 inw. ; minerale bronnen ; romeinsche oudheden.
Martijn, I heilige en 2 pausen. Zie MARTINUS.
Marvejols, stad in 't fransche dept. Lozere,
ruim 4 uren gaans benoordw. Mende ; zeer oude
stad ; heeft veel geleden in de godsdienst-oorlogen;
1586 ingenomen en verwoest door den hertog van
Joyeuse, en door Hendrik IV weder opgebouwd 1592.
Marw—Sjahidzjan, het Antiochia Margiana
der ouden, stad in Onafhankelijk Tartarije (in Bucharije), nabij de grenzen van Perzie ; gesticht door
Alexander ; was lang de residentie der Seldzjoecieden ; werd door de Uzbeken verwoest in 1786, en
heeft zich niet weder opgebeurd.
Zie DJAUDPOER.
o_ _ j autpoer.
Marwar,Di
1
Maryandijnen, lat. Maryandini, een der
oorspronkelijke volkeren van Bithynie, woonde tusschen den Sangarius en den Caucones.
Maryland, I) een der staten van de noordamerikaansche Unie, aan den Atlantischen Oceaan,
omvat het zuidelijk en westelijk gedeelte van het
schiereiland, dat tusschen in Delawarebaai en Chesapeakbaai ligt, is 517 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 687,000 bewoners (waaronder in 1860 voor
den burgeroorlog ruim 87,000 slaven) ; de hoofdstad van M., en zetel van het gouvernement, is Annapolis, doch de gewichtigste stad is Baltimore. In
1633 en volgende jaren werd M. gecoloniseerd door
engelsche Boonisch-katholleken , die het M. (d. i.
Land van Maria) noemden, ter eere van Henrietta
Maria, de gemalin van Karel I. Eerst in 1781 werd
M. in de Un.ie opgenomen. — 3) eene negerkolonie
ter kuste van Guinea, 1854 onafhankelijk, (loch
werd later vereenigd met Liberia.
Maryport, stad in 't engelsche graafsch. Cumberland, 3 uren g. benrdw.Cockermouth,aan de nitwatering van de Ellen in de Iersche Zee ; 5700 inw.;
Marysville, stad in California, graafschap
Yuba, aan de Yuba ; 12,000 inw.
Marza—Museiette, stad op het eiland Malta
Zie VALETTE (Cite).
Marza Soeza, oudtijds Sosuza, lat. Apollonia
genaarnd, havenplaats in het regentschap Tripoli
(Barca), 10 mijlen bewesten Derne ; vele mitten.
iVias, of Maz, kleinzoon van Sem ; Gen. 10 : 23.
IVIasaccio, eigenlijk Tommaso Guidi, florentijnsch schilder, geb. mush. 1402 te San-Giovanni
in het Arno-dal, hield te Rome verblijf, en ook te
nabij Florence, Nvaar hij 1443 stierf. HO was een der
eersten, die hervormingen in de kunst aan b rac hten.

Masada, bergvesting in Judea, nabij de Doode
Zee en Jeruzalem, werd door Jonathan Maccabees
gesticht , door Herodes den Groote versterkt, en onder Titus, na eene kloeke verdediging, door de Romeinen ingenomen.
Mas a Fuera een der Juan-Fernandez-ell.
Masai, een van de hoofden des yolks; I Chron.
9: 12.
Masal, stad in stam Aser; I Chron. 6: 74.
Masanderan. Zie m.._AZANDERAN.
Masaniello, eigenlijk Tommaso Aniello, een
napolitaansch visscher, geb. omstr. 1620 te Amalfi,
plaatste zich aan bet hoofd van den opstand, die in
Juli 1647 te Napels uitbarstte tegen den spaanschen
onderkoning, hertog van Arcos. Gedurende 7 dagen
was M. meester van Napels, doch liet zoo vele
moorden plegen en beging zooveel buitenspojgheid,
dat er opnieuw een opstand uithrak, waarbij hij door
huurlingen van den onderkoning afgemaakt werd.
Hij is de held van twee operaas, getiteldp Masaniello"
en , De Stomme van Portici".
Mas a Tierra, een der Juan-Fernandez-ell.
Masaya, stad in Middel-Amerika, in het dept.
Granada van den staat Nicaragua, 8 mijlenbenoordw.
de stad Nicaragua ; 20,000 inw.
Mascagni (Paolo), ital. ontleedkundige, geb.
1752 te Castelleto in Toskanen, gest. 19 Oct. 1815
als professor der ontleedkunde, physiologie en scheikunde te Florence. Voornaamste werken : het prachtwerk V asorum lymphaticorum corporis humani historia
et iconographia (Siena 1787) en het na zijnen dood
uitgekomene werk Anatomia universa, 44 tabula etc.
repramentata (Pisa 1823•31) zijnde een der schoonste werken van dien aard, die bestaan.
Mascali nuovo, stad in de sicil. prov. Catania, ruim 7 uren gaans benoordoosten Catania, aan
den voet van den Etna en aan de zee; 3200 inw.
Mascalucia, stad in de sicil. prov. Catania,
aan den voet van den Etna, 2 uren gaans benoorden
Catania; 3600 inw.; werd bijna gelieel verwoest
door de nitbarsting van den Etna in 1669, en door
eene aardbeving in 1818.
Mascara, stad in Algerie, prov. Oran, 18 uren
gaans ten Z. Z. 0. van Oran; 6500 inw.; door de
Franschen bernachtigd 1835 na een bloedig gevecht,
bij het verdrag van Tafna argestaan aan Abdelkader,
en opnieuw door de Franschen bezet 1841. Het was
voorheen de residentie van den bei der provincie M.
(thus prov. Oran).
Mascareignes, fransche naam der Mascarenische eilanden.
Mascarenhas, portugeesche naam der Mascarenische eilanden.
Mascarenhas (D. Jos.), hertog van Aveiro,
een portugeesch satnenzweerder. Lie AVEIRO.
Mascarenhas, een Portugees, die in 1545
de naar hem genoemde Mascarenische eilanden ontdekte.
Mascarenische eilanden, de beoosten
Madagascar in de Indische Zee liggende eilanden
Bourbon (of Reunion), Isle-de-France (of Mauritius)
en Rodriguez.
Mascate, of Maskat , lat. Moscha, stad it Arabia, aan eene baai van de Perzische golf, heeft eene
goede haven, aanzienlijk handelsverkeer, en 60,000
inw.; werd 1507 bemachtigd door Albuquclue, en
bled in hamlet' der Portugeezen tot 1648. Het is de
hooldstad van het imamaat M., het machtigste rijk
in Arable, dat op de oostkust bet landschap Oman
aan de Perzische Zee, de kuststreek der perz. landschappen Laristan en Moghistari, benevens de aan
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den ingang der Perzische golf gelegene eilanden
Ormuz en Kischm bevat, en geregeerd wordt door
eenen sultan, die den titel voert van Imam van M.,
eene aanzienlijke zeemacht heeft, en tevens de eerste
koopman des rijks is. Van 1507 tot 1648 was dit
rijk in de macht der Portugeezen, die toen door eene
revolutie uit M. werden verdreven. In het begin der
19e eeuw werd de onafhankelijkheid van M. bedreigd
door de Wahabieten, doch bleef staande door de
interventie der Engelschen. Tot 1856 (bij den dood
van imam Sedzjid-Said, die sedert 1804 regeerde)
behoorden tot bet rijk van M. ook Zanguebar en
verscheidene eilanden en landstreken ter oostkust
van Zuid-Afrika ; doch die zijn toen in bezit genomen door een der zonen van den overledenen imam,
tervvijl zijn andere zoon M. behield.
Masclef (Francois), fransch orientalist, geb.
1663 te Amiens, gest. 1738 als kantinnik aldaar. Hij
is bekend door zijn stelsel ow Hebreeuwsch te le`zen,
ontwikkeld in Grammatica hebraica, a punctis aliisque
inventis massorethicis libera (Parijs 1716), welk stetsel hij ook toepaste op het Chaldeesch, Syrisch en
Samaritaansch, in eene spraakkunst dier talen, gedrukt 1731 te Parijs.
MaSe0v (Joh. Jac.), duitsch geschiedschrijver
en rechtsgeleerde, geb. 26 Nov. 1689 te Dantzig.
gest. 22 Nov. 1761 als professor, hofraad en proconsul te Leipzig. Voornaamste werken: Principia
furls publici Romano-Gerinanici (Leipzig 1729; 5e
druk 1769) en Geschichte der Deutschen his zum
Anfang der frankischen Monarchic (2 din. Leipzig
1726-37).
Masenderan. Zie MAZANDERAN.
Masham, stad in 't engelsche graafschap York,
5 uren gaans bezuidoosten Richmond ; 3000 inw.
Masham (lady) de vriendin van Locke. Zie
CUDWORTH.
Masham (lady), de vertrouweling van koningin
Anna, aan wier hof zij gebracht was door lady
Marlborough, hare nicht, die reeds spoedig op den
achtergrond geraakte door lady M., die zooveel invloed erlangde, dat zij 1714 de geheime onderhandelingen voerde, welke onder goedvinden der koningin
met Frankrijk aangeknoopt waren, om den pretendent weder op den troon te brengen. Bij den dood
van koningin Anna onttrok lady M. zich aan het
hofleven, en stierf in vergetelheid. Zij heette van
zich zelve Abigail Hill, en was de dochter van een
rijken koopman te Londen ; in 1707 trouwde zij met
mijnheer Masham, dien zij tot peer van Engeland
deed benoemen, hetgeen de wangunst van lady
Marlborough gaande maakte, en eene vijandige verwijdering tusschen de twee nichten te weeg bracht.
Mashith, berg bij Jeruzale m ; 1 I Kon. 23 : 13.
Masigh, zooveel als Berberen.
Masina. Zie MASSINA.
Masinissa, koning der Massyliers in Numidie, bondgenoot van Carthago in den tweeden Punischen oorlog sedert 213 v. Chr., was verloofd met
Sophonisbe, de dochter van Hasdrubal. Toen deze
haar aan koning Syphax tot vrouw gaf, onttrok M.
zich awl het Carthaagsche bondgenootschap, en koos
de zijde der Romeinen, met wier help hij koning
Syphax overwon, en diens vrouw Sophonisbe tot
zich nam. Dit strookte echter Met met de inzichten
van Scipio, die Sophonisbe wilde medevoeren, wanneer hij zijnen zegepralenden intocht in Rome zou
doen. Ten einde echter die schande aan de numidische vorstin te besparen, zond M. haar vergif, waarmede zij een einde maakte aan haar leven. In weerwil van lit geval bleef M. de bondgenoot der Romei-

nen, en droeg veel bij tot de overwinning, die ze
bevochten in den slag bij Zama (202 v. Chr.), ter
belooning waarvoor hij door hen erkend werd als
koning van geheel Numidie. In den loop van den
derden Punischen oorlog stierf M. op 92-jarigen
leeftijd (anno 149 your Chr.) ; en zijn rijk werd
verdeeld onder zijne drie zonen Micipsa, Gulussa en
Manastabal (of Mastanabal) ; deze laatste was de vader van Jugurtha.
Masius mons, tegenw. Karadzja-dagh, bergketen in bet noorden van Mesopotamie, op de grenzen van Mygdonia, belloorclen Nisibis.
Maskat. Zi e LASCATE.
(I Jzeren). zi IJ ZEREN MASKER.
Masker (1.1.
Masmtinster, duitsche naam van Massevaux.
Masovie. Zie M„ AZOVIMasque de fer. Zie IJZEREN MASKER.
Masreka, stad of koninkrijk in Edom ; Gen.
36: 56; I Chron. 1: 47.
Massa, eene plants in de woestijn ; Exod. 17: 7 ;
Dent. 6 ; 16 ; 9 : 22; 33: 8; Ps. 95 : 8.
Massa, zoon van Ismael ; Gen. 25 : 14 ;
I Chron. 1 : 30.
Massa, steden in Italie, 1) hoofdplaats van het
voormalige hertogdom Massa-Carrara, 12 mijlen
benoordw. Florence, nabij de Zee ; 12000 inw. —
2) op den linkeroever van den Po, 9 uren gaans bewesten liovigo ; 2800 inw. 3) Massa-Lombarda,
7 uren gaans bewesten Ravenna ; 4500 inw. —
4) Massa Lubrense of Massa di Sorrento, een uur
gaans bezuidw. Sorrento in 't Napelsche ; 3000 inw.
— 5) Massa-Marittima of Massa di Maremma, stad
in het Toskaansche, 9 uren gaans ten N. N. W. van
Grosseto, aan de Maremma; 2700 inw.
Massa Carrara (hertogdom), gevormd uit
bet vroegere hertogdom Massa en bet vroegere
prinsdom Carrara, op de zuiderhelling der Apennijnen, tusschen voormalige hertogdom Toskanen
ten N. en ten 0., 't voormalige prinsdom Lucca ten
Z., en Sardinie ten W., behoorde eertijds als markizaat aan de familie Malaspina, uit welke bet overging op de familie Cibo, voor wie het verheven werd
tot hertogdom. In 1743 kwam het, door huwelijk,
aan het huis van Modena. Onder de Republiek
maakte het deel nit van het departement Crostolo.
In 1806 gaf Napoleon het aan zijne zuster Elisa ; in
1809 verleende hij aan Regnier (zijn minister van
justitie) den titel van hertog van M.-C. In 1814
werd dit hertogdom teruggegeven aan Maria Beatrix,
de erfgename der huizen Este en Cibo, om na Karen
dood terug te keeren aan den hertog van Modena,
in wiens bezit het dan ook imam in 1829. Doch met
het hertogdom Modena is ook M.-C. in 1860 bij het
koninkrijk Italie ingelijfd.
Massachusetts, een der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, een der zes zoogenaamde staten
van Nieuw , Engeland, die zich gevormd hebben van
1621 tot 1635 in de landstreek, die destijds NoordVirginia genoemd werd. De staat M., ten 0. begrensd
door den Atlant. Oceaan, ten N. door de staten
Vermont en New-Hampshire, ten Z. door staat
Rhode-Island, en ten W. door staat New-York, is
367 vierk. mijlen groot, heeft 1,300,000 bewoners,
en tot hoofdstad Boston. Langs de aan bochten rijke
kust (waar o. a. de Massachusettsbaai) heeft M. 13
havens met eene aanzienlijke handelsbeweging; voornaamste rivieren in M. zijn : de Connecticut, de
Houssatonick en de Merrimack. In M. (te Boston)
werd bet sein gegeven tot den opstand tegen Engeland, en M. was dan ook herhaaldelijk het tooneel
van den oorlog; 6 Febr. 1788 nam M. de staatsre—
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geling der Unie aan ; tot 1820 behoorde tot M. het
landschap, dat toen onder den naam van Maine een
afzonderlijken staat in de Unie werd ; 1840 bekwam
M. eene nieuwe constitutie.
Massada, vesting in Judea. Zie MASADAliassafra, stad in de napolit. prov. Otranto, 4
uren gaans benoordw. Taranto ; 9000 inw.
Massaga, stad in het oude lndie, bij de Assaceenen, benoorden Peucela (thans Peisjawer, Peshawur) en benoordw. Taxila (thans Attok), werd verwoest door de Macedoniers onder Alexander.
Massageten,lat. Massagetce, een tot de Scythen
behoorend nomadenvolk benoorden en beoosten de
Caspische Zee, tusschen den Araxes of Jaxartes
(thans de Sir) en den Imaus; zij aten visch, dronken de melk van hunne merrien , en vochten zoowel
te voet als te paard ; in zijnen strijd tegen hunne koningin Thomyris of Tomyris moet de perzische koning Cyrus gevallen zijn (530 v. Chr.). Waarschijnlijk
is M. niets anders dan de gemeenschappelijke benaming voor een aantal verschillende volkeren van den
tsjoedischen stain, en zou dan beteekenen: Groote
Geten. Zie GETEN.
Mas-Saintes-Puelles (le), stad in 't fransche dept. Aude, anderhalf uur gaans bezuiden Castelnaudary ; 1400 inw.; heette eertijds Recaudum.
doch nam den naam M. aan naar twee heilige maagden, die daar begraven waren; ingenomen en verbrand door de Engelsch.en 1355, en door Lodewijk
XIII in 1623; was 1586 te vergeefs belegerd door
den hertog van Joyeuse.
-ASSOWA.
Massada. Zie m
Massena, stad in. den n.-amerik. staat NewYork, graafschap St.-Lawrence; 2900 inw.; zouten zwavelbronnen, die: des zomers vele badgasten
trekken.
liassena (Andrd), hertog van Rivoli, prins van
Esling, maarschalk van 't fransche keizerrijk,geb. 6
Mei 1758 te Nizza, trad reeds jong als vrijwilliger in
fransche dienst, onderscheidde zich in de eerste
oorlogen der omwenteling bij de Zuider-armee, werd
1795 bevorderd tot divisie-geueraal, en had een
roemrijk aandeel aan de verovering van Italie door
Bonaparte : in 1797 was M. degene, die den afloop
van den slag van Rivoli besliste. In 1798 werd hij
aan het hoofd van een legerkorps geplaatst, met den
last, om een republikeinsch bewind in te voeren in
den Kerkelijken Staat: doch hij ward van geldverkwisting beschuldigd door zijne eigene armee, die
aan het muiten sloeg, en hem rtoodzaakte terug te
trekken. In 1799 onder Jourdari met het bevelhebberschap der armee in Zwitserland bekleed, overlaadde hij zich 25 Sept. van dat jaar met roetn, door
de overwinning, welke hij bij Zurich op de Russen
bevocht, die Frankrijk met eenen inval bedreigden.
Vervolgens naar Italie gezonden, om het hoofd te
bieden aan de Oostenrijkers, die de verlorene landen heroverden, wierp hij zich met eene handvol
dapperen in Genua, en hield daar de n oostenrijksehen
generaal Melas lang genoeg op, um Bonaparte den
tijd te geven in Italie te vallen en de overwinning
van Marengo voor te bereiden. In 1804 went M. verheven tot maarschalk en hertog van Rivoli. In 1805
bekwam hij bet opperbevel over let leger in Italie,
en vervolgde met kracht prins Karel, die genoodzaakt was terug te trekken naar Duitschland. In
1806, na den vrede van Presbum, nam M. bet koninkrijk Napels in bezit voor Jo2ef Bonaparte, en
bracht aan de opstandeling'en in Calabria herhaalde
nederlagen toe. In 1809 kommandeerde hij in Oostenrijk het 5e korps van, het Groote leger, en be-
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sliste de overwinning bij Esling, waarvoor hij door
Napoleon beloond werd met den titel van prins van
Esling. Minder gelukkig was M. in Portugal (1810),
waar bet hem niet gelukken mocht de Engelschen,
die aangevoerd werden door Wellington , te verdrijven, zoodat hij 1811 zijn kommando nederlegde ; 20
Dec. 1814 werd bij door Lodewijk XVIII tot pair
verheven, en stierf 4 April 1817. Hij heeft Menzoires
nagelaten, die in 't licht gegeven zijn door generaal
Koch (7 dln. met atlas, 1849-50).
Masserano, vlek in Piemont, ruim 8 uren g.
benoordw. Novara ; 3500 inw.; was eertijds de hoofdplaats van een prinsdom der familie Ferrara.
Massessylen, lat. Massessyli, een yolk op de
noordkust van Afrika, tusschen de Massylen ten W.
en Mauritania ten 0. Zie Nome.
Massevaux, duitsch Masmunster, stad in 't
fransche dept. Bovenrijn, 4 a 5 uren gaans benoordoosten Belfort ; 3000 inw.
Massey (William Nathaniel), geb. 1804, was
eerst advocaat te Londen, werd 1855 in 't ministerie
aangesteld als ondersecretaris voor de binnenlandsche zaken, en heeft sedert 1852 zitting in 't partement, waar hij onder de liberalen behoort. Als schrijver is hij vooral bekend door zijne History of England
during the reign of George III (dl. 1-4, Londen
1860-63).
Massicus mons, berg in Campanie ; thans
Mond ragone.
Massilia, oude naam van Marseille.
Massillargues, stad in 't fransche dept. Herault, aan de Vidourle, 5 kwartier g. bezuidoosten
Lunel; 3500 inw.
Massillon (Jean Baptiste), fransch kanselredenaar, geb. 24 Juni 1663 te Hyeres in Provence, sedent 1717 bisschop van Clermont, gest. 18 Sept.
1742, vermaard als wedijveraar met Bossuet en
Bourdaloue, en vooral door de predicatien, die hij
1718 in de Vasten hield voor Lodewijk XV. De
Sermons van M. zijn uitgegeven door zijnen neef
Joseph M. (15 dln. Parijs 1745—.49) en door abbe
Guillon (16 dln. Parijs 1828).
1VIassina, of Masina, een bloeiend Fellata-rijk
aan den Boven-Nijl in West-Soedan, omstr. 3000
vierk. mijlen groot, strekt zich aan de noordzijde
nit tot Tomboektoe, bevat het grootste gedeelte van
bet voormalige koninkrijk Melle, en heeft tot hoofdstad Hamdallahi, waar de sultan van M. resideert.
-ASIN1SSA.
Massinissa. Zie m
Massiva, numidische prins, bloedverwant van
Massinissa. Then Jugurtha naar Rome ontboden was
ter verantwoording, verzocht M. aan den senaat om
het koninkrijk Numidie; doch Jugurtha, die vreesde
dat aan dat verzoek een gunstig gevolg zoo worden
gegeven, liet M. vermoorden.
Massowa, of IIatzoe, turksche zeestad, op een
eiland in de Iloode Zee, aan de trust van Abyssinie;
goede haven; 3000 inw.
Massyad, of Massiate, stad en sterkte in Syrie, in de omstreken van Bairoet (Berytus), kau beschouwd worden als de hoofdplaats der beruchte
Assassijnen of Ismaelieten van Syria. Door de Torken werd M. veroverd en verwoest.
Massylen, of Massyliers, een nurnidisch yolk,
dat het geheele oosterdeel van Nurnidie bewoonde,
en Massinissa tot koning had. Ze worden ten onrechte verward met de Massessylen. Zie Nottnie.
Mastenbroek, dorp in Overijsel, derdhalf uur
gaans benoordw. Zwolle ; 900 inw.; de boeren van
M. maakten zich beroemd in 1580 tegen de Staatsche troepen, die het land afstroopten.

Matra-gebergte

Masulipatam
Masulipatam, hoofdplaats van het district
M. (222 vierk. mijlen ; 521,000 zielen) in het britsch
0. I. presidentschap Madras, aan de uitwatering van
een arm van den Kistnah in de golf van Bengalen ;
de stad M. heeft eene goede haven, en 28,000 inw.;
behoorde eerst aan de Mongolen, toen aan de Mahomedanen, daarna (1751) aan de Franschen, die er
vestingwerken aanlegden, en eindelijk (sedert 1759)
aan de Engelschen.
Masurius Sabinus. Zie SABINUS.
Matamoros, mexicaansche havenstad, in de
oude prov. Tamaulipas, aan den Rio Bravo del Norte,
8 mijlen van den inond dier rivier in de Golf van
Mexico; 20,000 inw.; werd 1839 aan de Mexicanen
ontweldigd door die van Texas, en door de Amerikanen bezet 1846.
Matan, of Mattan, maleisch vorstendom in bet
zuiden van het eiland Borneo, ter westkust ; heette
vroeger koninkrijk Soekadanah, heeft eene bevolking
van 20,000 zielen, en tot hoofdstad M., aan de
uitwatering van den Kajoeng in den Pawan.
Matanzas, versterkte havenstad op het eiland
Cuba, ter noordwestkust, aan den San-Juan, 10 mijlen beoosten Havana ; 27,000 inw.; goede haven ; in
't gezicht van M. werd 1627 de portugeesche vloot
verslagen door die der Hollanders.
Matarah, of Matrab, havenstad in 't arabische
landschap Oman ; 20,000 inw. en de scheepstimmerwerven van den imam van Maskat.
Mataram, 1) een groot rijk op het eiland Java,
besloeg in de 15e eeuw nagenoeg het geheele eiland,
en bestond hoofdzakelijk uit de twee provincien
Soerakarta en Djokdjokarta. De Hollanders hebben
dit laud onderworpen en het in 1775 ingedeeld in
twee rijken, nl. Mataram (of Soerakarta) en Djokdjokarta. De soesoehoenan of keizer van M. resideert te
Soerakarta, doch zijn rijk staat geheel onder nederlandsch gezag, en wordt bestuurd door een resident.
— 2) stad op 't nederl. 0. I. eiland Lombok, aan de
oostzijde.
Matarieh, stad in Neder-Egypte, bij de ruinen
van het oude Heliopolis of On, derdhalf uur gaans
benoordoosten Cairo ; bij M. versloeg Kleber de Turken 20 Maart 1800.
Maar°, het oude Iluro, havenstad in Spanje,
7 uren g. benoordoosten Barcelona, aan de Middellandsche Zee; 16,000 inw.; is tevens fabriekstad.
Matathias, een Israeliet uit het geslacht der
Asmoneen, aanvoerder der Joden in hunnen opstand
tegen den koning van Syrie, anno 166 v. Chr.; hij
was de vader der Macchabeen. Zie MACCHABEfiS.
Matelica, stad in de ital. prov. Macerata, 9 a
10 uren gaans bezuidw. Macerata ; 4600 inw.
Matera, het oude Maleola, stad in de napolit.
prov. Basilicata, 17 urea g. beoosten Potenza ; 13,500
inw.; zeer oude stad, gesticht in de 8e eeuw v. Chr.
Te M. werd Willem met den Duren arm tot graaf
van Apulie verheven in 1043.
Matha, dorp in 't fransche dept. Charente-Inf.,
ruim 4 uren gaans bezuidoosten St.-Jean d'Angely ;
1000 inw.
Matha (Johannes van). Zie JOHANNES.
Mathan, Baal's priester. Zie m—ATTAN.
Mathanja. Zie m—ATTANJA.
Mathata, een der Israelieten, die in de babylonisehe ballingschap vreemde vrouwen hadden ;
Ezra 10: 33.
Mathes (les), dorp in 't fransche dept. Vendee,
aan de trust, nabij St.-Gilles-sur-Vic. La Rochejaquelin sneuvelde bier aan het hoofd der Vendeers in
1815 (in de Honderd Dagen).
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Mathew (Theobald), apostel der matigheid,
geb.10 Oct. 1790 te Thomastown in Ierland, roomsclikath. priester, trad 1833 op als ijveraar voor de matigheid of liever onthouding van geestrijke dranken.
In 1851 ziek uit Amerika in zijn vaderland teruggekeerd, stierf hij te Queenstown 8 Dec. 1856.
M
Mathias. Zie —ATTHIAS.
Mathilde, de heilige, dochter van den saksi-

schen graaf Dietrich, zeer jong gehuwd (in 909)
met Duitschland's koning Hendrik I, hijgenaamd de
Vogelaar, schonk hem twee zonen (Otto en Hendrik),
van vvelke de eerste later keizer Otto de Groote werd.
Zij stichtte een aantal kloosters, o. a. dat van Quedlinburg, waarin zij 968 stierf. Zij werd later heilig
verklaard ; kerkel. gedenkdag 14 Maart.— M. (eene
andere heilige), dochter van Malcolm, koning van
Schotland, trouwde in 1100 net Hendrik I, koning
van Engeland, en stierf 1118 ; later heilig verklaard ;
kerkel. gedenkdag 30 April.
Mathilde, koningin van Engeland, dochter van
de heilige Mathilde (zie 't vorige art.), weird 1114
de gemalin van keizer Hendrik V, die haar als weduwe achterliet 1125. Twee jaren later trouwde zij
met Geoffroy Plantagenet, graaf van Anjou, en zag
zich bij den dood haars vaders in 1135 tot den engelschen troon geroepen. De kroon werd haar betwist door Steven (Etienne), graaf van Boulogne, en
neef van Hendrik, die eenigen tijd de overhand behield ; doch in 1141 wend zijn leger verslagen door
den graaf van Gloucester, natuurlijken broeder van
M., en nu werd M. met alle plechtigheid gekroond.
Zij maakte de gemoederen afkeerig van haar, door de
verregaande trotschheid van haar karakter; en toen
1147 Gloucester stierf, zag zij zich, beroofd van Karen steun, genoodzaakt den troon in te ruimen aan
hare medestauders, en de wijk te nemen naar Frankrijk, waar zij 1167 stierf.
Mathilde (Carolina), koningin van Denemarken. Zie CAROLINA MATHILDE.
Mathnai, twee Israelieten, die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10 : 33, 37.
Mathura. Zie MATTRA.
Mathurijnen, ook wel Trinitariers genaamd,
eene geestelijke orde, gesticht 1199 door den heiligen Johannes van Matha en Felix van Valois. Zie het
art. JQHANNES.
Mathusala, dezelfde als Methusalem.
Matifoe (kaap), Ras-el-Temendfus, kaap in
Barbarije, 32 uur gaans beoosten Algiers, sluit aan
de oostzijde de reede van Algiers, en heeft een fort.
Karel V landde Kier in 1541.
Matino, in de oudheid Matinum, vlek in de
napolit. prov. Otranto; 3000 inw.
Matisco, stad in Lugdunensis la ; thans Macon.
Matlock, stad in 't engelsche graafschap Derby,
aan den Derwent, 5 a 6 uren gaans benoorden Derby ;
4100 inw.; druk bezochte minerale bronnen.
Mato Grosso, of Matto-Grosso, d. i. het
nooit-ontgonnen Groote Woud, een der grootste
provincien van Brazilie, in 't westelijk gedeelte van
't binnenland, grenst ten N. aan de prov. Para, ten
0. aan Paraguay, ten W. en ten Z. aan Bolivia en
Peru, is ruim 28,700 vierk. mijlen groot, bevollit
met slechts 85,000 menschen (meest Indianen), en
heeft tot hoofdplaats Cuyaba.
Matozinhos, stad in de portug. prov. Minho,
aan de uitwatering van de Leo, was vroeger eene
beroemde bedevaartplaats.
Matra gebergte, een der schoonste bergengroepen van Hongarije, in het comitaat Heves
hoogste piek de Dasko (3100 vt.).
-

-
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Matrah

Blank

M ATARAH.
Matrah, ara_.
hh
id 7 i M
Matred, schoonmoeder van den edomitischen

Matthias, keizer van Duitschland, geb. 24
Fehr. 1557, was de vierde zoon van keizer Maximiliaan II , werd 1595 aangesteld als stadhouder in
Oostenrijk, en uithoofde van de werkeloosheid van
zijnen broeder (keizer Rudolf II) gedoodverfd als
hoofd van het Oostenrijksche huffs. In 1606 noodzaakte hij zijnen broeder, hem Moravie, Oostenrijk
en Hongarije, en 1611 ook Bohemen, Silezie en de

koning Hadad ; Gen. 36 : 39 ; I Chron. 1: 50.
Matri, afstammeling van Benjamin ; I Samuel
10:21.
Matrona, rivier in Gallie ; thans de Marne.
Matsmai, hoofdstad van 't japansche eiland
Jesso of Yeso, op de zuidoostzijde van het eiland,
heeft eene goede haven, en is sedert 1855 opengesteld voor het handelsverkeer met vreemde nation.
Ook het geheele eiland wordt menigmaal met den
naam M. bedoeld. Zie JESSO.
Mattan, vorstendom op Borneo. Zie MATAN.
Mattan, of Mathan, Baals-priester en raadsman van Atalia, werd, terwijl hij aan het altaar stond,
gedood op bevel van den joodschen hoogepriester
Jojada (876 v. Chr,) ; H Kon. 11: 18; II Chron.
23: 17.
Mattana, een der legerplaatsen van de Israelieten gedurende hunne 40-j. omzwerving; Num.
21:18, 19.
1Viattanja, omstreeks een dozijn verschillende
personen van dien naam in het 0. T.
Matter (Jacques), fransch geschiedschrijver en
philosoof, geb. 31 Mei 1791 te Alt-Eckendorf in den
Elzas, eerst directeur van 't gymnasium te Straatsburg, sedert 1832 inspecteur-generaal van alle studien en sedert 1845 van alle boekerijen van Frankrijk. Voornaamste werken : Essai hislorique sur l'ecole
de l'Alexandrie (2e druk 2 dln. Parijs 1844); Histoire
generale du christianisme (2e druk 4 din. Par. 1838);
Histoire critique du gnosticisme (2e druk 3 din. Par.
1843-44); De l'etat moral, politique et littdraire de
i'Allemagne ('2 din. Parijs 1847); Histoire de la
philosophic (Parijs 1851); Philosophic de la religion,
(2 din. Parijs 1857).
Matterhorn, fransch Mont Cervin, eene 13,845
vt. hooge Alpenpiek, op de grens tusschen Walliserland en Piemont. Het bij uitstek romantisch-schoone
Matterdal, met het dorp Zermatt, vormt het bovengedeelte van het Vispdal. Van hier loopt een weg
(Theodulspas) over het 10,416 vt. hooge Matterjoch
naar het dal van Tournanche in Piemont.
Mattersdorf, hong. Nagy Martony,marktvlek
in het hongaarsche comitaat Oedenburg, 4 ii•en g.
ten W. N. W. van Oedenburg ; 5700 inw.

Matthan, I) in 't geslachtsregister van Jezus
diens grootvader; Matth. 1: 15. — 2) een persoon
vermeld Jerem. 38 : 1.
Matthat, in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3: 24 , 29.
Matthata, in 't geslachtregister van Jens;
Lucas 3: 21.

Matthathia, in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3 : 25 , 26.

Matthenai, een van de hoofden der vaderen ;
Neh. 12: 19.

Mattheils, de apostel en evangelist, vroeger
Levi genaamd, een zoon van Alpheus nit Gallilea,

voordat hij tot het apostelschap geroepen word tollenaar (tolgaarder) te Capernarim, stierf volgens de
kerkelijke overlevering den marteldood in Perzie;
kerlielijke gedenkdag 21 Sept. 14 worth, genoemd
als schrijver van het eerste der hanonielie boeken
van het N. T.
Matthias, een der jongeren van Jesus, werd
door het lot aangewezen (Hand. 1 : 23, 26) on] onder de apostelen de plaats in te nemen van den verrader Judas Iscarioth ; hij verkondigde het Evangelic
in Cappadocie, en stierf den marteldood in Colchis
kerkel. gedenkdag 24 Fehr.

Lausitz of te staan, aan Rudolf slechts de keizerskroon latende tot aan diens dood 24 Juni 1612, toes
die overging op het hoofd van M. Intusschen was
K. reeds 4 Dec. 1611 in den echt getreden met Anna,
dochter van zijnen oom aartshertog Ferdinand. Aan
den oorlog met de Turken maakte M. een einde, door
eenen voor hem ongunstigen vredete sluiten (1615);
hij was ook niet bij machte de ontbinding van het
Dnitsche rijk te verhinderen, en in zijne erflanden
de bewegingen te onderdrukken, die den 30-j. oorlog teweeg brachten. Hij stied 20 Maart 1619.
Matthias Corvinus. Zie CoeviNus.
Mattiaken, lat. Mattiaci, een yolk in Germanic, nail den Rijn, ten W. van de Marsen en Sicambren ; ze bewoonden een gedeelte van Hessen en
van het hertogdom Nassau, en hadden tot hoofdstad
Mattium (thans Marburg). Een hunner vlekken heette
Mattiacte aquce (thans Wiesbaden).
Mattithja, vijf verschillende personen in het
0. T.

Matto-Grosso. Zie m ATO--ROSSO.
IVIattra, of Mottra, sanskrit Mathoera (M.athura),
in engelsche en duitsche boeken Matra, stad in
britsch 0. I., op den rechteroever van den Dzjomnah
(Jumna), 6 mijlen benoordw. Agra; 66,000 inw. en
vele tempels ; wordt bij de [Undoes in eere gehonden als eene heilige stad, omdat daar (zeggen ze)
de Krisjna ontspringt, zoodat M. druk bezocht wordt
door bedevaartgangers. Voorheen was M. veel grooter en rijker dan thans; doch het is 1756 verwoest
door Achmed-Schach. Het is de hoofdplaats van het
district M. (76 vierkante mijlen groot; bevolking
—

863,000 zielen).

Maturin, vroeger Orinoco, het grootste der
vier departementen van de republiek Venezuela, in
het oosten ; hoofdplaats Cumana.
Maubeuge, het oude Malbodium, stad en vesting in het fransche dept. Nord, op de beide oevers
der Sambre, vijfdhalf uur g. henoorden Avesnes;
7700 inw.; gesticht in de 7e eeuw, was M. lang de
hoofdstad van Henegonwen, en werd herhaalde malen ver- en heroverd door de Spanjaarden en door
de Franschen; eindelijk 1649 ingenomen door Lodewijk XIV, werd M. bij den vrede van Nijmegen
voor good aan Frankrijk afgestaan ; 1680 vsrsterkt
door Vauban; 1793 belegerd door den prins van
Coburg, doch ontzet door Jourdan.
Maubourguet, stad in 't fransche dept. Nantes-Pyrenees, aan den Adour, 6 a 7 urea gaans benoorden Tarbes; 2300 inw.
Maudaeus, oudtijds een dorp op het Zeeuwsche eiland Schouwen, vermoedelijk het tegenwoordige Kerkwerve.
Maui, Mauwi, of Mauwee, een der groote
Sandwich-eilanden, ruin] 28 vierk. mijlen, met
19,000 bawoners, en Laheina tot hoofdplaats.
Maule, rivier in de znid-amerik. republiek
Chili, konit nit het Andes-gebergte, loopt westwaarts,
scheidt de prov. M. van de prov. Talca, en outlast zich
bij Constitution in den Grooten Oceaan, na een loop
van ornstr. 50 mijlen.
M., provincie van Chili,
is iuinl 165 vierk. mijlen groot, bevolkt met
156,000 zielen, hoofdplaats Chauquenes.

Mauleon
Mauleon, I) het oude Malleo, of Malus Leo,
stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees, 11 uren
gaans bezuidw. Pau; 1500 inw.; was voorheen de
hoofdplaats van bet landschap Soule. — 2) het oude
Mons Leonis ; zie n° 12 CHATILLON. - 3) M.-Barousse,
plaatsje in 't fransche dept. Hautes-Pyrenees, 6 uren
gaans benosten Bagneres-de-Bigorre ; 1000 inw.
Maulmain, havenstad in de kitsch 0. I.
prov. Martaban in Achter-India, aan den Salwen,
eerst in 1826 gesticht, heeft reeds 44,000 inw., en
is uit hoofde van de naburige teakbosschen eene belangrijke plaats voor den scheepsbouw.
zi _ANDEVIL
m_LE.
Maundevilleo o_in,
I , re_z_ger. Zie
Maupeou (Rend Charles), geb. 1688, gest.
1775, in 1768 benoemd tot kanselier van Frankrijk,
werd 24 uren later als zoodanig vervangen door zijn
zoon: M. (Rene Nicolas), geb. 1714, die een gunsteling was van mevr. Dubarry. Deze M. streefde bestendig naar het beperken van de bevoegdheden van
het parlement, liet 21 Jan. 1771 al de leden in hechtenis nemen, en 13 April 1771 bet door hem gevormde
interimsparlement (parlement Maupeou) bestendigen,
(loch werd bij den dood van Lodewijk XV (10 Mei
1774) naar zijn landgoed gebannen te Thuit in
Normandie, en stierf aldaar 29 Juli 1792.
Maupertuis (Pierre Louis Moreau de), fransch
wis- en natuurkundige, geb. 17 Juli 1698 te St.Malo, bekend door eene onder zijne leiding volbrachte graadmeting in Lapland ('1737). In 1746
door Frederik II benoend tot president der akademie te Berlijn, nam M. die benoeniing aan, en yestigde zich kort daarna in Pruisen's hoofdstad ; in
1758 echter ging hij naar Bazel, waar hij 27 Juli
1759 stierf. Bekend is M. ook door zijn letterkundig
twistgeschrijf met Voltaire. De werken van M., deels
van philosoph. deels van mathem. inhoud, verschenen in 4 din. (Parijs 1752; Lyon 1768).
Maupertuis (vlakte van), eene groote vlakte,
4 uren gaans benoorden Poitiers; in deze vlakte de
vermaarde veldslag van Poitiers.
Maur (Saint-). Zie MAURUS.
Maure, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine,
7 uren gaans benoorden Redon; 4000 inw.
Maurepas (Jean Frederic Phelippeaux, graaf
van), fransch staatsman, geb. 9 Juli 1701, reeds op
24-j. leeftijd (onder Lodewijk XV) minister van
marine, werd door mad. de Pompadour in ongenade
gestort. Bij de troonsbeklimming van Lodewijk XVI
(1774) tot eersten minister benoemd, riep bij de
door Maupeou opgehevene parlementen weder bijeen.
Nadat hij in den opstand der Vereenigde Staten den
koning hewogen had hulp aan de Amerikanen te
verleenen tegen Engeland, stierf M. 21 Nov. 1781.
Mauri, of Arewa, een woestijntand, dat deel
nitmaakt van het rijk Gando in Soedan.
Mauriac, stad in 't fransche dept. Cantal, 8
'wen gaans benoordw. Aurillac ; 3400 inw.
Maurice (Saint ), I) het oude Agaunum, stad
in 't zwits. kanton Wallis, 6 a 7 uren g. bewesten
Sion ; 1200 inw.; is zeer oud, en draagt zijn tegenw.
naam naar eene abdij, die daar in de 6e eeuw gesticht werd door Sigismond, koning van Burgundie,
ter eere van den tacit. Mauritius. — 2) stad in Pitmont, 7 uren g. benoordoosten Moutiers ; 6000 inw.
Maurienne (dal van), ital. Moriana, in 't lat.
Garocelia vallis en Comitatus Mauriance, een dal
tusschen de Cottische en de Grieksche Alpen, wordt
besproeid door de Arc; hoofdpl. Saint-Jean-de-M.,
13 uren gaans bezuiden Chambery; 2600 inw.; door
de Franschen bemachtigd in 't begin der omwenteling,
was eenigen tijd de hoofdpl. van 't dept. Mont-Blanc.
-
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Maurik, dorp in Gelderland, 2 uren gaans ten
N. N. 0. van Tiel ; 1500 inw.; teed herhaalde males
van watersnood-, voorat Jan. 1809; in 1427 was M.
een der 7 dorpen, die de troepen van den 53sten
bisschop van Utrecht platbrandden ; door de pest
werd M. geteiste•d 1557, 1574, 1575, 1616, 1636.
Mauritania, lat. Mauritania (thans koninkrijk
Fez in 't rijk van Marocco, en een gedeelte van Algenie) heette in de oudheid het noordwestelijk gedeelte van Afrika ; het werd M. genoemd naar het
aldaar wonende yolk Mauri of Maurusii (d. i. Moores). Sedert overouden tijd werd M. geregeerd door
koningen ; (loch historisch bekend is het eerst sedert
den oorlog van Jugurtha. Het verraad van Bocchus,
(lie zijnen schoonzoon Jugurtha overleverde aan de
Romeinen, werd beloond met het westerdeel van
Numidie, hetwelk daardoor herschapen werd in
Oost-M.; en in 't jaar 30 v. Chr. gaf Augustus geheel
M. benevens Getulie aan Juba II, als vergoeding voor
Numidie (waarover zijn wader Juba I geregeerd had,
(loch dat een romeinsch wingewest was geworden).
In 42 na Chr. werd door keizer Claudius ook M. (onderworpen door SuetoniusPaulinus)tot een romeinsch
wingewist gemaakt en ingedeeld in twee provincien,
ill. 11I. Tingitana (de westelijke prov.) met Tingis
(thans Tanger) tot hoofdstad, en M. Casariensis (de
oostelijke prov.) met Caesarea (thans Cherchell of
Sjersjell) tot hoofdstad. Later werd de prov. Tingitana bij Hispania ingelijfd. In de 7e eeuw werd M.
in bezit genomen door de Arabieren, die, van Tingitana nit hunne kracht ontwikkelende, het westgothische Spanje veroverden. Ziehier de naamlijst der
bekende koningen van ill.:
Ammon,omstrAjaar1000 Bogud
46
Sesac
973 Bocchus 11
38
Neptunus en Antefis
Juba, van 30 v. Chr.
of Atlas
950
tot 23 na Chr.
Bocchus I
107 Ptolemetis
38
Ascalis
85 Edemon
38-42
Mauritius, of Isle-de-France, britsch eiland
in den Indischen Oceaan, behoorende tot de Mascarenische eilanden, is ruim 32 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 314,000 inw., en heeft tot hoofdplaats
Port-Louis. In 1505 ontdekt door den Portugees
Mascarenhas, werd het door de Portugeezen genoemd
Isla do Cerno ; in 1598 werd bet voor de Hollanders in bezit genomen door Van Neck, die den naam
van bet eiland veranderde in Mauritius, ter eere van
prins Maurits; in 1712 door de Hollanders verlaten,
werd M. 1713 in bezit genomen door de Franschen,
die het Isle de France noemden, en er meester van
bleven tot 1810, toes bet hun ontnomen werd door
de Engelschen, die het weder M. noemden, en die
het nog tegenwoordig bezitten.
Mauritius, de heilige, aanvoerder van het
Thebaansche legioen, dat nit Christenen bestond,
stierf net at zijne onderhebbenden den marteldood
in 286 (of 305), omdat hij weigerde te gehoorzamen aan 't bevel van keizer Maximianus, Nvaarbij geeischt werd, dat zij aan valsche gotten zouden offerer.
Dit voorval had plaats in het tegenwoordige Walliserland, tusschen Agaununt (thans St.-Mauritius ;
zie MAURICE) en Octodorus (thans Martigny). be lijken dezer inartelaren (wier kerkelijke gedenkdag
22 Sept. is) werden op wonderdadige wijze teruggevonden in de 6e eeuw, waarom Sigismond, koning
van Burgundie, daar eene abdij stichtte, die later
beroeind werd. In 1434 werd door Amedeiis V111,
hertog van Savoje, eene militaire orde ingesteld (de
Mauritius-orde), die 157 2 vernieuwd werd door hertog Emmanuel Philibert.
32
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Mauritius Tiberius

Maurus

Mauritius Tiberius, keizer van het oos- land's keizerin Catharina I hem niet wilde erkentersch-rom. rijk, geb. 539 te Arabissa in Cappadocie,
nen. Onverrichterzake keerde hij naar Frankrijk
werd 582 als keizer uitgeroepen, herstelde den door
terug, maakte als merechal-de-camp loffelijk de drie
zijne onderdanen verdrevenen perzischen koning
veldtochten van 1733, 34 en 35 mede, werd 1736
Chosroes II op diens troon, kwam Italie te hulp teluitenant-generaal, overdekte zich met roem in den
gen de Longobarden, doch had zich zelven te verdedioostenrijkschen successie-oorlog, bemachtigde Praag
gen tegen den koning der Awaren. Phocas kwam tegen
en Eger, verdedigde den Elzas, en werd 1743 verhehem in opstand, nam hem en zijne zes zonen gevanven tot maarschalk van Frankrijk. Den veldtocht van
gen, en liet hen alle zeven ter dood brengen (602).
1744 maakte hij tot een meesterstuk van krijgskunst,
Maurits, prins van Oranje en graaf van Nassau, bestuurde 1745-48 dien in de Nederlanden, begeb. te Dillenburg 14 Nov. 1567, zoon van prins
vocht 11 Mei 1745 de schitterende overwinning bij
Willem I en van Anna van Saksen. Toen zijn vader
Fontenot, vermeesterde Ath en Brussel, behaalde
vermoord werd door Balthazar Gerards (1584) stunog twee overwinningen (1746 te Rocoux en 1747
deerde M. te Leiden, doch werd toen dadelijk bete Laufeld), en had zoodoende een werkdadig aannoemd tot president van den staatsraad, en twee
deel aan het tot stand komen van den vrede van
jaren later door den invloed van Oldenbarneveld tot
Aken (1748). Ter helooning voor zijne groote dienkapitein-generaal en admiraal van Holland en Zeesten schonk Lodewijk XV hem het landgoed Chamland. In eene schitterende krijgskundige loopbaan,
bord, met een jaarlijksch inkomen van 40 duizend
die besloten werd met het Twaalfjarig bestand (1609)
francs en den titel van maarschalk-generaal. Op zijn
won M. 3 groote veldslagen en bemachtigde hij omkasteel van Chambord omringde hij zich van gestreeks 40 steden ; hij is dan ook erkend als een der
leerden en kunstenaars, en stierf 30 Nov. 1750. Hij
grootste veldheeren van zijne eeuw. Allengs had hij
werd te Straatsburg in de protestantsche kerk (Thozich door zijn krijgsroem zien verheffen tot stadmaskerk) begraven, waar hem een praalgraf opgehouder van al de Nederlandsche Provincien ; een der
richt is (een meesterstuk van Pigalle, die langer dan
schaduwzijden van zijn bewind zijn de gebeurtenis10 jaren daaraan gewerkt heeft 1765-76). Hij was
sell van 1619 met Oldenbarneveld, Hugo de Groot,
gehuwd met zekere freule von Loben, doch had bij
enz., ofschoon het onbillijk is, een en ander geheel
haar geen kinderen, en leefde van haar gescheiden ; bij
op rekening van M. te stellen. In 1624 mislukte zijne
zekere jufvrouw Dupin had M. een onechten zoon, die
poging om Spinola het beleg van Breda te doen opde vader werd van mad. Dudevant (George Sand).
breken, en 1625 mocht M. niet slagen in de bemachM. zelf heeft nagelaten: Mes Reveries (beste editie
tiging van Antwerpen. Hij stierf te 's-Hage 23 April
2 din. Parijs 1751), en Leltres et memoires choisies
1625. Ofschoon nooit gehuwd geweest, had hij Loch
parmi les papiers originaux du Marechal de Saxe (5
het voorbeeld der meeste vorstelijke personen van
din. Parijs 1794). Als eene opmerkelijke bijzonderzijnen tijd gevolgd en een aantal onechte kinderen
heid, en ten bewijze dat M. eene ongemeene spierverwekt, waaronder er twee zijn (Willem en Lodekracht bezat, vermelden wij nog, dat hij met zijne
wijk), die zich beroemd gemaakt hebben.
handen een drieguldenstuk door midden kon breken.
Maurizio, of Porto-Maurizio, havenstad in de
Maurits, geb. '21 Maart 1521 te Freiberg, eerst
hertog, daarna Keurvorst van Saksen, oudste zoon
ital. prov. M., op eene kaap, die in de golf van Genua
van hertog Hendrik den Vrome, omhelsde 1539 het
uitsteekt ; 7000 inw,
Protestantismus, en volgde 18 Aug. 1541 zijnen vaMaurocordato, of Maurokordatos, eene Fader in de regeering op. In 1544 diende hij Karel V
narioten-familie, afstammende van het genueesche
tegen Frankrijk, en 1546 tegen den Schmalkaldischen
geslacht Scarlati, heeft verscheidene beroemde
bond, dien hij eerst in 't geheim ondersteund had.
mannen voortgebracht, o. a.: X. (Nicolaas), die
Toen hij den slag bij Miihiberg had gewonnen (1 Juli
1707 verheven werd tot hospodar van Walachije.
1547), waarbij hij zijnen neef keurvorst Johan FreAL (Constantijn), broeder van Nicolaas, werd. hosderik gevangen nam, werd hij, volgens de heimelijke
podar van Walachije in 1735, herhaalde malen afgevoorafspraak tusschen hem en den keizer, met den
zet en op den troon hersteld, doch eindelijk voor
titel van keurvorst beloond. In 1551 veroverde hij
goed daarvan verdreven 1763, sedert welk tijdstip
Maagdenburg voor den keizer; doch omdat deze zijn
de familie M. aan allerlei vervolgingen blootstond.—
schoonvader Filips van Hessen gevangen hield en
M. (Alexander, prins), geb. 1787 te Constantinopel,
baarhlijkelijk naar onbeperkte alleenheersching in 't
was een der verlichtste hoofdpersonen in den griekstaatkundige en kerkelijke streefde, sloot M. 5 Oct.
schen opstand van 1821, en gedurende den vrijheids1551 een verbond met Frankrijk tegen keizer Kaoorlog president van bet uitvoerend bewind, vervolrel V, die zich nu genoodzaakt zag in onderhandegens onder koning Otto minister van finantien, Oct.
lingen te treden, welke uitliepen op het tractaat van
1833 minister-president, sedert 1834 grieksch gePassau (22 Aug. 1552). In zijnen zegevierenden
zant bij verschillende hoven ; 11 April 1844 weder
oorlog tegen Albrecht, marktgiaaf van Brandenburg,
aan het hoofd van een kabinet, dat zich echter slechts
werd M. 9 Juli 1553 bij Sievershausen doodelijk getot Aug. kon staande houden, 1850 grieksch gezant
kwetst, en stierf kinderloos twee dagen daarna.
te Parijs, 1854 weder minister-president.
Maurits, graaf van Saksen, bekend onder den
Mauron, stad in 't fransche dept. Morbihan, 4
a 5 uren gaans benoordoosten Ploermel; 4000 inw.
naam van Maarschalk van Saksen, geb. 28 Oct. 1696
te Goslar, natuurlijke zoon van August den Sterke,
Maurs, stad in 't fransche dept. Cantal, aan de
keurvorst van Saksen, bij de schoone gravin Aurora
Rance, 8 uren gaans bezuidw. Aurillac ; 3000 inw.
van Konigsmarck (zie RONicsmAacx). Op 12-j. leerMaurus, de heilige, leerling van den heiligen
tijd reeds in krijgsdienst, ontving M. zijne opleiding
Benedictus, werd door dezen in de 6e eeuw naar
onder prins Eugenius, nam deel aan 't beleg van
Frankrijk gezonden om daar kloosters zijner orde te
Belgrado (1717), en ging 1720 in fransche dienst
stichten ; waarschijnlijker echter is het, dat M. nooit
over ; 1726 tot hertog van Koerland gekozen door
een voet in Frankrijk gezet heeft. Kerkelijke gedenkbescherming der hertogin-weduwe Anna-Iwanowna
dag 15 Jan. — De beroemde benedictijner Congregatie van St.-Maur dagteekende van 1613, goedge(later keizerin), oorloogde hij vruchteloos om zich
in 't bezit van dat hertogdom to stellen, daar Ruskeurd door pans Gregorius XV in 1621.
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Maury
Maury (Jean Siffrein), fransch kardinaal, geb.
26 Juni 1746 te Valreas in 't graafschap Venaissin,
uit geringe ouders, werd geestelijke, bestreed 1789
in de Nationale vergadering de nieuwe begrippen,
emigreerde naar Rome, waar de pans hem o. a. 1794
tot bisschop van Nicea, en Febr. 1798 tot kardinaal
benoemde. Onder Napoleon 1806 in Frankrijk teruggekeerd, werd hij fransch kardinaal en aalmoezenier bij koning Jerome, en 1810 benoemd tot aartsbisschop van Parijs, welke benoeming hij aannam, in
weerwil dat de pans het hem verbood. Uit die laatste waardigheid door de Restauratie verdrongen,
begaf hij zich naar Rome, onderging daar eenigen
tijd gevangenisstraf, leefde er vervolgens stil, en stierf
11 Mei 1817. Van zijne werken (Oeuvres choisies, 5
dln. Par. 1827) verdient melding: Essai sur dloquence
de la chaire (2 dln. Parijs 1810; dikwijls herdrukt).
Maury (Louis Ferd. Alfred), fransch oudheidkundige, geb. 23 Maart 1817 te Meaux, bibliothecaris der keizerl. bibliotheek te Parijs, schreef o. a.:
Histoire des religions de la Grace antique (3 dln. Par.
1857-59); Essai sur les ldgendes pieuses du moyen
age (Par. 1843) ; Les fees du moyen age (Par. 1843) ;
Histoire des forets de la Gaule et de l'ancienne France
(Parijs 1850) ; La terre et l'homme (Parijs 1856).
Maury (Matthew Fontaine), amerik. geograaf,
geb. 14 Jan. 1806 in Virginia, lang
sedert 1844 werkzaam als directeur van het •Naval
Observatory" te Washington, totdat hij bij de nitbarsting van den burgeroorlog (1861) tot de zuidelijke staten overging. Op 't gebied van sterrekunde
en natuurk. geographie, mar vooral op dat der hydrographie, heeft M. zich zeer verdienstelijk gemaakt.
Van zijne werken verdienen inz. melding de Sailing
directions, de Wind- and current-charts , en de
Physical geography of the sea (New-York 1856).
Mali:301UB, koning van Caere in de 4e eeuw v.
Chr.; zijn praalgraf te Halicarnassus was een der
zeven wonderen van de wergild. Zie ARTEMISIA I).
Mautern, 1) stadje in Oostenrijk, aan den
Donau, tegenover Stein, en 15 uren gaans benoordw.
Weenen ; circa 900 inw.; overwinning van Matthias
Corvinus, koning van Hongarije , op de Oostenrijkers
in 1484. — 2) vlek in den stiermarkschen kreis
Bruck, aan de Liesing; 500 inw.
MauvillOn (Jac.) gel). 8 Mrt. 1743 to Leipzig,
gest. als leeraar aan 't Carolinum te Brunswijk 11
Jan. 1794, bekend door zijn gezamenlijk met Mirabeau geschreven werk over Pruisen, dat Mirabeau te
Parijs in 't licht gaf, doch dat M. later heeft omgewerkt in : Schilderungen des preussischen Staats unter
Friedrich II (4 dln. Leipzig 1793-95).
Matizzim, een afgod ; Dan. 11 : 38.
MitViUS. Zie BAVIUS.
Mayors, god Mars.
Maxon, dorp in Saksen, 4 uren gaans ten Z.
Z. 0. van Dresden. Het korps van den pruis. genl.
Fink, nog 2000 man met 7generaals en 550 oflicieren sterk, moest zich hier 20 Nov. 1759 krijgsgevangen geven aan den oostenr. veldmaarschalk Daun.
Maxentius, romeinsch keizer, zoon van keizer
Maximianus, in 303 door de Pretorianen tot •augustus" verheven, was een despoot en een wellusteling ;
hij verklaarde den oorlog aan Constantijn den
Groote, verzuimde echter in tijds tegen den vijand
op te rukken, en leed de nederlaag in den slag bij
Pons Milvius (27 Oct. 312), welke brug bezweek,
terwijl M. met zijne troepen zich daarop beyond,
zoodat hij in den Tiber verdronk (zie MAXIMIANUS).
MaXiMe, fransche naamsvorm voor Maximus.
Maximo de Mont-Bond. Zie FOURCHEUT.
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Maximianopolis. Zie ADAD-RE2dMON.
Maximianus, romeinsch keizer, voluit: Marcus Aurelius Maximianus Hercules, geb. omstreeks
het jaar 250 in den orntrek van Sirmium in Pannonie, uit geringen stand in de krijgsdienst opgeklommen, werd in 285 door zijnen vriend Diocletianus
tot .cesar", en ter belooning voor nieuwe krijgsbedrijven in het volgende jaar tot •augustus" verheven.
Bij de deeling van het rijk met Diocletianus, bekwam
M. tot zijn aandeel Afrika en Italie, en hield zijne
residentie te Milaan. Op aanraden van Diocletianus
deed hij, tegelijk met dezen, in 305 afstand van het
bewind ; doch hij deed dat slechts noode, en maakte
zich reeds in het volgende jaar, geholpen door zijnen
zoon Maxentius, weder van den troon meester ; doch
Coen hij vervolgens dien zoon , aan wien hij het gezag te danken had, geheel van het regeeringsbeleid
wilde uitsluiten, zag hij zich door Maxentius genoodzaakt naar Gallia te vluchten, tot Constantijn den
Groote, die gehuwd was met zijne dochter Fausta.
Daar hij echter reeds spoedig eene samenzwering
begon te smeden, om zijnen schoonzoon uit het bewind to stooten en zich in diens plaats te stellen,
bleef hem, toen zijn opzet ontdekt werd, gees andere keus over elan zich te wurgen, hetgeen hij deed
to Marseille in 310.
Maximiliaan, de heilige , onderging in 295
den marteldood in Nurnidie , omdat hij weigerde in
krijgsdienst te gaan ; kerkelijke gedenkdag 13 Maart.
Maximiliaan, twee keizers van Duitschland,
nl.: M. I geb. 22 Maart 1459, zoon van keizer
Frederik Ill, was 1477 gehuwd met Maria van Burgundie, die de landen van Karen vader Karel den
Stoute geerfd had ; door dit huwelijk werd M. in
eenen langdurigen oorlog gewikkeld met Lodewijk
XI, koning van Frankrijk, die aanspraak maakte op
het bezit van Burgundie ; 1486 werd hij tot roomsch
koning verkoren, en 1493 volgde bij zijnen vader op
als keizer. In 1495 voerde hij oorlog tegen Karel VIII,
en droeg veal bij om dien vorst te noodzaken zijne
veroveringen in het koninkrijk Napels en in Italie
te laten varen. In 1508 verbond M. zich met den
franschen koning Lodewijk XII en met den paus (in
de zoogenaamde ligue van Kamerijk) tegen de Venetianen ; doch het duurde niet lang of hij onttrok
zich aan dat bondgenootschap, en zette den koning
van Engeland aan tot eenen oorlog tegen Frankrijk,
waarin M. zelf als vrijwilliger diende in het engelsche leger, en het grootste aandeel bad aan de overwinning van Guinegate of den Sporenslag (1513).
Hij verzette zich ook tegen de verovering van het
Milaneesche door Frans I, ontzette Brescia, dat door
de Franschen belegerd werd, en berende Milaan
(1516), zonder echter die stad te kunnen bemachtigen, terwijl hij zich kort daarna verplicht zag de
wapenen neder te leggen. Hij stierf 12 Jan. 1519.
Na den dood van zijne eerste gemalin was hij in den
echt getreden met Bianca Sforza, de dochter van den
1476 vermoorden hertog van Milaan. In 1499 zag
hij de Zwitsers zich losscheuren van het keizerrijk ;
daarentegen bracht hij de Nederlanden aan zijn huis,
veroverde Tirol, GOrtz, Gradisca, en legde den grondslag, waardoor Spanje, Hongarije en Bohernen aan
de Habsburgen kwamen. Hij werd als keizer opgevolgd door zijnen kleinzoon Karel V. M. II,
geb. 1 Aug. 1527, zoon van keizer Ferdinand I, was
drie jaren onderkoning van Spanje, werkte mede
tot het tot stand brengen van bet tractaat van Passau, werd 1562 roomsch koning en koning van Bohemen en Hongarije, 1564 keizer. Hij was in oorlog
met Johannes Sigisrnond, vorst van Zevenbergen,
,
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met de sultans Soliman II en Selim II, en sloot eindelijk (1568) met de Turken een voordeeligen vrede.
Toen de hertog v. Anjou, koning v. Frankrijk onder
den naam van Hendrik III, den troon van Polen verlaten had voor dien van Frankrijk, werd M. geroepen
om hem in Polen op te volgen ; doch Stephanus
Bathori maakte zich daar van de kroon meester ; en
eer M. gelegenheid had om gewapenderhand zijne
rechten te doen gelden, stierf hij 12 Oct. 1576. Hij
werd als keizer opgevolgd door zijnen oudsten zoon
(Rudolf II).
Maximiliaan (Ferdinand), keizer van Mexico,
geboren aartshertog van Oostenrijk, geb. 6 Juli 1832
te SchOnbrunn, tweede zoon van den oostenrijkschen
aartshertog Frans Karel, en broeder van Frans Jozef
I, keizer van Oostenrijk, trad op 17 j. leeftijd in
werkelijke dienst bij de oostenr. marine, werd vervolgens benoemd tot gouverneur-generaal van het
Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk, en trad 27
Juli 1857 in den echt met prinses Charlotte van
Belgie (zie LEOPOLD). Ten gevolge van den italiaanschen oorlog 1859 uit zijn gouvernement-gent. gestooten, zocht hij met zijne gemalin de afzondering
op het kasteel Miramar, totdat hem 3 Oct. 1863 de
kroon van Mexico aangeboden werd (zie MExico).
Na lang aarzelen liet hij zich door de eerzucht zijner gemalin en door de schoone beloften van Frankrijk overhalen, die kroon aan te nemen (10 April
1864), en 28 Mei 1864 wierp de .Novarra" (het
oostenrijksche fregat, dat het nieuwe keizerlijke paar
naar Mexico overgebracht had) het anker uit in de
haven van Veracruz, en kort daarna deed M. zijnen
intocht in de hoofdstad Mexico. Bij de vele moeilijkheden, waarmede zijne regeering te worstelen
had, was niet de geringste, dat hij weldra de geestelijkheid tegenover zich had staan in vijandige houding. Maar meer nog dan dat schaadde hem het
noodlottige decreet van 3 Oct. 1865, dat hij, gehoor
gevende aan verkeerden raad, onderteekende, en
waarbij ieder, die slechts behoorde tot eene gewapende betide welke zich niet aan zijn gezag onderworpen had, in geval van gevangenneming binnen
de 24 uren daarna ter dood gebracht zou worden.
Onder de duizenden, die als slachtoffers van dit
barbaarsche decreet vermoord zijn , behooren de generaals Arteaga en Salazar, wier dood wellicht meer
nadeel aan de zaak van M. heeft toegebracht dan een
der vele andere fouten van zijn regeerbeleid. Reeds
spoedig won de repnblikeinsche partij, onder de leiding van Juarez, die geruggesteund werd door de
Vereenigde Staten, derwijze veld, dat ieder, die niet
ziende blind wilde zijn, den val van het keizerrijk
Mexico als na ophanden moest voorspellen. Het gevaar was zoo dreigend, dat keizerin Charlotte 15
Job 1866 scheep ging naar Europa, om met al de
overredingskracht, waarmede zij begaafd was, persoonlijk eene poging hij keizer Napoleon to gaan
aanwenden, om hulp (en veel hulp) naar Mexico to
zenden, ten elude daar den pas gestich ten keizerstroon te redden. Hare zending mislukte geheel en
al, en zij werd krankzinnig. Inmiddels namen de zaken in Mexico van dag tot dag eene voor M. ernstiger wending. Juarez, door de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika bij vernieuwing erkend als wettige
president der republiek Mexico, liet niet lang op
nieuwe aanvallende bewegingeri wachten. De reptblikeinen rukten op de vesting Queretaro aan, en M.,
het kommando over de hoofdstad Mexico opdragende
aan een zijner generaals (Marquez), snelde zelf naar
het bedreigde Queretaro, waar hij zich met moed en
vastberadenheid staande hield tot 15 Mei , loon hij

door eenen onwaardigen gunsteling,dien hij met zijne
vriendschap vereerd had, verraden, en de vesting in
handen van den vijand overgeleverd werd.Die verrader
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was kolonel Miguel Lopez, vroeger plaatskommandant
van Chapultepec, vervolgens kolonel van 't kavallerieregement der keizerin, en °Meier van het Legioen van
eer. Gevangen genomen, had M. alle reden het ergste te duchten ; de krijgsraad, die 13 Juni over hem
gehouden werd, veroordeelde hem ter dood, en 19
Juni 1867 des ochtends om 7 uren werd M. met
zijne generaals Miramon en Mejia te Queretaro gefusilleerd. Zij, die Juarez een monster noemen, omdat
hij het vonnis van den krijgsraad heeft bekrachtigd,
mochten zich eerst wel eens afvragen of Juarez anders heeft kunnen handelen. In de oogen van Europa
was M. ja keizer van Mexico, maar in de oogen der
Mexicanen was hij slechts een overweldiger, die,
met behulp van vreemde bajonnetten, ten koste van
stroomen bloeds een troon had willen stichten, daar,
waar men noch troon, noch vreemde overheerschers
verlangde, Zooveel is intusschen zeker, dat hij, als
een doorluchtig slachtoffer van laaghartig verraad
gevallen, menschelijkerwijze gesproken een beter lot
had verdiend.
aartshertog van Oostenrijk,
voluit Maximiliaan Jozef Johan Ambrosius, geb.1 Juli
1782, gest. te Ebenzweier in Opper-Oostenrijk 1 Juni
1863, was de tweede zoon van aartshertog Ferdinand, en stond algemeen bekend als de rijkste particulier in geheel Europa ; hij bekleedde de waardigheid van grootmeester der Duitsche Orde.
Maximiliaan, keurvorsten en koningen van
Beieren, nl.: M. I, keurvorst van 1597 tot 1651,
geb. 17 April 1573 te Landshut, zoon van hertog
Wilhelm V, aanvaardde 1597 de door zijnen vader
om godsdienstige redenen nedergelegde teugels van
het hertogelijk bewind, voltrok 1607 den rijksban
tegen DonauwOrth, en bekwam vervolgens die stad
in zijn bezit. Dientengevolge ontstond de Protestantsche Unie (de Unie van Hall), tegenover welke
M. zich aan het hoofd plaatste van de Roomschkatholieke Ligue. Bij het uitbreken van den Dertigjarigen oorlog verleende hij den keizer zegevierend
bijstand, en werd daarvoor beloond (1623) met de
keurvorstelijke waardigheid, benevens de Opperpalts
en bet graafschap Cham. Hij stierf 17 Sept. 1651 te
Ingolstadt, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Ferdinand Maria. — M. II (voluit: Maximiliaan
Maria Emmanuel), keurvorst van 1679 tot 1726,
geb. 11 Juli 1662, zoon van keurvorst Ferdinand
Maria, volgde 1679 zijnen vader op, onderscheidde
zich bij het beleg van Neuhausel (1685), bij dat van
Buda (1686), in den slag van Mohacz (1687), en
bemachtigde Belgrado (6 Sept. 1688). In 1685 gehuwd met Maria Antonia, dochter van keizer Leopold I, word M. in 1692 spaansch landvoogd over
de Nederlanden, terwijl zijn eenige zoon bestemd
werd tot opvolger op den troon van Spanje. Doch in
'tzelfde jaar stierf zijne gemalin en in 1699 zijn zoon,
en bij bet uitbarsten van den spaanschen successieoorlog koos M. de zijne van Frankrijk ; door den
slag hij Hochstadt (1704) werd hij uit zijn land
verdreven, dat even als zijne familie in handen van
Oostenrijk kwam, terwijl hij zelf 30 April 1706 in
den rijksban gedaan werd ; doch bij den vrede van
Baden (1714) werd hij in zijn gezag hersteld. In
1694 was hij ten tweeden male gehuwd, met eene
dochter van Jan III Sobieski, koning van Polen. Hij
stierf 26 Febr. 1726, en werd opgevolgd door zijnen zoon Karel Albert (later keizer Karel VII). —
M. III (voluit: Maximiliaan Jozef), keurvorst 1745
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tot 1777, geb. 28 Maart 1727, zoon van keizer Karel VII, sloot 22 April 1745 vrede met Oostenrijk,
en streefde er naar, om door een verstandig regeeringsbeleid de wonden des lands te heelen ; 1759
stichtte hij de akademie van wetenschappen te Munchen. Hij was gehuwd met eerie dochter van koning
August III van Polen; doch hij stierf kinderloos aan
de pokken 30 Dec. 1777. Zijne landen kwamen bij
zijnen dood aan paltsgrafelijke huis Sultzbach, uit
hetwelk Karel Theodoor, keurvorst van de Palts, hem
opvolgde.
M. Jozef, keurvorst van 1799 tot
1806 en koning van 1806 tot 1825, geb. 27 Mei
1756, volgde 1799 zijnen oom Karel Theodoor op,
trad 1805 in den Rijnbond, nam 1 Jan. 1806 den
titel van koning aan, gaf zijne dochter ten huwelijk
aan Eugenius van Beauharnais, onderkoning van
Italie, en ontving van Napoleon eene aanzienlijke
uitbreiding van grondgebied. Niettemin sloot hij
zich 8 Oct. 1813, bij het tractaat van Ried, aan de
verbondene mogendheden aan, en had hieraan het
behoud van zijnen troon te danken na Napoleon's
val. Voor het grondgebied, dat M. toen aan Oostenrijk teruggeven moest, werd hij schadeloos gesteld
aan den Rijn en in Frankenland. Hij stierf op Nymplienburg 13 Oct. 1825, en werd opgevolgd door
zijnen zoon Lodewijk I. — M. II (Max. Jozef),
koning van 1848-1864, geb. 28 Nov. 1811, zoon
van koning Lodewijk I van Beieren, kwam door de
abdicatie zijns vaders 21 Maart 1848 op den troon,
en was tot aan zijnen dood (Maart 1864) een begunstige• van de wetenschap en hare beoefenaars.
Uit zijn 12 Oct. 1842 gesloten huwelijk met Maria
Hedwig, dochter van prins Wilhelm van Pruisen, liet
hij twee zonen na, van welke de oudstc (Lodewijk,
geb. 1845) hem opvolgde.
Maximiliaan Jozef, hertog in Beieren en
generaal der kavallerie, geb. 4 Dec. 1808, sedert 9
Sept. 1828 gehuwd met prinses Ludovica, de jongste dochter van koning Max Jozef, heeft zich gunstig doen kennen op letterkundig gebied. Zijne reizen in 't Oosten beschreef hij in Wanderung nach dens
Orient (Munchen 1839 ; 2e druk 1840) ; onder• het
pseudoniem Phantasus gaf hij verscheidene dramatische en romantiscbe werken in het licht. Ook leverde hij eene Sammlung oberbair. Volkslieder and
Singweisen (Munchen 1846).
Maximiliaan (Alex. Phil.), prins van Wied,
vroeger Neuwied, geb. 23 Sept. 1782, oorn van prins
Hermann van Wied, diende eerst bij de pruisische
armee, bereisde 1815-17 Brazilie, en 1833 de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Van zijne vele
geschriften zijn de belangrijkste : Reise nach Brasilien
(2dln. Frankfort 1819-20, met atlas) ; Reise durch
Nordanterika (2 din. Coblentz 1838-43, met atlas) ;
Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens (15 stukken, Weim. 1823-31) ; Beitrage zur Naturgeschichte
Brasiliens (4 din. Weimar 1824-33).
Maximiliaans-orde, eene beiersche orde,
28 Nov. 1853 door koning Max II Jozef ingesteld,
hoofdzakelijk voor duitsche geleerden en kunstenaars.
Maximinus, twee romeinsche keizers, nl. M.
(Cajus Julius), geb. in Thracie (vandaar zijn bijnaam
Thrax, de Thracier), was de zoon van zeer geringe
ouders, en begon zijne loopbaan als veehoede•. In
krijgsdienst getreden, verhief hij zich door dapperbeid en moed tot de hoogste militaire rangen : en
toen keizer Alexander Severus vermoord was, liet
hij zich door de armee als keizer uitroepen (in 235).
Hij oorloogde voorspoedig tegen de Germanen, Sarmaten en Dacie•s, doch maakte zich te Rome en in
de provincien gehaat door zijne wreedheid duizen-

den menschen liet hij ter dood brengen op het bloote
vermoeden, dat ze tegen hem komplotten smeedden,
en de Christenen hadden in M. een bitteren ver volger. Geheel Italie kwam tegen hem in opstand. De
senaat van Rome bekleedde gelijktijdig vader en zoon
Gordianus met het keizerschap ; doch ze werden door
de veldoversten van M. verslagen en ter dood gebracht.
Twee nieuwe keizers (Maximus Pupienus en Balbinus)
werden benoemd. Op het vernemen van deze tijding
ontstak M. derwijze in woede, dat hij zijne veroveringen in Germanie in den steek liet, en tegen Italie oprukte ; doch terwijl hij Aquileja belegerde, werd hij
door zijne eigene soldaten vermoord (238). Als persoonlijke bijzonderheden vinden wij aangaande M.
vermeld, dat hij bij een kolossalen lichaamsbouw
(7 a 8 vt. lengte) eene verbazende spierkracht bezat, en dat hij in den waren zin des woords een
veelvraat was. — M. (Cajus Galerius Vale•ius),
van geboorte een Illyrier, werd door Galerius
tot ,,cesar" benoemd (305), en als ,,augustus” uitgeroepen 307. Na den dood van Galerius (311) deelde
hij het rijk met Constantinus en Licinius; doch
reeds spoedig met hen in onmin geraakt, werd hij
door Licinius verslagen bij Adrianopel, en redde zich
slechts door vermomd te ontvluchten, doch maakte
te Tarsus een einde aan zijn levee. Hij was een ontnatig wijndrinker ; doch tot zijne eer zij gezegd, dat
hij eens voor at had verordend, dat de bevelen, die
hij in staat van dronkenschap gaf, nooit ten uitvoer
gelegd mochten wonden dan daags daarna.
Maximinus, de heilige, bisschop van Trier
van 332 tot 350 ; kerkel. gedenkdag 29 Mei.
Maximus (Claudius Pupienus), romeinsch
keizer na Gordianus, was veldheer en prefect van
Rome, teen hij tegelijk met Balbinus door den senaat met de keizerlijke waardigheid bekleed werd
(237) ter bestrijding van Maximinus. Toen deze
reeds kort daarna gestorven was, regeerden de beide
keizers eenige maanden vreedzaam ; toen zij er echter
aan dachten de krijgstucht te vvillen herstellen, werden beiden door de pretoriaansche lijfwacht vermoord. M. (Magnus), tiran van Gallie, had eerst
onder Theodosius gediend, en zich in Britannia onderscheiden. Hij liet zich als keizer uitroepen 381
(of 383), maakte zich meester van den persoon van
Gratianus, die het bewind voerde over het wester,
en vestigde zijnen keizerlijken zetel te Trier. Hij
deed zich erkennen door Gallie, Spanje en GrootBritannie, en maakte zich gereed om Italie te gaan
onderwerpen, teen Theodosius tegen hem oprukte,
en hem versloeg in Pannonie (388). Hij werd aan
den overwinnaar uitgeleverd en ter dood gebracht.
— M. (Petronius), keizer van bet westersch-rom.
rijk, wierp 455 Valentinianus III die zijne vrouw
beleedigd had, van den troon, en noodzaakte diens
weduwe Eudoxia om hem tot echtgenoot te nemen.
Deze, om zich te wreken, riep de hulp in van Genserik, den koning der Vandalen, aan wien zij Rome
overleverde. Aileen op lijfsbehoud bedacht trachtte
M. te vluchten, doch hij werd door het volk gesteenigd (455).
Maximus (Valerius). Zie X:ALER1US-MAXIMUS.
Max Jozef orde, eene beiersche militaire
ridderorde, 1 Maart 1806 door koning Max-Jozef ingesteld.
May (1e), stad in 't fransche dept. Maine-Loire,
aan de Mure, derdhalf uur gaans benoordw. Chollet ;
3500 inw.; heeft veel geleden in den Vendeeschen
oorlog.
Maya Indianen, talrijke Ind iane» -stam in
Jucatan en in de naburige gedeelten van Mexico en
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Mayen

Guatemala ; ze spreken eene eigene taal, en zijn
meerendeels tot het Christendom bekeerd.
Mayen, lat. Magniacum, fransch Mayenne, stad
in Rijnpruisen, 5 uren gaans bewesten Coblentz, in
het vruchtbare Mayenfeld; 6200 inw.
Mayenee, fransche naam voor Maintz.
-AYENTHAL.
Mayendal. Zie m
Mayenfeld, 1) rijnpriisisch landschap ; zie
MAYEN. - 2) stad in 't zwits. kanton Grauwbunderland, aan den Rijn ; 1300 inw.; in de nabijheid de
bergpas Luciensteig.
Mayenne, lat. Meduana, bevaarbare rivier in
Frankrijk, ontspringt bij het dorp Maine, dept. Orne,
en valt na 26 mijlen loop even boven Angers in de
Sarthe , waarmede zij vereenigd de Maine vormt. De
M. geeft haren naam aan een departement van
Frankrijk.
Mayenne (departement der), dept. van Frankrijk, gevormd uit het west-gedeelte van Maine en
het noorderdeel van Anjou, is circa 94 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 375,000 zielen, ingedeeld in drie
arrondissernenten (Mayenne, Laval en ChâteauGontier), en heeft tot hoofdplaats Laval.
Mayenne, 1) fransche naam der stad Mayen
in Rijnpruisen. — 2) lat. Meduanunz, stad in het
fransche dept. Mayenne, 7 uren gaans benoordoosten
Laval, aan de riv. Mayenne; ruim 10,000 inw.; werd
1573 tot hertogdom verheven; zie het volgende art.
Mayenne (Charles de Lorraine, d. i. Karel van
Lotharingen, hertog van), tweede zoon van den hertog van Guise (Francois), geb. 1554, onderscheidde
zich eerst in de godsdienst-oorlogen, bij Poitiers,
bij 't beleg van La Rochelle, en bij Moncontour. Toen
zijne twee broeders (de hertog van Guise en de kardinaal van Lotharingen) vermoord waren, stelde hij
zich aan bet hoofd van de Ligue (1589), nam den
titel aan van luitenant-generaal der kroon van Frankrijk, en voerde oorlog tegen Hendrik Ill en tegen
den koning van Navarre (Hendrik IV) ; doch laatstgenoemde bracht hem de . nederlaag toe bij Argues
en bij Ivry. Bij den dood van Hendrik Ill proclameerde M. een schaduw-koning (den kardinaal van
Bourbon) onder den naam van Karel X; toen deze
gestorven was 1590, riep M. de staten-generaal te
Parijs bijeen, waarschijnlijk in de hoop, dat hij zelf
op den troon gebracht zon worden ; doch in die verwachting zag hij zich teleurgesteld. Hij trail eindelijk
met Hendrik IV in onderhandeling, onderwierp zich
1596, en werd toen benoemd tot ,Youverneur van
Ile-de-France. Hij stierf 1611. -- M. (Henri, hertog van), zoon van den vorige, sneuvelde 1621 bij
het beleg van Montauban ; hij liet geen kinderen na.
Mayenthal, een 5 urea gaans lengte liebbend
Alpendai in het zwits. kanton Uri, wordt doorstroomd door de Mayenbach, die verscheidene prachtige watervallen vormt. Daarboven verheft zich de
Mayenstock, een hergpiek van 8890 vt. hoogte.
Mayenveld. Zi e i AYCNFELD.
Mayer (Joh. Tob.), duitsch sterrekundige, geb.
17 Febr. 1762, prof. der wiskunde te Gottingen,
heeft vooral naam gemaakt door: Theorialunw juxta
systema Aewtonianum (Londen 1767) en Tabula),
motuum solis et lone? (Londen 1770).
Maynooth, vlek in het iersche graafschap
Kildare, 6 uren gaans ten W. N. W. van Dublin ;
1650 inw.; sedert 1795 een roomsch-kath. serninarie, dat 1854 herschapen is in eene roomsch-kath.
universiteit.
een der Kaapverdische eilanden, beMayo,
oosten Santiago ; hoofdplaats Pinosa. -- 2) eiland
in den 0. I. archipel, aan de noordkust van Cele-

Mazarin
3) rivier in Mexico (in Sonora), ontspringt
bes.
in de Sierra Madre, en valt na een loop van 50 mijlen
in de Californische golf, 20 mijlen bezuidoosten
Guaymas.
Mayo, 4) graafschap in de iersche prov. Connaught, ten N. en ten W. bespoeld door den Atlant.
Oceaan; is ruim 100 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 275,000 zielen , heeft tot hoofdplaats Castlebar. — 5) dorpje in lerland, circa anderhalf uur
gaans bezuidoosten Ballagh , was eertijds de hoofdplaats van een bisdom, en heeft zijnen naam gegeven aan het tegenw. graafschap M.
Mayomba, stad in Zuid-Guinea, aan de uitwatering van de rivier M. in Atlant. Oceaan, is de
hoofdstad van het rijk M., waar overvloed gevonden wordt van koper, ivoor en gom.
Mayotte, of Mayotta, een der Comoro-Mandell,
aan de oostkust van Afrika, groot 7 vierk. mijlen,
bevolkt met 5300 zielen, is in 1843 door den sultan
des lands aan de Franschen afgestaan, die er de havenplaats Dsaudsi aangelegd hebben,
Mazaoa, stad in Cappadocie. Zie CESAREA 2).
Mazafran, of Oedzjer, de Sams der ouden,
rivier in Algerie, ontlast zich in de Middellandsche
Zee 6 a 7 uren gaans bezuidw. Algiers.
Mazagan, of El-Bridzja, havenstad in Marocco,
aan den Atlant. Oceaan, nabij de uitwatering van de
Morbea ; 2000 inw.; gesticht in 1500 door de Portugeezen, die het Castro-reale noemden, en aan wie
het 1769 door de Maroccanen ontweldigd werd.
Mazagran, havenstad in de algerijnsche prov.
Oran, 3 uren gaans van Mostaganem ; is vermaard
door den heldenmoed, waarmede 123 Franschen zich
in Fehr. 1840 verdedigden tegen 12,000 Arabieren.
Mazamet, stad in 't fransche dept. Tarn, ruim
4 urea gaans bezuidoosten Castres; 9000 inw.
Mazan, stad in 't fransche dept. Vaucluse, 2
uren gaans beoosten Carpentras ; 4000 inw.
Mazanderan, of Masanderan, het Hyrcania
der ouden, prov. van Perzie, aan de zuid- en zuidoostkust der Caspische Zee, is 350 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 200,000 zielen ; hoofdplaats Sari ; wordt
nog ten huidigen dage door de Perzen de Lusthof
van Iran genoemd, en stond vooral omstreeks 1600
op een hoogen trap van bloei, toen schach Abbas de
Groote het land verfraaide met sierlijke parker en
prachtige gebouwen, waarvan men nog thans de
overbiijfselen bewondert.
-ASANIELLO.
Mazaniello. Zie m
Mazarin (Jules), fransch minister, geb. 14 Juli
1602 te Pescina in de Abruzzen, behoorde tot een
adellijk siciliaansch geslacht. Uit de pauselijke dienst
werd hij 1639 in fransche dienst geroepen door
kardinaal Richelieu, door wiens invloed M. 16 Dec.
1641 tot kardinaal verheven werd. Bij den dood van
Richelieu (1642) ging al diens invloed hij Lodewijk
XIII op M. over; en eer genoemde koning stierf
(1643) benoenide hij M. tot lid van den raad van
regentschap, waarvan het presidium opgedragen
werd aan de koningin, Anna van Oostenrijk. Ook bij
deze wist M. zich onmisbaar te maken. Intusschen
moest hij voor de Fronde tweemaal zwichten, doch
overwon die eindelijk, en bestuurde het regeeringsbeleid in den geest van Richelieu, orschoon met
minder hardheid. Hij stierf 9 Mart 1661 te Vincennes, een ontzaglijk vermogen (ter waarde van 100
millioen nederl. guldens) nalatende, waarvan het
grootste gedeelte geerfd werd door den markies de
la Meilleraie, hertog van M., die met yen van M.'s
schoone nichten (Hortensia Mancini) gehuwd was.
Door M. zijn geschreven : Lettres, of l'on veil les

Ma zarron
negotiations pour la poix des Pyrenees (2 dln. Parijs
dikwijls herdrukt).
Mazarron, spaansche stad. Zie ALMAXARRON.
Mazatlan, mexicaansche havenstad in Cinaloa,
35 mijlen bezuiden Cinaloa, aan den ingang der golf
van California ; 12,000 inw.; aanzienlijke handelsbeweging.
Maze, marktvlek in 't fransche dept. MaineLoire, ruim 4 uren gaans bezuidw. Bauge ; 4000 inw.
Mazeena, of Mazina, een fort in Afghanistan,
6 uren gaans bezuidw. Dzjelalabad ; in de nabijheid
van M. overwinning der Engelschen op de Afghanen
in Juli 1842.
Mazenderan. Zie MAZANDERAN.
Mazeppa, hetman of vorst der Kozakken, geb.
omstr. 1622 in Podolia, uit adellijke, doch geen fortuin bezittende ouders, begon zijne loopbaan als page
van Polen's koning Johan Casimir. Met de vrouw
van een poolsch edelman eene ongeoorloofde betrekking aangeknoopt hebbende, werd hij reeds spoedig
op heeterdaad betrapt, en door den beleedigden echtgenoot op eene voorbeeldige wijze gestraft. Geheel
ontkleed, werd M. naakt uitgestrekt en vastgebonden
op zijn eigen paard, en toen aan het dier den vrijen
loop gelaten. Het paard redde terug naar de verafgelegene onbeduidende familie-bezitting van M., waar
deze deerlijk gehavend en in bewusteloozen toestand
aankwam. Uit schaamte begaf M. zich 1663 naar de
Ukraine, waar hij na verloop van eenigen tijd secretaris werd van den hetman der Kozakken ; en bij
diens dood werd M. tot zijn opvolger gekozen (1687).
Ais hetman won hij de genegenheid en het vertrouwen van tsaar Peter I.; doch de zucht naar eigen
verheffing verleidde hem, om een verrader te worden : dit deed hij door gemeene zaak te waken met
Karel XII van Zweden, met wien Rusland in oorlog
was. Na den slag bij Pultawa, waar M. tegen de Russen vocht, doch waar deze laatsten overwinnaars
bleven, vluchtte hij naar Walachije, en nam vervolgens de wijk naar Bender, waar hij 1709 stierf.
Mazeres, stad in 't fransche dept. Ariege, aan
de Lez, 2 uren gaans benoordoosten Saverdun.
1Vlazieres, dorp in 't fransche dept. DeuxSevres, 3 a 4 uren gaans bezuidwesten Parthenay ;
700 inw.
Mazocha, de grootste natuurmerkwaardigheid
van Moravia, kreis Briinn, district Blansko, een algrond van 90 vademen diep, welks bodem bewaterd
wordt door eene beek, die aan de eene zijde nit eene
rotsspelonk te voorschijn komt, en aan de andere zijde
weder in eene rotsspelonk verdwijnt.
Mazovie, d uitsch Masau, lat. Massovia, indertijd
het grootste der 72 paltsgraafschappen, waarin GrootPolen ingedeeld was, bestond nit de vruchtbare streken aan de Weichsel, den Bog (Bug) en de Narew,
met de voorname plaatsen Warschau, Plock en Rawa,
vormde van 1138 tot 1529 een onafhankelijk hertogdom, leenplichtig aan Polen (behalve van 1329
tot 1370, toen het aan Bohemen onderhoorig was).
Het behoorde aan eene linie van het koninklijk geslacht der Piasten ; toen 1529 die linie uitgestorven
was, werd M. door Sigismoud I weder aan de kroon
getrok ken.
Mazuraken, de poolsche plattelandbewoners
in Galicie (ruim anderhalf millioen zielen).
Mazure (F. A. J.), fransch letterkundige, geb.
1776 te Parijs, gest. 1828. Men heeft o. a. van hem :
Vie de Voltaire (Parijs 1821); Histoire de la revolution
de 1681 en Angleterre (Parijs 1825).
Mazzara, het oude Masaris, versterkte stad ter
zuidwestkust van Sicilie, aan de uitwatering van de
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Salemi in de Middellandsche Zee, 10 uren gaans
bezuiden Trapani ; 8000 inw.; haven. — Val di
Mazzara heette eertijds de westelijkste der drie
provv. van Sicilie, die later gesplitst is in de drie
provincien Palermo, Trapani en Girgenti.
Mazzarino, stad op het eiland Sicilie, 6 uren
gaans bezuidoosten Caltanisetta; 11,000 inw.
Mazzaroth. Zie Job 38: 32.
Mazzini (Giuseppe), geb. 28 Juni 1808 te
Genua, aanvankelijk advocaat, sedert 1831 wegens
revolutionaire ondernemingen nit zijn geboorteland
voortvluchtig en bij verstek ter dood veroordeeld,
stichtte het geheim genootschap Giovine Italia (d. i.
het Jonge Italie), en is sedert dien tijd rusteloos
werkzaam geweest als demagoog en volks-agitator. In
1848 vertoonde bij zich te Milaan, doch redde zich
door de vlucht naar het zwits. kanton Tessino, verscheen echter in het najaar in Rome, waar hij na de
vlucht van den pans lid werd van het Driemanschap
(Armellini, Sail en M.) en bekleed met dictatoriale
macht. Na de verovering van Rome door de Franschen, nam M. de wijk naar Zwitserland, en vervolgens naar Londen, waar hij sedert als hoofd der
staatkundige vluchtelingen werkzaam geweest is.
Daar opende hij ook de zoogenaarnde Mazzinistische
Leening, die hij onder de radicalen van alle landen
voor het doeleinde der omwenteling en bet tot standbrengen van Italie's eenheid als republiek trachtte
onder te brengen. Bij de uitbarsting van den Italiaanschen oorlog deed bij wel is waar openlijk de
verklaring, van al zijne republikeinsche pogingen of
to zien, ten einde niet in den weg te staan aan de
denwording van Italie onder Victor Emmanuel; bet
is echter te betwijfelen of een LEWD als M. wel alle
illuzien heeft kunnen laten varen, waarvan hij de
verwezenlijking waarschijnlijk niet beleven zal. Eene
verzameling van zijne Scritti editi e inediti verschijnt
sedert 1861 te Milaan in het licht (12 dln.).
Mea, een toren te Jeruzalem ; Neh. 3 : 1 ; 12 : 39.
Meadia, marktvlek in Croatia, 6 uren gaans
benoorden Orsowa ; 5 kwartier gaans van M. warme
zwavelbronnen (de Hercules-bronnen).
Meander, lat. Mmandrus, thus Bujoek Mender, rivier in Klein-Azie, ontsprong in Phrygie, liep
van het 0. naar bet W., en ontlastte zich in de
Egeische Zee tusschen Heraclea en Priene. Zijne
kronkelingen hebben den M. beroemd gemaakt. Op
zijne oevers lagen de steden Apamea, ColossEe, Antiochie, Pyrrha, Milete, enz.
Meara, eene plaats vermeld Jozua 13: 4.
Mearns, het schotsche graafschap Kincardine.
Meath, twee graafschappen in de iersche prov.
Leinster, nl.: East-M. (d. i. Oost-Meath), aan de
Iersche Zee, tusschen de graafschappen Cavan ten
N., Kildare ten Z., Louth ten 0., en West-Meath
ten W. en ten Z. W., is circa 43 vierk. mijlen groot,
bevolkt met ruim 140,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Trim. — West-31., wordt ten N. 0. en ten
0. begrensd door East-Meath, ten Z. door King's
County, ten W. door de graafschappen Roscommon
en Longford, is ruim 33 vierk. mijlen groot, met
91,000 zielen bevolkt, heeft tot hoofdpl. Mullingar.
Meaux, het oude Meldi of Jatinum, stad in bet
fransche dept. Seine-Marne, aan de Marne, 11 uren
gaans benoordoosten Parijs; 8000 inw.; kathedraal,
met graftombe van Bossuet, die bisschop van M.
was. Het is eene zeer oude stad, die onder de Romeinen tot Gallia Belgica, vervolgens tot Gallia Lugdunensis behoorde. In de 10e eeuw eigendom van
de graven van Champagne, die zich ook graven van
M. noemden. Onder Filips den Schoone kwam M.

Mebarrez
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weder aan de kroon, werd van 1421 tot 1436 bezeten door de Engelschen, en kwam toen voor goed
aan de kroon terug. In het begin der 16e eeuw telde
M. een aantal Protestanten ; doch het Protestantismus werd er spoedig onderdrukt. De stad M. was
een der eersten, die aan de Ligue vaarwel zeiden,
om zich te onderwerpen aan Hendrik IV.
Mebarrez (El-), versterkte stad in Arable , 13
a 14 uren gaans bezuiden Lahsa; 10,000 inw.).
Mebunnai, een van David's helden; 11 Sam.
2>:27.
Mecca. Zie MEKKA.
Mecenas, voluit Cajus Cilnius Maecenas, gunsteling van Augustus, stainde of van de oude koningen van Etruria. Hij had vriendschapsbetrekking
aangeknoopt met Octavius, toen die in Griekenland
studeerde, vergezelde hero op al zijne krijgstochten,
en toen hij keizer geworden was vergenoegde M. zich
met het voorrecht zijn vriend te wezen, en bedankte
voor alle eereambten. Desniettemin bekleedde hij bij
afwezigheid van Augustus herhaalde male° de waardigheid van rijksbestuurder. Vol doorzicht, en een
rneester in de staatkunde, gaf M. de voorkeur aan de
monarchic boven de republiek, en hij overreedde
Augustus het souverein gezag te behouden, toen die
van zins was het neder te leggeri. Van zijnen grooten
invloed maakte hij geen ander gebruik, dan om den
keizer tot lankmoedigheid te bewegen, en vooral om
de letterkundigen te begunstigen. Virgilius, Horatius,
Propertius waren vrienden en beschermelingen van
Hij stierf omstr. het jaar 8 v. Chi.. Hij was getrouwd met Terentia, eene vrouw van buitengewone
schoonheid, maar trotsch van karakter en trouweloos
in den echt; hij leefde dan ook herhaalde malen van
haar gescheiden, en 'rain haar even dikwijls weder
tot zich, daar het hem even onmogelijk was zonder
haar te zijn als tang met haar op eenen goeden voet
te staan. Van eenige door M. vervaardigde dichtstukken zijn fragmenten tot ons gekornen, opgenonien in den Corpus Poetarum van Maittaire.
Mechain (Pierre 'Francois Andre), frausch sterrekundige, geb. 16 Aug. 1744 te Laon, sedert 1772
astronoom te Parijs, maakte zich inzonderheid bekend door het ontdekken en berekenen van kometen,
alsook door het 'uteri van eenen meridiaanboog tusschen Duinkerken en Barcelona. Hij stierf 12 ,Sept.
1804 te Valencia. Zijne graadmetingen zijn opgenomen in Delambre's nBase du systeme metrique decimal" (3 din. Parijs 1806-10).
Mechanicsville, plaatsje in West-Virginia ;
26 Juni 1862 overwinning der Zuidelijken op de
armee der Unie, in den amerik. burgeroorlog. Zie
JACKSON, bijgen. Stonewall.
Meched, fransche spelling voor Medzjed.
Mechelen, 1) fransch Malines, lat. Mechlinia of
Matince, stad in de belg. prov. Antwerpen, aan de
Dyle, 5 uren gams benoordoosten Brussel ;
31,000 itINV.; sedert 1559 de zetel van eenen aartsbisschop, die primaat van Belgie is; middelpunt van
het belgische spoorwegnet. Gesticht in 6e eeuw,
werd M. door de Noormannen verwoest in 884, weder opgebousvd 897, en versterkt 930. Herhaalde
tnalen werd M. geteisterd door brand (o. a. in 1546
door het springen van een kruitmagazijn); ook
weed M. verscheidene malen bezocht door de pest.
Geplunderd door de Spa.njaarden 1572, door den
pries van ()rank 4578, door de Engelschen 1580.
In de 17e en I8e verscheidene maim] veroverd
en heroverd door de Franschen. In de tsveede helft
der .19 eeuw warden te M. Roomsch-katholieke congresses gehouden (o. a. weder in 1867).

Mechelen, 2) dorp in nederl. Limburg, vierdhalf nur gaans ten 0. Z. 0. van Maastricht; omstr.
2000 inw. — 3) dorpje in Gelderland, 8 uren gaans
ten Z. Z. 0. van Zutphen.
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Mecheratieten,een israelit. geslacht; IChron.
11 : 36.

Mechir, afstamrneling van Juda; I Chron. 4 :I I.
Mechitaristen, eene congregatie van armenisch-gefinieerde monniken, 1701 te Constantinopel
gesticht door den Armenier Mechitar da Petro (geb.
te Sebaste in Cappadocia 7 Febr.1676, gest. 16 April
1749). Toen het hem namelijk niet gelukte de Armeniers, die te Constantinopel in twee partijen verdeeld waren, tot elkander te brengen, wendde hij
zich tot het Roomsch-Catholicismus, en begon onderwerping aan den pans te prediken, waardoor hij
zich blootstelde aan de woede van de priesterschap
zijner eigene natie, zoodat hij zich weldra genoodzaakt zag de wijk to nemen naar Smirna, en van
daar naar Morea, welke provincie destijds aan de
Venetianen behoorde; doch toen ze die in 1717 vertoren, zocht Mechitar eene . wijkplaats te Venetia,
waar hem vergund werd op het eiland San-Lazaro
een klooster te stichten, welks monniken zich naar
hem M. noemden. Van Mechitar heeft men verscheidene werken, o. a. een Armenische Bijbel (1733 in
fol.); eene spraakkunst van het Armenisch zooals
het in de wandeling gesproken,•en eene andere zooals bet geschreven wordt ; can Armenisch -Woordenbock (2 din. 1749-1769) ; enz. De M. hebben zich
ten taak gesteld het Evangelic te prediken, de wetenschap te bevorderen door het in 't licht geven van
klassieke werken der Armenische letterkunde, en
vereenigingen op te richten ter verspreiding van goede
boeken. Sedert 1810 hebben de M. ook een groot
klooster (Mechitaristen- Collcgium) en een eigene
boekhandelaarsfirma te Weenen; sedert 1846 ook
een collegie te Parijs; wijders een genootschap te
'Priest ; enz.
Mechoacan, of Michoacan, ook wel Valladolid
genaamd, een staat in het westelijk gedeelte van
Mexico, op de westerhelling van de Cordilleras van
Anahuac, ten N. begrensd door Guanaxuato, ten Z.
door het eigenlijke Mexico, ten Z. W. door den
Urooten Oceaan, ten N. W. door Xalisco. Dit land
werd 1524 door de Spanjaarden veroverd, is ruin .]
1246 vierk. mijlen groot, bevolkt met 555,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Valladolid of Morelia ;
andere voornaamste steden : Pascuaro, Zintzonzant,
Zamora, enz.
Mechona, stad in stam Juda; Nell. 11 : 28.
IVIechujael, kleinzoon van Henoch , en overgrootvader van Tuhal-Kain; Gen. 4: 18.
N[eckel, eene duitsche familie, die verscheidene
voorname ontleedkund igen voortgebracht heeft, o.
M. (Joh. Friedr.), bijgenaamd de Jonge (oun hem
to onderscheiden van zijn grootvader), geb. 17 Oct.
1781 te Halle, gest. aldaar 31 Oct. 1833. Van zijne
werken verdient inzonderheid melding : System der
vergleichenden Anatomic (6 din. Halle 1821-33).
Mecklenburg, een landschap in den voormaligen Nedersaksischen kreis, ten N. begrerisd door
tie Oostzee, ten Z. door Luneburg, ten O. door Pontmere!' en Brandenburg, ten W. door Latteriburg en
Lubeck, had voorheen tot hoofdstad bet (reeds in
den tijd van Hendrik den Leenw eene voornanie stad,
doch thans slechts can met 600 zielen bevolkt zijude)
dorp M. dat 2 uren gaans bezuiden Wismar ligt.
Tegenwoordig is dit landschap gesplitst in (le twee
groothertogdommen11.-Schwerin en111.-Strelitz (zie
de beide volgende artt.). De dynastic van NI. is het
,

Mecklenburg•Schwerin
oudste regecrende stamhuis van Europa ; men laat
haar opklimmen tot het jaar 320. Genserik, de koning der naar het zuiden van Europa verhuisde Vandalen, behoorde tot dit geslacht : zijn broeder Fredobald regeerde over de Wenden, die in het land
aan de Oostzee bleven wonen. Aribert, zijn afstammeling in den Ten graad, erkende het frankische
oppergezag eerst onder Karel den Groote; na zijnen
dood werd het rijk der Wenden weder onafhankelijk. Eerst na langdurig oorlogen werd het (1161)
door Hendrik den Leeuw onderworpen ; deze gaf het
terug aan Pribislaw, die zijn schoonzoon werd en
zijnen naam aannam. In (le 14e eeuw werd het prinsdom gedeeld, (loch Hendrik de Vette bracht het
1474 weder tot den geheel. Nieuwe deeling in 1592,
toes er twee linien van het huis M. ontstonden :
M.-Schwerin en M.-Gustrow. Deze laatste linie stierf
nit 1695 ; man de andere splitste zich in drie takken : Schwerin-Schwerin, Schwerin-Grabow en
Schwerin-Strelitz. De tweede dier drie hield op te
bestaan 1692 ; en na langdurige geschillen had er
eindelijk 1701 tusschen de beide overgeblevene takken eene deeling plaats, waarran de gevolgen stand
hebben gehouden tot op den huidigen dag. De regeerende vorsten werden toes hertogen genoemd ;
het congres van Weenen (1815) verleende aan beiden (len titel van groothertog.
Mecklenburg Schwerin, groothertogdom aan de Oostzee, is ruim 244 vierk. mijlen groot,
en bevolkt met 548,000 zielen (meerendeels Lutherschen); hoofdstad Schwerin.
Mecklenburg Strelitz, groothertogdom
met 99,000 bewoners (meerendeels Lutherschen);
hoofdstad Neu-Strelitz. Dit groothertogdom bestaat
uit twee zoowel in staatsregeling als in geographische ligging van elkander afgezonderde deelen, nl.:
de circa 43 vierk. mijlen groot zijnde heerlijkheid
Stargard (82,000 zielen), begrensd door Pommeren,
Brandenburg en Mecklenburg-Schwerin ; en het circa
7 vierk. mijlen omvang hehbende prinsdom Ratzeburg (17,000 zielen), begrensd door MecklenburgSchwerin, Lauenburg en het grondgebied der vrije
stad Lubeck.
Mecklenburg (Albert van), koning van Zweden. Zie ALBERT (dl 1, biz. 105).
Mecque (la), fransche naam van Mekka.
Medardus, de heilige, geb. 457 te Salency in
Picardie, gest. 545, werd 530 bisschop van Vermand
(thans St.-Quentin), vervolgens van Noyon, en tegelijkertijd belast met het bestuur van het bisdom
Doornik. Hij stond in groot aanzien bij de koningen
Chilperic I en Clotarius 1. Kerkel. gedenkd. 8 Juni.
Medad, een der getuigen van Gods mondgesprek met Mozes ; zie ELDAD.
Medan, een der zones van Abraham bij Ketura ;
Gen. 25 : 2 ; I Chron. 1: 32.
Medangan, voorrnalig dorp op Java, resid.
hadoe, ads.-resid. Magelang, werd Mei 1827 door de
nederl. troepen met den grond gelijk gemaakt.
Medang Kamoelan, voormalige stad op
Java, resid. Soerabaja ; rumen van M. zijn nog aanwezig in een bosch nabij de stad Djapan.
Medanieten, afstammelingen van Medan,
maakten deel nit van het yolk der Midianieten.
Medea, vermaarde tooveres, dochter van Aetes
(JEetes) koning van Colchis, en van de tooveres
Hypsea. Toen Jason met de Argonauten kwam om
het Gulden Vlies te bemachtigen, dat Aetes in zijn
bezit had, vatte M. voor den held eene hartstochtelijke liefde op, verschafte hem door hare kunst de
middelen om al de hinderpalen te boven te komen,
—

—

—
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die aan het welslagen van zijne onderneming in den
weg stonden, en vluchtte met hem nit Colchis. In
'oleos, het vaderland van Jason, aangekomen, maakte
zij door het vermogen van hare kunst Jason's vader
Eson weder jong ; en om zich te wreken op Pelias,
die zich ten nadeele van Jason rneester gemaakt had
van den troon, overreedde zij de dochters van Pelias
om haren vader te vermoorden, haar voorspiegelende,
dat dit het middel was om hem weder jong te maken. Na deze misdaad zag M. zich genoodzaakt de
stad te verlaten, en zij vluchtte met Jason naar Corinthe. her echter werd zij veronachtzaamd door
Jason, die liefdebetrekking aanknoopte met Glance
of Creiisa, de dochter des konings. Om zich hierover
te wreken, deed M. eerst de schoone Creiisa en haren
vader sterven, en vermoordde toes, voor Jason's
oogen, de kinderen, die zij zelve bij hem had: na deze
verschrikkelijke wraakoefening vlood zij naar Athene,
door het luchtruim gedragen op een gevleugelden
wages. Zij tronwde daar met den koning des lands,
Egetis, die een zoon bij haar verwekte, genaamd Medus. Aan dien zoon den troon willende verzekeren
ten nadeele van Theseus (den zoon van Egefis en
IEthra), deed zij eene poging om dien jongen pries
uit den weg te ruimen door middel van vergif; dien
ten gevolge werd zij nit Athene verdreven. Nu keerde
zij terug naar haar geboorteland, waar zij haren verdrevenen vader Aetes op den troon herstelde ; volgens eene andere lezing bracht zij er Jason op den
troop, met wien zij zich verzoend had.
Medeah, 1) of Mandya, stad in Tunis; zie
A L-MAHDY A.
2) het oude Lamida, stad in Algerie,
prov. Algiers, in de nabijheid van Mouzaia ; 7000
inw.; was voor de bezetting door de Franschen de
residentie van den bei van Titteri.
Medeba, 1) stad in stam Ruben ; Num. 21 :
30 ; Joz. 13 : 9, 16 ; I Chron. 19 : 7. — 2) stad der
Moabieten ; Jezaia 15: 2.
-

Medelin. Zie m-ETELINO.
Medellin, ) 't oude Metellinum of Metallinum ,
stad in de spaansche prov. Badajoz, 6 uren gaans
beoosten Merida ; 1600 inw.; brag over de Guadiana ;
romeinsche oudheden ; is de geboorteplaats van Ferdinand Cortez ; bij M. overwinning der Franschen op
de Spanjaarden 28 Maart 1809. — 2) stad in NieuwGranada, hoofdstad van den staat Antioquia, ligt 28
a 29 mijlen benoordw. Bogota ; 15,000 inw.
Medelpad, oude prov. van Zweden, in Norrland, aan de Oostzeekust, was ingedeeld in Noord-M.
(hoofdpl. Sundwall) en Zuid-M. (hoofdpl. Touna),
en maakte tegenwoordig deel nit van Hernosands-lan.
Medelye, oude naam van het noord-hollandsche dorp Middelie.
Medemblik, lat. Medemalacha, stad in NoordHolland, aan de Middelzee (een gedeelte der Zuiderzee), 4 uren gaans benoorden Hoorn; 2700 inw.;
werd met stadsrechten begiftigd 25 Maart 1288 door
graaf Floris V, doch was reeds verscheidene eeuwen
vroeger eerie niet onaanzienlijke plaats, want 4 Juli
806 sloeg de bliksem op twee plaatsen te gelijk in
M., waardoor aldaar 40 huizen afbrandden; naar men
wil was M. gesticht in 534 door den frieschen koningszoon Diderik. In 1334 leed M. veel door watersnood, zoo ook 1508, 1570, Nov. 1775, 4 Febr.
1825. In 1555 werd M. door eenen brand geteisterd,
waardoor zelfs de kerk en het klooster in de asch
gelegd werden. Veroverd werd M. 1296 door de
West-Friezen, die nagenoeg de gansche stad platbrandden ; 1426 door de Kabeljauwschen, en 25 Juni
1517 door (le Gelderschen, die het plunderden en
afbrandden ; in 1572 ging M. aan de Staten over ;
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17 Sept. 1799 namen de Engelschen bezit van M.
namens den prins van Oranje, doch ontruimden de
stad op de nadering der Bataven, die 11 Oct. stormenderhand, doch zonder slag of stoot, M. binnenrukten. Kerkelijke twisten hadden te M. plaats in 't
laatst der 16e eeuw. Het voormalige Slot te M., een
kasteel aan de Oosterpoort, was volgens het algemeen
gevoelen gesticht omstr. 1'287 door Floris V, graaf
van Holland, om de West-Friezen te beteugelen, ofschoon sommigen willen, dat het reeds uit de 7e of 8e
eeuw dagteekende, en de residentie was geweest der
oude koningen van Friesland ; het werd dan ook algemeen slot van Radboud genoemd, van welken koning het portret in een der kamers van dat slot hing.
Meden. Zie LEEGEMEDEN en UITHUIZERMEDEN.
Meden, of Meders, de bevolking van Medic.
Zie Mule.
Medericus, de heilige. Zie MERRY.
Medernach,dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 2 uren gaans bezuidoosten Diekirch.
Medewi, de oudste en beroemdste badplaats
van Zweden, in het lan Linkoping, aan het Wettermeer ; 500 inw.
Medhurst ( Walter Henry), engelsch orientalist, geb. 1796 te Londen, was sedert 1817 als zendeling werkzaam in den Indischen archipel, inzonderheid te Batavia, en sedert 1843 te Sjanghai in
China ; hij stierf 24 Jan. 1857 te Londen. Vooral
verdienstelijk is M. door zijne werken over oostersche taal- en letterkunde ; als zijn voornaamste werk
noemen wij zijn Chineesch-Engelsch Woordenboek
(2 din. Batavia 1842-43) en Engelsch-Chineesch
Woordenboek (2 din. Sjanghai 1847-48).
Mediasch, ook Medzjies of Medwiscli genaamd,
stad in Zevenbergen, aan den Grooten Kokel, 11 uren
gaans benoordoosten Hermanstadt ; 6400 inw.; is de
hoofdplaats van den Stoel M. (ruiw 12 vierk. mijlen ; circa 44,000 zielen).
Medici, florentijnsch geslacht. Zie MEDICIS.
Medicina, marktvlek in het noorden van Italie,
6 uren gaans beoosten Bologna; 4000 inw.
Medicis, beroemd florentijnsch geslacht, dat
sommigen doen opklimmen tot Karel den Groote,
doch als welks stamheer erkend is Everard, gonfaloniere of hoofd der republiek Florence in 1314.
Sylvester de M., insgelijks gonfaloniere, wierp 1378
de republiek omver, ten einde het even machtige geslacht Albizzi uit het gezag te stooten, doch moest
op zijne beurt 1381 het onderspit delven ; en werd
toen gebannen. Het duurde echter niet fang of de
M., machtig door hunnen met koophandel verworven
rijkdom, begonnen weder het hoofd op te steden, en
in 1421 werden zij opnieuw meester van het gezag,
door de verheffing van Giovanni (Jan) de M. tot
gonfaloniere. Hij stierf 1429, en liet twee zones na
(Cosimo en Lorenzo), die eene beroemde nakomelingschap gehad hebben. Van Cosimo zijn afgestamd Lorenzo it Magnifico, de herto gen van Nemours en van
Urbino, de pausen Leo X en Clemens VII, Frankrijk's
koningin Catharina de M., en Alexander, hertog van
Florence, met wien deze linie in 1537 uitstierf. Van
Lorenzo stamden af: Lorenzino, die 1537 Alessandro
vermoordde, Cosimo I, groothertog van Toskanen,
zes andere groothertogen, en Frankrijk's koningin
Maria de M. Deze tweede linie stierf nit 1737 met
Anna, zuster van Jan Gaston de M., den laatsten
groothertog. Wij laten hier de voornaarnste leden
nit het geslacht der M. volgen M. (Cosmos de),
hijgenaarnd de (Jude, en de Vader des Vaderlands,
geb. 1389 als zoon van Jan de M., en gest. 146i,
volgde 1429 zijnen vader op als gonfaloniere, en

oefende tot aan zijnen dood een onbeperkt gezag te
Florence nit. Hij trad in bondgenootschap met
Frans Sforza, met de Venetianen en met den pans,
en deed zoowel den koophandel als kunsten en wetenschappen bloeien. Hij stichtte eene akademie voor
de platonische wijsbegeerte, legde eene bibliotheek
aan, later bekend onder den naam van Laurentiana,
en verfraaide Florence met vele schoone monumenten. — M. (Petrus I de), geb. 1414, zoon van den
vorige, volgde 1464 zijnen vader op, en zag 1466
eene samenzwering tegen zich smeden, die hij echter verijdelde; doch hij stierf reeds 1469. — M.
(Laurentius de), bijgen. de Heerlijke (il Magnifico),
geb. 1448, gest. 1492, zoon van den vorige, volgde
1469 zijnen vader op, gezamenlijk met zijnen broeder Julianus. Pans Sixtus IV, een vijand der M., ging
met koning Ferdinand van Napels, den graaf van
Urbino en de stad Siena een verbond aan tegen Florence, dat daardoor met werkelijk gevaar werd bedreigd, terwijI de machtige florentijnsche familien
Pazzi en Salviati eene samenzwering tegen de M.
smeedden. Julianus de M. werd 1478 door de Pazzi
vermoord en Laurentius gewond ; de florentijnsche
armee werd verslagen bij Poggibonzi ; doch een onverhoedsche inval der Turken in Italie (1480) noopte
de oorlogvoerende partijen vrede te sluiten, en van
dien tijd af regeerde Laurentius rustig tot aan zijnen dood. Hij was een vriend en beschermer van
geleerden en kuristenaars, en beoefende zelf de letterkunde met goed gevolg. Eene pracht-editie van
zijne Opere (4 din. Florence 1826) verscheen in het
lick op kosten van groothertog Leopold II. Deze M.
liet verscheidene kinderen na, o. a. Petrus II en Julianus, die na hem regeerden ; Jan, die pans werd
onder den naam van Leo X, en Julius, die pans werd
onder den naam van Clemens VII. — M. (Petrus II
de), geb. 1471, zoon van den vorige, aanvaardde
1492 het bewind als opvolger zijns vaders, doch
miste diens doorzicht en beleid. In 1494, toen Karel VIII, koning van Frankrijk, die tegen Napels oprukte, zich meester gemaakt had van verscheidene
aan de florentijnsche republiek toebehoorende vestingen, begat deze M. !zich naar de legerplaats van
Karel VIII, om met hem te onderhandelen over de
teruggave van die steden. In plaats evenwel van dat
doel te bereiken, stemde M. niet slechts er in toe ze
in handen der Franschen te laten, rnaar stond hun
kort daarna ook nog de steden Pisa en Livorno at'.
De Florentijnen waren over een en ander zoo verontwaardigd, dat ze M. wegjoegen ; hij nam de wijk
eerst mar Bologna, vervolgens naar Venetic, en deed
verscheidene vruchtelooze pogingen om weder meester te worden van het gezag; hij vergezelde de Fransche legers (1503) naar het koninkrijk Napels, en
verloor in datzelfde jaar het leven bij eene schipbrenk in 't gezicht van Gaeta. M. (Julianus de),
derde zoon van Laurentius de Heerlijke, gab. 1478,
decide de ballingschap met zijnen broeder Petrus
(zie den vorige), +loch werd 1512 door pans Julius 11
aan het hoofd der florentijnsche republiek geplaatst ;
hij deed in bet volgende jaar afstand van de regeering ten behoeve van zijnen neer Laurentius II, en
trouwde 1515 met eene tante van Frankrijk's koning
Frans I, bij welke gelegenheid hem de titel verleend
werd van hertog van Nemours. Hij stierf 1516, slechts
een bastaardzoon nalatende, kardinaal Hippolytus de
M. (zie verder). — M. (Laurentius 11 de), geb.
1492, zoon van Petrus II, vergezelde zijnen vader
in de ballingschap, keerde 1512 met zijnen ()um Julianus in Florence term;, en werd door diens abdicatie 1513 aan het hoofd geplaatst van de tlorentijn-
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sche republiek. Hij liep geheel en al aan den leiband
van zijnen oom, paus Leo X, door wien hij 1516 begiftigd werd met het hertogdom Urbino, dat de pans
aan de familie de la Rovero ontnomen had. De regeering van dezen ,M. was despotiek, en hij maakte
zich gehaat door zijnen trots en zijne dwingelandij.
Hij stierf 1519. Hij was de vader van Catharina de
M. en van hertog Alexander de M. — M. (Jan de),
bijgenaamd de Groote Duivel, afstammeling van Laurentius, den broeder van Cosmos den Oude, geb.
1498, werd eerst door paus Leo X gebruikt ow de
kleine tirannen in de mark van Ancona tot onderwerping te brengen ; beoorloogde 1524 de Franschen
in Lornbardije, en bemachtigde stormenderhand de
steden Caravaggio en Biagrasso, waar hij ongehoorde
wreedheden pleegde, hetgeen hem den bijnaam verschafte van Groote Duivel. In het laatst van 1524
trad hij in dienst van Frankrijk, en werd doodelijk
gekwetst 1526 bij Mantua. Zijne soldaten gingen
over hem in den rouw, weswege ze bestempeld werden met den naam van Zwarte Benden.—M . (Alexander de), natuurlijke zoon van Laurentius II de M.,
of volgens anderen van Julius de M. (den lateren
pans Clemens VII), werd 1530 door geweld van
wapenen als hertog opgedrongen aan Florence, nadat
de Florentijnen een moorddadig beleg doorstaan
hadden van de vereenigde troepen van paus Clemens VII en keizer Karel V, de bondgenooten van
Alexander de M., die door den paus verheven werd
tot hertog van Civita-di-Penne. Hij gedroeg zich als
een dwingeland, ontwapende het yolk, liet eene citadel bouwen om de stad in bedwang te kutmen howden, vermeerderde het aantal vonnissen van verbanning en verbeurdverklaring, liet zijnen neef Hippolytus de M. on] het leven brengen door middel van
vergif, en gaf zich over aan de schandelijkste losbandigheden. Hij werd 1537 vermoord door Lorenzino
de M., zijn bloedverwant. — M. (Cosmus I de),
eerste groothertog van Toskanen, geb. 1519, gest.
1574, stamde of van Laurentius, den broeder van
Cosmus den Oude. Nadat Alexander vermoord was
werd hij het hoofd der florentijnsche republiek
(1537) door den steun van Karel V, die zich zelven
voor die verleende bescherming beloonde, door garnizoen te leggen in de vestingen Florence, Pisa en
Livorno. Even als zijn voorganger, was deze M. een
verfoeilijke dwingeland ; hij sloot een verbond met
Filips H van Spanje, met wien hij wedijverde in
wreedheid tegen de Protestanten ; hij trad ook in
bondgenootschap met paus Pius V, die hem in 1569
den titel verleende van groothertog van Toskanen.
Hij vergrootte zijn rijk, en bevorderde kunst en wetenschap, zoodat men hem den eernaam heeft gegeven van .De Groote". Hij stond in verdenking, verscheidene leden zijuer familie van kant gemaakt tehebben ; zelfs de dood van twee zijner zonen (die te
Pisa aan koortsen waren gestorven) werd door velen
beschouwd als zijn werk. — M. (Frans de), tweede
groothertog van Toskanen, zoon en opvolger van
Cosmus I, regeerde van 1574 tot 1587, en overtrof
nog zijnen vader in tirannie. Door verbeurdverklaring van hunne bezittingen, bracht hij de aanzienlijkste familien des lands zoo goed als tot den bedelstaf, gaf zich over aan de schandelijkste uitspattingen, en toonde zich met hart en ziel gehecht aan
Filips II van Spanje. Na den dood van zijne gemalin
trouwde hij met eene Venetiaansche (zie CAPELLO),
die op den gang van 's lands zaken een allerverderfelijksten invloed had. Niettemin neemt Frans de M.
eene voorname plaats in onder de vorsten, die wetensohap en kunst beschermden. Hij stichtte 1580
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de trotsche galerij van Florence ; en onder zijne regeering word de Academia della Crusco gesticht. Hij
was de vader van Maria de Medicis. M. (Ferdinand I de), groothertog van Toskanen, zoon van
Cosmus I, geb. 1551, gest. 1609, had den geestelijken staat omhelsd en was kardinaal, toen hij 1587
geroepen werd om zijnen broeder Frans op te volgen. Om nu in den echt to kunnen treden, liet hij
zich door den pans van de geestelijke geloften ontheffen, en regeerde met veel wijsheid en beleid, den
bloei bevorderende van koophandel, landbouw, wetenschap en kunst. Hij zond groote sommen gelds
aan Hendrik IV, dien hij zoodoende behulpzaam was
in het veroveren van zijn rijk ; op gelijke wijze hielp
hij keizer Rudolf II, toen die aangevallen was door
de Turken. Op het laatst echter onttrok hij zich aan
Hendrik IV, die vrede had gesloten met den hertog
van Savoje (een vijand van Florence), on ging zelf
een verbond aan met Spanje, dat een vijand was van
Frankrijk. — M. (Cosmus H de), geb. 1 590, gest.
1621, volgde 1609 zijnen vader Ferdinand I als
groothertog op, beschermde eveneens koophandel,
landbouw, kunst en wetenschap, en maakte de toskaansche vlag geducht in de gansche Middelland,:che
Zee, door gedurige gevechten met de Turken. —
M. (Ferdinand II de), zoon van den vorige, was 11
jaren oud, toen hij 1621 zijnen vader opvolgde als
groothertog, onder het regentschap van zijne moeder en grootmoeder, en regeerde tot 1670. Hij was
goedhartig en grootmoedig, dock zwak als vorst ;
hij liet den pans zich meester waken van het hertogdom Urbino, dat het erfland was van zijne bruid.
Overigens beschermde hij wetenschap en kunst, en
was een vriend van Galilei, Toricelli, Redi on Viviani ;
hij was echter niet in staat den eerstgenoemde dier
geleerden te onttrekken aan den strengen arm der
Inquisitie. M. (Cosmus III de), groothertog van
Toskanen op 27-j. leeftijd (1670), toen hij zijnen
vader Ferdinand II opvolgde, zonder iets van diens
goede hoedanigheden to bezitten. Hij was 1661 in
den echt getreden met Margareta Louise van Orleans,
eene nicht van Lodewijk XIV ; ofschoon zij zich altijd afkeerig 'van hem toonde, verwekte hij bij haar
twee zonen (Ferdinand en Jan Gaston) en eene dochter, prinses Anna, die de vrouw werd van paltsgraaf
Willem. Aangezien zijne beide zonen geen kinderen
hadden, deed Cosmos III door den senaat een besluit
nemen, dat in strijd met de wet (waarbij de vrouwen van den troon uitgesloten waren) bepaalde, dat
zijne dochter Anna het bewind zou aanvaarden na
den laatsten mannelijken afstammeling van zijn geslacht. Doch toen in 1718 Frankrijk, het Keizerrijk,
Engeland en Holland bij een plechtig verdrag Italie
gedeeld hadden tusschen de huizen van Bourbon en
Oostenrijk, werd als troonopvolger in Toskanen een
infant van Spanje aangewezen, met uitsluiting van
prinses Anna. Cosmus HI stierf 1723. — M. (Jan
Gaston de), laatste groothertog van Toskanen nit
het huis der Medicis, was 53 jaren oud, toen hij in
1723 zijnen vader Cosmus III opvolgde. Hij verminderde de belastingen, hief verscheidene monopolien op, en schafte eenige barbaarsche straffen af.
Dan hij geen kinderen had, beschikten de europeesche mogendheden over zijnen troon, eerst ten behoeve van den infant don Carlos, later ten gunste
van Frans I, hertog van Lotharingen. Hoe ook met
weerzin, zag Jan Gaston zich genoodzaakt den troonopvolger, dien men hem aanwees, to erkennen. Hij
stierf 1737. Zijne zuster, prinses Anna, stierf 1743,
en met haar was het huis der M. uitgestorven. —
M. (Hippolytus de), bekend onder den naam van
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Kardinaal Hippolytus, natuurlijke zoon van Julianus
de M., hertog van Nemours, geb. 1511, ontving den
kaadinaalshoed 1529. Hij was de medestander van
zijnen neef Alexander de M. naar den florentijnschen
troon ; doch aan Alexander werd door pans Clemens
VII de voorkeur gegeven. Kardinaal Hippolytus
woonde te Rome, waar zijn huis de verzamelplaats
werd van misnoegde Florentijnen. In 1535 werd hij
te Itri nit den weg geruimd door vergif, op last van
Alexander, die bang voor hem was. — M. (Lorenzino), gesproten uit den tweeden tak der M., vermoordde 1537 Alexander de M., tiran van Florence,
hopende zoodoende de vrijheid te zullen teruggeven
aan zijn vaderland ; dit mocht hem echter niet gelukken ; en na lang rondgezworven te hebben, van de
eene stad naar de andere, vond hij 1548 zelf zijn
einde, vermoord op last van Cosmus I de M. — M.
(Julius en Jan de). Zie de pausen LEO X, LEO XI en
CLEMENS VII. — M. (Catharina en Maria de), toninginnen van Frankrijk. Zie CATHARINA en MARIA.
Media, in de oudheid het bergachtige noordwestelijk gedeelte van Iran, bevatte de tegenwoordige provincien Aderbeidzjan, Ghilan, Mazanderan
en Irak-Adzjemi ; de grenzen van M. ondergingen
trouwens menigvuldige veranderingen ; het werd ingedeeld in Atropatenus ten N. (hoofdstad Gaza),
Media propria ten Z. (hoofdstad Ecbatana), en de
Medische woestijn ten 0. Somwijlen rekende men als
tot M. behoorende ook eenige volksstammen, die
geen vaste woonplaatsen hadden (Sapuri, Gelx,
Mardi, Pausicii, omzwervende tusschen de gebergten en de Caspische Zee. Reeds vroeg ontwikkelde
zich in M. de beschaving, en het werd al spoedig
bet machtigste onder de rijken, die ontstaan waren
door zich los te scheuren van het le Assyrische rijk.
De eerste koning van M. was Arbaces (759 v. Chr.) ;
op den dood van dien vorst volgde een lang tijdvak
van regeeringloosheid, waaraan een elude gemaakt
werd door Dejoces (omstr. 733 of 710). Na hem
regeerden Phraortes (690 of 657), Cyaxares I (655
of 634), Astyages (595) en Cyaxares II (560 tot
536). Het koninkrijk der Meden werd toen ingelijfd
bij Perzie onder Cyrus (536 v. Chr.) ; doch de benamingen Meden en Medische bleven in zwang, en
werden even veelvuldig gebruikt als Perzen en Perzische (zoo werden, bijv. de oorlogen tusschen Perzie
en de Grieken de Medische oorlogen genoernd , zie
MEDISCHE). Waarschijnlijk is het, dat Zoroaster geboortig was uit M. — In de 3e eeuw v. Chr. waren
er opnieuw, als een gevolg van het vernal der Seleucieden, koningen van M. en zelfs koningen van Atropatenus. Onder die koningen vindt men de namen
vermeld van : Atropates otnst. 330 ; Timarchus
omstr. 162 ; Mithridates 89 ; Darius, Artavasdes
(Artabazes) 36-31. Met Atropatenische gedeelte
van M. werd anno 31 v. Chr. onderworpen door de
Parthen. — In den Bijbel vinden wij M. vermeld:
Ezra 6 : 2 ; Jesaia 21 : 2 ; Jerem. 25: 25; 51 : 11, 28;
terwijl er van de Meden of Meders gewag wordt gemaakt: II Kon. 17 : 6 ; 18: 11 ; Esth. 1 : 3, 14, 18,
19; 10: 2; Jesaia 13: 17; Dan. 5: 28; 6: 1, 9, 13,
16; 8: 20; 9: 1; 11: 1; Hand. 2: 9.
Medina, arab. woord, dat stad beteekent, is
de naam van een aantal steden, hetzij in Arabie,
hetzij door Arabieren gesticht in andere landstreken.
De voornaamste zijn : 1) aanvankelijk Jatreb genaarnd, lat. Jatrepa of Athrulla, de tweede hoofdstad
van Hedzjas in West-Arabie; en de tweede heilige
stad der Maltornedanen, ligt 54 mijlen benoorden
Mekka, aan den voet der Hedzjas-Bergen, 5000 vt.
boven de oppervlakte der zee, en heeft 20,000 inwo-

ners. Beroemd is M. door de vlucht derwaarts van den
Profeet, die daar ook gestorven is, zoodat bet voortdurend het reisdoel blijft van vrome bedevaartgangers. Een tijd lang was M. de hoofdstad van bet rijk
der Kalifen ; doch toen Ali van den troon was gestooten door Mohaviah, moest M. den rang van
hoofdstad afstaan aan Damascus.— 2) M., of Manama,
stad in Arable, in Oman, 6 mijlen benoordoosten Lahsa,
op het eiland Bahrain; 5000 inw.; goede haven. —
3) hoofdstad van het voormalige rijk Walo of Woeli
in Senegambie, 50 mijlen bezuidoosten St.-Louis ;
5000 inw. — 4) stad in Senegambie, in bet rijk
Kasson, 10 uren gaans benoordw. Koenia-Kari.
5) Medina-Celi, 't oude Arbobriga of Methymna Celia,
stad in de spaansche prov. Soria, aan den Xalori,
6 uren gaans benoordoosten Siguenza ; 1100 inw.;
paleis der hertogen van Medina-Celi ; bier stierf
Almanzor, na zijne nederlaag bij Calatanazor. —
6) Medina-de-las-Torres, het oude Contributa, stad
in de spaansche prov. Badajoz, 6 a 7 uren gaans benoordw. Lierena; 3600 inw,; romeinsche oud heden.—
7) Medina-del-Campo, lat. Methymna Campestris,
oude en zeer beroemde stad in de spaansche prov.
Valladolid, aan den Zapardiel, 11 uren gaans bezuidw. Valladolid ; 4000 inw.; oudtijds koninklijke
residentie. — 8) Medina-de-Pomar, stad der sp.
prov. Burgos; 2200 inw. — Medina-de-Rio-Seco,
stad in de spaansche provincie Valladolid, aan
den Sequillo, 8 uren gaans benoordw. Valladolid ;
5400 inw.; was in de rniddeleeuwen een der voornaamste stapelplaatsen voor den spaanschen koophandel; bij M. overwinning der Franschen (onder
maarschalk Bessieres) op de Spanjaarden (1808). —
10) Medina-Sidonia. lat. Methymna Asindo, stad in
de spaansche prov. Cadix, 8 uren gaans bezuidoosten
Cadix; 9000 inw.; rumen van het kasteel der hertogen van Medina-Sidonia.
Medina Sidonia (Gaspar° Alonzo Perez de
Guzman, hertog van), was stadhouder van Andaluzie, toen de hertog van Braganza, zijn schoonbroeder,
bet spaansche juk afschudde, en den troon van Portugal weder oprichtte (1640). Op het voorbeeld van
Braganza, vvilde M. Andaluzie in opstand brengen, en
zich daar onafhankelijk verklaren; maar daar de samenzwering uitlekte, werd M. naar Madrid ontboden : hij bekende alles, en gaf gevolg aan een bevel
van het spaansche hof, om den hertog van Braganza
tot een tweegevecht uit te dagen. Die belachlijke
uitdaging werd natuurlijk niet aangenomen.
Medinet, hetzelfde arab. woord als Medina.
1) Medinet-el-Nebi, d. i. stad van den Profeet ; zie
2) Medinet-el-Fayoem; zie FAYOEM.n°.1 MEDINA.
3) Medinet-el-Qasr ; zie CAZAR.
Mediolanum, naam van verscheidene gallische steden, o. a.: 1) M. Insubrum, in Cisalpijnsch
Gallie, hoofdstad tier Insubren; tegenw. Milaan.
2) 111. Eburovicum, hoofdstad der Aulerci Eburovices, in Transalpijnsch Gallie (Lugdunensis 3a); thans
Evreux. — 3) M. Santonum, hoofdstad der Santonen
in Aquitania 2a ; titans Saintes. — 3) M. Cuborum,
—

stad tier Bituriges Cubi in Lugdunensis la thans

Chateau-Meillant (of Meylieu, volgens Walckenaer).
Mediomatricen, een yolk in Transalpijnseh
Gallie, in Belgica la, tusschen de Treviri ten N. en
de Leuci ten Z.: had tot hoofdstad Mediomatrices,
dat aanvankelijk Divodurum had geheeteit (that's
Metz), aan de Maas. Het land der M. vormde later
de 1)6! Bisclornmen, bet hertogdom Tweebruggen en
een gedeelte van den Elzas.
Medische oorlogen, zoo worden de oorlogen genoetnd, die in de 5e eettw v. Chr. gevoerd
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werden door de koningen ven Perzie tegen de GrieMedusa, een der drie Gorgonen, was de eenige
ken. Die oorlogen zijn drie in getal. De eerste greep
van de drie, die sterfelijk was. Aanvankelijk zeer
plaats in 490, wegetis de hulp, door Athene verschoon van gelaat en vooral met prachtig hoofdhaar
leend aan de grieksche steden van lonie, die in opbedeeld; doch toen zij zich verstout had, zich met
Minerva in schoonheid te durven meten, was de gostand waren gekomen tegen den perzischen koning
Darius Hystaspis. Diens veldheeren Datis en Athadin daarover zoo vertoond, dat zij de haren van M.
phernes rukten met 300,000 man voorwaarts tot in
veranderde in afzichtelijke slangen, en eens voor al
Attica, doch werden teruggeslagen door Miltiades,
bepaalde, dat ieder, die M. aanzag, in steen zoo verdie hun eene totale nederlaag toebracht bij Maraanderen. Perseus bediende zich, op raad van Minerva,
thon. — De tweede der M. had plaats tien jaren lavan eenen spiegel, om M. het hoofd of te slaan zonter (480 v. Chr.) : Xerxes, de zoon van Darius voerde
der Naar aan te zien ; vervolgens bediende hij zich
eene ontzaglijke legermacht tegen Griekenland
van het Medusa-hoofd tegen zijne vijanden.
aan ; maar de dapperheid van Leonidas, de overwinMedway, de oude V aga, bevaarbare rivier in 't
engelsche graafschap Kent, ontspringt in Surrey,
ningen van Themistocles bij Salamis (480), van
besproeit Maidstone, Rochester en Chatham, en valt
Leotychides en Xantippe bij Mycale op de vloot van
den grooten koning, en van Pausanias bij Platea op
bij Sheerness in den Teems, na 13 mijlen loop.
Mardonius (497), van Cimon op de riv. Eurymedon
Medwisch, zevenb. stad. Zie MEDIASCH.
(470) noodzaakten Xerxes tot den vrede. — De
Medvirjeditza, 1) rivier in europ. Rusland, in
derde der M. begon 450 v. Chr. Cimon maakte zich
gouvt. Saratow en in het land der Donsche Kozakmeester van het eiland Cyprus, maar eindigde zijn
ken, valt na een zuidwestwaartschen loop van 60
Leven bij het beleg van Cittium. VoOr zijn verscheiden
mijlen in den Don, bij Oest-Medwjedinskaja. —
echter teekende hij met Artaxerxes eenen voor Athene
2) een arm van de Wolga.
roemrijken vrede (449 v. Chr.), waardoor een einde
Medzjed, of Medzjehed, in fransche boeken
werd gemaakt aan de M.: bij dien vrede verbond
Meched, in duitsche Meschhed,naam van verscheidene
Athene zich, geen pulp weer te zullen verleenen aan
oostersche steden, o. a.: 1) Medzjed, hoofdplaats
degenen, die tegen den grooten koning in opstand
der perzische prov. Khorassan, met 60,000 inw.;
waren, terwijl deze afstand deed van alle aanspraak • beroemde industrie (vooral tapijten en shawls) en
bloeienden koophandel ; praalgraf van Haroen-alop de grieksche steden in Europa en Azie, terwijl
hij zich tevens verbond, zijne vloten nooit dichter
Razjid ; grafmoskee van imam Riza of Reza; het is
het Mekka der Sjyieten, en de geboorteplaats van
bij de westkusten aan Azie te zullen laten komen,
dan tot op drie dagreizen afstands.
den sterrekundige Nassir-Eddyn. In de nabijheid
Mediterraneum mare. Zie bet artikel van M. de ruinen van Thoes (in de oudheid de hoofdMIDDELLANDSCHE ZEE.
stad van Khorassan). — 2) Medzjed-Ali, ook genaamd Imam-Ali, ook Alexandria, ook Hira, stad in
Medjerda. Zie MEDZJERDA.
het turksche ejalet Bagdad, 17 mijlen bezuiden BagMedler (Nic.), Luther's leerling en vriend te
dad ; 6000 inw.; grafmoskee van Ali, den schoonzoon
Wittenberg, geb. 1502 te Hof, ging 1536 als superintendent naar Naumburg, 1546 naar Brunswijk,
van Mahomed, het bedevaartsdoel van tal van Sjyieten;
men ziet er ook een monument, dat gehouden wordt
en eindelijk naar Bernburg, waar hij 1551 stierf.
voor het graf van Ezechiel. Door Alexander gesticht,
Medoacus, twee rivieren in het Venetiaansche:
droeg dit M. tang zijnen naam; vervolgens werd het,
1) M. major, thans de Brenta ; en 2) M. minor, thans
onder den naam van Hira, de hoofdstad van een
de Bacchiglione.
Medoc, landschap in de voormalige prov. arabisch vorstendom; daarna hadden de Christenen
Guyenne van zuidwestelijk Frankrijk, ingedeeld in
bet in bezit tot 632, en toen kwam het in de mach'
Opper-M. en Neder- M., oudtijds bewoond door de
der Sarraceenen. In 1806 werd M. veroverd door de
Medulen, is zeer vruchtbaar, en beroemd door zijne
Wahabieten, die echter weder door de bewoners
verdreven werden. Doch na dien tijd zijn at de
wijnen (Medocwijnen). Het is tegenwoordig ongeveer
bet arrondissement Lesparre in het dept. Gironde.
kostbaarheden, die het graf van Ali versierden,overgeMedon, zoon van Codrus , koning van Athene, bracht naar Imam-Moessa.— 3) Medzjed-Hosain, ook
was de eerste archon (1132), en die waardigheid
genaamd Imam-Hussein, ook Kerbela, lat. Vologesia of
bleef in zijne familie gedurende 12 geslachten
Bologesus, stad in het turksche ejalet Basra, bewes(1132-754 v. Chr.).
ten den Euphraat, in de woestijn, 12 a 13 mijlen
Medo perzische talen, zooveel als Iranische bezuidw. Bagdad ; 8000 inw.; graf van imam Hustalen.
sein, den zoon van Ali, die bier ter plaatse gedood
werd ; is eene heilige stad der Sjyieten, en wordt
Medscherda. Zie MEDZJERDA.
_EDZJED.
door ontelbare bedevaartgangers bezocht.
Medschid. Zie M
Meduana, riv. in Gallie ; thans de Mayenne.
Medzjerda (Medjerda, Mejerda, Mezdjerda,
Medscherda), rivier in Algerie en Tunis, ontspringt
Medulen, yolk in Gallie, bewoonde bet tegenwoordige landschap Mddoc.
in het zuidoosten der algerijnsche prov. Constantine,
Medum, 1) voormalig dorp in 't noordoosten loopt noordoostwaarts, heeft eene lengte van omstr.
der prov. Groningen, werd bij den watervloed van
50 mijlen, en valt bij Porto-Farino in de Middelland1277 door den Dollart verzwolgen. — 2) voormalig
ache Zee. Het is de Bagradas der ouden. Zie BAGRADAS.
nonnenklooster in Friesland, grietenij Franekeradeel,
Meeanee, of Miani, stad in britsch 0. I., prov.
Sindh, aan eenen arm van den Indus ; schitterende
onder Tjum, was door den watervloed van 1289 zoo
overwinning 17 Febr. 1843 bevochten door een
verarmd, dat het door de 53 nonnen verlaten moest
anglo-indisch legerkorps van 2800 man (onder Naworden, en deze deels naar Lidlum deels naar Baj um
pier) op eene armee van 22,000 man (onder de emirs
verplaatst werden. Later diende M. als uithof van
Lidlum, en werd 1381 oorzaak, dat de Scbieringers
van Sindh).
het klooster Lidlum overvielen, vele monniken doodMeeden (de), dorp in de prov. Groningen, in
eene boschrijke streek, 1 uur gaans bezuiden bet
sloegen en den abt gevangen namen, omdat die met
Winschoter-diep en 1 uur g. beoosten Muntendam;
de Vetkoopers onderhandelde over den afstand
van M.
1200 inw.
—
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Meedhuizen, dorp in Fivelgo, prov. Groningen, I uur gaans bezuidoosten Appingedam, en
uur g. bezuidw. Delfzijl; 260 inw.; werd in Jan.
1584 door de Staatsche troepen platgebrand.
Meenen, vlaamsche naam van MEN1N.
Meerane, fabriekstad in 't saksische district
Zwickau, 8 a 9 uren gaans hewesten Chemnitz;
13,600 inw.
-OERBEKE.
Meerbecke. Zie.e m
Meerhout, stad in de belg. prov. Antwerpen,
ruim 6 uren gaans bezuidw. Turnhout ; 3000 inw.
Meerkerk, dorp in den Alblasserwaard, prov.
Zuid-Holland, 2 uren gaans benoorden Gorinchem,
aan den straatweg van Gorinchem op Utrecht en aan
de Zederik ; 550 inw.; in 1388 werd M. benevens
de omstreek verwoest door Otto van Arkel, orndat in
de nabijheid van M. 4 Gorinchemmers doodgeslagen
waren , die cenige boornen wilden weghalen om Meivuren te branden.
Meerlo, of Mierlo, 1) dorp in Upper-Gelder,
nederl. prov. Limburg, circa S uren gaans benoorden
Roermonde ; 550 inw. — '2) dorp in Noord-Braband ;
zie MIERLO.
Moorman (Gerard), geb. 1722 te Leiden, van
1748 tot 1767 pensionaris van Rotterdam, heeft
vele werken geschreven ; zijn grootsten roem verwierf hij door Origines Typographicce en Thesaurus
juris civilis et canonici. — M. (Johan), zoon van
den vorige, geb. 1 Nov. 1753 te 's-Gravenhage, studeerde te Rotterdam, Heidelberg, Leipzig, Gottingen
en Leiden, bereisde het grootste gedeelte van Europa,
en gaf van die reizen lezenswaardige beschrijvingen
in het licht. boning Lodewijk benoemde M. tot kamerheer, bezigde hem tot verscheidene gewichtige
zendingen, en stelde hem eindelijk aan als directeurgeneraal van kunsten en wetenschappen, in welke
betrekking M. in het licht gaf Jaarboeken van wetenschappen en kunsten in het koninkrijk Holland over
de jaren 1806 en 1807 (2 din.). Na de inlijving van
ons land bij Frankrijk, werd M. met nog zes andere
Nederlanders tot senateur benoemd, hield als zoodanig verblijf te Parijs tot op de Restauratie, leefde
vervolgens nog eenen korten tijd am bteloos te 's-Gravenhage, en stierf aldaar 19 Aug. 1816. Zijne belangrijke boekerij, die reeds aanzienlijk was toen hij die
van zijnen vader erfde, werd bij testament door
hem vermaakt aan het rijk, dat echter wegens de
daarbij gemaakte bed ingen het legaat niet aa n vaard de;
toen werd de geheele verzameling 1824 te 's-Hage
in openbare veiling gebracht: het voornaamste er
van ging naar Engeland, aangekocht door een liefhebber, sir Thomas Phillips te Louden ; voor omstreeks 10 duizend gulden werd aangekocht door
den beer van Westreenen van Tiellandt, wiens daardoor kolossaal gewordene bibliotheek bij zijnen dood
aan het rijk gelegateerd werd, onder beding, dat het
eene openbare stichting moest worden ; mocht het
gouvernement der Nederlanden dit legaat niet willen
aanvaarden, dan werd het door den legataris vermaakt aan de stad Maintz, aan welke de Neer van
Westreenen (even als M.) levenslang voor Nederland
de eer der Boekdrukkunst-uitvinding betwist had.
Aileen door deze, op Nederland's eergevoel als een
heilzame prikkel werkende bijbepaling bleef zijne
onschatbare verzameling voor ons land bewaard, en
werd daarvan 1848 gesticht het Musceitm MeermannoWestreenianunz, dat sedert 1852 te 's-Rage voor het
publiek opengesteld is.
Bloom (de), of de Meren, dorp in de nederl.
prov. Utrecht, anderhalf uur gaans bewesten Utrecht,
en even ver bezuiden Maarssen ; 230 inw.

Meerpoor, stad in de britsch 0. 1. prov. Sindh,
aan den Pinyaree ; 10,000 inw.; residentie van den
emir van M.
Meersburg, of Morsburg, stad in Baden, aan
het meer van Constans, 3 uren gaans benoordoosten
Constans; 1500 inw.
Meerssen, eigenlijk Meersheim, dorp in nederl. Limburg, aan de Geulle, 1 uur gaans benoordoosten Maastricht; 1080 inw.; in 1287 werd M. door
luiksche benden in den nacht overvallen, geplunderd
en verbrand.
Meerut, stad met 29,000 inw. in het britsch
0. 1. presidentschap Agra, is een gewichtig militair
station der Engelschen, en hoofdplaats van het district X. (110 vierk. mijlen met 1,135,000 bewoners).
Meester Cornelis, dorp en sterkte op Java,
2 uren gaans van Batavia. Het dorp is de hoofdplaats
van Batavia's zuiderkwartier; de sterkte is een
overblijfsel van de retranchementen, daar aangelegd
door generaal Daendels, en die eene treurige vermaardheid erlangden door de redoute no. 3, waar
majoor Muller en kapitein Osman, toen die redoute
26 Aug. 1811 door de Engelschen bestormd en na
een hardnekkigen tegenstand bemachtigd werd, de
lout in het kruit staken, en met vriend en vijand in
de luck vlogen.
Meester Geerts klooster, een voormalig
klooster te Deventer, gesticht 1357 door Gerard de
Groote, in bet huis, waarin hij geboren was, werd
bewoond door geestelijke maagden, zonder kloostergeloften ; ging door de Hervorming te niet.
Meeteren, of Meteren, dorp in Gelderland,
derdhalf uur gaans bezuidw. Tiel, een half uur gaans
bezuidw. Geldermalsen ; 125 inw.
Meethuizen, gron. dorp. Zie MEEDHUIZEN.
Meeuwen, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bewesten Heusden; 350 inw.; geheel overstroomd bij den verschrikkelijken watervloed van
18 Nov. 1421 ; leed nogmaals veel door water 14
Nov. 1775 en Jan. 1809, en werd grootendeels vernield door brand 10 Juli 1845.
Megabyzus, een der zeven perzische satrapen,
die den troon van den valschen Smerdis omver wierpen (521 v. Chr.), was een der ijverigste dienaren
van Darius, voor wien hij Thracie onderwierp sedert
506 v. Chr. Hij was de vader van Zopyrus. — NI.,
kleinzoon van den vorige, onderwierp loans, die in
Egypte in opstand was gekomen tegen Artaxerxes
(456). Door Cemon verslagen in Cilicie (450 v. Chr.)
viel M. in ongenade.
Megacles, 1) uit het geslacht der Alcmeonieden, werd archon van Athene 598 v. Chr., verijdelde
de samenzwering van Cylon, doch maakte zich gehaat, doordien hij de saamgezworenen liet vermoorden, die eene wijkplaats gezocht hadden in den tempel van Minerva. Deze heiligschennis werd gevolgd
door de pest ; waarop M. met het gansche geslacht
der Alcmeonieden gebannen werd. — 2) kleinzoon
van den vorige, en grootvader van Alcibiades (van
moederszijde), overwinnaar in de Pythische spelen,
werd tweemaal door het ostracismus nit Athene verbannen. — 3) een broeder der moeder van Pericles,
en grootvader der vrouw van Cimon. — 4) een vertrouweling van koning Pyrrhus van Epirus, wiens
wapenrusting M. aanhad, toen hij in den slag bij
Heraclea (280 v. Chr.) den dood vond.
Megalopolis, vermoedelijk het tegenwoordige
Leontari, stad in Arcadie, aan den Helisson, gesticht
omstr. 370 v. Chr. op raad van Epaminondas, om tot
hoofdstad van Arcadie te dienen ; M. had omstr.
—
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70,000 inw., waaronder 15,000 weerbare mannen.
Cleomenes, de koning der Spartanen, liet M. door
zijne troepen plunderen en ve•branden; spoedig
evenwel beurde M. zich weder op, trad 232 v. Chr.
weder in den Acheischen bond, en speelde daarin
eene gewichtige rol ten tijde van Philopcemen, die
uit M. geboortig was (ook Polybius was geboren te
M.). M. had twee tirannen : Aristodemus (336 v.
Chr.) en Lysias (266 v. Chr.). Ten tijde van Strabo
en Pausanias was M. reeds geheel in verval.
Megara, dochter van Creon, koning van Thebe,
en vrouw van Hercules. Terwijl the held zijnen tocht
volbracht naar de onderwereld, Wilde Lycus zich van
Thebe meester makes, en M. noodzaken zijne vrouw
te worden; doch Hercules kwam terug en doodde
Lycus. Om den dood van Lycus te wreken bezocht
Juno vervolgens Hercules met eene vlaag van razernij,
waariu hij Megara vermoordde en de drie kinderen,
die zij hem gebaard had.
Megara, stad in het wide Griekenland, hoofdstad van Megaris, tusschen Athene en Corinthe, op
eenigen afstand van de golf van Corinthe, had tot
haven Nisea. Eene dorische stad, werd M. door het
naburige Athene reeds in de 8e eeuw v. Chr. onderworpen, waarom het die stad verfoeide, en zich
wreekte door de burgers van Athene mart te makes
geheel Griekenland door. Euclides en Stilpo waren
geboortig uit M.; zij stichtten de philosophische school
die de Megarische school genoernd werd. In den loop
der tijden afgedaald tot een armzalig dorp, heeft M.
zich echter in latere dagen weder eenigszins opgebeurd, zoodat het thans eene stad is met 3000 inw.
Megara, eerst Hybla parva (zie HYIJLA), stad
op de zuidoostkust van Sicilie, nabij het Hybla-gebergte, als volkplanting van Megara vergroot 728 v.
Chr., werd 480 v. Chr. verwoest door Gelon ; en 214
v. Chr. veroverd door de Romeinen, had M. ten tijde
van Augustus reeds opgehouden te bestaan.
Megarenzen, de bevolking van Megaris. De
M. waren Did, bekend voor valsch en geveinsd, dat
men de uitdrukking Megarenzische tranen bezigde
voor gehuichelde tranen.
Megaris, een rijkje in Griekenland, bestond uit
de hoofdstad Megara, en een onbeduidend grondgebied, doch was van zeer veel gewiclit door zijne Jigging; het was als het ware de poort van de Corinthische landengte en van den Peloponnesus ; het
vormt in het tegenwoordige koninkrijk Griekenland
de prov. M. in de nomarchie Attica.
Megaspileon, d. i. de Groote Spelonk, bet
grootste en rijkste klooster in Griekenland, in de
prov. Achaia, aan de rivier Boeraikoes, aan eenen
steilen rotswand, huisvest 200 monniken, en diende
in den griekschen vrijheidsoorlog tot toevluchtsoord
voor vele ongelukkigen. In de kerk wordt een Mariabeeld vertoond, dat gezegd worth door den Evangelist Lucas vervaardigd te zijn, en dat jaarlijks een
grooten toevloed van bedevaartgangers t•ekt.
Megasthenes, grieksch gescbiedschrijver en
geograaf, ging omstr. 295 v. Chr. als gezant van
Seleucus Nicator naar Indie, en schreef bij zijne
terugkomst eene »Geschiedenis der Indien", waarvan
slechts fragmenten tot ons gekomen zijn (verzameld
door Schwanebeck, Bonn 1846, en door Muller in
dl. 2 der »Fragmenta historicorum graecorum").
M
Megchelen. Zie —ECHELEN.
Mogen, lat. Magum, plattelandsstadje in NoordBraband, aan de bocht der Maas, 5 uren gaans benoordoosten 's-Hertogenbosch ; omstr. 1000 inw.;
werd door de Gelderschen ingenomen 1512 en 1528,
en door graaf Hohenlo 1582 ; leed veel beschadiging

bij den watervloed van Jan. 1809. Voorheen was M.
de hoofdplaats van het graafschap M., dat reeds in
1293 een eigen graaf had; in 1794 door de Franschen
in bezit genomen, 1800 aan de Bataafsche republiek
afgestaan, 1810 mede bij Frankrijk ingelijfd,ensedert
1815 rijksdomein.
Megera, een der Furien. Zie Fume- N.
Megerle (Ulrich). Zie ABRAHAM a Sancta Clara.
Megiddo. Zie MAGEDDO.
Megiddon (het dal van), vermeld &ch. 12: 11.
Megiri, dorp op Java, omstr. 50 palen van
Soerakarta ; vorstelijke grafsteden ; bij M. 5 Dec.
1825 overwinning der nederl. troepen op de muiters.
Zi BRAHMAPOETRA.
Megna, rivier in
Megyes, iu fransche boeken voor Mediasch.
e in
jA Zie M EADIA.
lki
Mehadia, mar_tv...
Mehallet el Kebir, het oude Cynopolis,
stad in Neder-Egypte, 25 uren gaans benoorden
Cairo, aan een arm van den Nijl ; is de hoofdplaats
der prov. Garbieh.
Mehediah, of Al-Mandya, haveustad in Tunis.
Zie AL-MAHDYA.
Mehegan (ridder de), fransch letterkundige,
geb. 1721 te Lasalle bij A lais, gest. 1766, bekleedde
eenigen tijd een door Frederik V gestichten leerstoel
der fransche letterkunde te Kopenhagen, en kee•de
vervolgens naar Frankrijk terug, waar hij redacteur
werd van het »Journal encyclopeclique. Hij toonde
zich een ijveraar voor de philosophische overdrijvingen van zijnen tijd, hetgeen hem gevangenzetting in
de Bastille berokkende. Zijne voornaamste werken
zij n Zoroastre (1751); Origine des Guebres ou la
religion naturelle en action (1751); Origine, progres
et decadence de l'idolcitrie (1756). De beide laatstgenoemde werken haalden hem de gerechtelijke vervolging op den hats. Het meest geacht is zijn Tableau
de l'histoire moderne depuis la chute de l'empire
d'Occident jusqu'a la paix de Westphalie (1766).
Mehemed I, of Mohammed I, koning van
Cordova, uit de dynastic der Ommiaden, volgde in
852 zijnen vader Abd-ur-Rhaman op den troon.
Zijne regeering was eene aaneenschakeling van binnen- en buitenlandsche oorlogen ; bij menige gelegenheid legde hij evenveel bekwaamheid als moed
aan den dag; hij werd echter verscbeidene malen
verslagen door Alfons den Groote, en was niet bij
.machte te beletten, dat Omar-ibn-Afsoen in Aragonie
een vorstendom stichtte, dat aan de Ommiaden 70
jarPn Lang wederstand bood. Hij stierf 885.
Mehemed, of Mehemed-el-Nasser, koning van
Afrika en van Spanje in 1199, zoon van YakoebAlmanzor, uit de dynastic der Almoravieden, stak
vervolgens naar Spanje over, beoorloogde de koningen van Castilie, Navarre en Aragonie, die zich tegen
de Musulmannen saamverbonden hadden, werd 1212
verslagen bij Tolosa, en redde zich door de vlucht
naar zijn koninkrijk in Afrika. Eer hij gevolg kon
geven aan zijn plan om zijne verlorene bezittingen
in Spanje te gaan heroveren, stierf hij 1213.
Mehemed, naam van verscbeidene koningen
van Granada, nl.: M. I (Aboe-Abdallah), le koning
van Granada, uit de dynastic der Nasserieden, diende
eerst loffelijk onder de ahnohadische koningen van
Spanje ; na den val van die dynastic sloot M. zich
aan Motawakkel aan, die meester van een gedeelte
van Spanje was; doch tegen dezen nieuwen meester
kwam hij 1232 in opstand, bemachtigde Jaen, Guadix, Lorca en Granada, vormde een onafhankelijk
•ijk, waarvan Granada de hoofdstad werd, en nam
den titel van koning aan (1235). Minder gelukkig
was hij tegen de Christenen ; hij zag zich genood—
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zaakt koning Ferdinand van Castilie als leenheer te
erkennen (1245) en schatting aan dezen op te brengen. Hij stierf 1273; door hem werd de Alhambra
gesticht. — M. II, bijgenaamd Al-Fakih, zoon van
den vorige en 1273 diens opvolger als koning van
Granada, regeerde 30 jaren even roemrijk als voorspoedig (tot 1302). Hij verijdelde menige samenzwering, en maakte zich bij velen bemind door zijne
innemende manieren, deed den koophandel bloeien,
bevocht 1275 eene schitterende overwinning op Alfons X, en vergrootte zijn rijk ten koste van de
Christenen. Zelf een gelukkig beoefenaar van de
dichtkunde en de uiterlijke welsprekendheid, was
hij een beschermer van wetenschap, letteren en kunst.
— M. III, genaamd Al-Amasch, 3e koning van
Granada, zoon van den vorige, volgde hem op in
1302. Hij maakte zich (1306) meester van Ceuta in
het koninkrijk Fez, doch was niet in staat het lioofd
te bieden aan de koningen van Castilie en Aragonie,
en kocht den vrede door zich eenige opofferingen te
getroosten. Het sluiten van dit verdrag met christen-.
vorsten werd als hefboom gebezigd, om eenen opstand tegen M. te verwekken, die van den troon werd
gestooten, om dien te zien beklimmen door zijnen
broeder Nasser (1314), op wiensbevel hij kort daarna
ter dood werd gebracht. — M. IV, de 6e koning
vanGranada, zoon en opvolger van Ismael-ben-Feragh
was 12 jaren oud toen hij in 1321, na den gewelddadigen dood zijns vaders, als koning uitgeroepen
werd. Het begin van zijne regeering werd verontrust
door binnenlandsche onlusten ; en daarvan trokken
de Castilianen partij om hem aan te vallen, en brachten hem twee gevoelige nederlagen toe. Doch bet
duurde niet lang, of hij herstelde de geledene verliezen, en ontweldigde aan de Christenen verscheidene plaatsen. Hij stierf vermoord 1334. — M. V
(Aboel-Walid), 8e koning van Granada sedert 1354,
werd 1360 van den troon gestooten door zijne brooders Soliman en Ismael, doch 1362 in zijn gezag
hersteld door Peter den Wreede. Erkentelijk daarvoor, bleef M. altijd de bondgenoot van den koning
van Castilie, en verleende hem krachtdadigen hijstand in zijne oorlogen tegen Peter van Aragonie en
Hendrik van Trastamara. Hij stierf 1379.— M. VI,
volgde 1379 zijnen vader Mehemed V op als koning
van Granada, en stierf 1392, na eene vreedzame regeering. — M. VII, bijgenaamd El-Aicar (d. i.
de Linksche), koning van Granada sedert 1423, regeerde als een dwingeland, en werd 1427 door zijnen neef Mehemed-el-Soghair van den troon gestooten, twee jaren later in zijn gezag hersteld door
den koning van Castilie, opnieuw onttroond otndat
hij weigerde schatting te betalen aan zijnen beschermheer, nogmaals als koning uitgeroepen 1432,
en eindelijk voor goed van zijne kroon beroofd 1445
door zijnen neef Mehemed-el-Aradi, die op zijne
beurt van den troon werd gestooten door eene nieuwe
omwenteling 1454.
Mehemed Baltadzji, grootvizier onder
Achmed Ill, was aativankelijk baltadzji geweest, d.
i. houthakker. In 1710 rukte hij met een Leger van
200,000 man op tegen tsaar Peter den Groote, die
1711 met zijne gansche armee door M. ingesloten
werd aan de oevers van den Proeth. Door de welberekende onderhandelingen van Catharina vergenoegde
M. zich met een voor den tsaar vernederend vredestractaat, weswege hij door Karel XII, koning van
Zweden, bij den Sultan aangeklaagd werd wegens
lafhartigheid en verraad, waarop M. in ballingschap
werd gezonden naar het eiland Lesbos, waar hij 1713
stierf.

Mehemed Riza Bey, de eerste gezant, die
door Perzie naar bet hof van Frankrijk werd gezonden (1714). Hij had in last, om Lodewijk XIV
over te halen een fransch eskader naar de Perzische
golf te zenden, ten einde de Arabieren van Maskat te
beoorlogen, die aanhoudend de kusten van Perzie
onveilig maakten. Lodewijk XIV sloot een tractaat,
waarbij voor Frankrijk groote voordeelen werden
verkregen, doch waarbij het zenden van eene fransche zeemacht in het onzekere bleef hangen. Beducht
voor de gevolgen, die hem wachtten, wegens bet mislukken van zijne zending, maakte M. zelf een einde
aan zijn leven, op het oogenblik toen hij in Perzie
terug stond te keeren.
Mehemed Ali, onderkoning van Egypte, geb.
1769 te Cavala in Roemelie, was de zoon van een
agha. Aanvankelijk voor den koophandel opgeleid,
verliet hij die loopbaan, om zich aan de krijgdienst
te wijden, en kwam als bevelhebber van bet korps
Albaneezen naar Egypte om tegen de Franschen te
vechten, streed dapper in den slag van Aboekir
(1799), en onderscheidde zich door moed en beleid
bij verschillende gelegenheden, zoodat hij spoedig
bevorderd werd door de guest van den toenmaligen
pacha, Khosrew-pacha, die daarvoor al zeer slecht
door M. beloond werd : want het gelukte M. dien
pacha uit het bewind te stooten ; vervolgens ontdeed
hij zich van den bevelhebber der Mamelukken, door
eenen opstand te verwekken onder diens soldaten,
door wie M. zich als onderkoning liet uitroepen ; hij
hield zich staande tegen Khoerzjid-pacha, en brach t
bet door kuiperij en omkooperij als anderszins zthj
ver, dat hij 1806 door de Porte als onderkoning erkend werd. Met hem begint een nieuw tijdvak in de
geschiedenis van Egypte (zie dl. I, blz. 935, kolom
2, het art. EGYPTE). Bij de investituur-firman van
13 Fehr. 1841 werd het onderkoningschap over
Egypte en Nubie erfelijk gemaakt voor de afstammelingen van IL, die 2 Aug. 1849 stierf.
Mehetabetil, 1) vrouw van den edomitischen
koning Hadar; Gen. 36: 39; I Chron. : 50.
2) grootvader van een valschen profeet; Nell. 6: 10.
Mehida, een voorvader van wederkeerenden
nit Babel; Ezra 2: 52 ; Neh. 7: 54.
Mehola. Zie ABEL 5).
Meholathieten, de bewoners van Mehola ;
I Sam. 18: 19; II Sam. 21 : 8.
Mehul (Etienne Henri), fransch componist, geb.
24 Juni 1'763 te Givet, gest. 18 Oct. 1817 te Parijs.
Van zijne operaas heeft vooral opgang gemaakt
Joseph (1807).
Mehumam, een der 7 kamerheeren van Aliasveros ; Esther 1: 10.
Mehun, fransche steden : 1) M.-sur-Yevre,
dept. Cher, 4 uren gaans benoordw. Bourges ; 2500
inw.; rumen van een kasteel, waar Karel VII gestorven is. — 2) M.-sur-Loire; zie MEUNG.
1VIehun (Jean de). Zie MEUNG.
Mehunim (de) vermeld Ezra 2: 50.
Meibom, verlatijnscht Meiboinius, eene duitsche fain ilie, die verscheidene geleerden voortgebracht
heeft, o. a.: M. (Heinrich), bijgenaamd de Oude,
geb. 4 Dec. 1555 te Lemgo, prof. der geschiedenis
te Helmstedt, gest. 20 Sept. 1625, gaf kronijken in
bet licht, inzonderheid saksische. — M. (Joh. Heinrich), bijgenaamd de Jonge, zoon van den vorige,
geb. 27 Aug. 1590 te Helmstedt, gest. 16 Mei 1655
als lijfarts van den aartsbisschop van Bremen te Lubeck, schreef verscheidene geneesk. werken, zooniede
Vita Mweenatis (Leiden 1653). — M. (Heinrich),
zoon van den vorige, geb. 29 Juni 1638 te Lubeck,
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eerst leeraar der geneeskunde, later der geschiedenis
en dichtkunde te Helmstedt, gest. 26 Maart 1700,
vereeuwigde zijnen naam op het gebied der ontleedkunde door de nauwkeurige beschrijving van de
slijinklieren der oogleden, welke een vetachtig vocht
afzonderen en naar hem Meibomsche klieren genoemd
worden, alsook door de ontdekking van bet blinde
gat in de tong (het Meibomsche gat). Van zijne historische geschriften verdient vooral melding zijne
editie der Rerum Germanicarum scriptores (3 dln.
Helmst. 1688). — M. (Marcus), bloedverwant der
vorigen ; zie ME1BOOM.
Meiboom (Marcus), eigenlijk Meibom (zie bet
vorige art.), geb. 1630 te Tonningen in Sleeswijk,
hield zich inzonderheid bezig met het bestudeeren
van de muziek der widen, en schreef o. a. Antiquce
musicw scriptores septem Grwci et Latini (2 dln.
Amst. 1652), dat door hem opgedragen werd aan
Christina, koningin van Zweden, die hem aan Naar
hof riep. Om zich een juist begrip te vormen van de
oude muziek, liet die koningin grieksche muziekinstrumenten vervaardigen, om daarmede een echt
oud-grieksch concert te laten geven : M. zou daarbij
een grieksch aria zingen, en professor Naudius een
griekschen dans uitvoeren. Doch de toehoorders, die
geen Grieksch verstonden, hegonnen zoo smakelijk
te lachen, dat M. woedend werd, en zich niet ontzag
Bourdelot, den lijfarts en gunsteling der koningin,
te mishandelen. Om die reden genoodzaakt Stokholm
te verlaten, begat hij zich naar Kopenhagen, waar hij
aangesteld werd als bibliothecaris van Frederik III.
Doch ook bier kon hij het, met zijn oploopend karakter, niet lang uithouden ; en na eenigen tijd rondgezworven te hebben, werd bij 1668 te Amsterdam
aangesteld als professor der letteren en der geschiedenis; doch zich niet willende onderwerpen aan de
voorschriften der regeering op bet stuk van onderwijs, bekwam hij reeds in bet volgende jaar zijn ontslag. No ging bij naar Engeland, van daar naar
Frankrijk, keerde terug naar Nederland, en stierf in
behoeftige omstandigheden te Utrecht 1711.
Meidling (Ober- en Unter-), twee dorpen,
ongeveer een uur gaans bezuiden Weenen, met ruim
11,000 inw., vele buitenplaatsen, en eene druk bezochte zwavelbron.
Zie M
MIJDRECHT.
Meidrecht,
ht h
Meiel, of Meyel, dorp in nederlandsch Limburg,
vierdhalf uur gaans benoordw. Roermonde ; 230 inw.;
te M. werd 9 Jan. 1814 eene compagnie husaren van
den toenmaligen koning van Westfalen na een hevig
gevecbt gevangen genomen door eene sterke bende
pruisische ruiterij.
Meier (Louis), nederl. schilder. Zie MEYER.
H
Meierij 1 Zie 'S--ERTOGENBOSCH.
Zie M
—MANG.
Mei-Kong, oO.f m kh
Meilen, dorp of vlek in het zwits. kanton Zurich, aan het meer van Zurich, ruim 3 uren gaans
bezuidoosten Zurich ; 3000 inw.
Meilhan, stad in 't fransche dept. Lot-Garonne,
circa 4 uren gaans bewesten Marmande ; 3000 inw.
Meillant (Chateau-). Zie CHATEAU (no 17).
Meilleraie, twee fransche dorpen : 1) M., of
Melleray, dept. Loire-Inf6rieure, ruim 2 mijlen bezuid.
Chateaubriant; 800inw.; beroemd Trappistenklooster.
— 2) la M., dept. Vendee, 4 mijlen benoorden
Fontenay-le-Comte ; 600 inw.; ijzermijnen.
Meilleraie (Charles de Porte, hertog van La),
pair en maarschalk van Frankrijk, geb. 1602, gest.
1664, voile neef van kardinaal Richelieu. In de
Piemonteesche oorlogen onderscheidde hij zich bij
den aanval van Pas-de-Suze (1629) en in het ge-
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vecht van Marignano (1630). Benoemd tot grootmeester der artillerie, diende hij als zoodanig in de
oorlogen in Burgundie en de Nederlanden, en ontving 1 639 uit de handen van Lodewijk XIII, op de
bres van Hesdin, den maarscbalksstaf. In 1641 ontnam hij Aire, La Bassee en Bapaume aan de Spanjaarden, veroverde 1642 bijna geheel Roussillon,
maakte zich 1646 in Italie meester van Porto-Longone en van Piombino. Toen 1648 de vrede gesloten
was werd M. benoemd tot opper-intendant derfinantien, doch legde lien post reeds in 1649 neder. —
Een zoon van M. trouwde 1661 met eene nicht van
Mazarin, en nam den titel aan van hertog Mazarin.
Meillerie, dorp in het savooische landschap
Chablais, 5 uren gaans benoordoosten Thonon, op
den oever van het weer van Geneve. In de nabijheid
van M. zijn rotsen, verheerlijkt door J. J. Rousseau.
Meimac, kantonshoofdpl. in 't fransche dept.
Correze, ruim 3 uren gaans bewesten Ussel ; 3400
low.; steenkolenmijnen.
Mein (de), of volgens de duitsche spelling
Main, lat. i}Iwnus of Maganus, bevaarbare rivier in
Duitschland, ontstaat uit den Rooden M. en Witten
M., die beiden in Beieren ontspringen, en zich beneden Culmbach vereenigen tot den eigenlijken M.,
die de steden Schweinfurt, Wurtzburg, Aschaffenburg, Offenbach en Frankfort besproeit, en zich na
eenen kronkelenden loop van 66 mijlen in den Rijn
stort bij Castel, tegenover Maintz.
Meinder, twee rivieren : 1) Boejoek-M.; zie
MEANDER. — 2) Koetsjoelc-M.; zie CAYSTER.
Meineke (Joh. Alb. Friedr. Aug.), duitsch
Latinist, geb. 1791 te Soest, sedert 1826 directeur
van het Joachimsthal-gymnasium te Berlijn, heeft
zich hoogstverdienstelijk gemaakt door de uitgave
van een aantal werken ; de voornaamste zijn :
Fragmenta poetarum comicorum Grcecorum (5 din.
Berlijn 1839-43; kleinere editie 2 dln. Berlijn
1847) en de Analecta Alexandrina (Berlijn 1843).
Meiners (Christoph), geb. 1747 te Otterndorf
in 't land Hadeln, gest. 1810 als prof. der philosopbie te Gottingen, is bekend door een aantal werken, die in zijnen tijd zeer geacht waren, en waarvan er verscbeidene in het Fransch vertaald zijn, o. a.:
Histoire des progres et de la decadence des sciences
chez les Grecs et les Romains (vertaald door Lavaux,
Parijs 1 799); Mist. de la decadence des moeurs et des
institutions politiques chez les Romains (vertaald door
Binet, Parijs 1796). Wijders noemen wij van hem :
Geschichte der Religion der eiltesten Volker (1775) ;enz.
Meinertshagen, vlek in 't pruis. reg.-distr.
Arnsberg, kreis Altena, aan de Volme ; 2700 inw.
Meinicke (Karl Eduard), duitsch geograaf, geb.
31 Aug. 1803 te Brandenburg, sedert 1852 directeur
van het gymnasium te Prentzlau. Voornaamste werken : Das Festland Australien (2 din. Prentzlau 1837);
Die Siidseevolker and das Christenthunt (Prentzlau
1844); en de afdeeling Australien in het .Handboek
der Geographie" van Wappaus Stein (Leipz. 1853).
Wijders heeft men van M. ook een verdienstelijk
Lehrbuch der Geographie (2e druk Prentzlau 1845).
Meiningen, hoofdstad en residentie van het
hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen, aan
de Werra, 11 uren gaans bezuidw. Gotha ; 7000 inw.
Meiringen, marktvlek in 't zwits. kanton Bern,
hoofdplaats van het Hasli-dal, ligt aan het lereenigingspunt van zes Alpenwegen ; 2400 inw.
Mels, 1) eiland ; zie CASTELLORIZO. — 2) het
oude Telmessus, stad in aziat. Turkije, 34 mijlen bezuidoosten Smirna ; goede haven aan de golf van
Macri ; heet that's Macri (zie dat art.).
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Meisenheim, stad in Hessen-Homburg, aan
den Glan, circa 12 mijlen bezuidw. Homburg ; 2700
inw.; is de hooftlplaats van het graafschap M.
(3} vierk. mijl; circa 14,000 zielen).
Meissac, stad in 't fransche dept. Correze, 4
uren gaans bezuidoosten Brives; 2600 inw.
Meissen, lat. Misnia, stad in Saksen, aan de
Elve, 6 uren gaans benoordw. Dresden ; 10,500 inw.;
werd 928 gesticht door koning Hendrik I als een
bolwerk tegen de ten onder gebrachte Slawen, en
staat sedert 1860 door een zijtak in gemeenschap
met den spoorweg Leipzig-Dresden; merkwaardigheden van M. zijn: de oude goth. dom ; de Albrechtsburg, met de 1710 opgerichte beroemde koninklijke
porseleinfabriek (Meissener porselein) en de St.-Afraschool (zie AFRA). Aan de westzijde van M. de Afraberg, die door een 6 eeuwen ouden brugboog verbonden is met den 130 parijs. vt. hoogen Schlossberg,
die door middel van eenen breeden trap van 109
treden gemeenschap heeft met de binnenstad. Geboorteplaats van Schlegel en van Hahnemann, was
M. indertijd de residentie der markgraven, burggraven en bisschoppen van M. Het markgraafschap M.,
in 928 door koning Hendrik I gesticht, kwam omstr.
1090 aan het geslacht Wittin, in welk huis het met
Koenraad den Groote 1127 erfelijk werd. Uit dit
markgraafschap ontstond het keurvorstendom en
koninkrijk Saksen. Het bisdom M., onderhoorig aan
het aartsbisdom Maagdenburg, werd 965 gesticht
door keizer Otto I, en door de Reforma tie geseculariseerd. Het burggraafschap M. bevattende de kasteelen Frauenstein, Hartenstein, Rochsburg en vele
andere verstrooide bezittingen, bestond seders 1011,
behoorde eerst aan de familie Wittin, eindelijk aan
de graven Reuss zu Plauen, en werd bij 't uitsterven
van die linie (1446) opgeheven.
Meisenheim. Zie M...EISENHEIM.
Meissner (Aug. Gottlieb), duitsch tooneeldichter en romanschrijver, geb. 3 Nov. 1753 te Bautzen,
gest. 20 Febr. 1807 te Fulda. Sammtliche IVerke (36
din. Weenen 1813-14). — M. (Alfred), duitsch
dichter, geb. 15 Oct. 1822 te Teplitz, aanvankelijk
geneesheer, hield Lang afwisselend verblijf te Leipzig,
Parijs en Frankfort, sedert 1850 te Praag. Behalve
zijn heldendicht Ziska (7e druk Leipzig 1857)
en zijne Gedichte (7e druk Leipzig 1855) schreef
hij verscheidene tooneelstukken (Dramatische Werke,
dl. I, Leipzig 1860), als ook eene menigte romans.
Meister (Leonhard), geb. 12 Nov. 1741 te
Nefftenbach bij Zurich, sedert 1795 predikant te
Kappel, waar hij 18 Oct. 1811 stierf, heeft eene menigte werken geschreven, waarvan de voornaamste
zijn pLevensschetsen der beroemde mannen van Helvetie (Zurich 1781) ; ,Historisch en geograph.
woordenboek van Zwitserland" (1796) ; enz.
Me Jarkon, stall in stad Dan ; Jozua 19 : 46.
Mejia (Thomas), een der twee generaals, die
met keizer Maximiliaan van Mexico gefusilleerd werden; de andere was Miguel Miramon.
Mejico, nieuwe spelling voor Mexico; dus beduidt Mejicanen zooveel als Mexicanen.
Mekiang, of Mekhong, ook Mei-kong, een der
grootste rivieren van Zuid-Azie, ontspringt in de
tibet. prov. Kam onder den naam van Dza-Tsjoe ;
doorstroomt als bevaarbare rivier Lan-Thsan-Kiang
de chineesche prov. Yun-nan, en heeft daar aan hare
oevers verscheidene bloeiende steden ; besproeit dan
het rijk Laos en annamitisch Cambodzja ; en ontlast
zich na eenett loop van 500 a 600 mijlen onder den
naam van Cambodzja-rivier in de Chineesche Zee.
lYlekines. Zie M-EQUINEZ.
,
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Melanchthon
Mekka, bij de Arabieren Omm-el-Kora, d. i.
Moeder der steden, is de heiligste stad der Mahomedanen en als geboorteplaats van Mahomed het
historische en kerkelijke middelpunt der belijders
van den Islam, heeft 45,000 inw. (in 't begin der
19e eeuw slechts 18,000, doch in vroegere tijden
over de 100,000), ligt in 't arab. landschap Hedzjas,
omstr. 10 mijlen van de haven Dzjidda (zie DJEDDA).
Leder Musulman is verplicht minstens den keer iii
zijn levee de bedevaart naar M. te doen, zoodat dan
ook de toevloed van bedevaartgangers te M. ten alien
tijde zeer groot is geweest. Een gevoelige slag werd
echter aan den bloei van M. toegebracht door de
Wahabieten, die M. veroverden in 1803 ; eerst in
1818 werden zij daaruit verdreven door MehemedAli, die meester van M. is gebleven tot 1841.
Mekran, het (ide Gedrosie. Zie MARIAN.
Mel, of Melo, vlek in de venet. prov. Belluno;
aan de Piave, 4 uren gaans bezuidw. Belluno; 6000 inw.
Mela (Pomponius), romeinsch geograaf, leefde
omstr. het midden der le eeuw na Chr. De beste
editien van M.'s geograph. Compendium De situ orbis
zijn die van J. en A. Gronovius (1696 en 1722), van
Tzschucke (7 din. Leipzig 1807) en eene hand-editie
van Weichert (Leipzig 1816).
Melac (graaf van), generaal van Lodewijk XIV,
berucht door zijne verwoestingen in de Palts en in
Zwaben ; sneuvelde 1709 in den slag bij Malplaquet.
Melampus, in de grieksche mythe een zoon
van Amythaon en van Idomene of Aglaia, beroemd
ziener en geneesmeester. Door middel van nieskruid
genas hij tie dochters van Prcetus, koning van Argos, die door Juno met krankzinnigheid geslagen
vvaren, en bekwam toen de oudste dier dochters tot
vrouw. Vervolgd door Neleus, koning van Pylos, nam
M. de wijk naar zijnen schoonvader, die hem een
gedeelte van zijn rijk afstond, waar de afstammelingen van M. gedurende eene reeks van geslachten regeerden. Hij beweerde de taal der dieren te begrijpen en te verstaan. Men houdt M. voor den invoerder van de Dyonysus- (d. i, Bacchus-) dienst in
Griekenland. Te iEgosthena in Megaris werd jaarlijks
een feest ter zijner eere gevierd.
Melanchthon(Philippus),eigenlijkMelanthon,

dat de grieksche vertaling is van M.'s familienaam
Schwartz Erd (zwarte aarde), een van de hoofdpersonen in de geschiedenis der Kerkhervorming, was
geb. 16 Febr. 1497 te Bretten in de Palts, waar zijn
vader (Georg Schwartzerd) wapensmid was. Reeds
op zijn 15e jaar bezocht M. de universiteit te Heidelberg, leeraarde 5 jaren later to Tubingen, werd 1518
professor te Wittenberg en tevens Luther's vriend en
voornaamsten medestander in bet Hervormingswerk.
Even driftig en doortastend als Luther was, even
bedaard en gematigd was M., die altijd zijn best deed
om de partijen tot verzoening te stemmen. In 1521
verscheen van M. de eerste protestantsche dogmatiek
Loci communes reran theologicarum (nieuwe editie
van Detzer, Erlangen 1828). In 1530 werd M. de
steller der vernaaarde A ugsburgsche confessie (zie dat
art.). In 1548 stelde M. insgelijks bet Interim van
Augsburg. Door zijne geleerdheid en zijn werkijver
als schrijver had hij zich den eernaam verworven
van Prwceptor Germanise; en ontegenzeggelijk was
hij een der grootste godgeleerden, die ooit geleefd
hebben. Ilij stied 19 April 1560 te Wittenberg. De
Opera van M. zijn in het licht gegeven te Bazel (5
din. 1541) ; vervolgens door zijn behuwdzoon Peucer
(4 din. Wittenberg 1562-64) ; en onlangs door
Bretschneider en Bindseil in den 'Corpus reformatorum - (Halle en Brunswijk 1834 en v.).

Melanes sinus
Melanes sinus, thans Golf van Megaris, aan
de thracische kust, ten Z. W. van den Chersonesus ;
in den M. ontlastte zich de Melas.
Melanesia, d. i. de Zwarte eilanden, bij de
hedendaagsche geografen dat gedeelte der Australische eilanden, welks inlanders tot het zwarte menschenras behooren, als daar zijn: Nieuw-Guinea
met de Papoea- en Salomons-eilanden, NieuwIerland, Nieuw-Britannie, Nieuw-Caledonie, Mallicolo, enz.
Melanie, de heilige, dochter van de heilige
Albina, was reeds op haar 13e jaar uitgehuwelijkt
aan Pinianus, zoon van Severus, prefect van Rome.
In 417, na hare kinderen door den dood verloren
te hebben, liet zij, door ware vroomheid gedreven,
een klooster bouwen op den Olijfberg, en bracht hare
overige levensdagen daarin door. Zij stierf 439;
kerkel. gedenkdag 31 Dec.
Melanippe, I) dochter van den centaur Chiron, werd outeerd door lEolus; om haar aan haars
vaders gramschap over Karen misstap te onttrekken,
verplaatsten de goden haar als paard (veulen) onder
de sterren. — 2) dochter van A]olus 11, door Poseidon (Neptunus) moeder van Beeotus en JEolus III,
werd door hares vader in eenen toren opgesloten,
terwijl hare zonen te vondeling gelegd werden. De
knaapjes werden opgenomen door Theano, de gemalin van Metapontus, koning van Icarie ; en toen ze
groot geworden waren bevrijdden ze hunne moeder,
die naderhand de vrouw werd van koning Metapontus.
Melanogetules, d. i. Zwarte Getulen, een
yolk in het oude Afrika, tusschen Mauritanie, Numidie en Neder-Libya.
Melanosyri6, d. i. Zwarte Syriers, de bevolking van Syria propria.
Melantias, stadje in Thracie, aan de Propontis, tusschen Rhegium en Selymbria ; thans Boejoek
of Bujuk (zie BuJuK).
Melas, d. i. Zwart, naam van verscheidene rivieren bij de ouden, o. a.: 1) de Sulduth of Geri, in
Thracie, in het Z. 0., benoorden Cardia, ontlastte
zich in de Golf van Melas (Melas sinus, thans de
Golf van Saros). — 2) de Kara-soe, in Cappadocie,
komende nit het Taurus-gebergte, en bij Melitene
in den Euphraat vallende. — 3) de Menavgat, in
Pamphylie, ontlastte zich in zee bij Side (waarvan
thans nog rumen bij Eski-Adalia). — 4) de tegenwoordige Mavro Nero, in Beotie. — enz.
Melas (Michael, baron van), oostenrijksch generaal, geb. 1730 in Moravia, begon zijne militaire
loopbaan in den 7-j. oorlog als adjudant van maarschalk Daun, stond 1794 als luit.-veldmaarschalk
aan de Sambre, kommandeerde 1796 de oostenrijksche armee in Italie tegen de Franschen, vereenigde
zich 1799 met Suwarow, versloeg Championnet bij
Saluzzo, en maakte zich meester van Coni, dock verloor in het volgende jaar (14 Juni 1800) tegen Bonaparte den slag bij Marengo. Later nog oostenr.
opperbevelhebber in Bohemen, stierf hij 31 Mei 1806
als president van den hofkrijgsraad.
Melasso, het oude Mylassa, stad in aziat. Turkije, in Anatolie, 18 mijlen bezuidoosten Smirna ;
oude ruinen.
Melatja, een der weder-opbouwers van Jeruzalem ; Neh. 3: 7.
Melazzo, of Milano, het oude Mylcr, stad en
vesting in de sicil. pro's,. Messina, 9 uren gaans bewesten Messina, aan eene baai van M. (den ouden
Basilicus sinus) ; 10,000 inw. ; haven; werd te vergeefs belegerd door de Spanjaarden 1719. Zie MYLN.
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Melbourne, hoofdstad van de engelsche kolonie Victoria, op de zuidoostkust van Australia's
vasteland, aan de rivier Yarra-Yarra, een uur gaans
van Port-Philip, is eerst in 1837 gesticht, en telde
in 1861 reeds 170,000 inw.; is de residentie van
den britschen gouverneur, en heeft eene universiteit.
Die snelle opkomst tot eene gewichtige koopstad
had M. voornamelijk te danken aan de rijke goudvelden in den omtrek.
Melbourne (William Lamb, viscount), geb.
15 Maart 1779, engelsch staatsman, behoorende tot
de Whig-partij, had van 1805 tot 1830 zitting in
het Lagerhuis, was onder Grey minister van binnenl.
zaken, van 1834 tot 1841 minister-president. Onder
zijn bewind had 1840 de breuk plaats in het verbond met Frankrijk, ter zake van de Oostersche
kwestie, en werden de verderfelijke oorlogen ondernomen tegen de volkea bewesten den Indus, alsook
de onrechtvaardige oorlog tegen China. In 1841
kwam Peel weder aan het roer van Staat; en M. stierf
24 Nov. 1848. Eene zuster van M. (Emily Mary
Lamb) was sedert 1815 de vrouw van Lord Palmerston. De vrouw van M., geb. 13 Nov. 1785, gest. 25
Jan. 1828, was eene dochter van den graaf van Bessborough, is onder den flan') van lady Caroline Lamb
bekend door hare romans, maar weer dan dat door
de betrekking, waarin zij stond tot lord Byron.
Melehiades, of Miltiades, de heilige, pans van
311 tot 314, was een geboren Afrikaan. Hij bestreed
de ketterij der Donatisten ; kerkel. gedenkdag 10 Dec.
Melchi, twee personen in 't geslachtregister
van Jezus ; Lucas 3 : 24, 28.
Melehisedek, d. i. koning der gerechtigheid,
koning van Salem (waarsehijnlijk Jeruzalem) en
priester van den waren God, kwam Abraham gelukwenschen met zijne overwinning op den elamitischen
koning Kedor-Laomer (Gen. 14 : 18). In Psalm
110: 4 en in den Zendbrief aan de Hebreen (kapp.
5, 6 en 7) wordt M. zinnebeeldig als boven den
Messias gesteld ; vandaar vele ketterijen, o. a. de
Melehisedekielen of Melchisedekianen, aanhangers van
den geldwisselaar Theodotus in de 3e eeuw.
1VIelchieten, zoo noemt men eene Masse van
Christenen in de Levant, die noch de leer van Nestorius noch die van Eutyches aangenomen hebben.
4 hebben een eigen patriarch, die te Damascus resideert, en die zich Patriarch van Antiochie noemt.
Ze zijn M. genoemd (hetgeen Keizerlijken beteekent)
omdat zij aan de kanons vasthouden van bet concilie
van Chalcedon, dat 451 bijeengeroepen.werd door
keizer Marcianus, zoodat zij behooren tot de .godsdienst van den Keizer". In Egypte staan de M. tegenover de Jacobieten.
Bielchthal, d. i. liet dal van de Melch (een
riviertje, dat zich in de Aa ontlast, en dat door dit
dal stroomt); het M. ligt in bet zuiden van het zwits.
kanton Unterwalden. Zie bet volgende art.
Melchthal (Arnold), eigenlijk Arnold an der
Halden, een der grondleggers van Zwitserland's onafhankelijkheid, M. genoemd naar het dal, waar hij
geboren was. Nadat de oostenrijksche landvoogd
den vader van Arnold de oogen had laten uitsteken,
omdat de oude man de schuilplaats van zijnen zoon
niet wilde verraden, beraamde Arnold met zijne
vrienden Walter' Furst en Werner Stauffacher bet
plan (1307) om hun vaderland te bevrijden, en 1
Jan. '1308 werd bet oostenrijksche juk afgeschud.
Melcombe Regis, stad in bet engelsche
graafschap Dorset, aan de uitwatering van den Wey
in bet Kanaal, tegenover Weymouth, waarmede het
eene aangename badplaats vormt ; M. heeft 9500 inw.
—
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Melden

Melden, lat. Meldi, yolk in Gallie, in Lugdunensis 4a, in het noorden, tusschen de Parisiers ten
W., de Aurelianen ten Z. en de Senonen ten 0. De
M. hadden tot hoofdplaats Iatinum, dat later genoemd werd Meldi (thans Meaux).
Meldola, marktvlek in de ital. prov. Forli, aan
den Ronco, 3 uren gaans bezuiden Forli ; 4900 inw.
Meldorf, marktvlek in Dithmarschen, nabij de
Noordzee, 11 mijlen benoordw. Hamburg ; 3300 inw.
Meleager, 1) zoon van EneUs, den koning
van Calydon, was gehuwd met Cleopatra, de dochter
van ldas en Marpessa. Reeds vroegtijdig onderscheidde M. zich door dapperheid en moed ; nam
deal aan den tocht der Argonauten, en maakte met
de voornaamste helden van zijnen tijd jacbt op het
beruchte calydonische Everzwijn. Toen dit ondier
gedood was, ontstond er twist tusschen M. en zijne
ooms om het bezit van de huid ; en in het gevecht,
dat daaruit voortvloeide, had M. het ongeluk zijne
ooms te dooden. Volgens de legende was M. 7 dagen
oud toen het Noodlot aan zijne moeder Althea kwam
voorspellen, dat hij slechts zou leven, zoo Lang het
bout dat aan den haard lag bleef branden. Althea
had dadelijk de tegenwoordigheid van geest het hoot
van den haard te nemen en het weg te bergen in
eene kas: zoo lang het daar bewaard werd, immers,
zou haar zoon blijven leven. Doch toen Althea hoorde
dat M. hare broeders doodgeslagen had, werd zij zoo
vertoornd op hem, dat zij het bout uit de kas te
voorschijn haalde en op het vuur wierp ; en zoodra
het verbrand was gaf M. den geest. Na M.'s dood
maakten zijne rnoeder Althea en zijne vrouw Cleopatra
beiden een einde aan haar leven door zich op te
hangers, en M.'s zusters schreiden zoo hartverscheurend, dat Artemis de meisjes uit medelijden veranderde in parelhoentjes. Toen Hercules in de onderwereld kwam, gingen al de schimmen voor hem op
de vlucht, uitgezonderd de schim van M. en die van
Medusa. — 2) een der veldheeren van Alexander,
verklaarde zich na diens dood sterk ten gunste van
Arrhideiis, en untying Lydie voor zich als aandeel.
Doch Perdiccas zag in M. een struikelblok voor zijne
eerzucht, en bet hem ter dood brengen (323). —
3) een zoon van Ptolemeiis Lagi, regeerde na den
dood van zijnen broeder Ceraunus over Macedonia
(279), doch werd, na twee maanden geregeerd te
hebben, wegens zijne verregaande onbekwaamheid
weggejaagd. — 4) grieksch dichter, geb. te Gadara
in Syria, leefde omstr. 60 v. Chr., maakte geestige
erotische puntdichten ; de voltedigste verzameling
van M.'s eigene poezien heeft Grafe geleverd (Leipzig 1811); doch eene door M. onder den titel van
.Stephanos" bijeengebrachte verzameling epigrammen van 46 dichters is verloren geraakt.
Meleas, een in 't geslachtregister van Jezus ;
Lucas 3 : 31.
1VEelece, fransche naamsvorin voor Meletius.
Moloch, 1) een afstammeling van Saul ; I Chron.
8: 35; 9: 41. — 2) een afgod der Ammonieten;
Amos 5: 26. — 3) een veelbeteekenend woord in
de hoogste graden der vrijmetselarij. — 4) M.-ulnewth, de Engel des doods, in den Islam. — M. is de
hebreeuwsche naamsvorm van Malek of Melik, en
beteekent koning.
Meleda, het oude Melila, dalmatisch eiland in
de Adriatische Zee, is slechts anderhalve vierk. mijl
Lang en met circa 1000 zielen bevolkt, heeft vercheidene goede havens, en tot hoofdplaats het vlek
Babinopolje ; is slechts door het kanaal van Curzola
v an het schiereiland Sabioncello gescheiden.
Meledin. Zie M ELIK-EL-KAMEL.

Zie MARIGNANO.
m
—
Melegnano, s tadini it
Melek. Zie MELECH en MELIIi.K.
Melencze, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Toronthal ; 7800 inw.
Melende, stad in het oude Mid, ter plaatse
van het tegenwoordige Cochin.
Melendez Valdez, spaansch dichter, geb.
11 Maart 1754 te Ribera-del-Fresno, onder de fransche overweldiging ambtenaar, gest. 24 Mei 1817
als balling te Montpellier. Van de verzameling zijnen
uitmuntende gedichten verscheen een 3e druk in 4
dln. (Madrid 1820) en eene nieuwe editie (Barcelona 1838).
Melenik, of Melnik, stad in het turksche ejalet
Salonichi, aan de Stroema, 12 mijlen bezuidoosten
Ghiustendil ; 5000 inw.; ligt ter plaatse van het oude
—

Heraclea.

Melenki, stad met 5000 inw. in 't russ. gouvt.
Wladimir, 14 mijlen ten Z. Z. 0. van Wladimir, ligt
aan de uitwatering van de Melenka en de Unsha.
Moles, riviertje in Lydie en Ionia, ontlastte zich
bij Smirna in de Golf van Smirna, die daarnaar genoemd werd Meletische Golf. Omdat Homerus volgens eene legende aan de M. geboren was, gaf men
hem den bijnaam Melesigenes.
Melesville, gefingeerde naam van Anne Honot-6 Joseph DUVEYRIER, een vruchtbaar schrijver
voor het fransche tooneel, geb. te Parijs 13 Nov. 1787.
Meletianen, de aanhangers van twee verschillende bisschoppen. Zie MELETIUS.
Meletius, 1) M., of Mencius, bisschop van
Lycopolis in Egypte, leefde in het begin der 4e eeuw,
doch werd wegens afgodendienst in 326 afgezet. Hij
had echter een grooten aanhang, wierp zich op als
het hoofd van een nieuw kerkgenootschap (de Kerk
der Martelaren), waarvoor hij eigenmachtig priesters
wijdde, en welke secte (Meletianen genaamd) bleef
bestaan tot in het laatst der 4e eeuw, toen zij zich
oploste in het Arianismus. — 2) M. van Antiochie,
357 tot bisschop van Sebaste en 360 tot patriarch
van Antiochie verkoreu door de Arianen, werd reeds
spoedig door hen afgezet, omdat hij zich onderwierp
aan de besluiten van het concilie van Nicea. Door
Julianus den Afvallige hersteld, doch spoedig door
dies keizer weder gebannen, teruggeroepen door Jovianus (363), opnieuw gebannen door Valens (364)
en eindelijk op zijnen zetel hersteld door Gratianus
in 378, stierf 379 tijdens het concilie van Antiochie,
waarbij hij bet voorzitterschap bekleedde. Zoowel
door de Roomsche als door de Grieksche Kerk beiden is hij in de rij der heiligen geplaatst ; kerkel.
gedenkdag 12 Febr. Zijne aanhangers werden indertijd Meletianen genoemd.
111elfl, het oude Aufidus, stad in de napolit. prov.
Basilicata, 11 uren gaans benoordw. Potenza, ligt op
een hoogen vulcanischen berg, die de vlakte der Capitanata overziet, en heeft thans weder 9000 inw.;
14 Aug. 1851 werd M. door eene aardbeving verwoest, waarbij 670 menschen het leven verloren.
Mellia, lat. naam van Amalfi.
Mali (Giovanni), een gevierd sicil. dichter, geb.
4 Maart '1740 te Palermo, gest. '20 Decemb. 1815.
.Gedichten" (Palermo 1847).
Melicertes, zoon van Athamas en Ino. Zie
ATHAMAS en ISTHMUS.
Melich, of Melick, 1) dorp in nederl. Limburg,
1 uur gaans bezuidw. Roerrnonde, een kwartier gaans
van de Boer; 730 inw. — 2) gehucht in 't groothertogdom Luxemburg, nabij Echternach.
Melichu, een der geslachten, die met Zerubbabel wederkeerden uit Babylonia ; Neh. 12 : 14.

Melik
Melik, of Malek, een turksch woord, dat zooveel als .koning - beteekent, is als naam gedragen
door een aantal vorsten, die men van elkander onderscheidt naar hunne toenamen. De voornaamste
volgen hier:
Melik - Schach, bijgenaamd Dzjelal-Eddyn
(d. i. Roem der godsdienst), seldzjoecidische sultan
van Perzie, 1072-1093, was de opvolger van zijnen
vader Alp-Arslan, wiens rijk zich uitstrekte van den
Dzjihon tot den Euphraat, welk rijk door M. derwijze vergroot werd, dat het eindelijk nagenoeg geheel Zuid-Azie bevatte, van de Middellandsche Zee
tot China, en van den Caucasus tot Jemen. Hij verhief Moktady-Biamrillah tot het kalifaat (1075);
verdreef de Grieken uit Klein-Azie en Noord-Syrie
(1075); onderwierp eenige kleine tirannen, die Mesopotamie verwoestten; maakte zich meester van
Edessa, Aleppo, Antiochie, en vereenigde Armenia
met zijn rijk. Hij had lane den voorspoed zijner regeering te danken aan zijnen vizier N izam-el-Moloek ;
doch eindelijk, misleid door de kuiperijen der vijanden van dien trouwen minister, gaf hij hem 1092
zijn ontslag, en liet hem om het leven brengen door
den nieuwen vizier. Zelf overleefde M. zijnen minister sleeks achttien dagen, en stierf te Bagdad aan
eene hevige ziekte, op 38-j. leeftijd. Deze vorst, de
beroemdste van zijne dynastic, vereenigde alle uiterlijke voordeelen met die van den geest. Hij stichtte
in 1074 te Bagdad een observatorium, riep daar
sterrekundigen bijeen, liet door hen den kalender
herzien en den eersten dag der lente vaststellen als
eersten dag des jaars, zoodat hij de schepper werd
van eene nieuwe tijdrekening, die aanving 14 Maart
1079, en de Dzjelalische tijdrekening genoemd werd
(naar zijnen bijnaam Dzjelal-Eddyn). Aan M. had
men bovendien de stichting te danken van verscheidene steden, en een aantal paleizen, moskeen, hoogescholen, enz. Hij liet drie zonen na (Barkiaroc, Mohammed en Sandzjar), die elk afzonderlijk na hem
regeerden.
Melik - Schach II, kleinzoon van den vorige,
volgde 1152 zijnen oom Mas'oed op den troon, had
verscheidene medestanders te beoorlogen, die hem
den troon betwistten, en eindigde hiermede, dat
het hem gelukte zijn gezag te doen erkennen in
Hamadan en Ispahan. Hij stierf 1160.
Melik - Arslan, seldzjoecidische sultan , zoon
van Togrul II, regeerde roemrijk over West-Perzie
van 1160 tot 1175. Hij had tot mededinger zijn reef
Mohammed, zoon van Seldzjoek-Schach, doch versloeg hem bij Kazwin of Kazbin. De georgische
Christenen, die eenen inval in M.'s rijk gedaan hadden, moesten zuur daarvoor boeten.
Melik - el - Afdahl, oudste zoon van den
grooten Saladijn, onderscheidde zich reeds op 17-j.
leeftijd door zijnen moed in eenen krijgstocht tegen
dee Christenen, en hakte een korps Tempelridders in
de pan, in de nabijheid van Tiberias (1187). Bij zijns
vaders dood (1193) erfde hij de koninkrijken Damascus en Jeruzalem, terwijI zijne broeders Melikel-Aziz-Othman en Melik-ed-Dhaher-Ghazy bedeeld
werden, de eerste met Egypte, de laatste met Aleppo.
Doch M. was niet in staat zich staande te houden
in zijne rijken : eerst werd hem een gedeelte ontnomen door zijne broeders, vervolgens bet overige
door zijnen oom Melik-el-Adel (1199).
Melik - el - Adel (Salf-Eddyn-Aboebekr-Mohammed), bekend onder den naam van Malek-Adel
en van Saphadijn, sultan van Egypte en Damascus,
uit de dynastic der Ayoebieden. Hij was een broeder

van den grooten Saladijn, op wien bij in jaren volg-
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de, en droeg in groote mate bij tot de vestiging van
zijns broeders macht ; hij werd achtereenvolgend in
Egypte, in Damascus en in Aleppo aangesteld als
stadhouder. Gedurende den Derden kruistocht ontweldigde hij aan de Christenen verscheidene belangrijke plaatsen in Palestina. Door Saladijn met de
opdracht belast, om iit onderhandeling te treden met
Richard Leeuwenhart, sloot hij een voordeeligen
vrede : eene hoofdbepaling van dat vredesverdrag
was, dat hij moest trouwen met Johanna, de zuster
van den koning van Engeland, en dat hij met Naar
op den troon van het koninkrijk Jeruzalem geplaatst
moest worden ; doch prinses Johanna weigerde hare
hand te schenken aan eenen Ongeloovtge. Na den
dood van Salad ran (1193) werd zijn veelomvattend
rijk gedeeld door zijne zonen ; doch M. zaaide behendiglijk tweedracht tusschen hen, zoodat ze elkander verzwakten, en hem in de gelegenheid stelden
om zich meester te waken van hunne rijken. In
1203 voerde M. den schepter over Egypte, Damascus, Jeruzalem en het grootste gedeelte van Mesopotamie. Alsnu keerde hij zijne wapenen tegen de
Christenen ; doch niet altijd was hij in zijne krijgstochten voorspoedig. In 1217 werd zijn rijk verwoest door eene armee Kruisvaarders, aangevoerd
door Andreas II, koning van Hongarije, die hem
Damiette ontweldigde. Hij stierf 1218, in 75-j. onderdom. Het eenige, dat me nin dezen vorst te lakes
vindt, is zijn gedrag jegens de zonen van Saladijn.
Zie 00k NOEBEDDYN.
Melik-el-Kamel-Nasser-Eddyn, bij
de westersche geschiedschrijvers bekend onder de
nawen van Meledijn en Melek-el-Quemel, oudste zoon
van Melik-el-Adel, volgde 1218 zijnen vader op den
troon van Egypte. Eene armee van 400,000 Kruisvaarders had zich van Damiette meester gemaakt
terwijI zijn :vader nog leefde : de nieuwe sultan kon
eerst in 1221 hezit semen van die stad, toen de
Christenen, door gebrek aan het allernoodigste gedwongen, de haven ontruimden. In 1229, toen er
een twist gerezen was tusschen zijne beide broeders,
waarvan de een over Syrie, de andere over Palestina
regeerde, koos M. de partij van eersthedoelden ; en
om den anderen afbreuk te doen, haalde hij keizer
Frederik 11 over om eenen inval te komen doen in
Palestina : doch reeds spoedig rouwde het hem, zulk
eenen duchtigen bondgenoot te hulp geroepen te
hebben, en om zich van hem te ontdoen zag hij zich
genoodzaakt hem Jeruzalem of te staan. In 1238 zijn
broeder Aschraf gestorven zijnde, maakte M. zich van
diens rijk meester, ten nadeele van zijnen anderen
broeder Melik-el-Saleh. Hij stierf kort daarna op
70-j. leeftijd. Melik-el-Kamel beschermde kunsten
en wetenschappen, beoefende die zelf met talent, en
was verdraagzaam jegens de Joden en jegens de
Christenen. — Zijne zonen waren: 1) een tweede
Melik-el-Adel, die hem in Egypte opvolgde, maar die
zich door zijne losbandige levenswijs en zijne groote
onbekwaarnheid derwijze veracht maakte, dat hij 1240
afgezet werd en in den kerker geworpen, waar hij
achtjaren later stierf; 2) Melik-el-Saleh-NedzjmEddyn, die eerst over Mesopotamie regeerde, en die
vervolgens op den troon van Egypte gebracht werd
in de plaats van Melik-el-Adel II (1240).

Melik el Moadham Sjerif Eddyn,
-

-

-

-

in zijne betrekking tot de Kruisvaarders bij verbastering genaamd Coradijn, zoon van Melik-el-Adel,
maakte zich na den dood zijns vaders (1218) van
Damascus meester, en regeerde lien jaren over Syrie.
Hij snelde Damiette te hulp, dat belegerd werd door
de Christenen, beoorloogde hen vrij voorspoedig in

518

Dellis

Melik

Palestina, bemachtigde Cesarea, en droeg vervolgens
veel bij om Damiette terug te brengen onder het
Musulmansch gezag. Hij geraakte in onmin met zijne
broeders Melik-el-Aschraf en Melik-el-Kamel: van
deze verdeeldheid werd het voornaamste uitvloeisel
de tocht van keizer Frederik 11 naar Palestina (zie
ME. LIK-EL-KAMEL) en de verzwakking der Musulmannen. Hij stierf in 1227, op 49-j. leeftijd, den
troon van Damascus nalatende aan zijn zoon Meliket-Nassir, die reeds spoedig daarvan beroofd werd
door zijne twee ooms Melik-el-Kamel en Melik-elAschraf, en die, na verscheidene malen weder op
den troon gebracht en weder er van afgeworpen te
zijn, eindelijk genoodzaakt was de wijk te nemen
naar de woestijn van Arable, waar hij een zwervend
leven leidde.
Melik - Toeran - Schach, voluit : Melik - elMoadham-Gajath-Eddyn-Toeran-Schach, sultan van
Egypte uit de dynastie der Ayoebieden, zoon van
Melik-Nedzjm-Eddyn, en kleinzoon van Melik-elKamel, regeerde eerst over Mesopotamie, en beklom
den troon van Egypte in 1249, na zijnen broeder
Adel-Schach vermoord te hebben. Hij sneed den
toevoer van levensrniddelen aan de armee van den
heiligen Lodewijk af, en noodzaakte zoodoende dat
leger tot den noodlottigen terugtocht, die aan meer
dan 30,000 Franschen het leven of de vrijheid kostte ;
alle gevangenen liet M. ter dood brengen ; de heilige
Lodewijk was de eenige, wiens leven hij ontzag. Zijn
gedrag jegens zijne eigene onderdanen, zijne uitspattingen, zijne ondankbaarheid jegens de Baharitische Mamelukken, aan wie hij zijnen voorspoed to
danken had, hrachten hem ten val. Door hen werd
hij van den troon gestooten en ter dood gebracht in
1250, na vijf maanden geregeerd te hebben. Met hem
stierf de dynastie der Ayoebieden uit, en werd vervangen .door die der Baharitische Mamelukken, aan
vie echter het gezag nog tot 1254 betwist werd
door Melik-el-Aschraf en Ibegh.
Melilla, of Rusadir, stad op de noordkust van
Afrika, in 't rijk van Marokko, 28 mijlen benoordoosten Fez; kleine haven ; 6000 inw. en 1000 man
garnizoen ; is een der spaansche presidios. Reeds sedert 1496 behoort M. aan de Spanjaarden.
Melinda, zeeplaats op de kust van Zanguebar,
aan de uitwatering van den Quilimancy, in het land
der Soeaheli, is thans slechts een schaduwbeeld van
de bloeiende stad, die bet certijds was, toen het
200,000 inwoners telde. In de 16e eeuw werd M.

veroverd door de Portugeezen, aan wie het in 1698
ontweldigd werd door de Arabieren. Het was hidertijd de hoofdstad van het koninkrijk M. dat zich
uitstrekte langs de zee, tusscheu de koninkriiken
Juba ten N. en Zanzibar ten Z.; dit koninkrijk
heette eeue portugeesche bezitting, en word als zoodanig gerekend te behooren tot het capitanaat-generaal Sofala-en-Mozambique.
Melishoek, of Martijn Fonso's Hoek, kaap van
het nederl. 0. 1. eiland Amboina, aan de zuidkust
van 't schiereiland Hitoe.
Meliskerke, dorp op bet zeeuwsche eiland
%Valcheren, 2 uren gaans westelijk benoorden Middelbnrg, en derdhaff uur g. ten N. N. W. van Vlissingen ; 230 inw.
Melissa/it, of Melis ✓ and, dorp in Zuid-Holland,
op 't eiland Goeree-en-Overflakkee, circa vierdlialf
our gaans bezuiden
1Vielissus, grieksch philosoof nit Samos, leefde
omstr. de lielft tiler 5e eeuw, behoorde tot de Eleatische school.
Meliszand. Zie MELISSANT.
,

Melita, zoo noemden de ouden twee eilanden
in de Middellandsche Zee, zijnde thans Malta en
Meleda. Volgens sommige commentatoren is Meleda
en niet Malta bet M. geweest, waar Paulus schipbreuk
leed, en dat vermeld is Hand. 28: I. Ook de stad
Melitene werd M. genoemd.
Melitene, thans Meledni, klein landschap tusschen Cappadocie en den Euphraat, had eerst tot
Armenie behoord, werd daarna bij Cappadocie ingelijfd, en was later bij de vorming van de prov. KleinArtnenie een der 5 prefectures van die prov. De
hoofdstad was M., ook wel Melita genaamd (thans
Malatiah), aan den Euphraat, waar die samenvloeit
met den Melas. De stad M., gesticht door Trajanus,
was de hoofdstad van Klein-Artnenie, en lang de
garnizoensplaats van het vermaarde Donder-legioen
(zie dat art.) van Marcus-Aurelius. Bij M. in 576 een
veldslag, waarin Chosroes I, koning van Perzie, verslagen werd door den veldheer Justinianus, neef van
Justinus II.
Melito, de heilige, bisschop van Sardes in de
laatste helft der 2e eeuw, leverde omstr. 172 aan
keizer Marcus Aurelius eene Apologie van het Christendom in. Kerkel. gedenkdag I April.
Melitus, een der aanklagers van Socrates, was
redenaar en een minder dan middelmatig dichter.
Toen de Atheners de onschuld van Socrates erkenden werd M. (volgens sommigen) als lasteraar ter
dood gebracht (400 v. Chr.); dock Plato en Xenophon
maker daarvan geen melding.
Melius (Spurius), romeinsch ridder, werd beschuldigd naar de tirannie te streven. Deswege voor

den dictator Cincinnatus ter verantwoording gedaagd, weigerde hij to verschijnen ; waarop hij midden in het Forum doodgestoken werd door Cajus
Servilius Ahala, meester der ruiterij (438 v. Chr.).
Melk, of Molk, marktvlek in Neder-Oostenrijk,
aan den Donau, 6 uren gaans bewesten St.-Polten;
1200 inw.; beroemd door de op den Kloosterberg
gelegene, in 1809 gestichte, even prachtige als rijke
benedictijner abdij.
Melkart, d. i. Koning der stad, of Sterke koning, de phenicische Hercules of Hercules van Tyrus,
weed, even als de Hercules der Grieken, beschouwd
als het zinnebeeld der Zoo ; in zijnen tempel brandde
eene eeuwige vlarn ; ieder jaar word ter zijner eere
een groote brandstapel opgericht, vvaarbij de priesters het derwijze wisten to besturen, dat midden
uit de vlammen eon adelaar to voorschijn kwam
vliegen, als zinnebeeld van het nieuwe jaar, dat geboron word uit de asch van het oude. Niet alleen te
Tyrus werd M. vereerd , maar in al de phenicische
volkplantingen, to (jades, op Malta, te Carthago, enz.
Melkwerunt, oude naam van Molkwerutn.
Mena, rivier in de lombard. prov. Brescia, vomit,
in het bovenste gedoelte van Karen loop het Trompiadal, en valt na een loop van 13 mijlen in den Oglio.
Mellassa, of ilehisos, stad in het turksche ejalet
Aidin ; 8000 inw.; ligt ter plaatse van het oude
Mylasa in Carle.
Melle, stad in de barmy. landdrostij Osnabruck,
aan de Else, ruim 5 uren gaans ten O. Z. 0. van
Osnabruck ; 1600 inw. — 2) stad in het fransche
dept. Deux-Sevres, nabij de 13eronne, 7 tarn) gaans
beoosten Niort, heette oudtijds Mellusum ; het heat
2700 inw.; in den omtrek van M. worden de beste
rnuilezels van Europa gefokt.
Mellin (Gustaf Henrik), zweedsch romanschrijver, geb. 23 April 1803 to Bevolar in Finland, sedert
1851 predikant to Norra-Wram in Schonen, heeft
(behalve romans) ook eon aantal populaire histor.
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en geogr. werken geschreven, inzonderheid over
Zweden ; alsook eene schets van de Geschiedenis der
Zweedsche letterkunde (1860).
Mellobaudes, de eerste frankische koning,
waarvan de geschiedenis melding maakt, diende
omstr. 354 in de romeinsche armee, was bevelhebber
der lijfwacht onder Constantius, Julianus, Jovianus
en Valentinianus, en hevocht eene groote overwinning op de Germanen in 378.
Melloria, of Meloria, het oude Mcenaria, eiland
in de Middellandsche Zee, aan de kust van Toskanen, bezuidw. Livorno. I3ij M. overwinning der Pisanen op de Genueezen 1241, en der Genueezen op de
Pisanen 1284.
Melnik, I) stad in den boheemschen kreis Praag,
aan de Elve, ruim 18 uren gaans benoorden Praag;
3300 inw.; beroemde wijnbouw, dien M. te danken
heeft aan keizer Karel 1V, door wien bier 1348 de
burgundische wijnstok geplant werd. — 2) turksche
stad ; zie MELENIK.
Melo, eigenlijk Mello (dom Francisco Manuel
de), geb. 23 Nov. 1611 te Lissabon, eerst in spaansche, vervolgens sedert 1640 in portug. krijgsdienst,
was ook veelvuldig werkzaam als diplomaat, en stierf
te Lissabon 13 Oct. 1665. Van de vele door hem geschrevene werken verdient inzonderheid melding :
Historia de los movimientos, separation y guerra de
Cataluila en tiempo de Felipe IV (Lissabon 1645 ;
nieuwe druk 2 dln. Parijs 1826-32).
Melodunum, stad in Gallie, Lugdunensis la,
bij de Senoneu ; tegenw. Melun.
Melds, that's Milo, grieksch eiland in de Egeische
Zee, is het zuidwestelijkste der Cycladen, ruira
vierk. mijl groot, thans met 4000 bewoners, rijk aan
warme uiinerale bronnen, en ook vooral aan zwavel
en ijzer. De tegenwoordige hoofdplaats is CastroPlaca ; de vroegere (Milo) ligt in milieu. Ilet eiland
M. lag even ver van kaap Scylloeurn in Herrnionis als
van kaap Dictynnwurn in Creta. De eerste, die zich
op M. kwamen nederzetten, waren de Pheniciers;
vervolgens zond Sparta eene kolonie derwaarts
(omstr. 1116 v. Chr.) ; in den Peloponneezischen
oorlog bled M. aan Sparta getrouw ; de Atheners
maakten zich van M. meester 416, na eene blokade
van zeven maanden, en vermoordden van de bevolking
at wat mannelijk was. Op M. was de ongodist. Diagoras
geboren. Zie overigens MIL°.
Melpomene, d. i. de heldenzangen zingende,
een der 9 zanggodinnen, de godin van het treurspel.
Melrose, of Melross, dorp in het schotsche
graafschap Roxburgh, 14 uren gaans bezuiden Edinburg, aan den Tweed ; circa 1000 inw.; ruinen
eener beroemde cistercienser abdij, gesticht 1136
door David I, en in den tijd der Reformatie verwoest.
Masungen, stad in de keurhess. prov. Niederhessen, 5 uren gaans bezuidoosten Cassel, aan de
Fulda ; 4500 inw.
Melton Mowbray, stad in 't engelsche
graafschap Leicester, ruim 8 uren gaans bezuidoosten Nottingham ; 4400 inw.; beroemd als verzamelplaats van aanzienlijken, in den tijd der vossenjacht.
Melun, bet oude Melodunum, stad in bet fransche dept. Seine-Marne, aan de Seine, 10 uren gaans
bezuidoosten Parijs ; 10,500 inw.; is eene zeer oude
stad ; het was de residentie der eerste Capetingers ;
werd verscheidene malen veroverd door de Noormannen en door de Engelschen (o. a. in 1419) ;
Karel VII heroverde M. in 1430. Het is de geboorteplaats van Amyot. Lang was M. de titel van een vicomte, dat 1419 tot hertogdom verheven werd, ten
behoeve van Louis Hector de Villars.

Melusine, tooveres of toovernimf in de overleveringen van Poitou, stamde of van zekeren Elenas,
koning van Albanie ; zij trouwde met Raymundinus,
graaf van Poitou, en werd zoodoende de stammoeder
der huizen van Lusignan (dus ook van de later
daaruit gesprotene dynastien van Jeruzalem en
Cyprus), van Luxemburg en van Bohemen. Omdat
zij haren vader vermoord had, moest zij elken zaterdag de gedaante eener slang aannemen. Haar echtgenoot, die van deze gedwongene gedaante-verwisseling geen kennis droeg, trof haar eens in die gestalte
aan, en liet haar in een onderaardsch verwulfsel van
zijn kasteel van Lusignan opsluiten, van waar zij
1574, toen de toren van dat kasteel afgebroken werd,
voor goed verdween. Volgens eene andere lezing had
zij haren man gewaarschuwd, haar nooit op den dag
dier metamorphose te bezoeken ; toen hij dat toch
deed uit nieuwsgierigheid, verdween zij voor immer,
en speelde sedert dien tijd in den toren van zijn
kasteel de rol van 'de WitteVrouw" (La Dame Blanche)
telkens als er in hare familie of in het daarmede
verwante koninklijk geslacht een sterfgeval op til was.
Melvil (sir James) , schotsch edelman, geb. 1530
in het graafschap Fife, gest. 1606, diende gedurende
9 jaren in Frankrijk onder den connetable de
Montmorency, en werd 1561 naar Schotland teruggeroepen door Maria Stuart, die hem tot lid van
den geheimen raad benoemde. Hij diende haar met
evenveel doorzicht als trouw, en schroomde niet haar
zijne waarschuwende stem te laten hooren tegen de
rampzalige betrekking, waarin zij tot Bothwell stond ;
om zich aan diens wraakzucht te onttrekken, was M.
zelfs genoodzaakt te vluchten. Door het regentschap,
dat Maria Stuart verving, werd hij echter teruggeroepen. Hij heeft Geschiedkundige gedenkschriften
nagelaten (Londen 1683 in fol.), die te Rome op
den Index der verbodene boeken staan.
Melvin van Carnbee (Pieter, baron),
nederl. zeeollicier, geb. 20 Mei 1816 te is-Gravenbage,
gest. 24 Oct. 1856 te Weltevreden bij Batavia, heeft
zich zeer verdienstelijk gemaakt, wat betreft de
geographic van Nederlandsch Indio, en de hydrographie der oost-aziatische wateren. Voornaamste werken : Zeemansgids (2e druk Amsterdam 1849), en
(vooral) Atlas van Nederlandsch Indic (1854 en v.).
Melville (viscount). Zie DUNDAS.
Melville, 1) eiland in Australie, aan de noordkust van Nieuw-Holland ; de Engelschen hadden er
(1824-28) eene strafkolonie, doch bebben die verlaten. — 2) eiland in den Parry-archipel, benoordwesten Arctisch Amerika, onder 75 gr. noorderbreedie en 92 gr. westerlengte, werd 1819 ontdekt
door Parry. — 3) schiereiland in de Hudsonsbaai.
Membrilla (la), versterkte stad in Spanje, 10
a 11 uren gaans beoosten Ciudad-Real, aan den
Azuer ; 5000 inw.
Memel, duitsche naam der rivier Njemen.
Memel, stad in Pruisen, aan de uitwatering van
de Dange in de Oostzee (in 't Kurische Haff)), 14 a
15 mijlen benoordoosten Koningsbergen ; 17,700
inw.; goede haven ; is in 1253 gesticht bij Memelburg,
een burg van de Duitsche ridders. In 1807 (18 Jan.)
werd te M. een tractaat ontworpen tusschen Engeland en Pruisen, waarbij laatstgenoemde mogendheid
afstand deed van Hanover. Sedert den brand van
4-5 Oct. 1854 is M. geheel en al nieuw opgebouwd.
Memini, lat. naam van de Memijnen, een yolk
in narbonn. Gallie, bezuidoosten de Tricastijnen, in
het land der Salyers; de voornaamste steden der M.
waren : Forum Neronis (Forcalquier) en Carpentoracte (Carpentras).

—
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Memmingen, stad in Beieren, kreis Zwaben,
11 uren gaans bezuidoosten Ulm, nabij de filer en
aan de Aach ; 6600 inw. In de nabijheid van M. het
dorp Memmingerberg met 450 inw.
Memmius, plebejisch geslacht te Rome, dat
aan de republiek verscheidene tribunen, en aan het
keizerrijk verscheidene consuls geleverd heeft, o. a.:
M. (T.), volkstribuun iu 112 v. Chr., was aanhoudend een tegenstander van Jugurtha ; het gelukte
hem diens kuiperijen te verijdelen, en hem uit Numidie te laten overbrengen naar Rome, om terecht
gesteld te worden. Sallustius laat M. eene uitmuntende redevoering houden ; onbetwistbaar was M.
eep der beroemdste redenaars van zijnen tijd. —
31.—Gemellus (C.), was eerst volkstribuun, vervolgens pretor, toen stadhouder van Bithynie ; maar
bij werd wegens grove knevelarij naar Patras in
Achaia verbannen. Lucretius, wiens beschermheer
M. was, heeft hem zijn dichtstuk. De Natura rerum
opged ra gen.
Memnon, 1) een fabelachtig personage, zoon
van den schoonen Tithonus (broeder van Priamns)
en van Aurora, regeerde volgens sommigen over
Egypte en Ethiopic, volgens anderen over Perzie en
Susiana ; en volgens de syncretisten over Egypte en
Perzie beiden. In het tiende jaar van het beleg van
Troje bracht hij aan Primus een Leger hulptroepen
van tien (of twintig) duizend man; hij onderscheidde

Memphis, I) egypt. Mennuphi, bet Moph der
Hebreen, de oudste hoofdstad van Neder-Egypte,
aan den Nijl, was (volgens de overlevering) gesticht
door den eersten koning van Egypte (Menes), en
vergroot door Uchoreiis. Lang was M. de hoofdstad
van een groot landschap (Heptanomis) ; en toen
geheel Egypte een rijk werd, werd M. de hoofdstad
en bleef dat gedurende eenigen tijd. Twee uren gaans
benoordoosten M. had men de wereldvermaarde pyramieden. Door de verovering van Egypte door Cambyses, maar meer nog door de stichting van Alexandria, werd aan M. de doodslag toegebracht. De
ruinen van M., die nog thans van de pracht dier stad
getuigen, liggen op den rechteroever van den Nip,
bij het dorp Metrahinneh, eenige uren gaans van
Cairo. — 2) stad in den n.-amerik. staat Tennessee,
aan den Mississippi, nabij de uitwatering van den
Wolf-River; 23,000 inw.; haven en belangrijke stapelstad; door eenen spoorweg staat M. in gemeenschap met Lagrange.
Memphremagog, een meer in Noord-Amerika, behoort gedeeltelijk tot Neder-Canada, gedeeltelijk tot den staat Vermont, is 6 a 7 mijlen lang, en
staat door de St.-Franciscus-rivier in gemeenschap
met den St.-Lanrentius.
Memuehan, een der zeven vorsten, aan wie
koning Ahasveros de schoonheden van zijne gemaliin
wilde laten zien ; M. was degene, die het koninklijk

zich door zijne dapperheid, doodde Nestor's zoon
Antilochus, vocht. tegen Ajax, en werd zelf gedood
door Achilles. Toen hij op den brandstapel lag, kwam
er eene talrijke vlucht vogels uit zijne asch te voorschijn vliegen, die, om aan zijne lijkplechtigheid
luister bij te zetten, zich in twee troepen splitsten,
welke daarop een hardnekkig gevecht tegen elkander begonnen. Aurora was wanhopig van droefheid,
en stortte een overvloed van tranen, die in dauw
veranderden. Ter eere van M. werd in verscheidene
steden een gedenkteeken opgericht (Memnonium
genaamd) : zulke Memnonia had men o. a. te Susa,
te Ecbatana, te Thebe in Egypte. Bij Thebe had men
de kolonale Memnonszuilen vOOr eenen tempel van
Amenophis IIl (waarschijnlijk identiek met M.), uit
welke (zeide men, en op natuurkundige gronden is
dat zees wel mogelijk) harmonische klanken voortkwamen zoodra ze beschenen werden door de eerste
stralen der ochtendzon; overblijfselen van die zuilen
(omstr. 1500 jaren v. Chr. aldaar opgericht) zijn nog
in wezen. — 2) een perzisch veldheer, broeder van
Mentor van Rhodus, was in zijn jongen tijd in opstand gekomen tegen Artaxerxes Ochus; doch na
deswege vergiffenis bekomen te hebben, was hij de
trouwste dienaar van dien vorst geworden ; en met
gelijken ijver diende hij diens opvolger Darius. Toen
Alexander eenen inval deed in Perzie, gaf M. aan
Darius den raad Klein-Azle te gaan verwoesten ; en
in weerwil dat deze verstandige raad niet gevolgd

beslnit uitlokte en uitvaardigde, waarbij aan alle
vrouwen onderdanigheid aan hare mannen werd bevolen ; Esther 1 : 14-22.
Memijnen, lk Zie M— EMINI.
Mena (Juan de), spaansch letterkundige, geb.
1411 to Cordova, gest. 1456, was secretaris en historiograaf aan bet hof van koning Jan II van Castilie, en opende een nieuw veld voor de spaansche
letterkunde door het vervaardigen van groote dictastukken naar latijnsche en italiaansche voorbeelden.
Obras (Sevilla 1528 ; Madrid 1804 en 1840), waarin
o.a.: Contra los sietepecados mortales(Salamanca1500).
Menaam, verbasterd voor Menaldum.
1VIenaden, zoo heetten (naar een grieksch
woord) de llacchanten, omdat ze zich bij bet vieren

werd, streed M. echter niets minder dapper in den
oorlog tegen Alexander. 14 onderscheidde zich bij
den overtocht van den Granicus, verdedigde de stad
Milete, en maakte zich ineester van Chios en van
Lesbos. Maar te midden van zijn krijgsniansvoorspeed werd hij door eene ziekte aangetast, en .stierf
333 v. Chr. voor Mitylene. Zijne weduwe Barsina
werd de vronw van Alexander. — M., geschiedschrijver nit. Heraclea in Pontus, leefde omstr. de
tweede eeuw na Chr., en schreef eene geschiedenis
van Heraclea, waarvan slechts fragmenten tot ors
gekomen zijn, verzaineld door Conrad Orellius, order
wezen titel : Memnonis historiarum excerpta, corn
versione latina Lulu. Rhodomanni (Leipzig 1816).

der orgien dikwijlsovergaven aan vlagen van razernij.

Menado, nederlandsch residentschap (bevolkt
met 176,000 zielen) op het noordoostelijk schier-

eiland van het 0. 1. eiland Celebes; M. werd 8 Fehr.
1845 door eene hevige aardbeving geteisterd ; de
hoofdplaats is M., met druk bezochte haven.
Ménage (Gilles), fransch taalgeleerde, geb. 15
Aug. 1613 to Angers, gest. 23 Juli 1692 te Parijs.
Men heeft o. a. van hem: Dictionnaire etymologique
de la langue francaise (beste untie van Jault, 2 dln.
Parijs 1750); in 't Italiaansch: Origini della lingua
italiana (Geneve 1669 en 1685). Order zijne overige
werken merken wij Op: Mulierum philosopharum
historia (Lyon 1690). Na zijnen dood verschenen in
't Licht Menagiana (Parijs 1693; 3e druk 1715),
zijnde eene verzameling van geestige gezegden van M.

Menahassa. Zi.e ANAHASSA.
Menahem, of Nlanahem, koning van Israel,
111

beklorn den troop, nadat hij den usurpator Sallum
gedood had. Hij was wreed en goddeloos, regeerde
acht jaren, en werd opgevolgd door zijnen soon Pekahia ; II lion. 15: 14 en v.
Menai, of Menay (strait van), eene 4 mijlen
langs en 1200 vt. breecle zeeengte, die het eiland
Anglesey van de noordwestkust van het engelsche
prinsdoin Wallis scheidt ; over deze zeeengte ligt
sedert 1850 eene trotsch gehouwde cylinderbrug
(de Britannia-brug), die 1/168 vt. lang is.
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Menaldum

Mendes

Menaldum, bij verbastering Menaam, dorp in
Friesland, 2 uren gaans westelijk benoorden Leeuwarden ; 1200 inw.
Menaldumenadeel, eene grietenij van
Friesland, bevat bebalve Menaldum nog 12 andere
dorpen. In M. de zoogenaamde Menamer-Mieden,
eene groote vlakte tusschen de dorpen Marssum en
Drongrijp; in deze vlakte (thans meerendeels weilanden) had 18 Aug. 1397 een bloedig gevecht plaats,
waarin de Schieringers de overwinning behaalden
op de Vetkoopers.
Menalus, tegenw. Mont Roino, een aan god
Pan gewijd gebergte in Arcadie.
Menam, of Meinam, ook Rivier van Siam genaamd, een der voornaamste rivieren van AchterIndie, draagt in het bovengedeelte van Karen loop
den naam van Meping, ontspringt in de chineesche
prov. Yun-nan, en ontlast zich, na eenen loop van
ruim 190 mijlen, beneden Bangkok, in de golf van
Siam.
Menama,of Menaina, de hoofdstad der Bahreineilanden.
Menander, 1) grieksch dichter, geb. 342 v.
Chr. te Athene, maakte anno 290 v. Chr. een einde
aan zijn !even door zich te verdrinken, nit verdriet
over den grooten opgang, dien zijn mededinger Philemon maakte. Intusschen heeft M. zich door zijne
blijspelen (hij schreef er meer dan honderd) den
eernaam verworven van ),Prins van het nieuwe Blijspel". Wij bezitten slechts eenige fragmenten van
hem, het best verzameld door Aug. Meineke in de
.Fragmenta comicorum Greecorum" (2 dln. Berlijn
1839). — 2) grieksch rhetor nit Laodicea, leefde in
de 2e en 3e eenw na Chr. en schreef o. a. de verhandeling De encomiis of De genere demonstrativo
(het best uitgegeven in dl. 5 der .Rhetores Grceci"
van Waltz; Stuttgart 1836).
Menangkabo, ook wel Maringkabo gespeld,
sultanaat in het binnenland van Sumatra, is de voornaamste zetel der Maleiers. De sultan van M., die
vroeger hijna het geheele eiland onder zijn gezag
had, is thans een vasal der Nederlanders, die zijn
land in een residentschap herschapen hebben, genaamd de Padangsche Bovenlanden.
Menapiers, lat. Menapii, yolk in Gallie; in
Germanica 2a, tusschen de Schelde en de Maas. De
M. waren zeer arm en bijna wild ; ze woonden slechts
in hutten. Hunne voornaamste plaats was CastellumMenapiorum (thans Kessel).
Menars-la-Ville, fransche stad. Zie MER.
lienars-le-ChAteau, fransch dorp, dept.
Loir-Cher, aan de Loire, derdhalf uur gaans benoordoosten Blois; 700 inw.; voorheen hoofdpl. van een
1677 gesticht markizaat.
Menas (Sextins), veldheer van den jongen
Pompejus, voerde het bevel over de vloot, die hij aan
Octavius overleverde ; daarna verried hij Octavius,
en liep weder tot Pompejus over, dien hij ook weer
verried, om andermaal Octavius te dienen. Hij sneuvelde in Illyrie.
Menas Alvas, stad in Spanje, ruim 9 uren
gaans bezuidw. Toledo ; 3600 inw.
Menay. Zie MENAI.
-ENG-TSE.
Mencius. Zie M
Mencke, eene d uitsche familie, die verscheidene
geleerden voortgebracht heeft, o. a.: M. (Otto),
geb. 22 Maart 1644 te Oldenburg, gest. 29 Jan. 1707,
professor te Leipzig, richtte 1682 het tijdschrift
Acta eruditoruni Lipsiensium op, dat reeds spoedig
tot europeesche vermaardheid k warn. — M. (Joh.
Burkhard), zoon van den vorige, geb. te Leipzig 27

Maart 1765, gest. aldaar I April 1732 als professor
en hofraad, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt
door de Scriptores rerum Germanicarum, prcecipue
Saxonicarum (3 dln. Leipzig 1728-30). Opzien
verwekte hij met zijne Orationes duce de charlataneria
eruditorum (Leipzig 1715; dikwijls herdrukt).
Men.daria de Neyra (Alvaro), spaansch zeevaarder uit de 16e eeuw, vertrok 1568 uit Peru, en
ontdekte de Salomons-eilanden. Op eene reis, die hij
1595 met Quiros deed, ontdekte hij de groep eilanden
die naar hem genoemd is.
-AROUESAS.
Mendaria-Archipel. Zie m
Mende, het oude Mimate of Memimate, stad in
't fransche dept. Lozere, aan den Lot ; 7000 inw.;
is eene zeer oude stad, was lang de hoofdstad van
Gevaudan, en is thans de hoofdpl. van het dept.
Lozere.
Mendeli gebergte, tegenwoord ige naam
van den Pentelikon in Griekenland, 3420 vt. hoog.
Mendelssohn (Mozes), joodsch geleerde, geb.
10 Sept. 1729 te Dessau, waar zijn varier joodsch
schoolmeester was, werd na volbrachte stndien gouverneur (huisonderwijzer) over de kinderen van den
zijdefabrikant Bernard te Berlijn, die hem later als
deelgenoot in zijne fabriek opnam. Hij stierf te Berlijn 4 Jan. 1786. Toen M. nog studeerde had hij het
geluk in kennis te komen met den beroemden Lessing, met wien hij levenslang bevriend bleef; M. zelf
werd later een der beroemdste philos. schrijvers van
Duitschland ; het hoofdstreven van M. was : zooveel
mogelijk toenadering te bewerken tusschen Joden
en Christenen. De werken van M. zijn verzameld
door zijnen kleinzoon Georg Benjamin M. (7 dln.
Leipzig 1843-45). — M. en Compagnie,
bankierskantoor te Berlijn, gesticht door M.'s twee
oudste zonen Jozef (geb. 11 Aug. 1770, gest. 24
Nov. 1848) en Abraham (geb. 10 Dec. 1776, gest.
19 Nov. 1835). — M. (Karl Theod. Nathan), derde
en jongste zoon van Mozes, geb. 8 Dec. 1782, gest.
8 Jan. 1852 als hooldambtenaar bij het zegelkantoor
te Berlijn. — M. (Twee dochters had Mozes) : de
oudste was gehuwd met F. von Schlegel; de jongste,
ongehuwd, was gouvernante over de eenige dochter
van generaal Sebastiani, I 1 e later zoo ongelukkige
hertogin van Praslin. — M. (Georg Benjamin),
zoon van Josef M., geb. 1794 te Berlijn, werd professor der geographie en statistiek te Berlijn.
Mendelssohn Bartholdy (Felix), beroemd duitsch componist, geb. 3 Febr. 1809 te
Hamburg, was de zoon van Abraham Mendelssohn
(zie in het vorige art.) en dos een kleinzoon van
Mozes Mendelssohn. In 1835 werd hij muziekdirecteur te Leipzig, ging 1841 als directeur-generaal
der kerkmuziek naar Berlijn, doch keerde reeds 1843
in zijne vorige betrekking te Leipzig terug, stond
daar tevens aan het hoofd van het (hoofdzakelijk
door hem zelven in het leven geroepene) conservatorium, en stierf 4 Nov. 1847. Behalve een groot
aantal symphonien en ouvertures, stukken voor piano
en voor tang, enz. noemen wij zijn oratorium
Paulus (1836), de operaas Antigone, Walpurgisnacht,
Sommernachtstraum, enz. Men heeft van M.-B. ook
Reisehriefe (2e druk Leipzig 1861).
Menden, stad in pruis. Westfalen, aan de
Hohne, 5 uren gaans bewesten Arnsberg ; 3800 inw.
(niet to verwarren met MINDEN).
-EINDER.
Mender. Zie M
Mendes, egypt. godheid. Zie MAND0E.
Mendes, 1) stad in het oude Egypte, in de
Delta, nabij eenen mond van den NijI, die daarom
Mendesiaansehe Nijlmond genoemd wordt, lag be-

—

—

—

Mendez•Pinto

Menevia

noordoosten Diuspolis en Sebennytus, en benoord westen Tunis. In M. werd god Mendes of Mandoe vereerd
in de gedaante van een bok. — 2) stad in aziat.
Turkije ; zie MENTESJ.
Mendez Pinto (Ferrao), portugeesch avonturier, geb. 1510 te Montemayor, gest. 1580 te Almado bij Lissabon, bereisde Oost-Azie, en gaf daarvan eene beschrijving in bet licht, getiteld:
Perigrina* (Lissabon 1614 ; dikwijls herdrukt en
in vele talen overgezet).
Mendicanten, zooveel als Bedelmonniken.
Mendip Hills, eene 6} mijl lange keten steile
bergen bezuiden Bristol, in het westen van Engeland.
Mendjangan, of Herten-eiland, naam van
eenige eilanden in nederl. O. I.: 1) onder de kust
van Bali, ongeveer anderhalve mijl beoosten den ingang van straat Bali. — 2) aan de noordwestzijde
van Bali, bij de St.-Nicolaasbaai. — 3) M.-Besar en
M.-Ketjil, beiden in de Java-Zee, en tot de residentie
Djapara behoorende.
Mendoza, stad in Zuid-Amerika, in het westen
der Argentijnsche republiek, nabij het meer LagunaGrande, aan den voet der Andes-bergen, en aan den
naar Chili loopenden bergpas Uspallata ; 15,000 inw.
't is de hoofdstad van den staatM., die omstr. 2240
vierk. mOen groot en met 48,000 zielen bevolkt is,
en waarin ook eene rivier M., die zich, na eenen
loop van 40 mijlen, outlast in het meer Guanacache.
Mendoza (Pedro Gonzales de), ook bekend
onder den naam van Kardinaal van Spanje, geb.1428,
gest. 1495 te Guadalajara, eerst aartsbisschop van
Sevilla, toen van Toledo, 1473 kardinaal, bewees gewichtige diensten aan Ferdinand en aan Izabella
gedurende den oorlog tegen de Mooren van Granada.
— M. (Diego Hurtado de), spaansch staatsman,
veldheer, diplomaat, geograaf, geschiedschrijver en
dichter, geb. omstr. 1503 te Granada, voerde een
tijd tang tot 1554, tiranniek het bewind als kapiteingeneraal en stadhouder van Siena, leefde vervolgens
aan het hof van Filips II, werd 1568 naar Granada
gebannen, en stierf 1575 te Valladolid. Men heeft
o. a. van hem den koddigen roman Vida de Gazarillo
de Tormes (beste editie Parijs 1627, in verscheidene
talen overgezet, o. a. in het Fransch door Viardot
1842) ; maar vooral zijn klassieke werk: Guerra de

Menedemus, grieksch philosoof uit Eretria
op Eubea, leefde omstreeks drie eeuwen v. Chr. Hij
stichtte de zoogenaamde Eretrische School. Zie
ASCLEPJADES 1).
Menehould (St.-), stad in het fransche dept.
Marne, aan de Aisne, 10 uren gaans benoordoosten
Chalons; 4200 inw.; werd dikwijls belegerd, o. a.
1039, 1089, 1590, 1616, 1652 en (door Lodewijk
XIV) 1653. Concini onderhandelde in 1614 te M.
met de groote opstandelingen ; op bet fraaie stadhuis
te M. werd Lodewijk XVI herkend door den postmeester Drouet (zie DROUET).
Menelas, of Menelaus, 1) koning van Sparta,
broeder van Agamemnon, beklom den troon na Tyndarns. Hij was gehuwd met de schoone Helena, die
zich liet schaken door Paris, zoon van Priamus, den
koning van Troje. Deze boon, M. aangedaan, bracht
geheel Griekenland op de been, om den schaker te
noodzaken tot tertiggave van M.'s gemalin, tot welk
einde zij Troje gingen belegeren. Gedurende dat
merkwaardige beleg deed M. herhaalde malen wonderen van dapperheid, en had zelfs een tweegevecht
met Paris, die ten laatste zijn behoud zocht in de
vlucht. Na de inname van Troje werd Helena aan
M. teruggegeven, en nam hij met haar de terugreis
aan: zij leden echter schipbreuk, zwierven nog 8
jaren rond langs de kusten van Phenicie, Egypte en
Lybie, en bereikten Sparta eerst, toen Orestes den
dood had gegeven aan Clytemnestra en Egisthus.
Kort na zijne terugkomst stierf M. — 2) grieksch
wiskundige uit Alexandria, leefde ten tijde van
Trajanus, en schreef drie boeken Sphwrica, waarvan wij stechts eene latijnsche vertaling bezitten, o.
a. uitgegeven door Maurolvcus (Messina 1558) en
door Halley en Costard (Oxford 1758).
Menenius Agrippa, romeinsch consul 503
v. Chr., was de eerste, aan wien de kleine triowf
(ovatie genaamd) toegewezen werd. Tien jaren later
was hij de gezant, die door de patriciers afgezonden
werd naar den lleiligen berg, om te onderhandelen
met de plebejers, met wie het hem gelukte eene
schikking tot stand te brengen : zij onderwierpen
rich, doch verkregen, dat voortaan twee volkstribunen aangesteld zouden worden.
Menephtah,ofAmenophis, vader vanSesostris.
Menerbes, bet oude Machao, stad in het fransche dept. Vaucluse, 8 uren gaans bezuidoosten
Avignon; 1700 inw.; was in de 6e eeuw in de macht
der Longobarden.
Menes, stad in Hongarije, 5 uren gaans bezuidoosten Arad ; beroemde wijnhouw.
Menes, stichter en eerste koning van bet Egyptische rijk, liet later Memphis bouwen. Hij stuitte
den Nijl bij die stad, doordien hij eenen bestraten
dijk liet aauleggen van 100 stadien lengte, zoodat
de rivier toen haren loop verlegde, door het gebergte,
zooals haar bed nog tegenwoordig is. Alen stelt de
regeering van M. omstr. 2450 v. Ch. Hij was geboortig uit This.
Menesthius, eon der helden bij 't beleg van
Troje. Zie AREITHOUS.
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Granada hecha por el rey de Espana, Felipe II, contra
los Moriscos (Madrid 1610). — M. (Antonio Hur-

tado de), broeder van den vorige, was onderkoning
van Nieuw-Spanje. — M. (een andere Antonio
Hurtado de), geb. 1590, gest. 1644, geheimschrijver
van Filips V en raadsheer der Inquisitie, schreef
verscheidene blijspelen, alsook Poesias (2e druk
Madrid 1728). — M. (lnigo Lopez de), spaansch
staatsman en geleerde ; zie SANTILLANA.
Mendoza's archipel, zooveel als Marquesas.
Mendrisio, of Mendris, marktvlek in 't zwits.
kanton Tessino, derdhalf uur gaans benoordw. Como,
in de nabijheid van 't meer van Lugano; 2000 inw.
Meneac, stad in het fransche dept. Morbihan,
ruin) 8 uren gaans benoorden Ploermel ; 3600 inw.
Menecrates, grieksch geneeskundige, geb. te
Syracuse, leefde omstr. 360 v. Chr. ; hij is vermaard
door zijne hoovaardij en ijdelheid. Aan Philippus,
koning van Macedonie, schreef hij : ),111enecrates Jupiter aan Philippus, heil!" waarop de macedonische
koning antwoordde : »Philippus aan Menecrates, gezondheid en gezond verstand Eens had dezelfde
koning hem te gist. genoodigd ; maar terwijl aan al
de andere genoodigden volop heur van spijzen opgedischt werd, werd aan M. Mots antlers voorgezet
dan wierook.

Mene Tekel, voluit Mene Mene Tekel Upharsin,
in het boek Daniel (5 : 25) de geheimzinnige woorden, die door eene onzichtbare hand aan den wand
warden geschreven, in de zaal, waar koning Belsazar
van Babylonia een feestmaal gaf, bij hetw&k de uit
den tempel van Jernzalem weggeroofde heilige eaten
ontwijd warden. Die woorden kondigden hem den
aanstaanden ondergang van zijn rijk aan.
i\Lenevia, oude naam der stad St.-Davids in 't
engelsche prinsdom Wallis.

Mengong

Mensigeweer

Mengong, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
24 Mei 1827 overwinning der nederl. troepen op de
muitelingen.
Menge (Anton Rafael), beroemd schilder, bijgenaamd de Rafael van Duitschland, geb. 12 Maart 1728
te Aussig in Bohemen, vormde zich te Rome, kwam
toen naar Dresden, en werd door koning August III
van Polen tot hofschilder benoemd, keerde echter
naar Rome terug, waar hij 1754 directeur werd aan
de nieuw-opgerichte schilder-akadamie op het Kapitool. In 1761 werd hij eerste hofschilder van den
koning van Spanje, hielkals zoodanig ruim 15 jaren
verblijf te Madrid, en keerde 1776 naar Rome terug,
waar hij 29 Juni 1779 stierf. Behalve vele meesterstukken van kunst, heeft men van M. ook eenige
verdienstelijke geschriften cp.er de schilderkunst, in
ltaliaansch uitgegeven door Alzara (2 din. Parma
1780), en in het Duitsch door Prange (3 din.
Halle 1786).
Meng tse, d. i. de Leeraar Meng, door de oude
missionarissen verlatijnscht Mencius genoemd, chineesch wijsgeer uit de 4e eeuw v. Chr., op 84-j.
leeftijd gest. onistr. 314 v. Chr. in de stad Tseeoe,
wordt door de Chineezen beschouwd als hunnen
voornaamsten wijsgeer na Confucius. Zijne leeringen
zijn opgeteekend in het vierde der zoogenaamde
»Vier Boeken", en hebben wellicht meer editien beleefd dan de Bijbel der Christenen ; ze zijn ook ontelbare malen in andere talen overgezet, o. a. in 't
Latijn door Julien (2 din. Parijs 1824) ; in 't Engelsch door Collie (Malakka 1828); in 'tFratisch door
Pauthier (Parijs 1841).
Menilmontant, dorp in Frankrijk, vormt
eigetilijk thans eene voorstad van Parijs aan de
zuidoostzijde, ligt op eerie vrij steile berghelling ;
onder M. door loopt een onderaardsche spoorweg.
Menin, vlaamsch Meenen, stad en vesting in
de belg. prov. West-Vlaanderen, aan de Lys, 3 uren
gaans bezuidw. Kortrijk ; 9000 inw.; was in 1350
nog slechts een vlek ; werd 1578 versterkt, door
tie Franschen ingenomen 1658 en 1667, en in 1685
opnieuw versterkt, door Vauban. In 1706 door de
geallieerden bemachtigd, en 1713 (bij den vrede
van Utrecht) aan Oostenrijk afgestaan; heroverd door
Lodewijk XV in 1744, en door de legers der Republiek 1792 en 1793 ; door Frankrijk teruggegeven

Samenspraken van Lucianus daarentegen wordt M.
voorgesteld als zeer belangeloos. Met bijtenden spot
vervolgde M. de dwaasheden der rnenschen ; zijne
satiren (half proza, half dichtmaat) zijn echter niet
tot ons gekomen.
Menkalie, havenstad aan de Zwarte Zee; zooveel als Mangalia.
Menkeweer, voormalig dorpje in de prov.
Groningen, 4 uren gaans ten N. N. W. van Appingedarn ; behoort thans tot Onderdendam.
Mennisten, scheldnaam voor Mennonieten.
Menno, baron van Coehoorn. Zie COEHOORN.
Mennonieten, of Doopsgezinden, een kerkgenootschap, gesticht door Menno Simons.
Menno Simons, geb. 1496 te Witmarsum
in Friesland, was van 1524 tot 1536 roomsch priester, omhelsde toen eenige der leerstellingen van de
beruchte Wederdoopers (wier misdaden echter door
hem verworpen werden), en vond reeds spoedig aanhangers, die zich Doopsgezinden noemden, terwijl
de Kinderdoop door hem afgeschaft werd, en vervangen door den Doop aan volwassenen, die eerst
belijdenis des geloofs moeten afleggen, eer ze door
den Doop in de kerkelijke gemeenschap worden opgenomen. Tot bisschop der Doopsgezinden te Groningen verkoren, doch door Karel V buiten de wet
verklaard, zag M. zich genoodzaakt de wijk te nemen
mar Wismar, waar hij bet Colloquium Wismariense
hield ; vervolgens leidde hij een zwervend leven, tot
hij eindelijk eene veilige wijkplaats vond in de holsteinsche heerlijkheid Fresenburg, waar hij 13 Jan.
1561 stierf. Het door hem gestichtekerkgenootschap
!weft, zich onder alle wederwaardigheden staande
weten te houden
Menoba, stad in Hispania (in Bzetica) bij de
&stall Pceni ; tegenw. Velez.
Menomonis, een volksstam in Noord-Amerika, maakt deel uit van de Chippaways; de M. wonen ten zuiden van het Bovenmeer en ten westen
van (le Groene baai van bet Michigan-meer. Ze worden M. genoemd, omdat ze zoo gaarne Wilde haver
eten, waarom ze in fransche boeken ook wel voorkomen onder den naam van Folle-avoine.
Menorca. Zie M INORCA.

1814.
Meninski (Francois Mesgnien, genaamd),

generaal, geb. 1750 te Boussay in Touraine, uit eerie
aanzienlijke en oude familie, bekleedde bij het nitbarsten der omwenteling reeds den rang van
marechal-de-camp, vergezelde als divisie-generaal
Bonaparte naar Egypte, trouwde daar met de dochter van eenen rijken Mahomedaan, na zelf (om zich
bij het yolk behind te maken) den Islam omhelsd
te hebben, en werd, nadat Kleber vermoord was, opperbevelhebber van het overschot der fransche
armee; 21 Maart 1801 werd hem bij Alexandria de
nederlaag toegebracht door den engelschen generaal
Abercromby ; desniettemin werd M. bij zijnen terugkeer te Parijs goed door Bonaparte ontvangen, en tot
gouverneur van Piemont benoemd ; later werd hij
als gouverneur van Venetic aangesteld, en stierf
aldaar 13 Aug. 1810.
Menowghat. Zie M1NOEG AT.
Mensaleh. Zie 11ENZALE11.
Menscheneters-eiland, een eilandje in
nederl. 0. I., tusschen Bantam en Batavia, aan de
kust van Java.

—

orientalist, geb. 1623 in Lotharingen, was tang tolk
bij het poolsche gezantschap te Constantinopel, en
ging 1661 in denzelfden rang in dienst van Oostenrijk
over. Hij stierf te Weenen in 1698. Onovertroffeu
voor zooveel de Turksche taal betreft, is tot dusverre
zijn Thesaurus linguarum orientalium (3 din. Weenen
1680-87), zijnde een Woordenboek der Arab., Perz.
en Turksche talen, met bet Latijn er uaast ; waarbij
dl. 4 Grammatica Tundra, en di. 5 Complementum
Thesauri (Weenen 1687). Eerie nieuwe editie van
de Spraakkunst bezorgde Kollar (Weenen 1756),
en de Lexicon wend opnieuw uitgegeven door Jenisch
(4 din. Weenen 1780-1802).
Meninx, of Menynx, ook Girba, en ook wel het
Lothophagen-eiland genaamd (thans Zerbi), eiland
in de Middellandsche Zee, nabij de noordoostkust
van Numidie. Naar dit eiland riam Marius de wijk,
toen hij uit. Afrika verdreven wend. Zie ook
LoTHOPHAGEN.
Menippus, hondsch wijsgeer en dichter, nit
Gadara in Phenicie, vestigde zich to Thebe, waar hij
(volgens Diogenes Laertius) door woekeren en schrapen een aanzienlijk vermogen bijeen bracht. In de
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—1NOREH.
Menorah. Zie M
IVIenou (Jacques Francois, baron de), fransch

_ENTSJ1KOFF.
iVienschikow. Zie.0m

Mensigeweer,

dorp in de prov. Groningen.
6 a 7 uren gaans westelijk benoorden Appingedam ;
280 inw.
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Mentawei-eilanden

Mentawei eilanden, eene groep eilanden
in nederl. 0. I., in de Indische Zee, op ongeveer 25
geogr. mijlen afstands van de westkust van Sumatra.
Slechts vier der M. zijn bewoond, nl. Siberoet (7100),
Zuid-Pora (1500), Noord-Pagei (1300) en ZuidPagei (1300), samen met omstreeks 11,000 menschen (Mentaiveiers), die een afzonderlijken scam van
't Maleische ras vormen, en eene eigene taal spreken.
Menterawalde, en Menterasilva, voormalig
dorp en landstreek in de prov. Groningen, sinds lang
-

verzwolgen door den Dollart. Er stond ook een klooster M., dat door den vloed van 1277 derwijze geteisterd was, dat men 1299 de nonnen nit dit klooster overbracht naar het Grijze-Monnikenklooster te
Menterne; haar verblijf aldaar gaf echter zooveel
ergernis, dat ze reeds spoedig verplaatst werden naar
het Grijze-Vrouwenklooster te Midwolde.
Menterne, °tide naam van bet gron. dorp Termunten; voor 't monnikenklooster zie MENTERAWALDE.
Mentelle (Edme), fransch geograaf, geb. 1730
te Parijs, gest. 1815, heeft een aantal werken geschreven, 0. a. (met Malte-Brun) Gdographie mathdmatique, physique, politique, enz. (16 din. met atlas
1803-1807). Wijders heeft men van M. een Cours

complet deCosmographie, de Chronologie, de G dographie
et d'Histoire (1801, 3 din.); enz.
Mentesj, het Myndus der ouden, eene stad in
Anatolie, 3 uren gaans benoorden Bodroen.
Mentone, stad in 't fransche dept. der ZeeAlpen, nabij de golf van Genna, 2 uren gaans benoordoosten Monaco; 3000 inw.; behoorde aan de
prinsen van Monaco van 1346 tot 1848.
Mentor, 1) zoon van Alcimus, was de vriend
en vertrouweling van Ulysses, en werd door dezen
vorst met het beheer over zijn huis en met de opvoeding van zijnen zoon Telemachus belast, toen
Ulysses zelf deelnam aan den tocht naar Troje. —
2) grieksch beeldhouwer in brons, zilver en goad,
leefde ten tijde van Pericles. — 3) M. nit Rhodus,
bevelhebber der Grieken, die in soldij stonden van
den pert. koning Artaxerxes-Ochus, aan wiens gezag
hij Egypte, Syrie en Klein-Azie onderwierp ; was
een broeder van den beroemden veldheer Memnon.
Mentsjikoff (Alex. Danielowitsj), veelal gespeld Menschikow, geb. 17 (28) Nov. 1672 te
Moskau nit geringe ouders, klom door zijne verdiensten op tot minister, veldmaarschalk, russischen
prins en duitschen rijksprins, en bewees den keizer
(Peter I) groote diensten als staatsman en als veldbeer. lnvloedrijker nog was hij onder Catharina 1,
die grootendeels door hem op den troon was gebracht. Ook onder Peter II had M. aanvankelijk eene
onbeperkte niacin, en dacht niet anders of het zou
hem gelukken des keizers schoonvader te worden,
toen hij in Sept. 1727 door Dolgoroeki plotseling
in ongenade werd gestort, en naar Beresow gebannen, waar hij 22 Oct. (2 Nov.) 1729 stierf. M.
(Alexander), zoon van den vorige, geb. 1713, werd
door keizerin Anna teruggeroepen, en stierf als
generaal-en-chef 27 Nov. (8 Dec.) 1764. — M.
(prins Alexander Sergejewitsj), kleinzoon van den
laatstgenoemde, geb. 1789, was van 1812 tot 1815
vleugel-adjudant van keizer Alexander, werd spoedig
generaal, later buitengewoon gezant in Teheran, ver°verde als admiraal 1828 Anapa, en hielp Warna
belegeren. Als chef van den generalen star der marine hestuurde hij vervolgens Rusland's zeewezen,
werd 1831 gouverneur-generaal van Finland, en
1836 minister van marine. In 1853 verscheen hij
met eerie buitengewone zending te Constantinopel,
waar zijne eischen niet ingewilligd werden, hetgeeri

Meon
den Oosterschen oorlog ten gevolge had ; in den loop
van dien oorlog benoemd tot opperbevelhebber der
land- en zeemacht in de Krim, maakte hij zich beroemd door de verdediging van Sebastopol. Wegens
redenen van gezondheid werd hij 4 Maart 1855
eervol van zijne ambten ontheven.
Mentz, in sommige boeken voor Maintz; niet
te verwarren met Metz.
Mentzdorf, dorp in 't grooth. Luxemb. 3 uren
g. benoordw. Luxemb., op den rechteroever der Syren.
Mentzel, duitsche spelling Menzel, verschillende personen van dien naam, o. a.: M. (Adolf),
lithograaf, schilder en teekenaar, geb. 8 Dec. 1815
te Breslau. Wij noemen hier van zijne vele werken
enkel het klassieke Aus Emig Friedrich's Zeit (12
bladen Berlijn 1854-56).—M. (Friedr. Wilhelm),
geb. 1726, geheimschrijver in bet koninklijk kabinet
te Dresden, bet zich omkoopen, en leverde aan Frederik den Groote afschriften van de gebeime briefwisseling, die tusschen Saksen, Rusland en Oostenrijk gevoerd werd tegen Pruisen ; door dit verraad
verhaastte hij de uitbarsting van den 7-j. oorlog, en
boette er voor, door 33-jarige gevangenschap op
Konigstein, waar hij in Mei 1796 stierf. — M. (Joh.
Dan.), geb. 30 Sept. 1698 te Leipzig, achtereenvolgend in krijgsdienst van Keur-Saksen, van Polen,
van Rusland en ten laatste van Oostenrijk, was in
den oostenrijkschen snccessie-oorlog een gevreesd
generaal der husaren, en sneuvelde 25 Juni 1744
bij Stockstadt aan den Rijn. — M. (Karl Adolf),
duitsch geschiedschrijver, geb. 7 Dec. 1784 te Griinberg in Neder-Silezie, gest. aldaar 19 Ang. 1855.
Voornaamste werken zijn : Geschichte der Deutschen
(8 din. Breslau 1815-23) en Neuere Geschichte der
Deutschen (dl. 1-14, Breslau 1826-48 ; 2e druk
6 din. Breslau 1854-55); Geschichte Schlesiens (3
din. Breslau 1807-20); Geschichte unserer Zeit (2
din. Berlijn 1824-25); Stoats- and Religionsgeschich te der Konigr. Israel und luda (Breslau 1853).
— M. (Wolfgang), duitsch letterkundige en geschiedschrijver, geb. 21 Juni 1798 te Waldenburg
in Silezie, sedert 1825 stil levende te Stuttgart,
heeft zich als criticus vooral doen kennen door zijne
aanvallen op ,>het Jonge Duitschland" en op GOthe
en diens richting, inzonderheid in zijn werk : Die
Deutsche Literalur (2 din. Stuttgart 1828 ; 2e druk
4 din. 1836), en in het Literaturblatt, door hem geredigeerd van 1825-48, en opnieuw van 1852 af.
Van zijne overige werken noemen wij : den roman
Furore (2 din. Leipzig 1851); de Geseinge der Volker
(Leipzig 1851); Geschichte der Deutschen (4e druk
3 din. Zurich 1843); Geschichte Europas von 1789
—1815 (2 din. Stuttgart 1853); Christliche Symbolik
(Regensburg 1854); Geschichte der letzten vierzig
Jahre (2e druk 2 dln. 1859); Zur deutschen My tholog ie
(Stuttgart 1855).
Mentzer, duitsch satiricus. Zie FISCHART.
Menuthias insula, eiland in de Egeische
Zee ; waarschijnlijk het tegenwoordige Comore. Sommigen zijn van oordeel, dat het Zanzibar gevveest
of misschien Madagascar.
Menzaleh, of Meusaleh, groot strandrneer in
Neder-Egypte, beoosten den Damiette-Nijlarm, is
slechts door eene smalle landtong van de zee gescheiden, waarrnede het door drie monden in gemeenschap staat. Bet meer M. is 10 mijlen lang en
ornstr. 3 mijlen breed, het bevat vele eilanden, en
op den oever ligt eene stad M.
Menzel, m__enzer. Zie MENTZEL, MENTZER.
Meon, de oudste koning van Lydie.
M
ell BETH-BA5L-MEON.
Moon. Zi.e

Mercoeur

M eonenim
Meonenim, een eikenboom in de nabijheid
van Sichem ; Ruth. 9: 37.
dezen naam geven de dichters aan
Lydie, naar Meon, den oudsten koning van dat land.
Meonothal, een afstammeling van Juda;
1 Chron. 4: 14.
Meoten, volk in het zuiden van Scythie, tangs
Palus
de zee van Azof, daarnaar bij de ouden
genoemd, en waarin zich de Tanais ontlastte.
Mephaath, stad in stam Ruben ; Jozua 13;
18; 21 : 37 ; I Chron. 6 : 79 ; Jerem. 48 : 21.
Mephiboseth, 1) een der twee zonen van
Saul bij Rizpa ; II Sam. 21: 8. — 2) de kreupele,
zoon van Jonathan, dus kleinzoon van Saul: 11 Sam.
4: 4; 9: 6-13; 16: 1, 4; 19: 24-30; 21: 7.
Meppel, lat. Meppela, stad in de nederl. prov.
Drenthe, 9 a 10 uren gaans bezuidw. Assen, 5 urea
g. benoorden Zwolle, aan den straatweg van Zwolle
naar Groningen ; 6400 inw.; werd in den 80-j. oorlog herhaalde malen veroverd en heroverd ; 167273 bezel door de Munsterschen; 1785 grove ongeregeldheden, bij 't bezoek van den stadhouder;
1825 liep geheel M. onder water door de doorbraak
(4 Febr.) van den zeedijk tusschen Blokzijl en Kuin
der. Het kasteel van M., genaamd de Kinkhorst, gesticht 1511 door Rudolf van Munster, werd reeds
spoedig door het yolk van de drie overijselsche steden en van den bisschop van Utrecht vernield.
Meppen, lat. Meppia, stad in Hanover, aan de
uitwatering van de Hase in de Ems, 11 a 12 mijlen
bezuidw. Oldenburg ; ruim 3000 inw.
Mequinenza, 't oude Oclogesa, stad in Spanje,
aan de uitwatering van de Segra in den Ebro, 25
uren gaans bezuidoosten Saragossa ; 1600 inw.; door
de Franschen veroverd in 1810.
Mequinez, stad in Fez, 40 mijl. benoordoost.
Marokko, gestichtomstr. 940 ; 's keizers zomer-residentie,alsdan 55,000inw. ('s winters slechts 15,000).
Mer, of Menars-la-ville, stad in 't fransche dept.
Loir-Cher, ruim 4 uren gaans benoordoosten Blois;
4000 inw.; geboorteplaats van predikant Jurieu.
Merali), de oudste der twee dochtets van koning Saul, die aan David beloofd werd, doch met
een ander trouwde ; I Sam. 14 : 49 ; 18 : 17, 19.
Meraja, een der priesters in de dagen van Jojakim ; Neh. 12: 12.
Merajoth, 1)afstammeling van Aaron ; I Citron.
6: 6, 7, 52 ; Ezra 7: 3. 2) een andere afstammeling van Aaron ; I Chrou. 9 : 11 ; Neh. 11: 11.
3) een voornaam priester ; Neh. 12 : 15.
Merakesj, arab. naam van Marokko.
Meran, stad met 3000 inw. in den tirolschen
kreis Brixen, 5 uren gaans benoordw. Botzen, ligt
1200 vt. boven de oppervlakte der zee, en wordt
om zijne gezonde lucht veel door borstlijders bezocht. Onder de vele burgen en ruinen in den omtrek van M. is inzonderheid merkwaardig bet bergkasteel Tirol. Nabij M. een schoone waterval van de
Etsch. Eertijds hoofdstad van geheel Tirol, werd M.
1406 ommuurd. Sedert 1180 was M. hoofdpl. van
een hertogdom, dat slechts tot 1248 bestond, toen
de hertogen van M. uitstierven, en hunne bezittingen
grootendeels aan de graven van Tirol kwamen.
Meranie (hertogdom), het van 1180 tot 1248
bestaan hebbende hertogdom Meran.
Merapi, vuurspuwende bergen op Java, 1) resid.
Kadoe ; geweldige uitbarstingen 28-30 Dec. 1822,
25 Dec. 1832, 10 Aug. 1837,14-17 Sept. 1849. —
2) resid. Bezoeki; uitbarsting 23 en 24 Jan. 1817.
— 3) resid. Djokdjokarta, sedert lang uitgebrand,
rijk aan zwavel.— 4) berg op Sumatra, resid. Padang.
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Moran een der zonen van Levi ; Gen 46 : 11
en veelvuldig in het O. T. vermeld. Zijne afstamnielingen heetten Merarieten; Num. 26: 57.
Merasj, stad in bet turksche ejalet Adana, nabij
de rivier Dzjehantsjai, aan den zuidelijken voet van
den Taurus ; 20,000 inw.
Merathabn, assyrisch landschap; Jet.. 50: 21.
Merawe, of Merawi, dorp in Nubie, op den
rechteroever van den Nijl, in bet gebied der sheikiehArabieren ; nabij M. de prachtige ruinen van Napata
of :Vie roe.
Mercadal, stad op het eiland Minorca, ruim
4 uren gaans benoorden Mahon ; 4000 inw.
Mercadante (Saverio), vruchtbaar ital. operacomponist, geb. 1798 te Altamura, sedert 1830 directeur van bet Conservatorium te Napels.
Mercara, of Merkara, ook wel Markery, versterkte stad met 3000 inw. in het britsch 0. 1. presidentschap Madras, 13 mijlen bewesten Seringapatam ; gesticht 1773 door Haider-Ali.
Mercator (Gerard), geograaf, geb. 5 Maart
1512 te Roermonde, gest. '2 Dec. 1594 als cosmograaf van den hertog van Gulik, schreef o. a. eene
Chronologia etc. (Keulen 1568), die te Rome op
den Index geplaatst is; hetzelfde is het geval met
zijn Atlas, voorafgegaan door eene verhandeling De
creatione ac fabrica mundi (1595). Hij verbeterde
de zeekaarten door de toepassing van de naar hem
genoemde Mercator's projectie.
111erchault, fransche naam van 't limb. dorp
Mesch.
Mercia, (het land der Merciers, een stam der
Angelsaksen) heette het in 584 door Crida gestichte
koninkrijk, zijnde het laatstgestichte der Heptarchie ;
het bevatte de tegenwoordige engelsche graafschappen Gloucester, Worcester, Leicester, Northampton,
Bedford, Buckingham, Derby, Nottingham, Hereford,
Warwick, Chester, Lincoln, enz.; de hoofdstad was
Lincoln. De voornaamste koningen van M. zijn geweest : de woelzieke Penda (625-655); Ethelred,
die het graatschap Lincoln in 679 inlijfde bij zijn
rijk ; Kenred, die in 709 to Rome monnik werd;
Offa, die van 757 tot 796 regeerde, en die op bet
punt stond de 7 koninkrijken onder zijnen schepter
te vereenigen ; Wiglaf, aan wien de kroon ontweldigd werd door Egbert, koning van Wessex, die in
827 de gansche Heptarchie onder zijn gezag bracht.
Mercier (Louis Sebastien), fransch schrijver,
geb. 6 Juni 1740 te Parijs, gest. 25 April 1814 als
professor der gescbiedenis aan de Centraalschool aldaar, heeft zich in zijne geschriften als een geniaal
genre-schilder doen kennen. Voornaamste werken :
Tableau de Paris (12 dln. Amsterdam 1782-88);
Le nouveau Paris (5 dln. Parijs 1797); Bonnet de nuit
(4 dln. Amst. 1778-84); Bonnet de matin (2 dln.
Parijs 1786). Door de manier, waarop hij tegen de
philosophic en tegen de wetenschap uitvoer, verwierf hij zich den bijnaam venLe singe de Jean-Jacques.
Wij moeten ook nog van hem vermelden: Neologie
ou Vocabulaire de mots nouveaux (2 dln. 1801).
Merckholtz, of Merkols, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 3 kwartier gaans beoosten
Wiltz; 100 inw.
Mercoeur, stadje in het oude Auvergne, is
tbans een vlek of dorp in 't fransche dept. Correze,
8 uren gaans bezuidoosten Tulle; 1000 inw.; was
oudtijds eene heerlijkheid, die opklimt tot in de 10e
eeuw, en aanvankelijk toebehoorde aan een oud geslacht nit Auvergne, waarvan het door bnwelijk als
anderszins eindelijk overging in het huis van Bour,

bon. Het werd in de 16e eeuw op onrechtvaardige
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Mercurius

Merindol

wijze ontnomen aan den Connetable van Bourbon,
en vervolgens door Frans I geschonken nu Anton,
hertog van, Lotharingen, die gehuwd was met de
jongste zuster van den Connetable van Bourbon; en
ten behoeve van Anton's zoon, Nicolaas van Lotharingen, werd M. in 1569 tot een hertogdom verheven.
— M (Phil. Elm. van Lotharingen, hertog van),
geb. 1548 te Nomeny, gest. 1602 te Neurenberg,
was een der dapperste veldheeren van zijne eeuw.
Mercurius, de Hermes der Grieken, zoon van
Jupiter en Maia, was de god der welsprekendheid,
der behendigheid of gauwdieverij en van den koophandel ; tevens vervulde hij de betrekkingen van
bode der goden en van geleider der zielen naar de
onderwereld. Reeds in zijne jeugd had M. zich onderscheiden door groote behendigheid : hij stal den
drietand van Neptunus, den degen van Mars, den
gordel van Venus; voor die bedrijven werd hij uit
den hemel gebannen, en hoedde met Apollo de kudden van Admetus. IN veranderde Battus in zeilsteen,
ontstal Apollo zijn wapentuig en zijne lies, en bediende zich van laatstgenoemde om Argus in slaap
te vpaken ; hij bevrijdde Mars nit de gevangenis,
waarin die door Vulcanus opgesloten was ;. hij klonk
Prometheus vast aan den berg Caucasus; en zoo al
meer. Hij wordt afgebeeld met vleugels aan zijn staf,
aan zijn reishoed en aan zijne voeten. — Te Lystre
werd Paulus aangezien voor Mercurius ; Hand 14: 12.
Mercurius berg, een berg bij Baden-Bade ► ,
2240 vt. hoog, met een heerlijk vergezicht.
Mercy (Frans, baron van), een der grootste
veldheeren uit de 17e eeuw, geb. te Longwy in Lotharingen, eerst in keizerlijke dienst, sedert 1635
in die van den keurvorst van Beieren, blonk nit in
den 30-j. oorlog. Rothweil, Uerlingen en Freiburg
werden door hem veroverd ; doch laatstgenoemde
stad werd hem 1644 ontweldigd door Conde, na
eenen hardnekkigen driedaagschen strijd. Met meesterlijk talent volbracht hij zijnen terugtocht voor
Turenne, en bracht dien grooten krijgsman 1645 de
nederlaag toe bij Marienthal ; doch nog in datzelfde
jaar (Aug.) werd hij door Turenne verslagen bij
Allersheim (in de vlakte van Nordlingen), en stierf
den dag daarna aan de in dien slag bekomene wonden. — la. (Claudius Florimond, graaf van), achterneef van den vorige, geb. 1666 in Lotharingen,
trad in dienst van keizer Leopold, went veldmaarschalk in 1704, forceerde de linien van PfatTenhofen
(1705), doch werd overwonnen in den Elzas (1709).
Sedert 1720 gouverneur van Temeswar, had het
banaat zeer veel aan zijn goed bewind te danker ;
1733 aanvaardde hij het opperbevel over de armee
in Italie, en sneuvelde 29 Juni 1734 bij den aanval
der Spanjaarden op het sterke, kasteel Croisetta.
Merden, dorp op Java, ads.-resid. Magelang ;
31 Mei 1827 werden de muitelingen, die de nederl.
troepen in de sterkte van M. kwamen aantasten,
met groot verlies teruggeslagen.
Mere, voormalig dorp op 't zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, verdronk in den vloed van 2 Nov.
4532.
Mered, afstammeling van Juda ; I Chron. 4:
17, 18.
Meremoth, een der wederopbouwers van Jeruzalern ; Ezra 8: 35; 10: 36 ; Nell. 3: 4, 21 ; 10:
5; 12:3.
lYleres, een der vorsten, aan wie koning
verus in zijne dronkenschap de schoonheden zijner
vrouw wilde laten zien. Zie CARSENA.
Niereveldhoven, dorp in de Meierij van
's-Bosch, I uur gaans bezuidw. Eindhoven ; 200 inw.

MereVine, marktvlek in het fransche dept.
Seine-Oise, 5 wren gaans bezuiden Etampes; 2000
inw.; fraai kasteel, genaamd
Merga Loenjoe, dorp op Java, resid. Tagal;
overwinning der nederl. troepen op de ,muitelingen
16 April 1827.
Mergentheim, ook Mergenthal of Marienthal
genaamd, stad in den wurtembergschen Jaxtkreis
(in 't oude Frankenland), aan de Tauber, ruim 16
uren gaans benoordw. Ellwangen ; 2450 maw.; overwinning (1645) van Mercy op Turenne; was indertijd het voornaamste der elf baljuwschappen van
de Duitsche orde, en van 1527 tot 1809 de residentie der grootmeesters van die orde (op 't kasteel
Neuhaus).
Merger, onder dezen naam leefde Drouet te
Macon, nadat hij 1816 uit Frankrijk was gebannen.
Zie DROUET.
—ERVILLE.
Mergheim. Zie M
Mergui, of Brieck, zeestad in britsch 0. 1., in
de delta der Mergui-rivier ; 8000 inw.; haven; werd
1824 stormenderhand veroverd door de Engelschen;
is de hoofdplaats der prov. M. (zie 't volgende art.).
Mergui archipel, eilanden-groep in de
Golf van Bengalen, aan de kust van Tenasserim,
heeft omstr. 31,000 bewoners, en maakt deal uit
van de prov. Mergui. De voornaamste eilanden zijn
Muscos, Tavai, Tenasserim, Konings-eiland, Domel,
St.-Matthews, enz. Vroeger behoorde de M. tot het
Birmanische rijk ; thans aan Groot-Britannia.
Merhernisse, oude naam van Middelharnis.
Meriadec, hertog van Armorica. Zie CONAN.
Meriba, de plaats in de woestijn Sin, waar
Mozes, met zijnen staf op de steenrots slaande, water te voorschijn deed komen om den dorst der
Israelieten te lesschen ; Exod. 17: 7; Num. 20: 13,
24; 27: 14; Dent. 33: 8; Ps. 81: 8; 95: 8.
Merib bahl, zoon van Jonathan, dos kleinzoon van Saul; I Chron. 8: 34; 9: 40.
Merida, I) stad in de spaansche prov. Badajoz,
aan de Guadiana, 13 uren gaans beoosten Badajoz;
5500 inw.; praclitige romeinsche brag van 66 bogen ;
fraaie ruinen. Ms romeinsche kolonie onder den
naam van Emerita Augusta gesticht anno 25 v. Chr.
door Augustus, als verblijfplaats voor de veteranen
(emeriti) des legers, was M. onder de romeinsche
keizers de hoofdplaats van Lusitanie. De Mooren
veroverden M. in 713, en bleven er meester van tot
1230, toes het hun ontweldigd werd door Alfons IX,
koning van. Leon. In 1811 werd M. door de Franschen bezet. — 2) stad in de zuid-amerik. prov.
Venezuela, aan de Chama, 45 mijlen benoordoosten
Bogota ; 12,000 inw.; werd gedeeltelijk verwoest
door de aardbeving van 1812, doch sedert weder
opgebouwd ; het is de hoofdplaats der prov. M.
(510 vierk. mijlen; 62,000 zielen). — 3) mexicaansche stad, hoofdplaats van Yucatan ; 23,500 inw.,
universiteit; ligt 5 mijlen van de Golf van Mexico;
werd '1542 gesticht op de puinhoopen van eene door
de Spanjaarden verwoeste stad.
Merimee (Prosper), fransch schrijver, geb. 28
Sept. 1803 te Parijs, eerst advocaat, sedert 1830 in
verschillende rijks-betrekkingen, 1853 senateur,
1858 president der commissie voor de reorganisatie
der keizerlijke bibliotheek. Behalve een aantal verhalen en histor. novellen, leverde hij ook historische
werken, o.
Histoire de horn Pedro I, roi de Castille
(Parijs 1848); Etudes stir l'histoire romaine (2 dln.
Parijs 1844).
Merindol, protestantsch dorp in het fransche
dept. Vaucluse, rnim 3 uren gaans bewesten Cadenet
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Merinieten
700 inw.; onder de regeering van Frans I werd M„
als woonplaats van Waldenzen, verwoest door d'OpOde (1545), doch is later weder opgebouwd en
wederom met Protestanten bevolkt.
Merinieten eene arabische dynastie, die na
den val der Almohaden over Noord-Afrika, hoofdzakelijk in het Maroccaansche rijk, regeerde van de
13e tot de 15e eeuw. De stichter van deze dynastic
was zekere Abdallah, het hoofd van den krijgshaftigen stam der Ebn-Meriniz.
Me/ion, grieksch krijgsheld, was een der
minnaars van de schoone Helena. Met Idomeneus
voerde hij het bevel over de schepen der Cretenzen.
welke deel uitmaakten van de vloot, die Troje ging
belegeren.
Merioneth, het oude Mervinia, graafschap in
het engelsche prinsdom Wallis, tusschen de graafschappen Denbigh ten N. 0., Montgomery ten 0.,
Cardigan ten Z., Caernarvon ten N. W., en de Iersche
Zee ten W.; is ruim 28 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 39,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Bala of
Dolgelly.
Merinthus, een ketter uit de 1e eeuw. Zie
CERINTHUS.
Merkel (Garlieb), geb. 1776 in Lijfland, gest.
28 April 1850 op zijn landgoed bij Riga, als publicist de medestander van Kotzebue, richtte zijne aanvallen voornamelijk tegen de gebroeders Schlegel.
Hij schreef ook eenige historische werken over
Lijfland.
Merkelbeek, dorp in nederl. Limburg, 5
kwartier gaans hezuidw. Sittard ; 330 inw.
Merkerk, made naam van Meerkerk.
Aterkratten, dorp in nederl. Limburg. Zie
MARGRA TEN.
Merl. Zie MERLL.
Merlach, dorpje in 't twits. kanton Freiburg,
bij Marten; 120 inw.; gedenkteeken voor de Burgundiers, die in den slag bij Marten gevallen zijn.
Merle (Jean Toussaint), fransch vaudevilist en
publicist, geb. 16 Juni 1785, gest. 27 Febr. 1852;
als publicist aanvankelijk in de liberale oppositie,
later ultra-koningsgezind.
Merle d'Auaigne (Jean Henri), schrijver
over kerkelijke historic, geb. 16 Aug. 1794 te Geneve, pros. der historische theologie aldaar. Voornaamste werken : Histoire de la reformation du Ifime
siècle (dl. 1-6, Parijs en Geneve 1835--60) ; La
republique d'Angleterre aux fours de Cromwell (Parijs
en Geneve 1849) ; Trois siecle4f de luttes en Ecosse
(1850).
Merlin, de Toovenaar, bijgenaamd Ambrosias,
een vertnaard personage in de engelsche ridderromans, wordt geacht in de 5e eeuw geboren te zijn
in het bergland van Caledonia (Schotland), geleefd
te hebben aan het hof van koning Arthur, en gestorven te zijn in het bosch van Brecheliant als
slachtoffer van eene betoovering, waaraan hij zich
niet onttrekken kon. Dc eerste, die van M. gewag
maakt, is Nennius; later nam Godfried van Monmouth de vermaarde Prophetic Merlini in zijne
Kronijk op, zijnde voorspellingen, die heeten door
M. te bock gesteld te zijn, en die overgezet en gecommentarieerd zijn geworden in alle talen : nog zeer
lang naderhand zocht men daarin voorspellingen
aangaande de toekomst van Engeland.
Merlin (Philippe Antoine, graaf), bijgenaamd
de Douai (omdat hij te Arleux bij Douai geboren is),
fransch reciitsgeleerde, geb. 30 Oct. 1754, nam ijverig deel aan de omwenteling. In 1789 advocaat te
Douai, werd hij tot afgevaardigde gekozen, was een
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der werkzaamste leden van de Constituante ; vervolgens lid der Conventie, was hij een dergenen, die
voor het doodvonnis over Lodewijk XVI stemden ;
na den val van bet Schrikbewind werd hij president
der Nationale Conventie, 1795 minister van justitie,
vervolgens minister van algemeene politic, na 18
Fructidor (4 Sept. 1797) een der 5 leden van het
Directoire, waarin hij echter zeer weinig invloed
had; hij bleef dit tot 30 Prairial (18 Juni 1799),
aanvaardde onder Napoleon de betrekking van substituut, en later . procureur-generaal, bij het Hof van
cassatie. Dien post bekleedde hij tot 1815 ; toen als
koningsmoorder gebannen, hield hij als balling verblijf te Haarlem tot 1832, keerde toen naar Frankrijk terug, en stierf 26 Dec. 1838 te Parijs. Het
fransche wetboek van strafrecht, dat tot 1811 van
kracht was, was opgesteld door M., van wiens vele
andere belangrijke jurid. werken wij noemen
Repertoire universel et raisonnd de jurisprudence (4e
druk, 17 din., 1812) ; Recueil alphabetique des
Questions de droit (13e druk, 6 dln., 1819-20).
— M. (Ant. Franc. Eugene, graaf), zoon van den
vorige, geb. 27 Dec. 1778 te Douai, maakte de veldtochten onder Napoleon mede, werd bij de restauratie
der Bourbons benoemd tot brigade-generaal, 1832
tot luitenant-generaal, 1839 pair, en stierf te
Eaubonne 14 Jan. 1854.
Merlin (Ant. Christophe), naar zijne geboorteplaats bijgenaamd de Thionville, geb. 1762, een
ijverig Conventioneel, bewerkte mede den val van
Robespierre ; later was hij een der tegenstanders
van het levenslange consulschap. Oin zijnen republikeinschen ijver werd hij door Napoleon ter zijde
geschoven, en leefde vergeten op zijn klein landgoed.
Hij stierf te Parijs 14 Sept. 1833.
Merlino Coccaio, gefingeerde naam van
T. Folengo.
Merll, of Merl, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, een half uur gaans beoosten Luxemburg;
340 inw.; in Oct. 1792 hoofdkwartier van den koning van Pruisen in zijn mislukten krijgstocht tegen
Frankrijk ; 5 Maart 1795 bij M. gevecht tusschen de
Oostenrijksche bezetting van Luxemburg en de
Franschen.
Mermnaden, de derde dynastic der koningen
van Lydia (708 tot 545 v. Chr.), dus genoemd naar
Gyges, den zoon van Mermnas; de laatste nit deze
dynastic was Cresus, die van den troon werd gestooten door Cyrus.
Merodach, zoon van koning Baladan van Babel ; Jezaia 39: 1 ; Jerem. 50: 2.
Merode, oud-adellijk belgisch geslacht, van
weiks leden wij bier enkel zullen noemen: M.
(Jean Phil. Eug., graaf van), in 1732 gest. als keizerlijk veldmaarschalk. M. (Louis Fred. Ghislain,
graaf van), geb. 9 Juni 1792, streed voor Belgie's
onafhankelijkheid, en stierf kinderloos 4 Nov. 1830.
— M. (Phil. Felix Balthasar Othon Ghislain, graaf
van), broeder van den vorige, geb. 13 April 1791,
nam insgelijks ijverig deel aan de Septemberomwenteling, was lid van het voorloopig bewind, en
ondersteunde de keus van koning Leopold , was van
15 Maart tot 20 Mei 1832 minister van oorlog,
en stierf 7 Fehr. 1857. — M. (Fred. Xay., graaf
van), zoon van den vorige, geb. 26 Maart 1820,
huisprelaat en vertrouweling van paus Pius IX, werd
Mei 1860 minister van oorlog in den Kerkelijken
Staat.
Meroe. Zie M ERU.
Meroe, tegenw. het Land der Sjendi, landschap
in Ethiopic, tusschen den Nijl en den Astaboras (thans
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Merom

Merseburg

Atbarah), strekte zich nit naar het zuiden, zonder
bekende grenzen ; de ouden kenden van M. slechts
het noorden, en hielden het voor een eiland. Reeds
in de hooge oudheid was M. een machtig rijk, en
schijnt zelfs Egypte vooruit te zijn geweest in beschaving. Men vermoedt niet zonder grond, dat Thebe
oorspronkelijk eene volkplanting was van M. De gedenkteekenen van M. zijn even talrijk en kolossaal als
die van Egypte. Waarschijnlijk is het, dat M. vorsten
heeft gegeven aan sommige gedeelten van Egypte;
naar men wil was de 25e egyptische dynastie (de
ethiopische) berkomstig nit M.; maar het is buiten kijf, dat Sesostris (Ramses III) er zich meester
van maakte. De regeeringsvorm van M. was lang
theocratisch : er was een koning, maar boven hem
stond de priester, die hem in naam der godheid ter
dood kon laten brengen. Zekere Erganes, koning
van Meroe in de 3e eeuw v. Chr. (ten tijde van Ptolemeiis II) bracht eene omwenteling ten uitvoer, en
vermoordde al de priesters in hunnen tempel. Het
landschap M. is eerst in de 18e eeuw door Europeanen
bezocht, en van 1819 tot 1822 door den franschen
reiziger Cailliaud. De hoofdstad M. lag ten tijde
van Strabo in de nabijheid van het tegenwoordige
Begerauieh, benoorden Sjendi, tusschen den NO en
den Astaboras,waar nog ten huidigen dage uitgestrekte
ruinen en twee groepen pyramieden aangetroffen
worden. Vroeger echter, sedert den tijd van den ook
over Egypte heerschenden ethiopischen koning
Tharaka (Tirhaka), lag M. bij den tegenwoordigen
berg Barka!, waar thans nog een dory gevonden
wordt, dat Merawe heet, benevens talrijke overblijfselen van egyptische bouwkunst. Ten tijde van Christos' geboorte lag de residentie der ethiop. koningen
op het eiland van den Astaboras, waar, onder de namen van Naga en E'Sofra, nog op dit oogenblik ruinen
daarvan aanwezig zijn.
Merom, eene rivier, op welks oever Jozua eene
overwinning bevocht ; Jozua 11: 5, 7.
Meron, of Simron-Meron, een der 31 steden,
wier koningen door Jozua verslagen werden ; Jozua
12: 20. De bewoners van M. heetten Meronothieten;
I Chron. 27 : 30.
Merope, dochter van Cypselus, koning van
Arcadie, trouwde (omstr. 1190 v. Chr.) met Cresphontes, een der Heraclieden en toning van Messenie, die drie kinderen bij haar verwekte. Haar zwager Polyphonies, die naar zijns broeders kroon
trachtte, beraainde een komplot, dat op zekeren nacht
tot uitvoering kwam. Twee der zonen van M., even
als haar man, werden ter dood gebracht; de derde
zoon (Epytus of Telephontes genaarnd) ontging de
moordzucht van zijnen oom, en hield zich eenigen
tijd schuil in Etolie. Waarschijnlijk zon M. eindelijk gedwongen zijn geworden hare hand aan Polyphontes te schenken, die daarop aandrong, indien
niet haar zoon Epytus nog in tijds als wreker ware
opgetreden, door den moordenaar van zijnen vader
van het leven te berooven, en zich weder van den
troon meester te maker.
Merotinus, de leermeester an Erasmus. Zie

aangesteld, werd hij in 448 (of 451) diens opvolger, en stierf in 457. In het jaar 451 met den romeinschen veldheer Aetius verbonden tegen Attila,
den koning der Hunnen, behaalde M. op dien barbaar eene bloedige overwinning in de Catalaunische
velden (in Champagne, tusschen Chalons-sur-Marne
en Mdry-sur-Seine). Naar M. worden de fransche
koningen der eerste dynastie Merovingers of Merowingers genoemd. — 2) zoon van Chilperik I, werd
verleid door de bekoorlijkheden van zijne tante
Brunehaut (zie BRUNEHILDE), en trad met haar in
den echt te Rouaan (576), tegen den wil zijns vaders.
Vervolgd door Chilperik, op aanstoken van Fredegonde, nam M. de wijk in eene kerk ; maar kort
daarna viel hij in handen van zijnen vader, die hem
liet opsluiten in een klooster, waar M. door een
huurling van Fredegonde vermoord werd.
Merovingers, of Merowingers, de eerste dynastie der fransche koningen, dus genoemd naar
Meroveiis (zie dat art.), begint met Pharamond in
418, en eindigt met Childerik III, die afgezet werd
in 752, toen de dynastie der Carolingers op den
troon kwam. Zie de naamlijst der M. in 't artikel
FRANKRIJK, dl. I, blz. 1093, kolom 1.
Meroz, eene stad, vermeld Richt. 5 : 23.
Merrimack, 1) rivier in Nienw-Engeland
(Noord-Amerika), ontstaat in New-Hampshire nit
de vereeniging van den Pemigewasset en den Winnipisiogee, doorstroomt Massachusetts, en valt beneden Newbury-Port in den Atlant. Oceaan, na
eenen loop van 35 mijlen. De M. is bevaarbaar tot
Concord. — 2) eene rivier, die zich in den Mississippi outlast.
Merry, de heilige, lat. Medericus, geb. in de 7e
eeuw bij Autun, abt van een benedictijner klooster,
deed op hoogen ouderdom eene bedevaart naar het
graf van den heiligen Dionysius (St.-Denis), doch
werd te Parijs door eene ziekte aangetast, zoodat hij
niet verder kon komen, en stierf in eene spelonk
aan den weg. Kerkel. gedenkdag 29 Aug.
Mersch, vlek in 't groothertogdom Luxemburg, 3 uren gaans benoorden Luxemburg, is eene
zeer oude plaats aan den rijweg van Diekirch naar
Luxemburg ; bet was lang de hoofdplaats van eene
heerlijkheid M. — Het Merschdal strekt zich nit
van Luxemburg tot Ettelbruck, over eene lengte van
5 uren gaans, bij eene hoogste breedte van een uur
gaans, en bevat ruim 20 dorpen en ruim 17,000
bewon ers.
Merscheid, twee dorpen in 't groothertogdom
Luxemburg: 1) anderhalf uur gaans westelijk benoorden Vianden, en derdhalf uur g. benoordw. Diekirch; 150 inw. — 2) drie uren g. bewesten Diekirch ; 170 inw.
Merseburg, stad in de pruis. prow. Saksen,
aan de Saale, 19 a 20 mijlen bezuidoosten Berlijn ;
12,500 inw.; prachtige domkerk met praalgraf van
Rudolf van Zwaben. Sedert de 9e eeuw was M. de
hoofdstad van het graafschap M. (dat ook Memleben, Wurtzen, Rochlitz, Leisnig, enz. bevatte); later
was M. dikwijls de residentie van koning Hendrik I,
bijgenaamd de Vogelaar (door wien 933 bij M. de
Hongaren verslagen werden), en van zijnen zoon
Otto I (door wien 968 het bisdom M. gesticht werd,
onderhoorig aan 't aartsbisdom Maagdenburg). Van
1656 tot 1738 was M. de residentie der hertogen
van Saksen-Merseburg. Zes uren gaans bezuiden
M. ligt Mobsen, vermaard door den slag van 1080.
waarin Rudolf van Rheinfelden sneuvelde. Tegenw,
is M. de hoofdplaats van het pruis. reg.-district M.
(circa 189 vierk. mijlen ; 832,000 zielen).

AURELIUS (C).

MeroveUs, of Merwig , 1) frankische koning,
(fransche naamsvorm Ilkrovee), in de naamlijst der
koningen van Frankrijk de derde, was een zoon (of
behuwdzoon) van Clodion den Ruigharige. Geboren
omstr. 411, kwam M. in zijne jeugd naar Rome, ten
einde door Valentinianus ill den vrede te laten hekrachtigen, dien Aetius met de Franken gesloten
had ; en sedert dien tijd bleef M. de vr lend der Romeinen. Door Clodion als medebestuurder des rijks

Mers-ellebir

Mesa

Mers —el — Kebir, de haven van Oran. Zie het
art. MARSALQUIV1R.
Merselo, of Merslo, dorp in nederl. Limburg :
6 uren gaans noordelijk bewesten Roermonde ; 540
inwoners.
Mersen, marktvlek in het oude Austrasie, in
de tegenw. nederlandsche prov. Limburg, 6 a 7 uren
gaans benoordw. Aken, bekend door het verbond,
dat 847 daar gesloten werd tusschen de drie zones
van Lodewijk den Vrome, en door het verdrag van
870 tusschen Karel den Kale en Lodewijk den Duitwaarbij ze wederrechtelijk Lotharingen deelden, dat bij den dood van koning Lotharius den
Jonge aan zijnen broeder Lodewijk II moest komen.
Mersey, 1) rivier in Engelaud, vormt de grens-

historiograaf van Holland en van Gelderland. Voornaamste werken : Cosmographic generalis libri III
en Geographice parlicularis libri /V (Amst. 1605;
herdrukt 1621 en 1636) ; Urbis Rome delineatio
(Leiden 1599); Tijdt-thresoor etc. zijnde eene algemeene geschiedenis, door M. voltooid tot het jaar
1200, door zijn zoon Willem voortgezet tot 1614
(Leiden 1614) ; door een ander vervolgd tot 1627.
Merv, of Meru. Zie MARW.
Merville, of Merghem, stad in 't fransche dept.
Nord, 3 uren gaans bezuidoosten Hazebrouck, en ruim
7 well g. bewesten Rijssel ; 6000 inw.
Merville (Michel Guyot de), fransch tooneeldichter, geb. 1696 te Versailles, gest. 1755. Eerie
complete editie der tooneelstukken van M. verscheen
onder dezen titel: Thedtre de M. (4 dln. 1766).
Merwan, naam van twee kalifen M. I,

scheiding tusschen de graafschappen Chester en
Lancaster, en valt, na 13 mijlen loop, beneden Liverpool in de lersche Zee. — 2) engelsch eilandje
aan de trust van het graafschap Essex, 8 a 9 mijlen
bezuiden Colchester.
Mertersen, of Merterheim, oude naam van
het n.-brab. dorp 's-Prinsenhage.
Mertert, fraai dorp in 't grooth. Luxemburg,
aan de Moezel, 2 liven gaans benoorden Grevenmacher ; in de nabijheid van M. vindt men nog sporen van eenen romeinschen straatweg tusschei ► Trier
en Arlon.
Merthyr•Tydvil, stad in liet engelsche
graafschap Glamorgan (in Wallis), ruins 9 uren pans
benoordw. Cardiff, was 100 jaren geleden slechts
een ellendig dorp, dock is omringd door rijke steenkolen- en ijzermijnen, welker ontginning aan M. een
toeneinenden bloei hehhen verzekerd, zoodat het
titans reeds 64,000 inw. telt.
1VIertola, het oude Julia 4iyrlilis, versterkle
stad in Portugal, prov. Alemtejo, aan den Guadiana,
ruins 13 mijlen bezuiden Evora ; 2400 inw.

Merton, vlek in 't engelsche graafschap Surrey,
vierdhalf nur gaans ten Z. Z. W. van ',widen ; 3000
i 11 w.; spoorweg- station.
Mertzig, ook wel Iloog-M. geuoemd, om het te
onderscheiden van het onderhoorige gehucht LaagM., ligt derdhalf uur gaans ten W. Z. W. van Diehire') in 't Luxenburgsche; 360 inw.
Meru, of Meroe, in het wythisch-geogr. stelsel
der Indiers een heilige berg, woonplaats der goden,
en middelpunt van het heelal.
Meru, stad in 't fransche dept. Oise, circa 6
uren gaans bezuiden Beauvais; 2000 inw.
Meru, of Marw, stad in onafhankelijk Turkestan.
Zie MARW.
Merula, d. i. Merel, bijnaam van eenen tak der
famine Cornelia, heeft aan de rotneinsche republiek
verscheidene uitstekende !flanneu geleverd, o.
M. (L. Cornelius), in 193 v. Chr. consul, versloeg de
Bojers (Boil) in nabijheid van Mutina (d. i. Modena).
— M. (eenandere L. Cornelius), werd 87 v. Chr. tot
consul benoemd ter vervanging van Cinna ; doch zag
zich genoodzaakt zijne waardigheid seder te leggen
ten voordeele van zijnen tegenstander, en zich zeiven
het leven te ontnemen.

Merula (Joris), een der herstellers van de stndien in Italie, geb. 14'24, gest. 1494, vestigde zich
op aanzoek van Lodewijk Sforza te Milaan (1482),
en schreef de Geschiedenis van die stad. Behalve
eenige uitmuntende editien van oude klassieken,
heeft men van M.: Bellunt Scodrense (Venetia 1474);
Ant iquitatis vieecomitiunt mediolanensium libri A; enz.
Merula (Paulus), geb. te Dordrecht 1558, gest.
1607 te Rostock, eerst advocaat te Dordrecht, 1592
hoogleeraar der geschiedenis te Leiden, later tevens
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negende opvolger van Maltomed, uit het Oslacht der
Ommiaden, liet zich tot kalif kiezen te Mekka in 684
na Chr. versloeg Abdallah, zijne» mededinger naar
het kalifaat, en onderwie•p geheel Syrie. In weerwil
dat hij de verplichting op zich genonien had het kalifaat te zullen doen overgaan op Khaled, den zoon
van zijnen voorganger, benoemde hij zijn eigen zoon
Abd-el-Melek tot opvolger. Dit verbitterde hhaled's
moeder, die de vrouw van M. was geworden, derwijze, dat zij hem in zijnen slaap swoorde (685).
— M. II, de laatste ommiadische kalif in het Oosten, kleinzoon van den vorige, liet zich 744 als kalif
nitroepen te Harran in Mesopotamia, en overwon
verscheidene mededingers; loch hij werd zelf overwonnen en van den troon gestooten (750) door
Aboel-Abbas, het hoofd van de dyna'tie der Abbassieden.

Merwe, of Merwede, rivier-arm in Zuid-Holland, ontstaat bij Woudrichem nit de sainenvloeiing
van de Maas en de Waal, loopt in cene westelijke
richting tangs Gorinchem en Dordrecht, en neemt
beneden laatstgenoemde stad (bij de Dordtsche kit)
den naam aan van Oude-Maas.
Merwig. Zie
Mery (Joseph), fransch dichter, geb. 21 Jan.
1798 te Aygalades (en niet te Marseille), studeerde
te Marseille, was daar getuige van de bloedvergietingen, die het herstel der. Bourbons kenmerkten,
en werd daardoor met hart en ziel Bonapartist. In
1824 kwarn M. naar Parijs, werd aan de redactie van
Le Nan Jaune geplaatst, en maakte weldra naam
door zijne artikelen in dat dagblad. Uit dien tijd
dagteekent zijne kennis met Armand Carrel, Victor
Hugo en Barthelemy. Met laatstgenoemden schreef hij
Napoleon en Egypte, en van 1831 tot 1832 het even
geestige als vinnige hekelblad Nemesis. Sedert dien
heeft M. zich door eene ontelbare inenigte

poezien, romans, tooneelstukken, enz. doen kennen
als een gemakkeiijk scheppend talent : zijn laatste
dichtstuk dagteekent van 4859, en is getitetd

Napoleon en Italie.
Mary, de heilige. Zie MERRY.
Mery - sur - Seine, stadje in 't fransche dept.
Aube, 5 uren gaans bewesten Arcis; 1200 inw.;
bloedige veldslag 22 Fehr. 1814 tusschen de Fran-

schen en de Pruisen, welke laatste teruggeslagen
werden, en waarbij nagenoeg geheel M. platgebrand
nerd. In de nabijheid van M. (beweren sommigen)
teed Attila zijne groote nederlaag in 451.
Merzig, stad in Rijnpruisen, aan de Saar, 4
uren gaans benoordw. Saarlouis; 3800 inn.
Mesa, 1) koning der Moabieten; 11 Kon. 3: 4.
— 2) een man uit den stare Juda; I Chron. 2: 42.
— 3) afstamineling van Benjamin ; I Chron. 8: 9.
34
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Mesa

Mesmer

Mesa (Julia), zuster van keizerin Julia Domna, den Orbelus overgetrokken waren, begon men M.
de gemalin van Septimius Severus, was gehuwd met
beter te kennen. De verovering van M., die eenen
Julianus Avitus, consul in 209, en had bij hem twee
aanvang nam met de nederlaag der Scordiskeu
dochters, nl.: Julia Socemis (die de moeder werd
(135 v. Chr.), werd eerst voltooid onder Augustus.
van Heliogabalus) en Julia Mammea (die de moeder
Later werd M. ingedeeld in twee provincien, nl.:
werd van Alexander Severus). Zij liet Heliogabalus
Upper-M., of Mcesia Prima, in het W., strekkende
als keizer uitroepen te Emesa, voerde in het begin
van de Drin tot den Ciabros (Zibritz); hoofdplaats
zijner regeering namens hem de teugels van het beSardica ; deze prov. werd later begrepen in de diocese
wind, en vertraagde voor eenen korten tijd zijnen
Dacia ; en Neder-M., of Mcesia Secunda, in het 0.,
val, door hem den heilzamen raad te geven, om zijnen
zich uitstrekkende van den Ciabros tot den Pontusneef Alexianus (die zich naderhand Alexander SeveEuxinus ; de hoofdpl. was Marcianopolis ; deze prov.
rus noemde) te adopteeren. Zij werd met haren
werd later begrepen in de diocese Thracie.
kleinzoon door de soldaten vermoord.
Mesillemith overgrootvader van een der
Mesach, een der drie jongelingen (Zadrach, M. joodsche priesters; I Chron. 9: 12.
en Abednego), die Nebucadnezar in den gloeienden
Mesillemoth, 1) de vader van een overste in
oven liet werpen, doch die ongedeerd daaruit kwaEphraim ; II Chron. 28: 12. — 2) vermeld Nehern.
11: 13 is dezelfde als Mesillemith.
men ; hoofdstukken 1, 2 en 3 van 't Boek Daniel.
Iblesagne, stad in de napolit. prov. Otranto, 4
Meslier (Jean), pastoor te Estr4pigny in Chamuren gaans bezuidw. Brindisi ; 7000 inw.
pagne, geb. 1678 in den omtrek van Rhetel, gest.
1733, is vermaard geworden door een testament,
Mesch, fransch Merchault, dorp in nederlandsch
Limburg, 2 uren gaans ten Z. Z. 0. van Maastricht ;
waarin hij verklaarde, dat hij sedert tang zelf niets
200 inw.
meer geloofde van alles wat hij tot aan zijnen dood
als leerstellige waarheden van het Christendom had
Meseha, eene plaats vermeld Gen. 10: 30.
verkondigd. Zijne gevoelens zijn uiteengezet in een
Aleschacebe. Zie .MISSISSIPPI.
geschrift, dat men na zijnen dood in zijne pastorij
—EDZJED.
Mesehed. Zie m
Mesehede, stad in pruisisch Westfalen, aan heeft gevonden, en waarvan het eerste gedeelte in
1762 in het licht is gegeven door Voltaire, onder den
de Roer, vijfdhalf our guns ten 0. Z. 0. van Arnstitel van Testament de Jean Meslier : het Christenberg ; 2350 inw.
—EDZJED.
dom wordt daarin hevig aangevallen. Een ander bock.
Meschhed. Zie m
Le bon sens du curd Meslier (1772 in 't licht verscheMesech, 1) zoon van Japliet; Gen. 1.0: 2 ;
1 Chron. 1 : 5 ; Ps. 120: 5; Ezech. 27 : 13 ; 32: 26;
nen) is van de pen van Holbach.
38: 2, 3; 39 : 1. — 2) kleinzoon van Sem, uit Aram;
1VIesmer (Frans, of volgens anderen: Friedrich
I Chron. 1: 17.
Anton), de grondlegger van het naar hem genoemde
Mesmerismus, d. i. de leer van het dierlijk magneMeselemja, een der portiers van den tempel ;
I Chron. 9: 21 ; 26 : 1, 2, 9.
tismus, volgens sommigen in waarheid een weldoeMesembria, tegenw. Misivri, twee steden in
ner der menschheid, volgens anderen een behendige
Thracie : 1) aan den Pontus Euxinus, bezuiden den
kwakzalver, die op de lichtgeloovigheid van het.
Hfflrnus en benoorden Apollonia ; 2) aan de Egeische
menschdom speculeerde om zich te verrijken. GeZee, tusschen Maronea en het meer van Stentor.
borer 23 Mei 1733 te itzmang aan het meer van
Meson, 1) rivier in het noorden van Rusiand, Constans, studeerde hij de geneeskunde, en begon
valt na eenen loop van 100 mijlen in de Mesenbocht,
1772 de geneeskracht van den magneet te onderzoebewesten het schiereiland Kanin. Nabij de uitwateken, door de zieke deelen aan te raker met zeilsteen.
ring, in het russ. gouvt. Archangel, ligt de stad M.
Daardoor kwam hij op het denkbeeld, dat er eene
(1600 inw.). — 2) een volk in Mesie : de Mesiers.
onzichtbare kracht moest bestaan, gelijk aan die van
Meseritsch, twee moravische steden, namel.: den magneet, alleen door aanraking met de hander
1) Groot-M.., aan de Oslava, 8 urea gaans beoosten
teweeg gebracht, en die kracht noemde hij : dierlijk
Iglau; 3500 inw. — '2) Walachisch M., aan de
magnetismus. Nadat hij vele proeven daarvan genoBetschwa, 10 uren gaans benoordoosten Prerau ;
men had, ga f hij zijn Sendschreiben fiber die Magnetcur
in het lick (Weenen 1775); loch in Duitschland
2800 inw.
Meseritz, stad in pruis. Polen, aan de Obra, zijne ontdekking niet naar waarde erkend ziende,
12 a 13 mijlen bewesten Posen; 5000 inw.
kwam hij die uitbazuinen te Parijs (1778), waar hij
al spoedig zoo grooten opgang maakte, dat bet gou1VIesezabeel, drie verschillende personen in
bet 0. T. (Neh. 3: 4 ; 10: 21 ; 11 : 24).
vernement noodig achtte zijn nieuwe stelsel om
zieken te genezen te laten ouderzoeken door eene
Mesie, lat. Mcesia, tegenwoordig deel uitmacommissie, waarin mannen zitting hadden als Darkende van Bosnia, van Servie en van Bulgarip, groote
landstreek in het oude Europa, tusschen de Sau
cat, Franklin, Bailly, Lavoisier, A. L. de Jussieu.
(Save) en den Donau tea N., de gebergte ► Scardus,
[let rapport, dat namens deze commissie werd
gebraebt door Bailly, erkende tel is waar, dal M.
Orbelus, Hcernus ten Z., de noordelijke Drin ten W.,
den Poutus Euxinus ten 0., besloeg eene reel groouitwerkselen teweeg bracht, die op het eerste gezicht
tare uitgestrektheid in de breedte dart in de lengte
verbaasden ; doch het eenparige gevoelen der geleerden (op Jussieu na, die alieen een afzonderlijk
(113 mijlen br. bij 25 mijlen I.). De naam M. berappo r t inleverde, dat gunstiger luidde) kwam hierop
teekende >rnoerasgronden", en inderdaad vorinde de
neder, dat de wonderkuren, door M. verricht, hoofdDonau er uitgestrekte moerasstreken. Van de volkezakelijk het uitvloeisel waren van de verbeelding
ren, die M. bewoonden, zijn de bekendste: de Mesell of Mesiers, de Dardanen, de Skordisken, de Pidergenen, die zich ander zijne behandeling stelden.
censert; vele slawische art tinsche volksstammen
Dit rapport had ten gevolge, do, de zoogenaamde
vermengden zich net die volkeren. De Grieken, die
seances van M. (die zich ook niet bijzonder door
zedelijkheid onderscheidden) gestaakt moesten wordit land elechts zeer Nveinig kenden tot op den tijd
van Alexander, plaatstea in M. hunneHyperboreische
den, zoodat. M. Frankrijk verliet ; hij bracht eenigert
Bergen. Eerst na den vierden Macedonischert oorlog
tijd in Engeland door, keerde toert naar Duitschland
terug, eu stierf 5 Maart 1815 te Meershurg.
(147 v. Chr.) en toen de Romeinen den Scardus en
,

Mesmes

Messana

Mesmes (Henri de), heer van Malassise, fransch
staatsman en veidheer, geb. 1532, gest. 1596, kanselier van koningin Louise, de weduwe van Hendrik HI, heroverde op de Spanjaarden verscheidene vestingen, en bracht 1570 met Biron den vrede
van St.-Germain tot stand met de Protestanten.
Daar Biron kreupel (boileux) was, en de naam van
M.'s heerlijkheid zooveel beteekent als »wankelend",
noemde men dien vrede spottenderwijs: la paix
Boiteuse et Mal-assise. — M. (Claude de), bekend
onder den naam van graaf van Avaux, was een
kleinzoon van den vorige, werd gebezigd tot verscheidene ambassades, 1623 lid van den raad van
state, teekende 1648 als fransch gevolmachtigde de
tractaten van Munster en Osnabruck mede, en stierf
1650. — M. (Jean Antoine de), graaf van Avaux en
markies van Givry, kleinzoon van den vorige, was
buitengewoon fransch gezant te Venetia, teekende
als plenipotentiaris den vrede van Nijmegen, was
vervolgens ambassadeur in Holland, in Engeland en
in Zweden, en stierf op 69-j. leeftijd 1709. — M.
(J. Antoine de), geb. te Parijs 1661, gest. 1723,
eerste president van het parletnent van Parijs, verdedigde aanvankelijk de rechten van den hertog van
Maine (bastaard van Lodewijk XIV) op het regentschap, doch kwam spoedig daarvan terug. Men betichtte hem, dat hij zich had later ornkoopen door
Filips van Orleans ; toen M. echter wider diens regentschap de vrijmoedigheid had, namens het parlement eenige verstandige raadgevingen aan den regent under het oog te brengen, voornamelijk betreflende het beruchte stelsel van Law en de benoerning
van Dubois tot aartsbisschop van Kamerijk, werd hij
gebannen.
in Afrika. Zi BAGHERME.
Mesna,
Mesnager (Nic.), fransch diplomat, geb. te
Rouaan 1658, gest. 1714, werd door Lodewijk XIV
gebezigd tot verscheidene onderhandelingen ; teekende te Londen de artikelen, die ten grondslag
dienden voor den algemeenen vrede (1711), en werd
vervolgens met maarschalk Uxelles en abbe Polignac
tot plenipotentiarissen benoemd, om de onderhandelingen op het congres te Utrecht ten einde to
brengen (1713).
Mesobab, een overste des yolks; I Chron. 4 : 34.
Mesopotamia, lat. Mesopotamia, d. i. tusschen de stroomen gelegen land, het tegenwoordige
Aldzjezireh (op het livah Diarbekr na), in de oudheid het landschap in Azie, tusschen den Euphraat
en den Tigris, ten N. begrensd door de Masius-bergen, ten door Chaldea en . Babylonie; het werd
ingedeeld in Opper-M. (in het noorden, strekkende
van den Mygdonius tot den Tigris) en Neder-M. (bezniden den Euphraat, waarom dit gedeelte ook wel
Arabia Transeuphratensis heette); Neder-N. lag nagenoeg woest; Opper-M. daarentegen was vruchtba4r, goad bebouwd en volkrijk. Ofschoon het geen
gigene geschiedenis heeft, speelt M. nogtans van den
Nuvang der tijden of tot in de rniddeleeuwen in de
gschiedenis eene belangrijke rol. Menigvuldig yindolt wij er gewag van gemaakt in den Bijbel (o. a.
Oen. 24: 10; Deut. 23: 4; Richt. 3: 8 ; I Chron.
19 : 6 ; Ps. 60: 2; Hand. 2: 9 ; 7: 2); uit M. geboortig waren Nahor, Terah, en verscheidene andere
aartsvaders. De voornaamste steden waren : (in Opper-M.) Nisibis, Edessa, Haran of CarrhEe, Amid ;
(in Neder-M.) Atra, Neharda en Cunaxa. Het gewichtigst was M. onder de koningen van Assyria en
onder de Babylonische heerschappij; vervolgens
kwam het onder het gezag van Perzie, toen van Macedonie, daarna under de Seleucieden, toen under de

Parthen, en eindelijk onder de Romeinen (de eersten,
die aan de verovering van M. begonnen, waren Lucullus en Pompejus); doch het bezit van M. werd
hun aanhoudend betwist door de Parthen, zoodat de
romeinsche keizers op het laatst daarvan afzagen,
en den Euphraat als grensscheiding stelden voor hun
grondgebied in het Oosten. Als zetel der kalifen verhief M. zich opnieuw tot eenen trap van bloei ; doch
sedert de 11e eeuw begon het door tie invallen der
Seldzjoeken, Tartaren en Turken nicer en meer in
verval te geraken, en is thans niet veel meer dan
eene onbewoonde woestenij.
Messala, naam van eenen tak der romeinsche
familie Valeria, die aan de republiek verscheidene
consuls heeft geleverd. Het hoofd dezer linie was
M. Valerius, consul 491 v. Chr., die Messana (Messina) veroverde, en daarnaar den bijnaa ►n °r ► ving
van Messala. IJit dit, geslacht was de beruchte Messalina gesproten (zie dat art.). — M. (M. Valerius
Corvinus), romeinsch redenaar, behoorde eerst tot
de partij van Brutus, on word in 43 v. Chr. door de
triumvirs verklaard buiten de wet. Maar na den slag
van Philippi de republikeinsche partij vernietigd
ziende, sloot hij zich aan Octavius aan, die hem
(31 v. Chr.) tot consul verhief, hem de taak opdroeg
Aquitanie to onderwerpen (27 v. Chr.), en hem in
bet volgende jaar prefect van Rome maakte. Daze
H. stierf iii 70-j. ouderdom (anno 11 na Chr.), na
de twee laatste jaren zips levens memorieloos geweest to zijn. Van M.'s redevoeringen bezitten wij
slechts fragmenten in Meyer's ) ,Oratorunt Romanoru
fragmenta" (2e druk Parijs 1842).
Messalianen, of Eucheten, d. i. Bidbroeders
(ook Enthusiasten, Pneumatiekers, Adelphiers genoemd), eene mystieke secte in Mesopotamia en
Syrie ; ze bestonden van de 4e tot de 7e eeuw ; ze
bezaten niets, en werkten niet, maar leefden van
aalmoezen, terwijl ze den ganschen dag doorbrachten met bidden, om zoodoende den boozen geest to
overwinnen, die den mensch aangeboren is. Met
kerkelijke plechtigheden hadden zij zees weinig op :
die waren, volgens hen, overbodig.
Messalina (Valeria), romeinsche keizerin, berucht door hare losbandigheden, was gesproten uit
het aanzienlijke geslacht Messala. Zij werd de vrouw
van keizer Claudius, op wien zij lang eenen alvermogenden invloed uitoefende, in weerwil dat zij den
troon to schande maakte, door het voorbeeld to geven van overspel on ontucht, en op de meest schaarntelooze wijze bevrediging to verschaffen aan haren
trek naar wellust : zij ging zelfs zOO ver, dat zij,
terwijl haar man (keizer Claudius) nog leefde, openbaar een huwelijk aanging met zekeren Silius, een
jonkman, die haar bij uitnemendheid beviel. Toen
Claudius dit vernant, begreep hij, dat de maat overliep ; en hij liet M. met al hare rnedeplichtigen ter
dood brengen (anno 48 na C ► r.). Aan schaamteloosheid paarde M. inhaligheid en wreedheid ; zoo werden aan hare jaloezie en wraakzucht opgeofferd:
Julia (de dochter van Gern-tanicus), Valerius Asiaticus, Poppea (de moeder van keizerin Poppea), Appins Silanus, en verscheidene aanzienlijke Romeinen
meer. — M. (eene andere), kleindochter van consul Statilius Taurus, maakte zich insgelijks vrij vermaard door haar wulpsche levensgedrag; dit belette
echter niet, dat zij aan keizer Nero beviel, die haar
anno 65 na Chr. tot vrouw ram. Zij overleefde hem,
en sleet de rest haver dagen in de beoefening van de
letterkunde.
Messana, aanvankelijk Zanele genaamd, stud
op Sicilie ; tege ► w. Messina.

531

532

Messapia

Messapia, tegenw. Terra d'Otranto, landschap
in het oude Italie, aan de Adriatische Zee, tusschen
Apulie en Japygie, werd bewoond in het N. door de
Peuceten of Pediculen, in het Z. door de Calabren
en de eigenlijke Messapiers, ;die nog tot in den tijd
der row. keizers eene eigene taal hadden, in welke
taal een aantal opschriften (Messapische opschriften)
tot ons gekomen zijn, die men wel is waar nog niet
heeft weten te ontcijferen, doch waaruit toch voldoende is op te maken, dat de taal der Messapiers een
tak is geweest van .die der oude Japygiers. De voornaamste steden van M. waren : Acherontia, Sturnw,
Mateolze; de grieksche kolonien Brundusium en Tarentum waren aan M. onderhoorig. Onder keizer
Augustus werd M. begrepen in de tweede afdeeling
van Italie.
Messene, thans Mavromati, de grootste stad in
den Peloponnesus, gesticht door Epaminondas in
370 v. Chr. na de overwinning bij Leuctra, was de
hoofdstad van Messenie, en lag nagenoeg in bet midden van dat landschap, bezuiden den berg Ithome
en bewesten den Pamisus. De Eleers en Acheers,
bondgenooten der Romeinen, versloegen Philippus V
van Macedonie in de nabijheid van M.
Messenie, lat. Messenia, landschap in het Z.
W. van den Peloponnesus, begrensd ten N. door
Triphylie en Arcadie, ten 0. door Laconie, ten Z. en
ten W. door de Zee, was een der schilderachtigste
en vruchtbaarste landschappen van Griekenland.
Het vormde een klein koninkrijk, dat bij den terugkeer der Heraclieden het deel werd van Cresphontes
(1190 v. Chr.). Het had tegen Sparta drie vreeselijke oorlogen te voeren (de Messenische oorlogen
genlarad). De eerste begun 74/i v. Chr., duurde 19
jaren, en eindigde met de bemachtiging van de bergvesting Ithome en de ouderwerping der Messeniers
(zie ARISTODEMUS n°. 2). In 684 v. Chr. vatteden de
Messeniers opnieuw de wapenen op; en na in een
geregelden veldslag de nederlaag te hebben geleden,
wierpen zij zich in de vesting Ira, waar ze zich elf
jaren lang verdedigden (zie ARISTOMENES no. 1). Andernaaal kwatnen zij in opstand 465 v. Chr., en werden na 8 jaren strijdens nogmaals onder het juk
teruggebracht, en deels in ballingschap verstrooid
naar Naupactus en andere plaatsen, deels in slaveruij
gehouden, totdat ze eindelijk door de tusschenkomst
van Epaminondas (370 v. Chr.) vergunning bekwamen om het oude Messene weder op te bouwen, dat
no in den Acheischen bond trad, doch zich reeds
spoedig daaraan outtrok (zie DINOCRATES), en zijne
onafhankelijkheid bleef behouden tot min de romeinsche overheersching. De voornaarnste steden van M.
waren Cyparissia, Andania, Pylos, Stenyclaros ; de
meeste dier steden werden verwoest ; Pylos beurde
zich weder op 426 v. Ctn.., toen de Atheners de te
Naupactus gevestigde tnessenische vluchtelingen naar
Pylos overbrachten ; en door de stichting van Megalopolis en Messene, gaf Epainitiondas (370 v. Chr.)
aan de Messeniers weder een middelpunt. — Het
nude M. vorint in het tegerivvoordige koninkrijk
Griekenland ongeveer de nomurchie IVI. (62 a 65
vierk. mijlen, met 117,000 zielen).
Messenische Golf, of Golf van Messenie,
lat. Messeniacus sinus, Owns de Golf van Calatnata,
eene golf der Midden. Zee, aa.ii de zuidlinst van den
Peloponnesus, ten W. van de Laconische Golf, tusschen Messenie en Laconic, van kaap Acritas (titans
Gallo) tot kaap Tenarum (titans iMatapart).
Messenisehe Oorlogen. Zie Mt
IVIessidor, de Gentle maand in den Vranschtepublikeinschen kalender (18 Juni tot .17 Juli).

llieszaros
Messin, de oude Metensis paps, landschap in
Lotharingefr; zijnde de stad Metz met rechtsgebied.
Messina, in de vroegste oudheid genaamd
Zancle, d. i. Sikkel, later Messana, havenstad op de
noordoostpunt van het eiland Sieilie, heeft een der
grootste havens van Europa, en is van bet wasteland.
van Italie siechts gescheiden door eene smalle zeeengte (Straat van M. of Faro di Messina). Het is de
hoofdplaats der italiaansche prov. M. (65 a 66 vierk.
mijlen, met 394,000 zielen), heeft een aanzienlijk
handelsverkeer, drukke nijverheid (inz. zijdeweverij),
wordt verdedigd door eene sterke citadel en 6 forten, en heeft ruim 94,000 inw. Onder den naam van
Zancle werd M. gesticht door eene volkplanting uit
Cumw ; vervolgens werd bet (667 v. Chr.), na den
tweeden Messenischen oorlog, vergroot door messenische vluchtelingen, die den naam Zancle in Messana veranderden. Anaxilas, tiran van Rhegium, veroverde M. in 495 v. Chr., en vestigde er nieuwe
Messeniers. Twee eeuwen later bemachtigd door de
Mamertijnen, werd M. het schuilnest van die movers ; en toen Hiero II hen met behulp der Camilagers clack nit te roeien, stelden ze zich onder de
bescherming der Romeinen, hetgeen de aanleiding
werd tot den Eersten Punischen oorlog, en de onderwerping van Sicilie door de Romeinen na zich
sleepte. Zeer gehecht was M. aan den pretor Varres ;
zoo werd te M. een van diens slachtoffers (Gavius)
gekruisigd. In lateren tijd heeft M. eel' langdurig
beleg van Karel van Anjou doorstaan (1282) na den
moord der Siciliaarische Vespers; in 1674 belegerd
door de Spanjaarden, werd M. ontzet door den hertog van Vivonne en door Duquesne. In 17l3 geteisterd door de pest, in 1783 door eene aardbeving, werd M. in 1848, toen het in opstand was, gebombardeerd.
Messina (Straat van), ital. Faro di Messina,
bij de ouden Siculunz (return, is de zeeengte tusschen
Sicitie en Italie ; de vaart was daar oudtijds vrij gevaarlijk, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de
fabel van Charybdis en Scylla.
Messis (Quentin). Zie MSTSYS.
Messis, het oude Mopsueslia, stad in aziat.
Turkije, 8 urea gaans beoosten Adana.
Messkirch. Zie mn
Zi —RESICEITHON.
Mestra, of Mara. —.0

Mestre, marktvlek in de prov. Venetic, 2 urea
gaans benoordw. Venetie; 8500 inw.
IVIesullam, 19 of weer verschilleude personen
in het 0. T.: II lion. 2'2: 3 ; I Chron. 3: 19; 5: 13
8: 17; 9: 7, 8, 11, 12; 11 Chron. 34: 12; Ezra 8 :
16; 10: 15, 29; Nell. 5: 4, 6,30; 6:18; 8: 5;
10: 7, 20; 1 1 : 7, 11; 12: 13, 16, 425, 33.
Mesullemet, gemalin van Manasse, koning
van Juda, en moeder van diens zoon en opvolger
Amon; II Kon. 21 : 19.
11flesurado, kaap in Opper-Guinea, iczui I v.
de nitwatering der rivier X., die het noordage- y:
deelte van de •republiek Liberia besproeit.
Mesurata, stad in Noord-Afrika, beoostet
Tripoli, aan den ingang van de golf van Sidra. In thie
nabijheid eene kaap M.
Meszaros (Lazarus), geb. 20 Fehr. 1796 te
Boja in Hongarije, was kolonel in oostenrijksche
dienst, teen de hougaarsche omwenteling van 1848
nithrak, en werd door graaf L. Batthyanyi tot minister van oorlog benoemd, organiseerde de armee,
.1° ► legde na de onafliatiliclijk-verklaring van 1849
zijn ainht 'leder, ell die ► de de revolutionaire regeeals generaal; het
was echter niet aan
zijne ziple
met Kossuth vluclttte
eerst naar
^
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Turkije, vervolgens naar Engelaud, wear hij (na van
1853 tot 1858 in .Amerika geweest te zijn) 16 Nov.
1858 te Eywood stierf.
Meta, rivier in Zuid-Amerika, outspringt in
Cundinamarca op de oostzijde der Andes-hergen,
vomit over eenige uitgestrektheid de grensscheiding
tusschen Columbia en Venezuela, en valt na 130
mijlen loop in den Orinoco, op de grensscheiding der
venezuel. provincien Apure en Guyana.
1VIetagonium, thans Cazaca in Marokko, stad
op de host van Numidie, in de riabijheid van kaap
M., die den worm van een drietand heeft, en titans
Capo de Tres Forces heet.
Metalen Kruis, een eereteeken, ingesteld
hij koninklijk besluit van 12 Sept. 1831 your elle neilerlandsche krijgslieden, die deel genornen hebbeti
aan de veldtochten tijdens den belgischen opstand.
Metallinum. Zie M
Metaphrast (Simon de), gel ► . to Constantinopel in de 10e eeuw, was eerst proto-secretaris van
keizer Leo, toen opper-logotheet, barna majordoHij heeft de levensbeschrijvingen van 122 verschillende heiligen bijeengebracht, die tot dusverre
bewaard werden in even zoovele kerken en Hoosiers.
Zekere monnik Agapius heeft daarvan een ► ittreksel
geleverd order dezen titel: Libel. diets Paradisu,s,
sea illustrium sanclorain vita), desamptcp Simeonp
:11etaphraste, Greece (Venetic 1541).
IVIetapontum, of Metapus, titans Torre di
Mare, stad in Italic, op de oostkust van Lucanie,
nabij tie nitwateringen van den Bradanus en van den
Casuentus, was gesticht (zeide men) door Nestor of
door Epeiis; na door de Samnieten verwoest te zijn,
had het eene kolonie van Sybarii ontvangen. 'Machtig en rijk, was M. gednrende eenigen tijd onalhankelijk, en maakte zich beroemd door de gastvrijheicl,
welke het verleende aan Pythagoras, die cr eene
school stichtte en er stierf. Door de Bonteinen veroverd 270 v. Qtr., verklaarde M. zich in 215 vow"
Hannibal, (loch werd heroverd 207 v. Chr. Ritinert
van M. zijn nog in wezen henoorden de uitwatering
van den Resent°.
Metastasio (Pietro Antonio Domenica Bonaventure TRAPASSI, gettaamd), een der grootste dichters van Italie, gob. 1698 nit geringe ouders, gest.
12 April 1782 als hofdichter te Weetten, is de schepper van het moderne italiaansche zangspel, en heeft
zich bet nicest beroemd getnaakt door zijne operaas
en cantaten. Complete editien van zijne werken zijn
verscheidene tnalen in 't licht verschenen ; de voornaamste zijn : die in 12 dln. (Parijs 1780-82) en
die in 20 din. (Mantua 1816-20).
Metauru.s, thans Mettro of Mettro, rivier in
Italie (in Umbrie), stroomde tangs Forum Sempronii,
en ontlastte zich bij Fanum Fortunat in de Adriatische Zee. Aan den M. werd anno '207 een vertriaarde
veldslag geleverd, waarbij Hasdrubal (de brooder
van Hannibal) de nederlaag leed, en snenvelcle.
Meteg-Aroma, werd door David op de Philistijnen veroverd ; 11 Sam. 8: 1.
Metelino, ital. naam voor Mitylene, het outle
Lesbos (zie dat art.), eiland in den Archipel, behoort
tot aziat. Turkije; het leed veel door de aardhevingen van 1755 en Maart 1867.0p dit eiland waren de
twee gebroeders Barbarossa geboren. De hoofdstad
is M., ook Castro genaamd, op de oostkust, heoosten de ruinen van het oude Mitylene.
Metellus (de farnilie), een tale van het plebejisch romeinsch geslacht Cecilius, leverde select 283
v. Chr. een aantal uitstekende veldheeren, die door

Macedonicus, Balearicus, Numidicus, Dalmaticus,
Creticus, enz. In den loop van twee en eene halve
eeuw werd door leden der familie M. het consulschap 29 maal bekleed, het censorschap 17 maal,
het dictatorschap 2 maal, het hoogepriesterschap
4 maal. De voornaamste personen uit deze familie
zijn : M. (Lucius Cecilius), consul 251 v. Chr., versloeg de Carthagers bij Panormus. Als pontifexmaximus redde hij het palladium nit den tempel van
Vesta hij eenen brand (243 v. Chr.), doch verloor

hunne krijgsbedrijven de eernamen verwierven van
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daarbij het gezicht. — M. (Quintus Cecilius), hijgenaaind Macedonicus, pretor 148 v. Chr., versloeg
Andriscus, zoo ook Alexander, en maakte Macedonia
tot een romeinsch wingewest (147 v. Chr.). In betzelfde jaar versloeg hij de Acheers in den slag nabij
de stad Scarphe, en maakte zich meester van verscheidene gewichtige stollen in Griekenland. Later
word hij consul, daarna censor, en zag zijne vier
zones verheven tot de hoogste waardigheden, ear
hij (115 v. Chr.) in vergevorderden ouderdom stierf.
— M. (Quintus Cecilius), bijgenaamd Numidieus,
consul 109 v. Chr. oorloogde tegen Jugurtha, dien
net tot dusverre niet had kunnen overwinnen, en
be.haelde aanzienlijke voordeelen op hem. Ilij had elle
maatre g, elen genomen, om zich door een stouten slag
meester to makes van Jugurtha's persoon, en zoodoende een einde to brengen aan den oorlog, toen
hij afgezet word en vervangen door Marius. Later
word hij door de ktiiperijeit van Marius en Saturninus in ballingschap gezonden, en kon eerst na de
nederlaag van hunne partij near Route terugkeeren.
— M. (Quintus Cecilius), bijgettaamd Creticus,
consul 69 v. Chr., onderwierp de Cretenzen (66 v.
Chr.); vandaar zijn hijitaana. — M. (Quintus Cecitins), genaatnd Pius Scipio, zoos van P. Cornelius
Scipio Nasica, den tegenstander der Gracchen, word
geadopteerd door Quintus Cecilius Metellus Pius, en
noun den naam aan van zijne nieuwe familie. Tot
consul benoemd in 52 v. Chr., Meld hij in de bur:eroorlogen de zijde van Pompejus, die gehuwd
was stet zijne dochter Cornelia. Na den slag bij
Pharsalus stak M. near A frika over, vereenigde zijne
pogingen met die van Cato en van Juba, en bracht
eerie armee hijeen, Nvaartnede hij aan Cesar slag
leverde bij Thapsns (46 v. Chr.); totaal verslagen
earn hij de vlucht naar Spanje, loch doorstak zich
zelven met zijnen degen, on niet in handen to vallen van den overwinnaar.

Methoar. Zi e RIMMON METHOAR.
Methodisten, zoo noemde men vroeger de
roomsch-katholieke schrijvers, die in de 17e eeuw
near eene bepaalde dtdactische methode het Pro-

testantismus bestreden in disputation als anderszins.
— Later ging de naam M. op eene protestantsche
secte over, die ontstaan is uit de Episcopate Kerk.
Eenige jonge anglicaansche geestelijken, van de universiteit Oxford, sloten zich in 1720 aaneen ► nder
de toiling van John en Charles Wesley, met het
Joel, om al de voorschriften van het Evangelie stiptelijk to betrachten : ze kenmerkten zich door bidden, vasten, wekelijksche avondmaalsviering elken
zondag, en, in het geheel, door eene methodieke
niterlijke vroomheid, waaraan men den naam van
Methodismus gegeven heeft. Intusschen, bij al hunne
zonderlingheden, onderscheiden de M. zich werkelijk door reinheid van zeden, en hebben krachtdadig
bijgedragen tot de verbetering van het yolk. Aan
John Wesley had zich in 1732 de talentvolle prediker George Whitefield aangesloten, en de eerste gemeente or M. vormde zich 1739 te Louden. Het
lag aanvankelijk volstrekt niet in hun plan, zich van
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de Episcopale Kerk of te sch eiden ; doch door tie
vervolgingen, waaraan zij blootstonden, werden zij
daartoe gebracht. Reeds in 1741 ontstond er eene
scheuring onder de M. over de leer der predestinatie : Whitefield en zijne aanhangers hielden streng
vast aan de leerstellingen van Calvinus op dat stuk ;
Wesley en zijne volgelingen daarentegen ornhelsden
het gevoelen der Remonstranten of Arruinianen. De
Whitefieldianen zijn op verre na niet zoo talrijk als
de Wesleyanen. Onder laatstgenoemden ontstond in
1796 nog weder eene afscheiding: die afgescheidenen noemen zich Nieuwe M. lie M. zijn verspreid in
Engeland (en wel hoofdzakelijk in het prinsdom
Wallis), zoomede veel in de Vereenigde Staten;
men vindt er zelfs te Calcutta en op de Sandwicheilanden ; in den laatsten tijd hebben zij zich ook
verbreid in F'rankrijk en in Zwitserland.
Methodus, broeder van den Apostel der Slawen, den heiligen Cyrillus, maakte zich in de 9e
eeuw jegens het Christendom verdienstelijk, en stierf
als aartsbisschop van Moravie.
Methone, 1) stad in het zuidwestelijk gedeelte van Messenie ; thans Modon. — 2) stad in 't
noordwesten van Thracie, aan de Thermeische golf ;
bij het beleg van deze stad (353 v. Chr.) verloor
Philippus van Macedonia een oog.
Methuen (John), engelsch ambassadeur to
Lissabon, bracht in 1703 koning dom Pedro II tot
de onderteekening van eon tractaat van koophandel
(bet verniaarde !Methuen-tractaat), waarbij Engeland
zich voor zijne wollen stoffen weder de markt van
Portugal geopend zag, die daarvoor sedert 1684 gesioten was geweest.
Methusael. Zie —ETHUSALEM.
—ETHUSALEM.
Methusalach. Zie M
Methusalem, zoon van Henoch, racier Vali
Lamech, grootvader van Noach, nit het geslacht van
Seth, werd (volgens den liijbel) 969 jaren end, en
heeft dus den hoogsteri ouderdom bereikt, die onder
de menschen bekend is. Gen. 4:18 wordt hij Methtisael genoemd ; en overigens Methusalach of Methusalah : Gen. 5: 21, 22, 25, 26, 27 en 1 Chr. 1: 3.
Methymna, tegenw. Molivo of Mollevah, stad
ter zuidkust van het eiland Lesbos, was de eenige
die aan Athene getrouw bleef in den bondgenootenoorlog (359-356 v. Chr.). Het was de geboorteplaats van Anion.
Methymna, latijnsche naam van steden:
.31. Asidonia, thans Medina Sidonia ;
Campestris, titans Medina del Campo ;
11. Celia, thans Medina Coeli;
Sicca, thans Medina del Rio Secco ;
111. Turriunt, thans Medina de las Torres.
Metidzja, Zie.em.ATIDZJA
Metis, d. i. de Wijsheid, dochter van Oceanus
en Thethys, de eerste vrouw van Zeus (Jupiter),
die haar volgens de inythe verslond, waarna hij nit
zijn hoofd Athene (Minerva) ter wereld bracht.
Metius (Jacob Adriaansz., genaarnd), geb. to
Alkmaar constr. 1575, werd 1609 de uitvinder van
den teleskoop. — M. (Adriaan Adriaansz., genaanid), broeder van den vorige, geb. to Alkmaar
1571, gest. 1635, had de sterrekunde gestudeerd
under Tycho Brahe, en was voor zijnen tijd een voorimam wiskundige.
Metius Suffetius, dictator der stad Alba,
ten tijde an 'callus Hostilius (den 5ett koning vatt
Rome), oorloogde eerst tegen de Romeinen, doch
werd vervolgens hriit bondgenoot ; het Meek echter
al spoedig, dat hij het met zijn bondgenootsehap niet
oprecht meende: bij gelegenheid van eenen veldslag,

Metternich
waarin hij vermeende dat zij het onderspit zouden
delves als hij afvallig werd, koos hij de zijde van
den .vijand. De Romeinen bevochten evenwel de
overwinning; en M.-S., die in hunne handen viel,
werd op bevel van koning Tullus aan vier paarden
vastgebonden, en levend gevierendeeld (663 v. Chr.).
Meton, atheensch sterrekundige uit de 5e eeuw
v. Chr., stelde de naar hem (Meton'sche Cyclus) genoemde tijdrekening vast, zijnde een tijdkring van
19 jaren, om het maanjaar in overeenstemming te
brengen met het zonnejaar; dit noemt men nog
tegenwoordig het Gulden getal.
1VIetra,ddo c h ter v. Eresichthon. Zie ERESICHTHON.
Metropolis, onder dezen naam verstaat men
tegenwoordig bijna uitsluitend: Londen, als voornaamste stad der wereld, als wereldstad. In de oudheid voerden verscheidene steden lien naam, o. a.:
1) de oudste residentie en hoofdstad van Phrygie,
lag in het noordelijk gedeelte, en is te onderscheiden
van : 2) de bij Apamea Cibotus, aan den weg naar
Synnada gelegene stad M. (Liu. 38, 15). — 3) stad
in de caystrische vlakte van Lydie, lag tusschen
Smirna en Ephesus. — 4) stad in Thessalia, links
van den Peneiis, tusschen Gomphi en Pharsalus
(Ctrs. b. c. 3, 80). — 5) stad in Acarnanie, nabij de
oostkust der Acarnanische Golf, met eene citadel
(Thuc. 3, 107.).
MetSlaWier, dorp in Friesland, 1 uur gaans
benoordoosten Dockum, aan den Anjumer r.ijweg ;
350 inw.; geboorteplaats van den wereldberoemden
predikant Balthasar Bekker.
Metsys (Quentyn), beroemd schilder, geb. 1450
to Antwerpen, gest. aldaar 1529.
1VIetternich,dorp in Pruisen, 5 kwartier gaans
bewesten Coblentz ; 750 inw.; kasteel der beroemde
famine von Metternich.
Metternich, oud -ad ellijk rijnlandsch geslacht,
verwierf in de 17e eeuw de rijksgraafschappen Beilstein en Winneburg, 1697 de rijksgrafelijke, 30 Juni
1802 de rijksprinselijke waardigheid, en 1803 de
tot prinsdom verhevene rijks-abdij Ochsenhausen,
die echter 5 Maart 1825 aan Wurtemberg verkocht
wend. tinder de talrijite heerlijkheden, welke de famine M. bezit in Bohemen, Moravie, aan het nicer
van Constans en aan den Rijn, is inzonderheid vermeldenswaard het slot Johannisberg. De eerste rijksprins von M. was Frans George Karel, geb. 9 Maart
1746, gest. 11 Aug. 1818; hij onderscheidde zich,
in dienst van Oostenrijk, in vele diplomatieke betrekkingen, on was de vader van : M. (prins Clemens Wenceslas Neopumoc Lotharius von), hertog
van Portella, geb. 5 Mei 1773 to Coblentz. Ilij begot!
zijne diplomatieke loopbaan 1797, als vertegenwoordiger van bet Ivestfaalsche graven-collegie op het
congres to Rastadt. Vervolgens tot verschillende diplomatieke zendingen gebezigd, sloot hij als oostenrijksch gezant 1804 te Berlijn het verbond tusschen
Oostenrijk, Pruisen en Rusiand, on ging 1806 in
dezelfde hoedanigheid naar Parijs. In 1809 werd hij
benoemd tot minister van buitenlandsche zaken,
zocht 1812 den oorlog in het Noorden te verhoeden,
en bracht vervolgens met veel bekwaatnheid den
overgang van Oostenrijk tot tie zijde der verbondene
mogendlieden tot stand. Des avonds van den slag
14 Leipzig verhief keizer Frans horn tot oostenrijkschen Prins. Hij ging tnede naar Frankrijk, voerde
naar al de onderhandelingen, en teekende al de tractaten, waarbij Oostenrijk betroliken was, bekleedde
den voorzittersstoel op het Weener Congres, en sloot
1815 den tweeden vrede van Parijs. Evenzoo was
hij op de congressen to Aker!, Troppan, Laibach en
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Verona, en bij de ministers-conferentien te Carlsbad
te Weenen. In 1821 werd hij huis-, hof- en
staatskanselier, en behield zijnen overwegenden invloed ook onder keizer Ferdinand I. Door den opstand te Weenen 17 Maart 1848 zag hij zich genoodzaakt niet slechts of te treden als minister,
maar zelfs zijn behoud te zoeken in de vlucht naar
buitenslands; eerst in 1851 keerde hij naar Weenen
terug, waar hij 11 Juni 1859 stierf. Tot napolit.
hertog van Portella was hij verheven 1818; hij was
grande van Spanje der eerste klasse, ridder van al
de voorname europ. orders (alleen de engelsche Orde
van den Kousenband uitgezonderd), en ontving 1816
van keizer Frans I den Johannisberg. Van zijne drie
zonen is de oudste, prins Richard von M., geb.
7 Jan. 1829, sedert 1859 oostenr. gezant te Parijs.
Mettmann, stad in Rijnpruisen, kreis Elberfeld, aan den Russel, 4 uren gaans benoordoosten
Dusseldorf ; 6500 inw.
Metulum, thans Metling, stad der Japoden, aan
den Savus. Bij beleg van M.werd Augustus gekwetst.
Metz, het oude Divoduruin, later Mediomatriea,
in In rniddeleeuwen Mettis of Metre, vesting der
eerste klasse en hoofdplaats van het fransche dept.
der Moezel (Moselle), aan de uitwatering van de
Seille in de Moezel; 57,000 inw. Door de Rotneinen
verfraaid, werd M. in 452 door Attila verwoest. In
511 (na Clovis) werd M. de hoofdstad van bet
koninkrijk M., dat later den naam ontving van
koninkrijk Austrasie (zie AusTrusie). In 923 werd
M. veroverd door Hendrik den Vogelaar, keizer van
Duitschland, en bleef onder het gezag van diens opvolgers. De bisschoppen van M. waren rijk en machtig ; sedert M. onder de Hohenstaufen stolid, waren
de bisschoppen van M. feitelijk souvereinen,ofschoon
M. in naam altijd eene keizerlijke stad bleef. De zoogenaarnde Drie Bisdommen (Metz, Toni en Verdun)
werden 1552 onder het gezag van de fransche kroon
gebracht ; Karel V deed 1553 eene vergeefsche poging om M. te heroveren, bij welke gelegenheid de
hertog van Guise zich onderscheidde door eene roemrijke verdediging. Intusschen bleven de bisschoppen
van M. nog altijd in den duitschen keizer hunnen
leenheer erkennen tot 1633. Bij de oude indeeling
van Frankrijk, was het gouvernement van M. een der
8 kleine gouvernementen van Frankrijk ; kort voor
de omwenteling werd het klein-gouvt. van Verdun
daaraan toegevoegd, en de naam veranderd in gouvernement-generaal van M.
Metzingen,stad in Wurtemberg, Zwartewoud kreis, aan de Erms, ruim 7 uren gaans bezuidoosten
Stuttgart; 4400 inw.
Metzu (Gabriel), nederl. schilder, geb. 1615 te
Leiden, gest. 1658 te Amsterdam.
Meudon, vlek in 't fransche dept. Seine-Oise,
mina 4 uren gaans bezuidw. Parijs ; 3800 inw.; fraai
kasteel met park, sedert 1851 zomerverblijf van
Jerome Napoleon ; bekend is 't te M. gebroken wordende krijt (blanc:de M.); Rabelais was pastoor te M.
Meulan, het oude Mellentum, stad in 't fransche dept. Seine-Oise, 9 uren gaans benoordw. Parijs; omstr. 2000 inw.; was eertijds vesting; werd
aan de kroon getrokken door Hendrik I, door de
Engelschen veroverd 1346, door Duguesclin 1363,
en door den hertog van Burgundie 1417 ; te vergeefs
helegerd door den hertog van Mayenne tijdens de
onlusten der Ligue.
Meulebeke, marktvlek in de belg. prov. WestVlaanderen, 4 uren g. benoord. Kortrijk ; 8000 inw.
Meulen (Ant. Frans van der), belgisch schilder, geb. 1634 te Brussel, gest. 15 Oct. 1690 te Pa-

rijs ; zijne veldslagen zijn beroemd ; leverde ook
genrestukken en landschappen.
Meulenbuurt, het dorp Ens, op het eiland
Schokland.
Meung, of Mehun-sur-Loire, stad in 't fransche dept. Loiret, aan de Loire, ruim 4 uren gaans
bezuidw. Orleans ; 4500 inw.; geboorteplaats van
Jehan de Meung.
Meting (Jehan de), bijgenaamd Clopinel, Omdat
hij kreupel was, fransch dichter, geb. omstr. 1260
te Meung nit aanzienlijke ouders, gest. omstr. 1320
te Parijs. Hij leverde, op verlangen van Filips den
Schoone, een vervolg op den Roman de la Bose van
Guillaume de Lorris (beste editie die van Won,
4 dln. Parijs 1814). Vele vijanden maakte hij zich
door de al te vrije mauler, waarop hij zich menigmaal
durfde uitlaten over de priesters en over de vrouwen. Zijne vereerders gaven hem den eernaam van
Pere de l'eloquenee.
Meiinieten,
afstammelingen van Mennim,
the met Zerubbabel wederkeerden uit de babyl. gevangenscliap ; Nell. 7 : 52. — 2) een yolk, dat door
Uzzia, koning van Juda, overwonnen werd ; II Citron.
26 : 7.
Meurs, of Mors, stad in 1lijnpruisen, 12 a 13
uren gaans bezuidoosten Cleve ; 3200 inw.; in de
nabijheid overblijfselen van het oude Aseiburgium ;
vroeger vesting (doch ontmanteld 1764), was M. de
hoofdstad van het graafschap M., dat in de middeleeuwen leenroerig was van Cleve, en later aan den prins
van Oranje kwam ; na den dood van Willem III an
Oranje liet koning Frederik I, als hertog van Cleve.
1702 het graafschap M. aan de kroon van Pruisen
trek ken, en verhief bet tot een prinsdom.
Meursault, vlek in 't fransche dept. Cote-d'Or,
2 uren gaans bezuidw. Beaune; 2200 inw.; wijnbouw.
7; it1 EERSBURG.
h
Meursburg, o ff
Zie
Meursius (Johannes), de nude, nederl. philolong en geschiedschrijver, geb. 1579 te Loosduinen
bij 's-Hage, sedert 1610 professor te Leiden, waar
hij 1619 onaangenaamheden ondervond als bevriend
met Oldenbarneveld ; in 1620 in zijn professoraat
hersteld, bekleedde hij dat nog 4 jaren, nam toen
de vereerende benoeming aan tot historiograaf van
Denemarken en prof. der geschiedenis en staatkunde
te Soroe, waar hij 20 Sept. 1639 stierf. Behalve
zijne vele verdienstelijke uitgaven van grieksche
klassieken, gaf hij een Glossarium Grwco-Barbarum,
schreef geleerde oudheidkundige verhandelingen.
eene geschiedenis van Belgie (Rerum Belgicarutn etc.),
eene Geschiedenis der Leidsche hoogeschool (1625,
welk werk te Rome op den Index gebracht is). Al de
werken van M. zijn compleet uitgegeven door Lanai
(12 dln. in fol. Florence 1741 63), en opgenomen
in den Thesaurus" van Gronovius en Grwvins.
M. (Johannes), de jonge, zoon van den vorige, geb.
1613 te Leiden, gest. 1653 in Denemarken, heeft
zich insgelijks op het gebied der oudheidkunde als
schrijver verdienstelijk gemaakt. — De Eleganliw
let. seem., die onder den naam van Meursius in 't
Licht zijn gegeven, zijn van Chorier (zie CHOR1EB).
Meurthe, rivier in Frankrijk, komt uit de
Vogesen, 5 kwartier gaans bezuidoosten Saint-Diey,
wordt beneden Nancy bevaarbaar, en valt bij Frouard
in de Moezel, na eenen loop van 48 mijlen. De M.
Yeeft Karen naam aan een dept. van Frankrijk:
Si. (het departement), zijnde een gedeelte van bet
vroegere Lotharingen, ligt tusschen de departementen Moezel (Moselle) ten N., Beneden-Rijn ten 0.,
Vogesen ten Z., Maas ten W., is ruim 117 vierk.
mijlen grout, ingedeeld in 5 arrondissementen (Nancy ,
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Luneville, Chateau-Satins, Sarrebourg, Toul), hevolkt met 429,000 zielen, en heelt tot hoofdplaats
Nancy.
Meuse, fransche naam der Maas, welke rivier
haren naam geeft aan een departement van Frankrijk. Zie de artt. MAAS.
Meusel (Georg), duitsch bibliograaf, geb. 1743
in Frankenland, te Eyrichshof bij Bamberg, gest.
19 Sept. 1820 als professor der geschiedenis te Erlangen, bekend door een aantal werken, waaronder
het Gelehrte Deutschland (voortgezet door Ersch en
Lindner, 23 din. Lemgo 1796-1834); Lexikon der
von 1750-1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller
(15 din. Leipzig 1802-16); en de onvoltooide
Bibliotheca hislorica (dl. 1-1 I, Leipzig 1782—.
1804).
Mevania, thans I3evagna, stad in Italie, 10
mijlen benoorden Rome, aan den Flaminischen weg,
bij de grenzen van Etrnrie en Umbrie, was de geboorteplaats van Propertins.
Mewar, of Meywar, vorstendom in India. Zie
ODEYPOER.

MeWat, vorstendom in India. Zie MACHERBY.
Mewe, stad in Pruisen, vierdhalf our gaans benoordw. Marienwerder, aan de uitwatering van de
Ferse in de Weichsel; 3500 inw.
Mexicaansche Golf, of Golf van Mexico,
het westelijkste gedeelte van den Atlantischen Oceaan, vomit eene hinnenzee, die ten N. door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten W. en Z.
door Mexico en ten 0. door de schiereilanden Florida en Yucatan begrensd worth. De twee genoemde
schiereilanden, met het eiland Cuba in bet midden,
vormen de zeeengten, genaamd Straat van Florida
en Straat van Yucatan, die elk eene breedte hebben
van omstr. 30 mijlen. Het zuidelijk gedeelte der
M.-G. heel 13aai van Veracruz, of Campeche-baai ;
het noordoostelijkste gedeelte wordt genoemd Apalachee-baai. Van de rivieren, die zich in de M.-G.
ontlasten, zijn de voornaamste: Mississippi en Riodel-Norte. Van le havensteden aan de M.-G. zijn de
belangrijkste: Veracruz in Mexico, Nieuw-Orleans in
Louisiana, Ponsacola in Florida, en Havana op Cuba.
Mexicanen, de bevolking van Mexico.
Mexico, I) of naar de nieuwe spelling Mejico,
een sedert Juni 1867 weder republiek geworden
land in bet zuidelijkst gedeelte der noorderhelft van
Amerika, ten 0. door de Mexicaansche Golf en ten
W. door den Stillen Oceaan begrensd, is ongeveer
40,315 vierk. mijlen groot, had blijkens de telling
van 1857 eene bevolking van 8,137,853 zielen, welke
bevolking bestaat 1) Creolen en blanker van
spaansche afkomst ; 2) Indianen of oorspronkelijke
bewoners van M. (verschillende stammen); 3) Negers ; 4) een gemengd ras, nit de drie genoemde
oortgesproten. De algemeene hoofdstad van 1 1. is de
stad Mexico (zie bet volgende art.). VoOr de fransche overvveldiging in 1863 was tit land (destijds
Mexicaansche Republiek of 111exicaansche Confederatie
genaamd), ingedeeld in 23 provincien of staten, die
elk een eigen gonvernement hadden, AguasCalientes, Yucatan, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Mechoacan, Xalisco, Mexico,
Queretaro, Guanaxuato, San-Luis-Potosi, Tamaulipas, Cinaloa, Sonora, Zacatecas, Durango, Cohahnila
met f+;ienw-Leon, Chihuahua, Colima, Tlaseala.,
daarbij het bondsdistrict M. en het territorinm Californie (zie dat art.). Hooge hergen doorloopen M.,
zijnde voortzettingen van de Corlilleras van ZuidA merika, en zich in bet N. aansluitende aan de Rotsgebergten. Het tnexicaansche gebergte draagt ach-
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tereenvolgend verschillende namen Cordillere van
Oaxaca, Cordillere van Anahuac, Sierra-Madre (bij
den overgang in Guanaxuato), Sierra de Acha, Sierra
de los Mimbres, Sierra de las Gruellas, Sierra Verde.
De hoogste pieken zijn : de Popocatepetl (5258 nederl. ellen), de Citlaltepetl (5308 nederl. ellen), de
Cofre-de-Perote (4927 nederl. ellen); eerstgenoemde
(de Popocatepetl) is een nog in werking zijnde
vuurspuwende berg; nog 4 andere vulcanen worden
in M. aangetroffen, nl.:.Orizaba, Tustla, Jorulla, Colima. Aan rivieren is M. arm ; de voornaamste zijn:
Bravo-del-Norte, ,Colorado, Rio Grande, Rio Verde;
meren daarentegen worden in M. in menigte aangetroffen. De voornaamste zeehavens van M. zijn:
(aan de Mexicaansche Golf) Veracruz, Tampico en
Matamoras ; (aan de Zuidzee) Acapulco, Mazatlan en
Manzanillo ; (aan de Golf van California) Guaymas.
In het Mexicaansche gebied wordt minstgenomen
een twintigtal verschillende talen gesproken, waaronder er 14 zijn, welke eigene spraakkunsten en
eigene woordenboeken bezitten. De geschiedenis van
M. splitst zich in drie groote tijdvakken, nl.: 1) voor
de verovering door Cortez; 2) sedert die verovering
tot aan den opstand tegen Spanje; 3) sedert de
herwonnene onafhankelijkheid tot op de overweldiging door de Franschen. Gedurende het eerste tijdvak, dat tot 1521 loopt, hebben waarschijnlijk verscheidene volken elkander opgevolgd op bet uitgestrekte grondgebied van M.; de voornaamste dier
volken zijn geweest de Tolteken, de Chichimeken
en de Azteken (doze laatste hadden tot hoofdstad
Tenochtitlan of Mexico, en hadden bijna al de andere volken van M. aan zich onderhoorig gemaakt);
de Chapaneken, die de Zoken, Tzendanen en Quelenen onderworpen halide") (hoofdstad Chiapa); de
Totonaken, machtig in Mechoacan (hoofdstad Lintzontzan); de Zapoteken (hoofdstad Oaxaca). Naast
het Mexicaansche rijk bloeiden niettemin (hoezeer
niet zoo machtig, loch in macht met M. wedijverende)
twee andere rijken nl.: Tezcuco en Tlacopan. Al die
volken hadden eenen hoogen trap van lieschaving
bereikt, inzonderheid de Azteken; zij tendon de
bouw-, schilder- en beeldhonwkunst, en zelfs de
sterrekunde ; zij maakten wegen en kanalen, en hadden een hieroglyphisch schrift. De mexicaanschc
oudheden, die nit dies tijd bewaard zijn gebleven,
zijn nog zeer talrijk, in weerwil van de verwoestingen, die de Spanjaarden in M. hehhen aangericht,
en ze zijn zeer merkwaardig ook (zie o.a. PALENOUE).
Het tweede lijdva.k. vangt can met d e landing van

Ferdinand Cortez te Cempoallan (1519), nadat men
in Europa de eerste berichten otntrent het bestaan
Van M. vernomen had door de Spanjaarden Solis en

Pinzon, die in 1508 Yucatan ontdekt hadden, en
nadat Grija.lva in 1518 de oostkust van Anahuac bezocht had. rijilens de landing van Cortez regeerde
(sedert, 1503) Montezuma over M. Die ongelukkige,
toning, die de Spanjaarden gastvrij ontving, werd
daarvoor schandelijk door hen beloond ; en nadat ze
hem reeds spoedig zijn rijk afliandig gemaakt hadden, dunrde het niet lang, of zij worden nieester ook
van de overige deelen des lands, die sedert 1540
vereenigd een spaansch onder-koninkrijk vormden
order den naam van Nieuw-Spanje, in waartoe ook
Guatemala behoorcle. Onnoemelijke schatten aim
good en zilvcr !weft Spanje nit M. getrokken to
Acapulco, aan den Stillen Oceaan, word al die rijk(loin bijeengebracht, om vervolgens met, spaansche
schepen Ran het, rnoederlaml Vervoerd to worden ;
en in weerwil van I e uitmergelende hebzucht der
verdrukkers, Heel M. aan Spanje ge Iron w, tot da t de
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verdrijving van de Bourbons nit Spanje ook een
keerpunt ten gevolge had in de geschiedenis van M.
Reeds in 1809 had zich in M., dat Napoleon niet
onder zijnen schepter mocht brengen, eene regeering
gevorrnd in den naam van Ferdinand VII; doch dit
gouvernement verklaarde zich later tegen de Hooge
Junta in Spanje. En toen de onderkoning Venegas
het gezag van bet Begentschap en van de Cortes
van Cadix trachtte te handhaven, brak er 1810, onder de leiding van zekeren pastoor Hidalgo, een
openbare . opstand nit, die echter op niets anders nitliep dan op Hidalgo's terdoodbrenging (27 Juli 1811).
I)och eenmaal de geest van het misnoegen gaande
gemaakt, waren de verregaande wreedheden van den
nieuwen onderkoning Colleja niet gesehikt om de
gemoederen tot rust te brengen ; wet werden twee
nieuwe opstanden (onder Morelos 1815, en onder
Mina 1816) onderdrukt ; maar een dreigender aanien nam de strijd, toen Guerrero zich aan het hoofd
van den opstand geplaatst had : en vooral toen Iturhide zich aan hem aansloot (1820), was M. voor
Spanje verloren ; doch eerst nadat Iturbide eon korten tijd de rol van dieizer van M." gespeeld had,
werd de constitutie tot stand gebracht door het Congres van M., en van den dag, swaarop dat c011greS
zijne zittingen sloot (29 Dec. 1824), dateert feitelijk
het onafhankelijk bestaan der republiek M., die dan
ook in 1825 door at de mogendheden erkend word
(bettalve door Spanje, welke mogendheid eerst in
1836 tot die erkenning ()verging, na nog Lang ge[nicht te hebben orn zich weder van M. meester to
waken, welk streven echter reeds door de bloedige
nederlaag der spaansche troepen bij Tampico in
1829 voor goed was verijdeld). Het derde tijdvak
der geschiedenis van M. neemt dus een aanvang met
de republiek (29 Dec. 1824). De eerste president.
was generaal Vittoria ; doch de rustelooze woelingen
der partijschappen stortten de jonge republiek reeds
spoedig in burgeroorlog en nagenoeg in regeeringloosheid. De 1 Sept. 1828 gekozene president Pedrazza werd reeds 4 Dec. van datzelfde jaar nit het
bewind gestooten, en had tot opvolger Guerrero, die
zich echter weldra genoodzaakt zag het presidentschap neder te leggen (1829). Zijn opvolger Bustamente hield zich slechts staande tot Oct. 1832, toen
Santa-Anna (Santana) hem hij Puebla (1 en 2 Oct.)
de nederlaag toebracht, zoodat hij afstand van het
presidentschap deed ten behoeve van Pedrazza, die
echter 1 April 1833 de plaats moest minion voor
Santana. Onder dezen president, wiens naam voor
M. eene ramp is geworden, kwam . Texas in opstand,
en verklaarde zich 2 Maart 1836 onalhankelijk ; in
den strijd om Texas tot onderwerping be brengen
werd Santana gevangen genomen. Nil kwam Bustamente weder op den presidentszetel, en onder zijn
bewind eischte Frankrijk voor verscheiclene grieven
gewapenderhand voldoening van M., welke oorlog
beeindigd werd door de bemachtiging 'Van Veracruz
5 Dec. 1838 door de Franschen, waarop 9 Maart
1839 de vrede werd geteekend. Na de aftreding van
Bustamente trad de inmiddels nit de krijgsgevangenschap teruggekeerde Santana weder als president
op, en regeerde, van Sept. 1841 af, met al de winekern- van een dictator. Een opstand tegen hem 1844
bracht generaal Herrera op het kussen, en Santana
nam de wijk naar Cuba. Onder het presidentschap
van Herrera namen de geschillen met. Texas, dat in
1845 formeel in de noord-amerik. Unie opgenomen
werd, zulk eene ernstige wending, dat M. aan de
Vereenigde Staten den oorlog verklaarde (16 Juli
1845). Van beide zijden werd de oorlog met kracht
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doorgezet ; doch de Mexicanen moesten bet onderspit delven : hunne havens werden geblokeerd, en de
Noord-Amerikanen bezetteden (in 1846) Matamoros, Santa-Fe, Monterey (N.-Leon), Tabasco, Tampico en San-Luis-Potosi, (in 1847) Puebla, Veracruz
na bet bombardement van Ulloa ; de Mexicanen werden verslagen bij Palo-Alto (7 Mei 1846), bij BuenaVista in de nabijheid van Saltillo (22 Fehr. 1847),
in den hergpas van Cerdo-Gordo (18 April), in de
bloedige veldslagen bij Contreras en op de oevers
van den Churobusco (19 en 28 Aug.), eindelijk bij
Chetnipec en hij Molino del Rey (12 en 13 Sept.);
15 Sept,. 1847 werd de hoofdstad Mexico stormendeishand ingenomen door generaal Scott, en de
Mexicanen waren genoodzaakt den vrede te teekenen:
bij bet tractaat van Guadalupe-Hidalgo (2 Fehr.
1848) stonden zij aan de Unie af al het mexicaanecho grondgebied beoosten den Rio del Norte, beneyens Nieuw-Mexico en Nieuw-Californie, waarvoor
zij van de Vereenigde Staten eerie schadeloosstelling
ontvingen van '15 millioen dollars (omstr.38millioen
nederl. guldens). Herrera, die, in 1846 afgetreden,
inmiddels drie verschillende opvolgers gehad had
(waaronder ten derdenmale de beruchte Santana),
werd 1848 opnieuw tot president gekozen, en hield
zich als zoodanig staande tot 15 Jan. 1851, toen hij
vervangen werd door Arista, die 1852 de plaats
moest ruimen voor Cevallos. Om een einde te rnaken
an den schier regeeringloozen toestand, waarin M.
door de partijschappen verschenrd werd, riep men
Santana weder terug, die 27 April 1853 zijnen intocht in de hoofdstad deed, en wet is waar doortastende maatregelen nam om eene nieuwe orde van
zaken in het Leven to roepen, doch zich 17 Dec. 1853
tot president voor zijn geheele lever deed benoemen,
hetgeen voedsel gaf aan den argwaan, dat hij eenen
staatsgreep b000gde, om eenen monarchalen regeeringsvorm aan M. op te dringen: zoo brak 22 Jan.
1854, under aanvoering van Alvarez, een gewapende
opstand nit, die hiermede eindigde, dat Santana in
Aug. 1855 verdreven, en generaal Carrera op den
presidentsstoel gebracht werd, waarop hij zich slechts
tot 12 Sept. kon staande houden ; van 4 Oct. tot
11 Dec. was Alvarez president, en toen kwam Comonfort aan bet roer. Deze nam tegenover de geestelijkheid eene zeer doortastende bonding aan; 31
Maart 1856 werden alle kerkelijke goederen verbeur41 verklaard, en eenige dientengevolge uitgebarstene opstanden werden onderdrukt. Teen het
congres 11 Maart 1857 eene herziening van de constitutie aangenomen had, brak in Jan. 1858 nogma's cone militaire omwenteling nit, ten gevolge
waarvan de conservatieven generaal Znloaga aan het
hoofd van den staat brachten, terwijl Comonfort
zijne plaats overliet aan Benito Juarez, een der bekwaamste leiders van de liberate partij. In de daaropvolgende worstelingen werd Zuloaga eerst vervangen
door Robles, vervolgens door Miramon, totdat eindelijk in het begin van 1861 de liberalen zegevierden, waarop Juarez in Juni 1861 wederom tot president gekozen en met onbeperkte dictatoriale macht
bekleed werd. Under de vaste hand van dezen talentvollen man zou het ongelukkige M. tot rust en
verademing hebben kunnen komen, indien men niet.
in Europa op den onzaligen inval gekomen ware in
M. in bet troebele water te gaan visschen naar roem.
Spanje, Frankrijk en Engeland hadden eene reeks
van grieven tegen M. — grieven, hetzij ter loops
gezegd, waarvoor eene kleine mogendheid van eene
groote bezwaarlijk voldoening zou durven eischen,
maar die aan de drie genoemde mogendheden (om-
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dat ze zich sleek tegenover M. gevoelden) het recht
gaven eenen gemeenschappelijken krijgstocht tegen
M. te ondernemen, en Jan. 1862 landde een expeditiekorps te Veracruz. Dat de conventie van Soledad,
19 Febr. 1862 door den spaanschen generaal Prim
met de Mexicanen gesloten, door de gouvernementen
van Spanje en Engeland goedgekeurd werd, bewees,
dat althans die twee mogendheden niets anders van
M. verlangden, dan billijke voldoening aan billijke
eischen. Frankrijk daarentegen weigerde de ratificatie van de getroffene overeenkmnst; en terwijl de
Spanjaarden en Engelschen in April 1862 Mexico's
grondgebied ontruimden, rukten de Franschen stoutweg op de hoofdstad aan. Doch bij Puebla leden ze
eene gevoelige nederlaag, en over het geheel ontmoetten zij bij de Mexicanen eenen dapperen tegenstand, waartegen de fransche opperbevelhebber Lorencez, met de geringe strijdmacht waarover hij te
beschikken had, niet opgewassen scheen. Hij werd
dan ook 3 Juli vervangen door generaal Forey, aan
wien tevens uit Frankrijk aanzienlijke versterkingen
toegezonden werden, waarmede hij, na zijne troepen
ongeloofelijke moeilijkheden en ontberingen te hebben laten doorworstelen, eindelijk in April 1863
voor Puebla aankwam, welke stad na eenen roemrijken tegenstand eerst 17 Mei werd bemachtigd
door de Franschen, die daarop 5 Juni 1863 hunnen
intocht deden in de hoofdstad Mexico, uit welke
president Juarez den zetel der regeering veiligheidshalve reeds in tijds had overgebracht naar
Cuernavaca. No vatte keizer Napoleon het plan op
om Mexico in een keizerrijk te herscheppen ; er
werd eenen waardigen pretendent voor den nieuw
te stichten troon opgezocht, het fransche bezettingsleger in M. werd met nieuwen toevoer van
troepen versterkt, en generaal Forey als opperbevelhebber aldaar vervangen door generaal Bazaine.
Toen de oostenrijksche aartshertog Maximiliaan de
ongelukkige keizerskroon van Mexico aannarn (10
April 1864) geloofde hij werkelijk, of althans hij
maakte zich zelven diets, dat de overgroote meerderheid der mexicaansche natie eenen keizerstroon
verlangde, en hem had uitverkoren om dien troon te
beklimmen. De toestand in M. was echter van geheel
anderen aard : het gansche noorden was nog in bezit
van Juarez ; het wester was in handen van republikeinsche generaals, die elk op zich zelven, onafhankelijk van Juarez, voor het behoud der republiek en
tegen de fransche overweldiging streden ; al de havenplaatsen aan den Stillen Oceaan waren in handen
der republikeinen: wel had admiraal Bonet 26 Febr.
1864 met drie schepen de blokade aangevangen van
Acapulco (staat Guerrero), doch eerst na ruim 4
maanden blokade kwam die haven (3 Juni) zonder
slag of stool in handen der Franschen, en 20 Juni
werd dus de blokade opgeheven. De haven van Manzanillo werd geblokeerd sedert 15 Maart, en sedert
20 Maart die van Mazatlan, welke stad 26 Maart
door de Franschen gebombardeerd werd, zonder dat
het hun gelukte die te bemachtigen. Eenige dagen
later ving ook de blokade van San-Bias aan, welke
stad, tevens van de landzijde erg bestookt, reeds
spoedig (Mei) in handen der Franschen viel. De
haven van Guaymas in Sonora werd niet door de
Franschen bemoeilijkt, en bleef dus voortdurend in
de macht der republikeinen. Dus: van de havenplaatsen aan den Stillen Oceaan alleenlijk Acapulco en
San-Bias door de Franschen bezet, en al de overige
(Guaymas uitgezonderd) door hen geblokeerd. Van
de havens aan de Golf van Mexico eindelijk waren
Matamoros, Tabasco en Minatitlan nog altijd in han-
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den der republikeinen ; alleen Tampico, Tuspan en
Veracruz bevonden zich in handen der Franschen.
De staten in het binnenland waren onderworpen aan
het fransche krijgsgezag, ja, maar werden niettemin
aanhoudend doorkruist door guerrilla-benden, die
zelfs uit Oajaca en Guerrero voorwaarts drongen tot
in de staten La Puebla en Mexico. Eene zonderlinge
zelfmisleiding mag men het dan ook noemen, dat
keizer Maximiliaan eenige maanden later (toen hij
eene rondreis in zijn rijk deed) aan zijnen minister
Velasquez de Leon schreef, het no als eene vonomstootelijke waarheid" te hebben ondervonden, dat
zijn keizerrijk eene stichting was, gegrondvest op
den wil van , de onmetelijke meerderheid des yolks - nota bone, nauwlijks een vierde gedeelte van het
Mexicaansche rijk stond, door fransch wapengeweld
gedwongen, onder zijnen schepter, terwijl drie
vierden des lands nog met hart en ziel republikeinsch
waren, en overal gewapend en strijdvaardig stonden
om in toepassing te brengen de leus 'Dood aan de
vreemdelingen !" die den grondtoon uitmaakt van het
mexicaansche volkskarakter. Doch wij moeten kort
zijn, on zullen dus slechts een vluchtig overzicht
geven van de hoofdmomenten van het kortstondige
keizerrijk M. De kroon werd aangenomen te Miramar
10 April 1864; het hoopvolle keizerlijke paar kwam
28 Mei in de haven van Veracruz aan, waar op dat
oogenblik vrij hevig de gele koorts woedde, zoodat nog dien eigen nacht de reis vervolgd werd.
Te La-Soledad, Loma-Alta, Cordova, Orizaba,
overal werd het keizerlijke paar met het uitbundigste
feestgejubel begroet; zij brachten vervolgens een
bezoek aan de Moeder Gods van Guadalupe (een
wonderdadig Maria-beeld, dat in den vrijheidsoorlog
de functie van generaal bekleed, en als zoodanig
meegevochten had tegen de Spanjaarden), en deden
12 Juni hunnen intocht in de hoofdstad Mexico. Na
eenige beschikkingen to hebben genomen, betreffende
de eventneele troonopvolging, het binnenlandsch bestuur on de betrekkingen tot bet buitenland, aanvaardde Maxirniliaan 10 Aug. eene rondreis door zijn
keizerrijk, d. i. door die staten, die binnen het cordon der fransche en mexicaansche troepen lager:
15 Aug. kwam hij to San-Juan del Rio, 17 Aug. to
Queretaro, 23 Aug. to Calaya. Te Irapuato werd hij
door cone (aldaar epidemische) hevige keelontsteking aangetast, waardoor hij genoodzaakt was 14
dagen zijn bed to houden ; eerst 11 Sept. kon hij
zijne reis volgen. Nu begaf hij zich naar het dorp
(of stadje) Dolores, waar in den nacht van 15 Sept.
1810 pastoor Miguel Hidalgo den wereldvermaarden
Grit() de Dolores (Srnartehreet) aanhief, die de mexicaansche onafhankelijkheid ten gevolge had: juist
54 jaren later overnachtte hier de nieuwe keizer,
die er den volgenden morgen eene hoogdravende
redevoering hield voor eene groote menigte, terwijl
zijne gemalin, keizerin Charlotte, in de hoofdstad
Mexico den eersten steer legde voor het op te richten onalhankelijkheidsmonument. Den 18 Sept. kwam
Maximiliaan to Guanajuato, waar hij de rijke zilvermijnen in oogenschouw nam ; door de onbegaanbaarheid der wegen, ten gevolge van de zware regens, ondervond zijne reis eenige vertraging: I Oct.
verliet hij Leon, on arriveerde 11 Oct. to Morelia.
No kwam de keizerin hem tegemoet reizen tot
Toluca, en 30 Oct. hield het keizerlijke paar hunnen
weder-intocht in de hoofdstad, ingevolge hun uitdrukkelijk vervangen zonder openbare feestelijkheden. Maximiliaan had op zijne rondreis veel gezien
net eigen oogeu ; en het moot tot zijne eer gezegd
werden, dat het zijii ernstige Nv 1 was, urn door ge-
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paste en wijze maatregelen even nuttige als door-

tastende maatregelen tot stand te brengen, die echter meerendeels, ofschoon als keizerlijke besluiten
op papier gebracht, door den drang der ounstandigheden onuitgevoerd zijn geblevcn. Met het einde
van 1864 was bet nieuwe keizerrijk M. erkend door
Rusland, Zweden, Turkije, Denemarken, Portugal,
Spanje, Italie, Frankrijk, Engeland, al de Duitsche
staten en den schach van Perzie ; daarentegen was
die erkenning bepaaldelijk geweigerd door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, die niets anders
erkenden clan de republiek M. met Juarez als president, terwijl ook de staten van Centraal- en van
Zuid-Amerika tegenover het nieuwe keizerrijk in
eene bepaald vijandige bonding stonden. De resultaten van de krijgs-operatien der Franschen, order
de opperleiding van Bazaine (de Noorder-expeditie
van 1864) waren deze : vier staten of provincien,
ni. Tamaulipas, Nuevo-Leon, Cohahuila en Durango,
waren aan het gezag van keizer Maximiliaan onderworpen, en president Juarez, totaal verslagen, had
zich teruggetrokken naar Chihuahua, ruim 400 mijlen afstands van Mexico. In het westen en zuiden
zag het er minder gunstig nit: de Franschen hadden Acapulco moeten ontruimen, zoodat de staat
Guerrero weder geheel in handen der republikeinen
under den ouden Alvarez stond. De gewichtige haven Mazatlan (staat Sinaloa) was daarentegen 13
Nov. in bander' der Franschen gevallen ; doch daar
de guerilla-benden dien staat, die overigens tang
grootendeels in handen der republikeinen was, aanhoudend onveilig maakten, werd tot eenen veldtocht
besloten (de expeditie in Sinaloa), die ontegenzeggelijk de moorddadigste geweest is, welke in het
arme M. door de Franschen is volbracht. De expeditie in Oajaca, under het persoonlijk kommando
van Bazaine, werd een waardige tegenhanger van de
voorspoedige Noorder-expeditie; na een veldtocht,
Aug. 1864 aangevangen, die de grootstdenkbare
tnoeilijkheden en tal van bloedige gevechten opleverde, kon eerst 4 Febr. 1865 door de fransche batterijen het vuur tegen de stad Oajaca worden geopend, en ofschoon elke voet gronds slechts na de
hevigste gevechten werd -vermeesterd, waren de belegeringswerken toch 8 Febr. reeds zoover gevorderd, dat Bazaine tegen den volgenden dag eenen
algemeenen stormloop op de stad kommandeerde.
Doch Porfirio Diaz, die nu begreep dat hij voor de
overmacht zou moeten bezwijken, kwam 9 Fehr. des
ochtends om half twee met zijne twee adjudanten
in het fransche legerkamp aan, en gaf Oajaca over
op genade en ongenade ; Bazaine nam dadelijk bezit
van de stad, waarmede deze geheele prow. of staat,
die zoo lang den voornaamsten steun der republikeinen in het zuiden geweest was, voor het keizerrijk was gewonnen. Door dat onophoudelijke norlogen in de tweede helft van 1864 en bet begin van
1865, waren de gelederen der keizerlijke en der
fransche troepen op schrikbarende wijze gedund ; de
fransche kaders werden telkens aangevuld met nieuwe
strijdkrachten nit Europa en uit Algerie, en keizer
Maximiliaan was ijverig werkzaam om de mexicaansche armee to reorganiseeren, en urn vrijwilligers uit
Europa naar Mexico te trekken : zulk een korps vrijwilligers uit Oostenrijk, sterk 7000 man, in Nov. en
Dec. le Triest scheep gegaan, nam reeds in Jan.
1865 in Mexico deel aan de gevechten tegen de
republikeinen ; in Belgie werd een regement vrijwilligers opgericht, het »Keizerin-Charlotte-regement - ,
welke opricbting wel is waar, op het afkeurend votum
der Kamer van 2 Sept. 1864, door bet belgische
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gouvernement werd verloochend, doch niettemin
zoo ijverig door de regeering ondersteund werd, dat
daarover in de belgische Kamer 4 April 1865 eene
interpellatie plaats greep, die een tweegevecht ten
gevolge had tusschen den afgevaardigde De Laet en
den minister van oorlog Chazal. Een en ander te
zamen genomen, had keizer Maximiliaan in het begin van 1865 te beschikken over de mexicaansche
armee en het fransche expeditie-korps, te zamen
30,000 man, benevens 7000 oostenrijksche, 1500
belgische en 6000 fransche (tot het vreemdenlegioen

behoorende) vrijwilligers dus alles in alles 44,500
man. Ofschoon nu deze strijdmacht op verre na niet
voldoende was, om het geheele mexicaansche rijk tot
onderwerping te brengen en in onderwerping en
rust te houden, ware er loch een dragelijke toestand
mede te scheppen geweest, indien niet andere rampen de bestendiging van het keizerrijk onmogelijk
hadden gemaakt. In de eerste plaats geldgebrek ;
wel werd in Aug. 1865 de fransche staatsraad Langlais, vergezeld van een aantal fransche ambtenaren,
doorkneed in het vak van finantien, naar Mexico
gezonden, om er aan den benarden toestand van het
tinantie-wezen een einde te maken ; doch daargelaten of de werkelijk hoogstbekwame Langlais wel
naar wensch in zijne zending zou hebben kunnen
slagen, werd dit eene onmogelijkheid door zijnen
flood (23 Febr. 1866). Maar meer nog dan alles
werd de duurzaarnheid van het jonge keizerrijk eene
onmogelijkheid, door de vijandige hooding, die de
eer- en heerschzuchtige roomsch-katholieke geestelijkheid tegenover den pas opgerichten Croon aan❑ am ; en gesteld voor een oogenblik, dat aan de
stichting van het Mexicaansche keizerrijk een verheven denkbeeld hij Napoleon III ten grondslag hebbe
gelegen, namelijk Mexico te verhetlen tot een machtigen voorpost der volken van den Latijnschen stam
in Amerika, om daar bet verder zuidwaarts dringen
der volken van den Germaanschen stam (de NoordAmerikanen) te beletten gesteld dit (om niet de
gansche onderneming een even rnisdadig als dotzinnig ondernemen te moeten noemen), dan is het
voor ieder onbevooroordeeld denkend hoofd zonnekiaar, dat het treurige einde van keizer Maximiliaan
veelmeer op rekening van de Roomsche Kerk, dan
op rekening van keizer Napoleon is te stellen. Immers, Maximiliaan, met zijn ridderlijk en edelaardig
gemoed, beschouwde zijne taak als eene verhevene
roeping: hij wilde waarachtig het welzijn van bet
Mexicaansche rijk ; hij wilde, door zijne instellingen,
dat rijk eene waardige plaats doen innemen in de rij
der hedendaagsche (en niet der middeleeuwsche)
volken ; hij wilde bijv. wel de Roomsche kerkleer
erkend hebben als godsdienst van den staat, maar
tevens vrijheid van godsdienst toekennen aan alle
andere niet met 's lands wetten in strijd handelende
kerkgenootschappen. En wat verlangde Rome? Ziebier den inhoud van den pauselijken zendbrief van
18 Oct., die door mgr. Francesco Meglia, aartsbisschop van Damascus i. p. i., on als nuntius uit Rome
naar Mexico gezonden, aan den keizer overhandigd
werd, een brief, door den pans geschreven naar aanleiding van het drijven der clericale partij in Mexico
zelf, die at de vrijzinnige on waarlijk edele bedoelingen van Maximiliaan als your de Kerk verderfelijk
voorstelde in hare rapporten aan den Roomschen
Stool, waar men met de mexicaansche toestanden
kmgeveer even bekend was als op Nova-Zembla. Zoo
schreef de pans: De Katholieke godsdienst moet
voortaan, even als tot hiertoe, met uitsluiting van
iedere andere geloofshelijdenis, den roem on den
,
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steun der mexicaansche natie zijn ; de bisschoppen
moeten in de uitoefening van hun herderlijk ambt
eene volkomene, onbeperkte vrijheid genieten ; de
monnik-orden moeten hersteld worden ; de geestelijkheid moet het opzicht hebben over het openbaar
en bijzonder onderwijs; de banden, die der Kerk
zijn aangelegd door de burgerlijke regeering, moeten verbroken worden : enz." Ofschoon met hart en
ziel Roomsch-katholiek, begreep keizer Maximiliaan,
die ten minste lets van de gesteldheid der dingen in
Mexico kende, dat hij onmogelijk aan den inhoud
van dat pauselijk schrijven zou kunnen voldoen ; en
toen hij 27 Dec. 1864 aan zijnen minister van justitie Escudero schreef, dat alle geseculariseerde kerkelijke goederen, waarvan de verkoop op wettige
wijze had plaats gehad, verklaard moesten warden
als wel en deugdelijk in eigendom te behooren aan
de nieuwe bezitters, toen had hij in eens de gansche
geestelijkheid tegen zich, en het duurde niet tang
of zelfs eenige generaals lieden zich door geld omkoopen, om van het keizerrijk afvallig te worden en
onder de vaan pot la religion y los fueros (voor de
godsdienst en de kerkelijke privilegien) de geestelijkbeid te dienen. Desalniettemin was de eerste hellt
van 1865 het gelukkigste tijdperk van het ongelukkige keizerrijk ; de gezanten der meeste europeesche hoven kwanten aan ; er werden partijen en
feesten gegeven in menigte ; generaal Bazaine, tot
loon voor zijne krijgsbedrijven in M., door Napoleon III tot maarschalk van Frankrijk verheven,
trouwde met een mexicaansch jong meisje uit een
aanzienlijk oud geslacht ; men bouwde allerlei luchtkasteelen, en droomde zelfs van het stichten van
eene nieuwe groote koopstad, die den naam van
Miramar zou dragen, aan de Golf van Mexico. Den
10 April 1865 was• er een jaar verloopen sedert
Maximiliaan de kroon had aangenomen ; er werd
daarom op dien dag eene soort van constitutie aan
het keizerrijk verleend ; 6 Juli (des keizers geboorte(lag) werd eene Mexicaansche akadernie van wetenschappen gesticht (waaraan niets ontbrak dal de
noodige geleerden); 16 Sept. werd de 44e verjaardag
van Mexico's onafhankelijkheid gevierd, en bij die
gelegenheid een standbeeld van den held Morelos
onthuld, aan de afstammelingen van den in 1824
gefusilleerden keizer Iturbide werd de titel van
"keizerlijke hoogheid" verleend, kortom at 't mogelijke
gedaan om den nationalen trots der Mexicanen to
streelen. Van oneindig meer heteekenis echter was
het rampzalige keizerrijk decreet van 2 (of 3) Oct.
1865, waarbij alien, die zich nog niet aan het keizerrijk onderworpen hadden, met boosdoeners en
struikroovers gelijkgesteld werden, alleen met dit
onderscheid, dat ze niet aan den gewonen rechter
overgeleverd, maar, indien ze met de wapenen in de
hand . gevangen werden, voor eenen krijgsraad gebracht en 24 wren daarna doodgeschoten zouden
worden. Dit onverstandige besluit zou 15 Nov. in
working treden ; en ofschoon later die termijn nog
verlengd werd, is en blijft deze maatregel een der
noodlottigste van Maximiliaan's regeering. De macht
der republikeinen was nog verve van geheel gefnuikt ; de meeste Bier lieden waren bezield met de
overtuiging, dat ze voor de onafhankelijkheid van
bun vaderland en voor den vvettigen president hunner republiek streden ; en no die lieden gelijk to
stellen met struiliroovers, met handieten, dat was
the grootste font, die een op een nog ► lles behalve
rotsvast-staanden troon zittende keizer ooit began!"
lion. To meer was that eene grove font, omdat de
»oord-amerikaarische Unie, door de geheele on-
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derwerping van hare zuidelijke Staten een einde aan
den burgeroorlog gemaakt hebbende, thans, nu zij
dus de linden Fulmer had, den door haar als president der republiek Mexico erkenden Juarez krachtdadig hegon te steunen, zoodat clan ook de Inaristen
weder veld begonnen te winnen, terwijl het gouverDement der vereenigde Staten tevens bij Frankrijk
ernstig begon aan te dringen op de ontruinting van
Mexico door de fransche troepen, waarbij niet onduidelijk te verstaan werd gegeven, dat geen europeesche mogendheid zich in de zaken van het vasteland van Amerika tnocht mengen (de befaamde
Monroe-leer), want dat anders de noord-amerikaansche Unie zou moeten hesluiten, zich wederkeerig to
gaan bemoeien met de zaken van Europa's vasteland. Hoe stork de pressie was, door Noord-Amerika
uitgeoefend om te bewerken, dat Juarez niet hanger
tegen Europeanen zou behoeven to strijden, kan
voldoende blijken nit doze twee feiten: 18 Oct. 1865
schreef Dronin de Lhuys, minister van bnitenl.
zaken, aan markies de Montbolon, Frankrijk's gezant
te Washington : heb u reeds in mijne depeche
van 17 Aug. gezegd, dat wij oprechtelijk naar den
dag verlangen, waarop de laatste fransche soldaat
den Mexicaanschen grond verlaten zal, en dat het
kabinet van Washington er toe bijdragen kan, dat
oogenblik to bespoedigen." En in het voorjaar van
1866 waren in Oostenrijk 2000 vrijwilligers your
Mexico aangeworven ; zij bevonden zich reeds aan
boord van het fransche stoomschip Tampico, om
naar de plaats hunner bestemming overgebracht to
worden ; doch op het protest, dat tegen hun vertrek
ingediend word door den mexicaanschen consulgeneraal to Weenen, moesten zij zich (19 Mei) weder
ontschepen, on zij vertrokken niet naar Mexico. Dock
wij loopen de gebeurtenissen to yen vooruit. Wanneer van het Mexicaansche rijk gesproken wordt,
blijft doorgaans de staat Yucatan geheel buiten beschouwing, inweerwil dat die loch daartoe behoort ;
on hij behoorde ook tot het mexicaansche keizerrijk.
Maximiliaan heeft dien staat nooit gezien, even als hij
de knsten van den Stillen Oceaan nooit heeft mogul
aanschouwen ; wel bestond bij hem het voornemen,
om ook Yucatan to leeren kennen, dock zijne reis
derwaarts rnoest telkens uitgosteld worden, totdat
eindelijk keizerin Charlotte hesloot, die reis to doer
zonder harm gemaal. Vergezeld van Ramirez (20
Oct. 1865 afgetreden als minister van buitenl. zaken,
on toen benoemd tot minister van Staat), Escudero
(minister van justitie), generaal Uraga, on een talrijk
gevolg, aanvaardde keizerin Charlotte 6 Nov. 1865
de reis naar Veracruz, waar zij scheep ging ; na cone
zeereis van twee dagen, kwarn zij 22 Nov. in the havenplaats Sisal aan, en bereikte van daar spoedig de
niet ver landwaarts-in .,Tlegene hoofdstad van Yucatan, de stad Merida. Van hies deed zij uitstapjes,
ontving overal de huldiging als keizerin, on keerde
in het laatst van Dec. naar Mexico terng, waar zij de
treurige tijding ontving van den flood hazes vaders,
toning Leopold I van BelgiO; de schok, Wen doze
tijding op haar gemoed teweeg bracht, legde waarschijnlijk de kiem tot de verstandsverbijstering, die
later hij haar uitbrak. En als een bewijs, hoe to republikeinen weder stouter het hoofd begonnen op to
steken, zij bier ter loops aangestipt, dat het belgieche gezantschap, hetwelk tort daarna de troonsheklimming van Leopold 11 aan keizer Maximiliaan
officieel bekend liwani make!), op eenige wren pans
afstands van de hoofdstad Mexico door cone republikeinsche bende word overvallen on nitgeplunderd,
bij vselke gelegenheid zelfs een der tot het gezant-
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schap behoorende officieren doodgeschoten werd.
De fransche armee was in 't begin van 1865 nog
25,000 man sterk ; de gereorganiseerde keizerlijkmexicaansche armee (een hoop troepen, waarop niet
te bouwen viel, met generaals aan het hoofd, die
meerendeels van hetzelfde allooi waren, dat wil zeggen, op wie men zich nooit veilig verlaten Icon), en
daarbij de kleine korpsen europeesche vrijwilligers
laat dit alles eene legermacht bedragen van 50 a 60
duizend man: wat vermocht zulk eene handvol soldaten in een land, waar de guerilla-benden ieder
oogenblik als nit den grond verrezen, en waar de
punten, op welke het tot wezenlijke veldslagen kwam,
500 mijlen en verder van elkander verwijderd laden,
zonder behoorlijke wegen van vervoer ? Wel werd
in 1865 de staat Sonora door de Franschen veroverd,
ten gevolge waarvan ook de onverdedigde staat
Neder-California namens keizer Maximiliaan in bezit
werd genomen ; doch nauwlijks was de keizerlijke
commissaris wetter aan boord van het scrip, dat hem
terug moest brengen naar Mazatlan (November 1865),
of de republikeinsche partij herstelde de republiek
met Pedrino tot president, terwijI de keizerlijke
gouverneur van Neder-California, Felix Gilbert, gevangen genomen werd. In weerwil dat in 1865 op de
republikeinen 4 of 5 groote veldslagen werden gewonnen, en een ontelbaar aantal gevechten werden
geleverd, die meerendeels ten nadeele van de republikeinen afliepen, werd de toestand der Keizerlijken
en der Franschen van dag tot (lag benauwder. Juarez, wiens presidentschap 1 Nov. 1865 ten elude
liep, vaardigde hurt en bondig een decreet nit, waarbij
hij verklaarde, dat hij ter wille van bet vaderland
bet presidentschap eigenmachtig zou blijven waar► einen, zoo fang totdat de Mcxicaansche republiek
van de vreenide overweldiging verlost zou zijn, daar
eerst dan iedereen in de gelegenheid zou wezen (die
thans aan de meeste Mexicanen was benomen) om
over te parr tot bet kiezen van een nieuwen president. Tegen het elude van 1865 was de staat van
zaken als volgt : De zuidelijke staten Oajaca, Tabasco,
enz. aanhoudend verontrust door guerrilla-benden,
die aan de Oostenrijkers schier geen oogenblik verademing gunden. In het binnenland, als altijd, Michoacan onbedwongen. Dicht bij de hoofdstad guerrilla-benden, die zeifs bet 15 urea gaans van Mexico
gelegene Toluca bemachtigden en een korten tijd
bezet bidden. De staat Guerrero under den ouden
Alvarez als immer onafhankelijk. Jalisco rustig. Sinaloa, alleen op de haven na, weder voor de Keizerlijken verloren ; Sonora, daarentegen, met de hulp van
Wilde Indianenstammen in bedwang gehouden. Neder-Californie, een oogenblik voor het keizerrijk in
bezit genomen, weder afgevallen ; Tamaulipas, op de
havens na, door de Republikeinen bezet; en in de
noordelijke staten een warren en woelen, waarin nu
eens de Keizerlijken, dan weer de Republikeinen de
overhand hadden. Die streken, die niet in de macht
der republikeinen waren, namen !neer en meer het
karakter aan van een fransch wingewest ; keizer
Maximiliaan was keizer, mar ►maarschalk Bazaine
was eigenlijk de man, wiens wil in alles doorgedreyen werd, zelfs al druischte die vierkant in tegen
den wil van Maximiliaan. Dit verbeterde er niet op,
toen Frankrijk, door de Vereenigde Staten als het
ware gedwongen, eindelijk tot het besluit kwam
zijne troepen nit Mexico terug te roepen. In Juni
1866 begon maarschalk Bazaine aan de fransche
troepen eene algetneene concentratie-beweging your
te schrijven ; en hoe meer ze zich concentreerden,
des te i,L.achtiger rukteu de republikeinen, die overal
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versterking en aanhang vonden, Yoorwaarts. Dat
Maximiliaan zich na bet vertrek 'van de Franschen
onmogelijk in Mexico staande zou kunnen houden,
was voor ieder, die niet met blindheid was geslagen,
zoo klaar als de dag. De laatste stroohalm, waaraan
men zich vastklampte, was de hoop, dat keizer Napoleon te bewegen zou zijn den termijn, vastgesteld
ter ontruirning van Mexico door de Franschen, te
verlengen. Met deze zending belastte zich keizerin
Charlotte , de kleindochter van Lodewijk Filips ; 8
Aug. 1866 stapte zij, zonder dat iemand haar verwachtte, te St.-Nazaire aan wal, nam den volgenden
dag haren intrek in een hotel te Parijs, en werd
weldra ten gehoore ontvangen bij den man, die op
den troon van haren grootvader zat ; doch al bare
vrouwelijke overredingskracht was hier totaal verspild: het stond bij keizer Napoleon III zoo vast als
eene rots, dat hij zijne troepen geen minuht Langer
ten dienste zou laten van den waggelenden troon
in Mexico, dan bij zijne verbintenis jegens bet kabinet van Washington bepaald was. Radeloos verliet
Charlotte het paleis van den franschen keizer, en
kwam 29 Aug. 1866 als wanhopig op haar kasteel
Miramar aan, dat zij nauwlijks derdhalf jaar te vomit
zoo vol hoop had verlaten. Maar nog eene andere
taak had zij te volbrengen : te Rome moest zij het
Concordaat gaan regelen; het grootste gedeelte van
hare nachten bracht de ongelukkige vorstin door in
het bestudeeren van theologische vraagstukken, en
bereikte 26 Sept. 1866 de Eeuwige Stad. Op hare
reis derwaarts, gewerden haar de ontmoedigendste
tijdingen uit Mexico; en alles te zamen was van die
nitwerking, dat er bij haar onderhoud met den pans
niet Langer aan te twijfelen viel : zij was krankzinnig ;
en is dat op den dag, waarop wij dit schrijven, nog.
In Mexico namen de zaken voor den keizer middelerwijI 'neer en meer eene treurige wending. Door
den uitersten nood gedwongen, daar de clericale partij
aanhoudend voortging al de maatregelen van het
keizerrijk zoowel openlijk als bedektelijk tegen te
werken, had Maximiliaan zich eindelijk zoo goed als
geheel en al in de artnen der clericalen geworpen,
in de ilauwe hoop, wellicht nog door dit middel
zijnen troon staande te zullen kunnen houden. Dock
de prefect van Tlalpam ontdekte weldra eene samenzwering, die ten duel had keizer Maximiliaan en
al de hooge keizerlijke ambtenaren te vermoorden;
de 7e Oct. was vastgesteld ter uitvoering van dat
plan, dat door de ontdekking werd verijdeld : 21
saamgezworenen werden tot den kogel veroordeeld
en doodgeschoten. Daarbij kwam nog de zending
van den franschen generaal Castelnan, die 12 Oct.
1866 te Veracruz aan wal stapte, om offici6e1 aan
Maximiliaan kennis te geven, dat hij niets meer van
Frankrijk te hopes had. Keizer Maximiliaan zond
dezen Jobshode den chef van zijn militair kabinet te
gemoet, om met hem te handelen ; daarop ontbood
hij maarschalk Bazaine bij zich, en betoogde aan dezen de dringende noodzakelijkheid, waarin hij zich
beyond om een besluit te nemen, naar aanleiding
van de zending van Castelnau, die volkomen sloeg
op de verklaring door Seward in Washington afgelegd, dat er op den laatsten dag van dat jaar niet
den fransch soldaat ulcer op mexicaansch grondgebied zou zijn. Zonder formeel afstand van den
troon te doen, gaf Maximiliaan het gansche bewind
over in handen van Bazaine, en vertrok naar Orizaba.
In de hoofdstad ontstond eene groote opschudding,
daar bet vertrek des keizers, met slechts drie escadrons oostenrijksche busaren tot geleide, volkomen
eene vlucht geleek. De ministers boden bij Bazaine
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hun ontslag aan, doch werden door Castelnau, die
22 Oct. in de hoofdstad Mexico aankwam, overreed
om op hunnen post te blijven. ledereen dacht, dat
het mexicaansche keizerrijk thans reeds uitgespeeld
had. Ter reede van Veracruz lag de oostenrijitache
korvet Dandalo gereed, om den vluchtenden aartshertog van Oostenrijk op te nemen, die geen ander
gevolg bij zich had dan zijnen lijfarts, zijn biechtvader pater Fischer en den oostenrijkschen kolonel
Kodolitsch. Al wat Franschman of Mexicaan heette
scheen Maximiliaan van zich gebannen te hebben.
In zijne eenzaamheid weifelde hij tusschen afstanddoen en blijven; en waarschijnlijk zou hij tot het
eerste hebben besloten, indien niet juist in die dagen iets gebeurd ware, dat hem noopte om te volharden. Van hunne gezantschapsposten in Europa
teruggeroepen, landden 10 Nov. 1866 in Veracruz
de tot de clericale partij behoorende generaals Marquez en Miramon. Zij begaven zich dadelijk tot den
keizer, en maanden hem aan, de teugels van het bewind niet neder te leggen. Generaal Miramon deed
vooral uitkomen, hoe hij zelf zich twee jaren lang
als president had weten staande te houden, ofschoon
hij toen niet eens het twintigste gedeelte der hulpbronnen ter zijner beschikking had, waarover Maximiliaan thans nog beschikken kon. En Maximiliaan
besloot eindelijk, te volharden tot den einde. Met
alien mogelijken aandrang deden Bazaine en Castelnau hun uiterste best, om hem tot abdicatie over te
halen, ten einde althans eenigermate nog de eer van
Frankrijk te redden ; maar Maximiliaan's besluit
stond nu onherroepelijk vast : hij wild.e blijven ; en
nu geheel en al, zonder eenig voorbehoud hoegenaamd, wierp hij zich in de amen der clericale partij.
Lares, Marquez en vooral pater Fischer (een geboren
Zwaab, die sedert 15 jaren in Mexico werkzaam was
geweest als missionaris) waren uitsluitend zijne
raadslieden. De clericalen lieten tevens doorschemeren, dat het aan geen ondersteuning in geld ontbreken zou, indien de keizer slechts wilde regeeren
mar hunne inzichten. Door zich dus tot werktuig
te maken van eene partij, plaatste Maximiliaan zich
volkomen op het standpunt der vroegere presidenten : hij werd partijganger, in stede van als keizer
hoven alle partijen te staan. Nog eens gaf hij gehoor
aan de lokstem derzelfde partij, die hem te Miramar
het lokaas was komen brengen ( want juist de roomschkath. geestelijkheid uit Mexico was het, die hem op
Miramar was komen bekend maken, dat de ,overgroote
meerderheid"! der mexicaansche natie hem tot keizer had uitverkoren); dezelfde partij, die ook de
fransche interventie had ondersteund, oindat zij
doordrongen was van het besef, dat hare macht onder een liberaal bewind, als dat van Juarez, voor
goed zou hebben uitgediend ; met Maximiliaan's afreis, begreep zij, zou het laatste uur ook voor hare
heerschappij geslagen zijn, en voornamelijk aan den
rusteloozen aandrang der clericalen moet het toegeschreven worden, dat Maximiliaan doof bleef voor
al de raadgevingen van Castelnau, die zich ongeloofelijk veel moeite gaf, om hem te bewegen het
land te verlaten. De clericale generaals Mejia, Miramon, Marquez en rneer anderen moisten ook, dat hun
!even op bet spel stond, indien zij in handen der
Juaristen vielen, en drongen reeds daarom hij den
keizer aan op volharding. Inmiddels werd NoordAmerika's pressie op Frankrijk hoe langer hoe stet.ker, ja, bijna dreigend. De oorspronkelijke schikking
tusschen de Utile en Frankrijk bepaalde, dat de
fransche troepen Mexico zouden ontruimen in drie
afdeelingen, ul. Nov. 1866, Maart 1867 en Nov. 1867.

Mexico
Doch 22Nov. ontving het gouvernement vanWashington uit Parijs een officieel bericht, dat de keizer van
Frankrijk besloten had, zijne troepen liever in eens
uit Mexico terug te roepen in het aanstaande voorjaar, zoodat het derde gedeelte, dat in November
terug had moeten keeren, insgelijks blijven zou tot
de gelijktijdige algeheele ontruiming. De transatlantische kabel bracht daarop den volgenden dag (23
Nov.) zulk eene kernachtige en krachtige depeche
naar Parijs over, dat Frankrijk alles toegaf, en zich
uitdrukkelijk verbond, dat de algeheele ontruitning
van Mexico door de fransche troepen 1 Maart 1867
zou hebben plaats gehad, hoedanig ook het besluit
van Maximiliaan mocht zijn ; en in Jan. 1867 stak
de transportvloot werkelijk den oceaan over, orn
van de 35,000 indertijd naar Mexico uitgezondene
Franschen terug te halen het overschot, dat aan de
guerrillas en aan de ziekten des lands ontkomen was.
Heeds 13 Jan. had te Veracruz de eerste inscheping
plaats aan boord van het stoomschip vKeizerin Eugenie"; bij decreet van 16 Jan. trok Napoleon de volrnachten in, die aan maarschalk Bazaine verstrekt
waren als bevelhebber van het mexic. expeditiekorps, welk korps bij dat decreet werd ontbonden ;
en 5 Febr. trokken de laatste Franschen Mexico's
hoofdstad uit, en 15 Maart gingen ze te Veracruz
onder zeil. Nog in bet laatste oogenblik deed Bazaine
eene poging om Maximiliaan te bewegen, de kroon
neer te leggen en onder Frankrijk's beschermende
vlag te Veracruz scheep te gaan naar Europa ; cloth
tevergeefs. Intusschen stond Maximiliaan's zaak inderdaad reeds meer dan hopeloos. Naarmate de
Franschen zich geconcentreerd hadden, om nog zooveel mogelijk zonder verder kleerscheuren aan boord
der fransche schepen te komen, naar die mate waren
de Juaristen voorwaarts gerukt, en overal met blijdschap door de ,,groote meerderheid" (in den waren
zin des woords) ontvangen ; en in het begin van
April 1867 was het gansche Mexicaansche keizerrijk
ingekrompen tot de drie steden Queretaro, Mexico
en Veracruz, die echter, alle drie door de republikeinen belegerd, elkander geen hulp konden bieden,
daar de vijand alle gemeenschap tusschen die steden
afgesneden had. Te Queretaro was de keizer zelf ingesloten, met zijne generaals Mejia en Miramon en
omstreeks 8000 man troepen ; in de hoofdstad Mexico
kommandeerde sedert 28 Maart generaal Marquez;
Veracruz werd verdedigd door generaal Zaboada.
Queretaro werd belegerd door 25,000 man, aangevoerd door den juaristischen generaal Escobedo, en
reeds in den nacht van 15 Mei aan hem overgeleverd door den verrader kolonel Miguel Lopez, die
zich had laten omkoopen, om voor 3000 oncen goad
de vesting en zijnen keizerlijken meester over te
leveren in handen van den vijand (zie MAXJMIL1AAN,
di. II, blz. 500, kolorn 2). Nanwiijks waren de Republikeinen meester van Queretaro, of bet gros der
belegeringsarmee rukte op naar de hoofdstad Mexico,
die reeds door het korps van Porfirio Diaz ingesloten
was sedert 18 April ; in Aveerwil van de dapperste
verdediging, viel ook de hoofdstad Mexico in handen der Republikeinen 21 Juni (2 dagen nadat de
ongelukkige keizer Maximiliaan gefusilleerd was);
en Veracruz, waar Zaboada zich sedert April kloek
staande hield tegen de belegeraars, werd 27 Juni
1867 insgelijks aan de Republikeinen overgeleverd,
daar nu de verdere verdediging even roekeloos als
doelloos zou zijn geweest. Zoo eindigde bet Alexicaansche keizerrijk, en de Republiek Mexico was hersteld, met linen president Juarez, die weldra zijne
herbeitoenting of vervanging onderwierp :Ian the nit-
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spraak van het algemeene stemrecht der natie, waardoor hij op dit oogenblik (Nov. 1867) herkozen is
als President. Ziehier de naamlijst dergenen, die in
Mexico het hoogste gezag in handen hebben gehad
sedert 's lands onafhankelijkheid:
lturbide(keizer) 1822-23 Santa-Anna (3maal)1847
1847
Pedro-Anana
Presidenten.
1824 Herrera (opnieuw) 1848
Vittoria
1851
1828 Arista
Pedrazza
1828 Santa-Anna(4maa1)1853
Guerrero
1855
1829 Alvarez
Bustamente
1855
1832 Comonfort
Santa-Anna
Bustamente(opn.) 1836 Zuloaga (Januari) 1858
1841 Juarez van Febr. 1858-67
Paredes
Maximiliaan (keiSanta-Anna (dictat.)1843
zer)
1864-1867
1844
Herrera
1867
Paredes (opnieuw) 1846 Juarez (opnieuw)
Mexico, 2) hoofdstad der Mexicaansche republiek en van het bondsdistrict Mexico, in een dal
tusschen het meer van Tezcuco en dat van Xochiwilco, ter plaatse van het oude Tenochtitlan, dat
1325 gesticht werd door de Azteken ; tijdens de
verovering door Ferdinand Cortez (30 Aug. 1521)
had M. 300,000 (volgens sommigen anderhalf rnillioen) illW. Gedurende de spaansche overheersching
was M. bestendig de residentie der onderkoningen ;
30 Nov. 1828 barstte te M. een verschrikkelijke opstand uit, waarvan honderdert als slachtoffer vielen ;
21 Juni 1867 werd M. door de Republikeinen heroverd ; het telt thans omstr. 205,000 inw., en met
onderhoorigheden (circa 5 vierk. mijl. grondgebied),
waarmede M. het bondsdistrict M. vormt, omstr.
270,000 zielen. — 3) stad in de n.-amerik. Unie,
staat New-York, 29 mijlen ten W. N. W. van Albany ; 5000 inw.
Mexico (Nieuw-), engelsch New-Mexico, een
georganiseerd Territorium der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, grenst ten N. aan Utah en Kansas, ten 0. en Z. 0. aan Texas, ten Z. aan de Mexicaansche republiek, ten W. aan California, is 9914
vierk. mijlen groot, bevolkt met ruim anderhalf millioen menschen (nl. 94,000 inboorlingen van spaansche afkomst of van gemengd spaansch-indiaansch
ras; 20,000 kolonisten, en 37,000 wilde lndianen,
die de nederzettingen der kolonisten dikwijls plachten te overvallen); heeft tot hoofdstad Santa-Fe.
Omstr. 20 mijlen bezuidoosten Santa-Fe verscheidene zoutmeren. Het land is over 't geheel bergachtig, en wordt doorloopen door twee bergketenen, die
het plateau van Nieuw-M. insluiten. De Rio-del-Gila
en de Colorado zijn de voornaamste der rivieren, die
Nieuw- M. slechts karig besproeien : de grond is echter bij uitstek vruchtbaar, overrijk aan veeteelt, en
bevat onuitputtelijke mijnen van edel metaal en van
steenkolen. De wegen, die van Mexico, Texas, Arcansas en Missouri naar California loopen, doorsnijden
Nieuw-M. Dit land werd 1581 ontdekt door de
Spanjaarden, die 1594 aanvingen met colonisatie en
mijn-ontginning, doch 1680 door de Indianen werden verdreven. Na 10 jarenoorlogens werd Nieuw-M.
heroveril door de Spanjaarden, die er meester van
bleven tot op Mexico's onafhankelijkheid (1821); sedert dien tijd maakte Nieuw-M. deal uit van den
Mexicaanschen bondsstaat, doch werd 1846 door de
Noord-Amerikanen veroverd, bij de proclamatie van
generaal Kearny (22 Aug. 1846) formeel verklaard
tot bezitting der n.-amerik. Unie, bij den vrede van
2 Febr. 1848 definitief aan de Vereenigde Staten
afgestaan, en 1850 tot een Territorium der Unie
verheven.
M EXICAANSCIE GOLF.
Mexico (G_A__
if van ). zi m

Ileyerbeer
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Meximieux, stad in 't fransche dept. Ain,
10 uren gaans bewesten Trevoux ; '2000 inw.
Mexique (le), fransche naamsvorm voor het
land Mexico.
Mextitlan, vlek in bet mexicaansche bondsdistrict Mexico, aan de rivier M., 20 mijlen benoordoosten Mexico.
Mey (de), zoo noemen de landlieden het groningsche dorp Uithuizermede.
Mey (Ter-), zoo noemen de landlieden het zuidholl. dorp Ameide.
Meyenburg, pruis. stad, prov. Brandenburg,
'15 mijlen benoordw. Berlijn ; 1700 inw.
Meyendorf (Georg, baron von), russisch reiziger, gesproten nit een ond-adellijk russisch geslacht, waarvan wij reeds vermeld vinden Koenraad
von M., die in 1200 uit Holstein naar de Oostzeeprovincien kwam met de Zwaardridders. De hier
vermelde M. deed eene belangrijke wetenschappelijke reis, en beschreef die in een werk, getiteld:
Voyage d'Oremburg a Boukhara fait en 1820 (Parijs
1826).
Meyenfeld. Zie MAYENFELD.
Meyer (Ernst Heinr. Friedr.), geb. 1 Juli 1791
te Hanover, sedert 1826 prof. der kruidkunde te
Koningsbergen, gest. 7 Aug. 1858 aldaar, heeft zich
inzonderheid naam verschaft door eene uitmuntende
Geschichte der Botanik (4 dln. Koningsbergen 1854
—57). — M. (Georg Friedr. Wilhelm), geb. 1782
te Hanover, sedert 1832 professor te Gottingen,
gest. 19 Maart 1856, insgelijks kruidkundige, is o. a.
bekend als schrijver van eene Flora des Konigreichs
Hannover (2 dln. Hanov. 1832-36).
Meyer (Johann Heinr.), duitsch schilder, geb.
16 Maart 1759 te Stafa aan het meer van Zurich,
werd in Italie bevriend met Gothe, en stierf 14 Oct.
1832 te Weimar als (sedert 1807) directeur der
Teeken-akademie. Men heeft o. a. ook van hem eene
Geschichte der bildenden Kiinste bei den Griechen
(voortgezet door Riemer, 3 dln. Dresden 1824-26).
Meyer (J. H. Louis), nederlandsch zeeschilder,
geb. 1809 te Amsterdam, van 1841 tot 1849 metterwoon gevestigd te Parijs, gest. 31 Maart 1866 in de
nabijheid van Utrecht.
Meyer (Jacob de), veelal Meyerus genaamd,
geschiedschrijver, geb. 17 Jan. 1491 te Vleteren
(toen een vlaamsch, thans een fransch dorp), omhelsde den geestelijken staat, woonde eerst te Yperen, later te Brugge, werd vervolgens pastoor te
Blankenberg, doch stierf te Brugge 15 Febr. 1552.
Het voornaamste werk van M. (opgenomen in de
.Annales sive historian rerum Belgicarum" — Frankfort 1856) verscheen het eerst 1538 in het licht,
getiteld Berton Flandricarum annales.
Meyer von Knonau (Ludwig), zwitsersch
diplomaat, geb. 12 Sept. 1769 te Zurich, gest. aldaar 21 Sept. 1841, heeft naam gemaakt door zijn
Handbuch der Geschichte der schweitz. Eidgenossenschart (2 dln. Zurich 1826-29). — M. v. K.
(Gerold), zoon van den vorige, geb. 2 Maart 1804,
gest. 2 Nov. 1858 als archivaris van 't kanton Zurich, heeft zich door uitmuntende liistor., geogr. en
statist. werken over Zwitserland, alsook op het gebied van munt- en penningkunde, zeer verdienstelijk
gemaakt.
Meyerbeer (Giacomo), eigenlijk Jacob Meyer
Beer, beroemd componist, geb. 5 Sept. 1794 te Berlijn, was een zoon van den rijken israelitischen ban,kier Beer aldaar. Nadat hij met zijne eerste operaas:
Jephtha (1812) en De beide Kalifen (1814) weinig
opgang gemaakt had, omhelsde hij de nieuw-itali-
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Meylan

aansche school van Rossini, en schreef voor verschillende italiaansche theaters eene menigte operaas, o. a.:
Il Crociato, d. i, de Kruisvaarder (1825), en maakte
zoo in Italie naam. Na eene lange pauze kwam hij
te voorschijn met zijn Robert le Diable (1830),
waarmede hij in Duitschland, Frankrijk en geheel
de wereld zijnen naam vestigde, die, behalve door
vele andere compositien, aanhoudend beroemder
werd door de operaas de Hugenoten (1836), de Pro feet
(1859). de Noordster (1854) en Dinorah of de bedevaart naar Ploermel (le Pardon de Ploermel, 1859).
Nog na zijnen dood (April '1864) bracht hij de gansche wereld in rep en roer met zijne opera L'Africaine,
die alom is bewonderd en toegejuicht.
Meylan (G. F.), geb. te Leiden, reeds jong naar
nederl. 0.-Indie vertrokken, maakte zich zoo verdienstelijk, dat hij door het nederl. gouvernement
als opperhoofd naar Japan werd gezonden, welke
betrekking hij eenige haren bekleed had, toes hij,
naar het vaderland terug hopende te keeren, op Java
door eene hevige ziekte aangetast en ten grave gesleept werd (1831). Men heeft een werkje van hem:
Japan, voorgesteld in schetsen over de zeden en gebruiken van dat rijk (Amsterdam 1831).
Meymac, stad in het fransche dept. Correze,
4 uren gaans bewesten Ussel ; 3500 inw.
Meynert Minnes van der Thijnen, de dappere schoolmeester van Koeverden, welke stad door
zijn beleid 1672 van de overweidiging der Munsterschen verlost werd.
Meyrueis, stad in 't fransche dept. Lozere,
ruim 5 uren gaans bezuidw. Florae; 2400 inw.
Meysemburg, of Meisenburg, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 1 cur gaans benoordoosten
Mersch.
Meza (Christiaan Julius de), deensch generaal,
geb. 14 Jan. 1792 te Elzeneur, waar zijn vader (even
als vroeger ook zijn grootvader) geneesheer was. Hij
stamt of van eene oude familie (portugeesche Joden),
die zich omstreeks 1760 in Kopenhagen kwarn nederzetten, en omstr. 1780 het Christendom urnitelsde. Tijdens den aanval der Engelschen (1807)
diende M. bij het wapen der artillerie ; doch zich
bijzonder op taalstudie toegelegd hebbende, nam hij
reeds spoedi , zijn ontslag nit de actieve dienst, eit
bleef tot 184' leeraar eerst hij de Artillerie-school,
ve ► volgens bij de Militaire akadernie. In 1842 weder
in dienst getreden, werd hij 1848 kommandant der
veld-artillerie, stond bij Ilau, Sleeswijk, Nubbel,
Duppel, eu woonde at de gevechten van die dagen
bij, werd. !colonel en brigade-chef, a t omstreeks
de helft van 1849 bekleed net bet kommando op
het eiland Alsen, waar hij 15,000 man (Hider zijne
',eyelet] had. Aan den bloedigen strijd bij Fredericia
(6 Juli) nam hij deel, werd generaal-tnajoor, en
Jan. 1850 chef der gansche artillerie-brigade. Daarop
werd hij ziek, werd later inspecteur-generaal der
artillerie, bevelvoerend generaal in Sleeswijk en
Jutland, luitenant-generaal, 1863 gouverneur van
Kopenhagen, en Dec. van dat jaar opperbevelhebber
over de geheele deensche artnee, ten chide het hoof('
te bieden aan de austro-pruisische overweidiging,
waarin M. zich, na eerier' kloeken tegenstand, wereldberoemd maakte door zijnen aftocht nit het Dannevirk naar het eiland Alsen, waardoor het deensche
leger voor totalen ondergang behoed werd. Aanvanlielijk grievend deswege miskend, mocht M. later de
Voldoening samisen, dat zijn NIS beleid evenzeer in
z, ijn vaderland als in den vreemde naar waarde he00 rdeeld werd, en geeerd en gea•ht shell hij Sept.
18 65 te Kopenhagen.

Miajadas
Mezahab, een der grootouders van Mehetabeel,
de vrouw van den edomitischen koning Hadad ;
Gen. 36: 39 ; I Chron. 1: 50.
_.e
Mezdjerda, rivier in
i Al
Zi M EDZJERDA.
Meze, stad in 't fransche dept. Herault, 8 uren
gaans bezuidw. Montpellier; 4500 ittw.
Mezentius, koning der Tyrrheniers, berucht
door zijne goddeloosheid en zijne wreedheden, werd
door zijne onderdanen weggejaagd, en min de wijk
naar Turnus, koning der Rutulen, en streed met
hem tegen Eneas. Hij verloor zijnen zoon Lausus,
aan wien hij zeer gehecht was, en wilde diens dood
wreken op Eneas, door wien hij echter zelf gedood
werd. Een der wreedheden van M. bestond hierin,
dat hij zijne slachtoffers liet vastbindeu aan lijken,
ow hen zoo te laten sterven.
Mezeray, of Mezerets, gehucht in het fransche
dept. Orne, benoorden Argentan, in de nabijheid van
Ry; naar M.. voerde de familie van den geschiedschrijver Mezeray haren naam.
Mezeray (Francois Ludes de), fransch geschiedschrijver, geb. 1610 te Ry, bij Argentan, gest.
10 Juli 1683 als historiograaf en secretaris der Academie te Parijs, heeft zich beroemd gemaakt door
zijne Histoire de France (3 dln. Parijs 1643 —51 ;
voortgezet tot 1830, Parijs 1839) en door Abrege
chronologique de l'histoire de France (3 din. Parijs
1668; voortgezet 14 din. 1775).
Mezerets. Zie MEZERAY.
Mezetlu, oudtijds Solis, later Pompeiopolis,
stad in aziat. Turkije, in Adana, 8 uren gaans bezuidw. Tarsus, aan de Middell. Zee.
1Viezieres, 1 het oude Macerice, stad in bet
fransche dept. der Ardennen, waarvan bet de lioofdplaats is, ligt aan de Maas, tegenover Charleville,
heeft 4650 inw., en is eene vesting van den tweeden
rang. De armee van Karel V, gekommandeerd door
den graaf van Nassau, belegerde M. in 1521, doch
kon er zich niet rneester van waken ; het werd verdedigd door Bayard. 1)e Pruisen botnbardeerden M.
in 1815. — 2) stadje in 't fransche dept. HauteVienne, 3 uren gaans bewesten Bellac; 1500 inw.
Mezti Tur, marktylek in Ilongarije, aan de
zich in den Kiiros ontlastende Berettyo, 12 mijlen
bezuidw. Debreczin ; 16,000 inw.
Mezzofanti (Giuseppe), geb. 19 Sept. 1771
te Bologna, eerst secretaris der propaganda, vervolgens custos der Vaticaansche bibliotheek, daartia
sedert 1838 kardinaalpriester, gest. 14 Maart 1849,
is wereldberoemd geworden door zijn voorbeeldelooze
begaafdheid oat vreemde tales aan to leeren: in den
laatsten tijd zijns levens verstond en sprat: hij er 58.
Mezobaja, geboorteplaats van Jaiiziel, een van
David's helden ; 1 Citron. 11: 47.
Mezzowo, ook wel geschreven Metzowo, stad
in bet turksche ejalet Janina, ruin] 9 uren gaans
benoordw. Janina; 5000 inw.; geeft haren naant aait
het illezzowa-gebergie (der] Pindus der oude').
Mein, stad in het russische gouvernement
Tsjernigow, 25 rnijlen benoordoosten Tsjernigow,
aan de Soedenka ; 7500 inw.
Mheer, dorp in nederl. Limburg, ander ► all nit
gaans bezuidoosten Maastricht ; 431) inw.
Mhow, stad ill kitsch O. 1. , stoat Indore,
uren gaans bezuiden ]adore, nabij de Vindflya-bergen; 10,000 inw.; inilitair station ; 1 Juli '1857
sloegen flier de sepoys (cipajen) ;Ian het untiten,
hetgeen het begin was van den grooten indischen
opstand.
stad int Spauje,
uren gaans be—

lioordoosten Nierida ; 5500 itivv.

Miako
Miako, eerste hoofdstad van bet Japansche
rijk, ter zuidkust van het eiland Niphon (Nipon);
omstr. 600,000 inw.; is de heilige stad der Japanneezen, met beroemden tempel van Fokosi ; de geestelijke keizer (mikado of dairi) resideert te M., zijn
paleis beslaat eene grondsoppervlakte van derdhalve
mijI; M. is de hoofdzetel der japansche geleerdheid
en het middelpunt van koophandel en nijverheid.
Toen geheel Japan nog voor al wat vreemdeling was
gesloten was, werd alleen aan de Hollanders eens
om de 4 jaren vergund M. te bezoeken en er producten van de nijverheid der Japanneezen te koopen.
Miami, 1) rivier in den n.-amerik. staat Ohio,
in welks midden zij ontspringt, ow na eenen zuidwestelijken loop van 35 mijlen (waarin zij Troy,
Dayton, Miamisburg, Hamilton besproeit) bij Lawrenceburg, 8 uren gaans heneden Cincinnati, in
den Ohio te vallen. — 2) graafschap met 30,000
zielen in Ohio's westelijk gedeelte, wordt besproeid
door den M., en heeft tot hoofdplaats Troy. —
3) graafschap met 12,000 zielen in het middeldeel
van Indiana, wordt besproeid door den Wabash, en
heeft tot hoofdpl. Peroe of Peru. — 4) twee steden
in Ohio, nl.: een met 3000 inw. in 't graafschap Clement, en een met 4000 inw. in 't graafschap Montgomery.
Miamis, Indianen-stam in Noord-Amerika ;
ze behooren tot de Algonkin-familie, en wonen ten
Z. van de meren Michigan en Erie.
Mianeh, of Miana, stad in Perzie, prov. Aderbeidzjan, aan den Sefid-Roed (d. i. Witte Rivier),
16 mijlen bezuidoosten Tabriz (Tauris); 2000 inw.;
te M. stierf Thevenot.
Miaotse, volksstam in het zuidelijk en zuidwestelijk bergland van China ; de M. zijn nagenoeg
geheel -onafhankelijk, en waarschijnlijk van denzelfden stam als de achterindische Laos of Sjan.
Miava, marktvlek in 't hongaarsche comitaat
Neutra, aan de zich in den Moravia ontlastende
rivier M., ligt ruim 8 mijlen benoordw. Neutra ;
9500 inw.
Mibhar, een van David's helden ; I Chron.
11: 38.
Mibsam, 1) zoon van Ismael ; Gen. 25 : 13 ;
I Chron. 1 : 29. — 2) afstammeling van Simeon ;
I Chron. 4 : 25.
Mibzar, een vorst in Edom ; Gen. 36 : 42;
I Chron. I : 53.
Micah. (Giuseppe), ital. geschiedschrijver en
archeoloog, geb. 1780 te Livorno, gest. 28 Maart
1844 te Florence. Voornaamste werken : L'Italia
avanti ii dominio dei Romani (2e druk 8 dln. Florence 1831); Storia degli antichi popoli italiani (2e
druk 3 dln. Flor. 1835-36); Montimenti antichi
(Flor. 1844).
Michel, 1) een der twaalf kleine profeten, profeteerde onder de judeesche koningen Achas en
Hizkia (Jerem. 26 : 18); het Boek M. is in bet 0. T.
opgenomen tusschen dat van Jona en dat van Nahum. — 2) een profeet ten tijde van den israelitischen koning Achab ; I Kon. 22 ; I1 Chron. 18. —
3) een man uit den stam Ephraim, die een afgodsbeeld had ; Richt. 17 en 18. — 4) een zoon van
Mephiboseth ; II Sam. 9: 12; I Chron. 8: 34, 35;
9 : 40, 41. — 5) een afstammeling van Ruben ;
I Chron. 5 : 5. — 6) een zoon van een opperzangmeester ; I Chron. 9 : 15 ; Neh.11 : 17, 22. — 7) een
hoofd der Levieten ten tijde van David ; I Chron.
23: 20; 24: 24, 25. — 8) de vader van een der
hofbeambten van Josia ; II Chron. 34 : 20. — 9) een
leviet ten tijde van Nehemia ; Neh. 10 : 11.
H.

Michael
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Michael, 1) een der in den Bijbel vermelde
aartsengelen, wordt in Johannes' Openbaringen (12 :
7) voorgesteld als overwinnaar in den strijd tegen
den Draak (Satan). In den zendbrief van Judas (vs. 9)
wordt deze M. voorgesteld als worstelende met den
Duivel om bet lijk van Mozes. Ook in het 0. T. (Dan.
10: 13, 21 ; 12: 1) wordt hij vermeld. En in de
roomsch-kath. Kerk wordt zijn naamfeest (Michaelisfeest) gevierd 29 Sept. Door Frankrijk werd M. tot
schutspatroon gekozen, en ook in Rusland staat hij
in hooge eere. — 2) tien verschillende personen, die
M. heeten, worden in het 0. T. vermeld ; Num. 13 :
13; I Chron. 5: 13, 14; 6: 40; 7: 3; 8:16; 12:
20; 27 : 18; II Chron. 21 : 2 ; Ezra 8: 8.
Michael, keizers van Constantinopel, nl.: M. I
(Rangabe), bijgenaamd Curopalatus, was de schoonzoon van keizer Nicephorus, en had door zijne bandelingen in verschillende gewichtige ambten de genegenheid der Grieken gewonnen, zoodat hij bij
Nicephorus' dood (811) met eenparige stemmen
gekozen werd tot diens opvolger. Hij begon zijne
regeering met ondersteuning te verleenen aan de
weduwen en kinderen der krijgslieden, die in de
oorloogen tegen Sarraceenen en Bulgaren gevallen
waren, en beteugelde de buitensporigheden der Iconoclasten, die onder de vorige regeering erg de Christenen hadden vervolgd ; doch reeds spoedig werd
hij aangetast door de Bulgaren, die hem de nederlaag toebrachten. Naar Constantinopel teruggeroepen
door nieuwe onlusten, die daar door de Iconoclasten
werden verwekt, droeg hij het bevel over het leger
op aan Leo den Armenier; doch deze liet zich als
keizer uitroepen (813) en verbande M. naar het
eiland Prote, waar M. de monnikspij aannam en 846
stierf. M. II, bijgenaamd de Stamelaar, geb. te
Amorium in Phrygie, was de gunsteling van Leo den
Armenier, die hem tot patricier verhief. Beschuldigd van samenzwering tegen den keizer, werd M.
in den kerker geworpen ; doch zoodra de keizer vermoord was, werd hij uit de gevangenis gehaald om
den troon te beklimmen (820). Lafhartig en wreedaardig tegenover de vijanden van zijn gezag, liet bij
zich Creta, Apulie en Calabrie ontweld igen, en stierf
ten gevolge van overdaad (829). — M. III, bijgenaamd de Dronkaard, geb. 836, volgde 842 zijnen
vader Theophilus op den troon, onder bet regentschap van zijne moeder Theodora. Zijn oom Bardas,
door hem tot .cesar" benoemd, maakte zich geheel
meester van zijnen geest, en deed hem zijne moeder
vervolgen ; maar bet duurde niet tang of Bardas viel
geheel in ongenade en werd ter dood gebracht (866).
Basilius de Macedonier, medebestuurder des rijks,
liet een einde maken (867) aan het leven van M.,
die om zijne wreedheden verfoeid werd. Under de
regeering van dezen M. ontstond de scheuring tusschen de grieksche Kerk en de latijnscbe, door de
benoeming (858) van den patriarch Photius. —
M. IV, bijgenaamd de Paphlagonier, geboortig uit
Paphlagonie, begon zijne loopbaan als eenvoudig
koopman. Hij beklom den troon van het Oostersche
rijk (1034) door de kuiperijen van keizerin Zoe, die
hem beminde, en die zich, door hem geholpen, ontdeed van haren gemaal, keizer Romanus. Onbekwaam
tot regeeren, liet hij het gansche beleid der staatszaken over aan zijnen broeder Jan, een gesnedene.
Hij voerde niet onvoorspoedig oorlog tegen de Sarraceenen en tegen de Bulgaren. Lit gewetenswroeging werd hij 1041 monnik, en stierf in datzelfde
jaar. — M. V, bijgenaamd Calfatus, zoon van een
scheepskalfater, volgde 1041 zijn oom Michel IV op
den troon. Bevreesd voor de kuiperijen van keizerin
35
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Zoe, zond hij Naar in ballingschap. Het yolk kwam
tegen hem in opstand; men stak hem de oogen uit,
en sloot hem op in een klooster (1042). — M. VI,
bijgenaamd Stratioticus, d. i. de Krijgsman, regeerde
na keizerin Theodora (1056). Om zich den steno
van den senaat en van liet yolk te verschaffen, koos
hij uit hun midden de stadhouders en de voornaamste waardigheidhekieeders des rijks. Hierover gebelgd, kwarnen de officieren der armee in opstand,
en riepen Isaac Comnenus als keizer nit, waarop M.
afstand van den troon deed (1057), om als vergeten
man te gaan sterven. M. VII, bijgenaamd Parapinatius, dus genoemd wegens eene door hem op
het koorn gelegde belasting, was de oudste zoon van
Constantinus Ducas, en werd 1067 als keizer tritgeroepen. Zijne moeder Eudoxia hertrouwd zijnde met
Rornanus Diogenes, deed deze zich tot keizer benoemen ; maar toen Romanus 1071 gevangen genomen was door de Tnrken, beklorn M. den troon weder, om dien andermaal te verliezen in 1078, toen
hij uit Constantinopel verdreven werd door Nicephorus Botoniates, den besten zijner veldheeren,
dien hij beleedigd had. Eerst in het klooster van
Stride opgesloten, werd M. later benoemd tot aartsbisschop van Ephesus. — M. VIII, bijgenaamd
Paleologus, gesproten nit een der aanzienlijkste geslachten in het Oosten. Benoernd tot rijksbestuurder
gedurende de minderjarigheid van Johannes Lascaris, liet hij zijnen pupil de oogen uitsteken en zich
zelven als keizer uitroepen. Hij regeerde aanvankelijk sleeks te Nicea ; doch in 1261 gelukte het hero
Constantinopel te heroveren op Boudewijn II, en
vestigde toen den zetel van zijne regeering in die
stad. Hij deed met veel krijgsgeluk verscheidene
tochten in Griekenland en in den ,:Archipel, sloot
tractaten met de Turken en met de Bulgaren, en
deed al wat hij kon om de scheuring te doen op!louden tusschen de Kerk van het Oosten en die van
het Westen. Hij stierf 1282 op eenen krijgstocht
tegen Thracie, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Andronicus II.
Michael, koning van Polen, geb. 1638, zoon
van Jeremias Wisnowiecki, wojwode van Reussen, en
van moederszijde een achterkleinzoon van Johannes
Zamojski, nam 1669, na de abdicatie van Johan
Casimir, de poolsche kroon aan, doch wist zich niet
te handhaven, zoo min tegenover den hem vijandigen adel als tegenover buitenlandsche vijanden ; aan
sultan Mohammed IV moest hij Podolie en de Ukraine
afstaan, en stierf 10 Nov. 1673 te Lemberg, nadat
zijn opvolger Jan Sobieski op de Turken de overwinning had bevochten bij Choczim.
Michael Attaliates,grieksch rechtsgeleerde
in de tweede heift der 11e eeuw. Van hem is tot ons
gekomen : een dichtstuk van rechtsgeleerden inhoud
en een geschiedkundig werk (uitgeg. door Bekker,
Bonn 1853).
Michael Romanow. Zie ROMANOW.
Michael's Orde. De eerste orde van dezen
naam werd ingesteld 1 Aug. 1469 door Lodewijk XI
ter eere van den aartsengel Michael, den bescherrnheilige van Frankrijk. Het getal der ridders van
deze orde was aanvankelijk beperkt tot 36 ; de koning zelf was hun grootmeester. Door Hendrik III
werd deze orde vereenigd met die van den Heiligen
Geest. Door Lodewijk XIV werd het getal der ridders
gebracht op 100. Aanvankelijk uitsluitend voor leden
van den hoogen 'add bestemd, werd de M. in later
tijd ook verleend aan letterkundigen, advocaten,
geldmannen en beroenide kunstenaars. In '1830 werd
deze M. opgeheven, — Eene andere M. 1721 (of
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29 Sept. 1693) ingesteld door Jozef Clemens, hertog van Beieren en keurvorst van Keulen, tot instandhouding van het roomsch-katholieke geloof, bescherming van de christelijke eer en ter ondersteuning van de verdedigers des vaderlands, kwam 1777
aan Beieren, en is '1837 herschapen in eene orde van
verdiensten voor vaderlandsliefde en nuttige werken.
Michaelis (Johann Benjamin), duitsch dichter, geb. 31 Dec. 1746 te Zittau, gest. 30 Sept. 1772
te Halberstadt. Sammtliche Werken (4 dln. Weenen
'1791).
Michaelis (Joh. Heinr.), geleerd orientalist,
geb. 26 Juli 1668 te Klettenberg in 't graafschap
Hohenstein, gest. 10 Maart 1738 als prof. der theologic te Halle, heeft zich inzonderheid wat het Heb•eeuwsch aangaat verdienstelijk gemaakt. Under
vele andere werken heeft men van hem : De accentibus
Hebrceorum prosaicis (Halle 1695); De peculiaribus
Hebrworum loquendi modis (1702); enz.— M. (Joh.
David), achterneef van den vorige en zoon van een
theol. professor M. te Halle, geb. aldaar 27 Febr.
1717, gest. 22 Aug. 1791 als prof der theologie te
Gottingen, heeft zich als orientalist en geleerde eenen
blijvenden naam verzekerd door zijne werken, van
welke inzonderheid verrneld dient : Das Mosaische
Becht (2e druk 5 dln. Gat. 1776-80).
1Vlichailowski Danilewski (Alex. Iwanowitsj ), russisch generaal en geschiedschrijver, geb.
1790, gest. 1848 te Petersburg, is vooral bekend
door zijne geschriften over de verschillende veldtochten sedert 1806. Complete editie 7 dln. Petersb.
1849-50.
1Vlichaja, 1) de moeder van koning Abia ;
II Chron. 13 : 2. — 2) vijf verschillende manners in
bet 0. T. (II Kon. 22: 12 ; II Chron. 17: 7; Neh.
12: 35, 41 ; Jerem. 36: 11, 13).
Michal, de jougste der twee dochters van Saul
(I Sam. 14: 49), beminde David (1 Sam. 18: 20—
28), die honderd voorhuiden van Philistijnsche mannen aan Saul bracht, ten bewijze, dat hij M. tot vrouw
verdiende. Toen Saul hem naar het levers stond, werd
hij (David) door M. gered (I Sam. 19: 11-17).
Vervolgens werd (I Sam. 25: 44) door haren
vader tot vrouw gegeven aan Palti, in weerwil dat
zij de verloofde was van David, dien zij bleef beminnen (II Sam. 3: 13, 14). Doch hij den intocht
van de Ark uit bur venstcr ziende, werd zij David
gewaar dansende en springende voor de ark, zoodat
al de dienstmaagde ❑ der stad zijne naaktheid konden aanschouwen (II Sam. 6: 20), en toen verachtte
zij hem (I Chron. 15: 29).
Michaud (Jos. Francois), fransch letterkundige, gel). '19 Mei 1767 te Albens in Savoje, had tot
18 Brumaire als royalistisch schrijver veel vervolging
uit te staan, hield zich sedert dien tijd veel met historische nasporingen bezig, en stierf te Passy 30
Sept. 1839. Hij was een aanhanger der Bourbons en
een tegenstander van Napoleon. Voornaamste werken : Histoire des Croisades (6e druk 6 dln. Parijs
1840-48) en Bibliotheque des Croisades (4 dln.
Parijs 183 ► ). Veel opzien verwekte zijn vlugschrift:
Histoire des quinze semaines ou des Cent Jours (1815).
— M. (Louis Gabr.), broeder van den vorige, geb.
1772 te Bourg-en-Bresse, gest. 20 Maart 1858 te
Ternes, dreef in gemeenschap met zijnen broeder
het boekhandelaar-uitgeversvak, en bracht o. a. de
uitgave tot stand (sedert '1811) van de Biographic
universelle.
Michaux (Andre), fransch kruidkundige
reiziger, gel). 1746 to Satory bij Versailles, bereisde
eerst Engeland, bezocht Auvergne met Lamarck en
—
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Thouin, ondernam vervolgens eene reis naar Perzie,
in welk land hij twee jaren (1782-84) doorbracht ;
met schoone verzamelingen keerde hij van daar terug. In 1785 naar de Vereenigde Staten gezonden,
bereisde hij daarvan het zuiderdeel, zoomede de
Lucayo-eilanden, de Hudsonsbaai en Canada. In
1796 in Frankrijk ternggekeerd, ging hij 1800 opnieuw scheep, deed zijne nasporingen op Isle-deFrance en op de kusten an Madagascar, op welk
laatste eiland hij 1802 stierf. Men heeft van hem :
Histoire des chenes de l'Amerique septentr. (Parijs
1801 met 36 pl.); Flora boreali-americana (Parijs
1801, 2 dln. met 52 pl.).
Michee, fransche naamsvorm voor Micha.
Michel, fransche naamsvorm voor Michael.
Michel (Francisque), fransch geleerde, geb.
18 Febr. 1809 te Lyon, sedert 1839 prof. aan de
letterkundige faculteit te Bordeaux, een grondig
kenner van de oud-fransche taal en letterkunde,
heeft zich door een aantal belangrijke werken hoogstverdienstelijk getnaakt: zoo o. a.: Histoire des races
maudites (2 dln. Parijs 1847); Recherches sur le

commerce, la fabrication et l'usage des etoffes de soie,
d'or et d'argenl (dl. 1 en 2, Parijs 1852-1853);
Histoire des hetelleries, cabarets, courtilles etc. (2
dln. Parijs 1854); Dictionnaire de l' Argot (Parijs
1857); Les Basques (Par. 1860); Histoire du commerce
et de la navigation de Bordeaux (dl. 1, Parijs 1867).

Michel Angelo, voluit Michel Angelo Buonarotti, schilder, beeldhouwer en bouwmeester van
den eersten rang, geb. 1474 te Caprese of Chiusi.
Door paus Julius II mar Rome geroepen, beeldhouwde hij daar het mausoleum voor dien paus, hetwelk, ofschoon onvoltooid gebleven, een prachtstuk
is ; in 1508 begon M. aan zijn grootste meesterstuk,
zijne frescoos aan het groote welfdak der Sixtijnsche
kapel, voorstellende het Laatste Oordeel. Zijn laatste
arbeid was de voortzetting van den bouw der St.Pieterskerk te Rome, dien hij zoo ver bracht, dat
reeds dadelijk na zijnen dood (17 Febr. 1563 of
1564) de grandiose koepel voltooid kon worden naar
de door M. ontworpene plans. Hij werd te Florence
begraven in de Kruiskerk, waar hem een prachtig
gedenkteeken opgericht is. Al de werken van M.
onderscheiden zich door de uitdrukking van eenen
majestueus verheven geest. Hij liet ook Gedichten
na, die verscheidene malen herdrukt zijn ; ze werden
het eerst in 't licht gegeven 1623 door zijnen achterneef M. A. Buonarotti, geb. 1558, gest. 1646,
zelf dichter, en schrijver van verscheidene blijspelen. M. A. der Veldslagen of M.-A. Bamboccio,
eigenlijk genaamd Michel Angelo Cerquozzi, een
italiaansch schilder, geb. 1600 te Rome, gest. 1660,
onderscheidde zich aanvankelijk als bekwaam historieschilder, inz. schipbreuken en vooral veldslagen.
Doch naijverig op den opgang, dien hij Pieter van
Laar zag makes in bet zoogenaamde genre der Bambocciaden, legde hij zich uitsluitend daarop toe, en
toonde zich ook daarin een meester.
Michelau, I) marktvlek in 't pruis. reg.-distr.
Breslau, kreis Brieg, aan de Neisse; 1100 inw. —
2) dorp in 't groothertogdom Luxemburg, aan de
Sure, anderhalf uur gaans benoordw. Diekirch ; overvaart tusschen Wiltz en Diekirch.
Michelbuch, fr. Michelbourg, dorp in 't groothert. Luxemburg, 2 uren g. bezuidoosten Diekirch.
Michelet (Jules), fransch geschiedschrijver,
geb. 21 Aug. 1798 te Parijs, sedert 1838 prof. der
geschiedenis aan 't College-de-France en archivaris
des rijks, werd 1850 naar aanieiding van zijne openbare voordrachten ontslagen, en vestigde zich daarop
-

—
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metterwoon in Bretagne. Voornaamste werken zijn:

Histoire de France (14 dln. Parijs 1833-1860);
Histoire de la revolution francaise (7 dln. Parijs

1848-1854); en de herhaalde malen herdrukte:

Precis de l'histoire de France (1833) en Precis de
l'histoire moderne (1833). Dikwijls herdrukt zijn ook
van M.: Des Jesuites (1843); Du pretre, de la femme,
de la famille (1845); Le people (1846); en de talentvolle boeken: L'oiseau (1856); L'insecte (1857);
L'amour (1858); La femme (1859) en Lamer (1861).

Michelet (Karl Ludwig), duitsch philosoof uit
de school van Hegel, geb. 4 Dec. 1801 te Berlijn,
sedert 1829 prof. .der philosophie aldaar. Van zijne
vele werken noemen wij hier enkel: Geschichte der
Menschheit (2 dln. Berlijn 1860).
Michelstadt, stad in Hessen-Darmstadt, prov.
Starkenburg, aan de Miining, 8 a 9 urea gaans bezuidoosten Darmstadt ; 3500 inw.
Michiel, verbasterde naamsvorm voor Michael.
Michielsberg (St.-), 1) voorm. nonnenklooster in Friesland ; zie BAJUM. - 2) het voormalige
klooster den Hem in Zuid-Holland.
Michiels Gestel (St.-), dorp in de Meierij
van 's-Hertogenbosch, anderhalf uur gaans ten Z. Z. O.
van 's-Hertogenbosch, en even ver ten N. 0. van
Boxtel ; 1500 inw.; roomsch-kath. seminarium ;
schermutselingen tusschen de engelsche en fransche
troepen 1794.
Miehiels Klooster (St. ), in de Reformatie
teniet gegane nonnenkloosters : ) te Haarlem, in de
Groote Houtstraat, gesticht 1414. — 2) te Brunnepe
bij Kampen. — 3) te Leiden, achter de voormalige
Lieve-Vrouwe-kerk, tusschen de Haarlemmerstraat
en bet Vrouwenkerkhof.
Michigan, een der noordelijkste staten van
de n.-amerik. Unie, bestaat uit twee schiereilanden,
van welke het grootste zich 61 mijlen ver noordwaarts uitstrekt tusschen de meren Erie, St.-Clair
en Huron ten 0. en het meer M. (dat 71 mijlen
lang, 15 a 16 mijlen breed, en 1053 vierk. mijlen
groot is) ten W.; het andere schiereiland, kleiner
en meer noordelijk, strekt zich uit tusschen het
Bovenmeer ten N. en het Michigan-meer ten Z. De
bevolking van M. bedraagt ruim 750,000 zielen
(waarvan een vierde gedeelte Duitschers); M. is
2645 vierk. mijlen groot, en heeft tot hoofdstad
Lansing ; doch de voornaamste stad in M. is Detroit.
— Oudtijds was dit land bewoond door de Huronen,
die er uit verdreven werden door de Irokeezen. In
de Canadasche oorlogen tusschen Engeland en Frankrijk, maakten zich 1763 de Engelschen meester van
dit land, dat door de Franschen verlaten was ; doch
het kwam reeds 1783 aan de Vereenigde Staten,
aan welke het 1796 moest worden afgestaan. Aanvankelijk heette dit land }Vaine, doch in 1805 ontving het den naam van territorium M.; eerst in 1836
werd het verheven tot den rang van Unie-staat. In
1812 heeft M. veel geleden in den oorlog met Engeland.
Michigan City, stad in den n.-amerik. staat
Indiana, op den zuidoever van het Michigan-meer,
28 mijlen ten N. N. W. van Indianopolis; 3500 inw.;
eindstation van verscheidene spoorwegen.
Michilimackinac, d. i. de Groote Schildpad, dus genoemd naar den vorm, dien het heeft ;
eiland in de zeeengte, die het Huronmeer met het
Michiganmeer in gemeenschap stelt. Op dit eiland
eene stad M. met 1500 inw. en goede haven.
Michilimackinac (de Kleine), rivier in den
n.-atuerik. staat Illinois, valt na een noordwestelijken
loop van omstr. 28 mijlen in de rivier Illinois.
-

-

-
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Middelburg-in-Vlaanderen

Michmas, eene plaats, dikwijls vermeld in den
oorlog van Saul tegen de Philistijnen (I Sam. 13 en
14); ook nog Ezra 2: 27 ; Neh. 7: 31 ; 11: 31 ;
Jezaia 10 : 28.
Miehmetath, een der landpalen van Manasse
en van Ephraim; Jozua 16: 6; 17: 7.
Michoacan. Zie MECROACAN.
Michri, vader van Uzzi ; I Chron. 9 : 8.
Micipsa, zoon van den numidischen koning
Massinissa, met zijne twee broeders buns vaders rill(
geerfd hebbende, bleef daarvan meester alleen, doordien beide zijne broeders stierven. Hij regeerde onder protectoraat van Rome, en voor zijnen flood
deelde hij zijn rijk tusschen Hiempsal en Adherbal
(zijne zonen) en Jugurtha (zijnen neef, dien hij geadopteerd had). De regeering van M. had 30 jaren
geduurd (149-119 v. Chr.).
Mickiewicz (Adam), een gevierd poolsch
dichter en schrijver, geb. 1798 te Nowogrodek in
Litauen, werd 1823 op staatk. vermoedens naar het
binnenland van Rusland gebannen, reisde sedert 1829
buitenslands, werd 1840 aangesteld als prof. der
slawische letterkunde aan het College-de-France te
Parijs, door Lodewijk Napoleon benoemd tot bibliothecaris, en stierf 26 Nov. 1855. De Pisma (d. i.
Gedichten) van M. zijn verscheidene malen herdrukt
(7e druk 4 din. Parijs en Leipzig 1844).
Micronesi6, d. i. Eilandjes, onder deze benaming verstaan de geografen het noordwestelijk gedeelte van Australia (de Marianen,de Carolinen, enz.).
Micuipampa, stad in Peru, 19 a 20 mijlen
benoordw. Truxillo, en 5 mijlen ten N. N. 0. van
Caxamarca; rijke zilvermijnen (de Chota-mijnen).
Midas, koning van dat gedeelte van Phrygie,
dat door den Pactolus besproeid wordt. Gastvrijheid
verleend hebbende aan Dionysus (d. i. Bacchus), gar
hij aan dezen zijnen wensch te kennen, dat alles wat
hij aanraakte veranderen mocht in goud. Dit werd
hem toegestaan. Doch daar nu zelfs alles wat hij in
zijnen mond wenschte te steken in goad veranderde,
begreep M., dat hij eene groote onvoorzichtigheid
begaan had, en verzocht zijnen goddelijken gast om
zijnen wensch ongedaan te maken. Tot dat elude
schreef Bacchus hem een had voor, te nemen in den
Pactolus, welke rivier sedert dien tijd goad in haar
slib medevoerde. Volgens eene andere legende was
M., omdat hij aan het Iluitspel van god Pan de voorkeur gegeven had boven dat van Apollo, door laatstgenoemden god gestraft met twee ezels-ooren (Midasooren).
Middagt, voormalig landschap in de prov.
Groningen, was oudtijds (10e eeuw) een graafschap,
en bevatte de tien dorpen Ezinge, Feerwert, Garnwert, :Oostum, Fransum, de Ham, Aduard, Wierutn,
Dorkwert en Hoogkerk.
Middel, in samenstellingen zooveel als het
middelste gedeelte, zoo bijv.: Middel-Europa,MiddelAzie, Middel-Afrika, Middel-Amerika, waarvoor ook
dikwijls Centraal-Amerika, enz. aangetroffen wordt.
Middel-Duitschland is de algemeene hemming
waaronder men te verstaan heeft : het koninkrijk en
de hertogdommen Saksen, de Schwartzburgsche en
reussische landen, Keurhessen en Hessen-Darmstadt,
Nassau en Waldeck. — Middel-Franker, enz.; zie
Middel-Tibet, zooveel als Ladak.
\IITTEL.
Middelaar, een vroeger aan Proisen behoord
hebbend dorp in nederlandsch Limburg, 1 uur gaans
bezuidoosten Mook; 230 inw.
Middelbert, dorp in de prov. Groningen, 1
nor gaans beonsten de stad Groningen ; en 10 minuten gaans bezuiden het Damsterdiep; 120 inw.; het

sterke kasteel van bet adellijk geslacht der Groenenbergen ging hier in de 13e eeuw teniet.
Middelburch, oude spelling voor Middelburg.
M, Walachrice = Middelburg op Walcheren.
M. Westfrishe ; een kasteel Middelburg in Kennemerland, prov. Noord-Holland.
Middelburg, I) stad op het zeeuwsche eiland
Walcheren en hoofdplaats der prov. Zeeland, ligt
5 kwartier gaans benoordoosten Vlissingen en bijna
even ver bezuidwesten Veere, nagenoeg in het midden des eilands (vandaar de naam M.), en heeft
16,000 inw.; het staat door een bevaarbaar kanaal
in gemeenschap met de Westerschelde. Het eerste
ontstaan van M. ligt in de onzekerheid. Het minst
waarschijnlijk is het gevoelen van hen, die M. gesticht willen hebben door den romeinschen veldheer
Metellus, en die het daarom Metellusburg noemen.
Het aannemelijkst is de lazing van hen, die omstreeks
de 5e of 6e eeuw de stichting vermelden van eenen
burg midden op 't eiland,endaarom Medium Castruin
of Medioburgunz geheeten. Zooveel is zeker, dat M.
reeds in de 12e eeuw bekend stood als eene vrije
stad, die in 1312 met muren en gemetselde wallen
omringd werd. Van de groote menigte vermaarde
personen, die te M. geboren zijn, zullen wij er slechts
enkelen noemen : verscheidene leden van 't aanzienlijke geslacht Boreel, Reinier de Klerk (gouverneurgent. van nederl. 0. 1.), de twee broeders Haringsma
(beiden vice-admiraal), de grootvader van Pietje
Boddaert, de schilder Joh. Koekkoek, de brillenmaker Zacharias Jansen, de geleerde Cornelia Leydekker, enz. Tweemaal werd M. in den vroegsten
tijd van zijn bestaan door brand vernield: eens in 't
laatst der 13e eeuw, en andermaal 22 Oct. 1492. In
't begin der 14e eeuw begon men te M. schepen te
bouwen voor buitenlandsche rehening. In 1303 na
een beleg van 10 dagen bemachtigd door de Viamingen, 1304 aan hen ontweldigd door die van
Zierikzee. In 1478 werd aartshertog Maximiliaan te
M. plechtiglijk gehuldigd als graaf van Zeeland ;
1488 bezocht hij M. nogmaals als Roomsch koning ;
1505 kwam Maximiliaan's zoon met zijne gemalin
Johanna eenigen tijd te M. doorbrengen voor hun
vertrek naar Spanje, waar zij den troon gingen beklirnmen. In 1574 (18 Fehr.) ging M. aan den pries
van Oranje over, na bijna twee maanden hardnekkig
door de Spanjaarden verdedigd te zijn ; gedurende
dit beleg stierven te M. 1566 menschen. In 1795
rukten de Franschen M. binnen ; van 1 Aug. 1809
tot Dec. van dat jaar was M. bezet door de Engelschen, doch kwam weder in hander der Franschen,
die krachtens bet tractaat van '16 Maart 1810 het
eiland Walcheren in bezit namen ; 1 Mei 1814 werd
M. door de Franschen ontruimd.
Middelburg, 2) dorp in Z.-Holland,vijfdhalf
uur gaans bezuidoosten Leiden ; 250 inw.— 3) voormalig kasteel in Kennemerland, een kwartier gaans
benoordoosten Alkmaar, 1286 gesticht door Floris V
ter betengeling van de West-Friezen, werd 1491
vernield door het Kaas- en Broodsvolk ; wederom opgebouwd, werd het 1517 platgebrand door den Zwarten hoop.
Middelburg, 4) eiland op de reede van Batavia, bewesten het eil. Amsterdam. — 5) eiland in
de Zee van Celebes, benoordw. het eiland Celebes.
Middelburg in Vlaanderen,eene voormange heerlijkheid, 18 April 1617 verheven tot een
graafschap, dat 1794, bij den inval der Franschen in
ors land, ophield te bestaan. De stad M.—i.—V.,
even als de heerlijkheid, kerkelijk onder Heille, (loch
in eigendorn toebehoorende aan de abdij van Nliddel-
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Middeleellwen

Middleton

burg in Zeeland, lag buiten de tegenwoordige grenzen van ons land, doch zoo dicht daarbij, dat de
wallen dier stad langs die grenzen liepen. De heerlijkheid lag ten deele op nederl. grondgebied.
Middeleeuwen, de tien eeuwen, die in de
geschiedenis het tijdvak vormen tusschen de Oude
Geschiedenis en de Nieuwe Geschiedenis ; gewoonlijk rekent men het tijdvak der M. aan te vangen

Egelsche Zee en de Zee van Marmora), beslaat de M.
eene oppervlakte van 47,500 vierk. mijlen, met andere woorden eene lengte van 515 mijlen, bij eene
gemiddelde breedte van 80 mijlen (de grootste breedte
is 240 mijlen). De voornaamste rivieren, die zich in
de M. ontlasten, zijn : (uit Afrika) de ; (uit
Europa) de Etsch, de Po, de RhOne en de Ebro. De
voornaamste gedeelten der M. zijn : de golf van Valencia, die van Lyon, die van Genua, de Tyrrheensche
Zee, de Adriatische Zee, de Ionische Zee met de golf

met den ondergang van het Westersch-romeinsche
rijk (476 na Chr.) en loopende tot op de ontdekking van Amerika (1492) of tot op de Kerkhervorming (1517). Het gevoegelijkst splitst men het tijdvak der M. in drie tijdperken, nl.: 1) van den val
van het Westersch-rom. rijk tot de weder-ontbinding der Carotingische monarchie ; dit tijdperk kenmerkt zich door den voortdurenden strijd tusschen
de nude romeinsche en de nieuwe germaansche
elementen des levens ; in den staat vormt zich het
keizerschap en het daarmede samenhangende leenstelsel, waarmede zich de aristocratie ontwikkelde,
die zoowel voor de vorsten als voor de volken gevaarlijk werd. De pauselijke macht, aan het hoofd
der hierarchie, begon zich te verhetfen. 2) Het tweede
tijdperk, van den ondergang der Carolingische monarchie tot in de 13e eeuw, kenmerkt zich door het
in macht toenemen der steden, die tot rijkdom en
aanzien geraken en een zeker evenwicht in het Leven
roepen tusschen het koningschap, de aristocratic en
het yolk. De strijd van die verschillende machten
doet stedenbonden, landvreden en veemgerechten
ontstaan. De hierarchic bereikt haar toppunt ; doch
tracht zich tevergeefs meester te maken van het
hoogste gezag in de europeesehe wereld. De aristocratie veredelt zich door hoogere beschaving en
neiging tot de dichtkunst, welk een en ander later
ook op den burgerstand overgaat. TerwijI in Duitschland en Italie eene nieuwe beeldende kunst ontwaakt,
en de historiographic in de landstaal aanvangt, beweegt zich de philosophic, als scholastica, slechts in
ongeevenredigde en verwarde vormen. 3) In het
derde tijdperk, van het einde der 13e tot het begin
der 16e eeuw, ontwikkelen zich de standen tot hooger en meer algemeene vri,jheid ; de invloed der
aristocratic vermindert, de burgerstand treedt meer
en meer op den voorgrond ; een aantal gewichtige
uitvindingen, zooals van bet buskruit en de bockdrukkunst, en de ontdekking van Amerika zetten
aan dit tijdperk luister bij, en de macht der hierarchic word t gestadig minder tegenover de door nieuwe
beschaving aanhoudend machtiger wordende oppositie, zoodat tegen het einde van dit tijdperk de
kenmerkende eigenschappen der M. zoo goed als geheel verdwijnen.
Middelfart, stad op het deensche eiland Funen, aan den Belt ; 2150 inw.; haven ; overvaart naar
Jutland.
Middelharnis, dorp op het eiland Goereeen-Overflakkee, prov. Zuid-Holland, even beoosten
Sommelsdijk ; geteisterd door watervloed 26 Jan.
1682, door brand 4 Juni 1778.
Middelie, dorp in Noord-Holland, drie kwartier gaans noordwestelijk ten W. van Edam ; omstr.
350 inw.
Middellandsche Zee, lat. Mediterranean'
mare of Internam mare, nit een historisch oogpunt
de belangrijkste zee der aarde, tusschen Europa,
Azie en Afrika, in het middelpunt der Oude Wereld,
staat door de Straat van Gibraltar in gemeenschap
met den Atlantischen Oceaan, en door den Bosporus
met de Zwarte Zee. Met inbegrip van de zeeen, die

deel van de M. uitmaken (de Adriatische Zee, de
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van Taranto en de golf van Corinthe of Lepanto, de
Egeische of Grieksche Zee, de Hellespont of Straat
der Dardanellen, de Propontis of Zee van Marmora,
de golf van Smirna, die van Adalia en die van Skanderoen, en de Groote en Kleine Syrte. De voornaamste
eilanden in de M. zijn : de Balearische eill., Corsica,
Sardinie, Sicilie, Malta, de Ionische eill., de Dalmatische eill., de Grieksche archipel, Creta of Candia,
Bhodus en Cyprus.
1Vliddelrode, dorp in de Meierij van 's-Bosch,
2 uren gaans oostelijk bezuiden 's-Bosch ; 1170 inw.;
werd 1512 platgebrand door de Gelderschen.
1VEiddelstum, dorp in de prov. (en vierdhalf
uur gaans benoordoosten de stad) Groningen; 600
inw.; is zeer oud, en komt onder den naam van
Mitilistenheim reeds in de ,, traditiones Fuldenses"
voor ; het is de geboorteplaats van den veldoverste
Barthold Entes van Mentheda, die bij 't beleg van
Groningen sneuvelde 27 Mei 1579.
Middelwijk, oude naam der stad Zwolle.
Middeizee (de), of het Boerdiep, voormalige
zeeboezem, die de prov. Friesland in twee bijna gelijke deelen scheidde (Oostergoo en Westergoo).
Door lengte van tijd is de M. geheel aangeslibt en in
vruchtbaar land herschapen, dat thans de rijke grietenij het Bildt (zie dat art.) met de aangrenzende
zoogenaamde Nieuwlanden vormt.
1Viiddendorff (Alex. Theod. von), natuurkundige en reiziger, geb. 1815 in Lijfland, eerst
prof. der zoologie te Kiew, sedert 1845 lid der akademie te Petersburg, gaf, behalve eene reeks van verdienstelijke zoologische werken, in het licht de beschrijving van eene reis door het verste woorden en
oosten van Siberie (4 din. Petersburg 1847-57),
waarin o. a. boogstmerkwaardige bijzonderheden
aangaande de Jakoeten.
Middewalde, oude naam van Midwolde.
1Viiddin, stad van Juda, in de woestijn ; Jozua
15: 61.
Middlebury, I) stad in den n.-amerik. staat
Vermont, aan de Otter-Creek, 7 mijlen bezuidw.
Montpelier ; 4000 inw. — 2) stad in den n.-amerik.
staat New-York, 45 mijlen bewesten Albany; 2000
inwoners.
Middlefield, stad in den n.-amerik. staat
New-York, 12 mijlen ten W. Z. W. van Albany;
8500 inw.
Middlesborough, stad in het engelsche
graafschap York, anderhalf uur gaans ten 0. N. 0.
van Stockton; rivierhaven aan de Tees, nabij hare
uitwaterinr, ; 8000 inw.
Middlesex, graafschap in Engeland, met de
hoofdstad Londen tot boofdplaats (waarvan echter
een gedeelte tot het graafschap Surrey behoort), is
ruim 13 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 2,206,000
zielen.
Middleton, fabriekstad in 't engelsche graafschap Lancaster, 2 uren gaans benoorden Manchester; 5800 inw.
Middleton (Conyers), engelsch godgeleerde
en geschiedschrijver, geb. 1683 te Richmond, gest.

Middletown

hierde

28 Juli 1750 als prof. te Cambridge. Voornaamste
werk: The history of the life of Cicero (2 dln. Londen 1741; 3 dln. Londen 1801). Ook verdienen van
M. melding : Miscellaneous works (4 dln. Londen
1752-57).
Middletown; verscheidene steden in de n.amerik. Unie, o. a. in Connecticut, aan den Connecticut, 6 uren gaans bezuiden Hartford ; 9000 inw.;
Wesleyaansche universiteit.
Middlewich, stad in 't engelsche graafschap
Chester, aan den Weaver, 7 uren gaans beoosten
Chester; 4500 inw.
Midea, stad in het oude Griekenland, in Argolis, benoordoosten Tiryns. De Spartanen behaalden
hier 367 v. Chr. op de Arcadiers en Argieven de
overwinning zonder tranen, zoo genoemd omdat de
overwinnaars geen enkel man daarvoor verloren
hadden.
Midgard, in de noordsche mythologie de Aarde,
die omkronkeld was door de Midgardslang.
Midhuizen, het gron. dorp Meethuizen.
Midhurst, het oude Mida, marktvlek in het
engelsche graafschap Sussex, ruim 4 uren gaans benoorden Chester ; 6000 inw.
Midi (Canal du), of Kanaal van Languedoc,
somwijlen ook Kanaal der Twee ZeeOu (Canal des
Deux-Mers) genaamd, een kanaal in bet zuiden van

Midnapoer, Midnapore, district in bet britsch
0. I. presidentschap Bengalen, is 189 vierk. mijlen
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Frankrijk, waardoor de Atlantische Oceaan in gemeenschap staat met de Middellandsche Zee; het
begint in 't fransche dept. Haute-Garonne op den
rechteroever der Garonne, een half uur gaans bene-

den Toulouse, loopt in zuidoostelijke richting, komt
in het dept. Aude, neemt dan eene oostwaartsche
richting, en loopt bij Marseillan nit in den vijver van
Than (dept. Herault). Dit kanaal, voor de handelsbew.eging in het zuiden van Frankrijk van zooveel
belang, werd reeds ontworpen onder de regee
van Frans I, doch kwam eerst tot stand op bevel in
Colbert, onder de regeering van Lodewijk XIi er
werd ruim 15 jaren aan gewerkt (1666-1681 —
M. (Dent du), een 10,107 vt. hooge pick der !ster Berner-Alpen, in Walliserland. — M. (Pic
een 8960 vt. hooge pick der Pyreneen, in bet f nsche dept. Basses-Pyrendes.
Midia, een der koninkrijken van het oude lerland, vormde eerst een op zich zelven staand rijk,
en werd later vereenigd met Lagenia (Leinster): het
rijk M. was ongeveer de tegenwoordige twee graafschappen Meath.
Midiah, of Midzjeh, 't oude Salnzydessus, stad
in europ. Turkije, in Roeinelie, 13 mijlen benoordw.
Constantinopel, aan de Zwarte Zee.
Midian, of Madian, een der zonen, die Abraham bij &tura verwekte (Gen. 25 : 2, 4; 56 : 35 ;
I Chron. 1 : 32, 33 ; Ps. 83 : 10; Jezaia 10 : 26 ; 60 :
6 ; Hab. 3: 7); werd de stamvader der Midianielen
CAC MADIANIETEN en MADIAN).
-.IDSLAND.
Midland. Zie m
Mid--Lothian, of Edinburgshire, het graafschap Edinburg, een der drie graafschappen, die van
het schotsche landschap Lothian gevorrnd zijn. Zie
LOTHIAN.
Midlum, oudtijds Midlanra, dorp in Friesland,
een half uur gaans beoosten Harlingen; 650 inw.;
bezuidoosten M. lag het klooster Ludingakerk, dat
1516 verwoest werd ; in 1571 werd op het hoof('
van zekeren Melchior, een wever nit M., 50 golden
gesteld, als premie voor degenen, die hem 't zij levend
of dood aan de Justitie overleverden : de misdaad van
died Melchior was, dat hij de Hervorrnde leer omhelsd had.

groot, heeft 666,500 bewoners, en tot hoofdplaats
de stad M. met 7000 inw., 14 a 15 mijlen ten

W. Z. W. van Calcutta.

Midouze, rivier in Frankrijk, ontstaat bij
Mont-de-Marsan (dept. Landes) nit de samenvloeiing
van den Midou en de Douze, en valt beneden Torsos
in den Adour.
Midrecht, oude naam van Mijdrecht.
Midroe, lat. Medianum Castellum, stad in Al-

genie, ruim 28 mijlen bezuiden Algiers, aan de rivier

M., die nit den Atlas komt, en zich in bet Titterimeer outlast.

Midsland, of Midland, noord-hollandsch dorp
op het eiland Terschelling ; 370 inw.
Midway, plaats in den n.-amerik. stoat Georgia,
graafschap Baldwin; 300 inw.; sedert 1838 de
Oglethorpe universiteit.
Midwolde, I) dorp in de prov. Groningen,
5 kwartier gaans benoordw. Winschoten ; 1600 inw.
— 2) dorpje in de prov. Groningen, een kwartier
gaans benoorden de Leek ; 170 inky.
Midwoud, dorp in de Vier-Noorderkoggen,
prov. Noord-Holland, 2 uren gaans benoorden Hoorn ;
160 inw.; werd 1517 door de geld ersche Friezen
gebrandschat met 150 gulden, die de pastoor betalen moest om het dorp te redden, want de dorpelingen waren te arm.
Miechow, stad in 1 poolsche gouvt. Radom,
9 rnijlen bezuidw. Kielce; 1800 inw.; de omstreken
van M. rnoeten veel overeenkomst hebben met die
van Jeruzalem.
Miecislas, of Mieczyslaw, hertogen of koningen
van Polen : M. 1 regeerde van 962 tot 992. Omstr.
965 omhelsde hij het Christendom, op aanhouden
van zijne vrouw Dombrowska, dochter van den boheemschen koning Boleslas I; hij verbood de afgodendienst in Polen. M. II, zoon van Boleslas
Chrobry en kleinzoon van den vorige, volgde 1025
zijnen vader op, en verloor een gedeelte van diens
veroverde landen. Zoo ontstonden de vorstendommen Mecklenburg, Brandenburg, Holstein, Lubeck,
enz. Hij werd krankzinnig, ten gevolge van zijn losbandig levensgedrag, en stierf te Posen 1037. —
M. III, bijgenaanid de Oude, regeerde van 1139
tot 1177, en werd toen van den troon verdreven
wegens zijne dwingelandij ; Casimir II volgde hem
op. Na vele vergeefsche pogingen, gelukte het M. III
eindelijk slechts eenen korten tijd your zijnen dood
weder op den troon van Polen te komen ; hij stierf
1202.
Miedum, voormalig nonnenklooster in Friesland, grietenij Franekeradeel, tusschen Tjum en
Franeker, was gesticht in de 12e eeuw, doe!) werd
door den verschrikkelijken watervloed van Dec.
1287 derwijze verarmd, dat de 53 nonnen °vergebracht werden naar de kloosters Lidlurn en 13ajuni;

sedert was M. een uithof van het klooster Lidlum,
en werd. even als dat en vele andere, 1572 geheel
verwoest.
Miedzyrzec, stad in het poolsche gouverneui I .
Lublin, aan de zich in den Bug ontlastende Zna,
5 mijlen bezuidoosten Siedlec ; 5000 inw.; kasteel
der prinsen van Czartoryiski.
Mierde, twee dorpen in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1) Hooge-Miertle, aan het beekje de
Hilver, 5 uren gaans bewesten Eindhoven ; 120 inw.;
werd 1702 door de Franschen uitgeplunderd. —
2) Lage-Mierde,een kwartier gaans dichter bij Eindhoven dan bet vorige; 80 inw.

Dlijas

Mieroveit
Mierevelt (Mich. Janszoon), nederl. portretschilder, geb. 1568 te Delft, gest. 27 Aug. 1641. —
M. (Pieter), zoon van den vorige, ook portretschil-
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omdat hij tang te Rome had doorgebracht, is beroemder dan Nicolas; hij was geb. Nov. 1610 te
Troyes, werd door Lodewijk XIV tot hofschilder benoemd, werkte op St.-Cloud en te Versailles, en stierf
51 Mei 1695.
Mignet (Francois Auguste Alexis), fransch geschiedschrijver, geb. 6 Mei 1796 te Aix, werkte

der, geb. 1596, gest. 1632.
lithe/is (Frans van), bijgenaamd de Oude, beroemd hollandsch genre-schilder, geb. 16 April 1635
te Delft, gest. 12 Maart 1681 te Leiden, liet twee
zonen na, die insgelijks naam gemaakt hebben, nl.:
M. (Jan van), geb. 17 Juni 1660, gest. 17 Maart
1690 te Rome, en M. (Willem), geb. 1662 te Leiden, die niet alleen in het yak zijns vaders, maar
ook in historie-stukken uitmuntte, een aanzienlijk
vermogen bijeen spaarde, en 1747 stierf. M.
(Frans van), bijgen. de Jonge, zoon van Willem,
geb. 24 Dec. 1689 te Leiden, streefde als schilder
zijn vader en zijn grootvader op zijne, en maakte
zich tevens verdienstelijk als munt- en penningkundige en geschiedschrijver. Hij stied 22 Oct. 1763.
Men heeft o. a. van hem : Bisschoppelijke munten en
zegelen van Utrecht (Leiden 1726); Historie der
Piederlandsche vorsten (Amst. en 's-Hage, 3 dln.
in fol. 1732); Groot charterboek der graven van Holland en Zeeland en Heeren van Friesland (4 din. in
fol. Leiden 1753-56).
Mierlo, dorp in de Meierij van 's-Hertogenbosch, aan het beekje de Mierle, 1 uur gaans bezuidw. Helmond, en 2 uren g. heoosten Eindhoven :
omstr. 1000 inw.
Mieroslawski (Lodewijk), geb. 1814 te Nemours in Frankrijk, streed 1831 in de poolsche nationals armee, hield vervolgens verblijf te Parijs,
werd, als een hoofdleider van den poolschen opstand
van 1846, in het Polen-proces te Berlijn 1847 ter
dood veroordeeld, Welk vonnis bij gratie veranderd
werd in kerkerstraf; in Maart 1848 op vrije voeten
gekomen, stelde hij zich in bet Posensche aan het
hoofd der opstandelingen, waarmede hij bij Miloslaw
eene overwinning bevocht op de pruisische troepen.
Naar Parijs teruggekeerd, werd hij door de democratische revolutie-partij als kommandant naar Sicilie
gezonden, en 1849 als opperbevelhebber der revolutionaire armee naar Baden geroepen. Toen de Badensche opstand onderdrnkt was, leefde M. eerst stil
te Versailles, vervolgens te Parijs, totdat de Poolsche
opstand van 1863 hem weder voor eenen korten tijd
naar Polen riep. Van M.'s histor. werken verdienen
inz. melding : Histoire de la revolution de Pologne
(3 dln. Parijs 1836-37); de in 't Duitsch vertaalde
Kritische Darstellung des Feldzugs von 1831 (2 dln.
Berl. 1847); Powstanie poznanskie (Posen 1853); enz.
Mies, of Silberstadt, stad in den boheemscben
kreis Posen, aan de rivier M., ruim 6 uren gaans
bewesten Pilsen; 3600 inw.; zilverhoudende loodmijn.
M
Mifkad. Zie -IPHKAD.
Migdal Eder, in de nabijheid van deze plaats
sloeg de aartsvader Jacob met zijn gezin zijne tenten
op, nadat hij Rachel begraven had ; en bier werd
zijn bijwijf Bilha hem ontrouw, en liet zich beslapen
door zijnen zoon Ruben ; Gen. 35 : 21.
11^ igdal El, stad in stam Naphtali ; Joz. 19 : 38.
Migdal Gad, stad in stam Juda ; Joz. 15: 37.
Migdol, een der eerste legerplaatsen van de
Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte; Exod.
14: 2: Num. 33 : 7; Jerem. 44:1 ; 46: 14.
Mignard (de gebroeders), twee fransche schilders, ni.: M. (Nicolas), geb. 1608 te Troyes in
Champagne, bezocht Italie, vestigde zich toen te
Avignon, trad daar in den echt (vandaar zijn toenaam
Mignard d' Avignon), werd om in de Tuilerien te
werken door Mazarin naar Parijs geroepen, en stierf

sedert 1821 met Thiers te Parijs in de Journalistiek,
werd na de Juli-omwenteling staatsraad en archivaris bij het ministerie van buitenl. zaken, doch leefde
ambteloos sedert den staatsgreep van 2 Dec. 1851.
De rneeste zijner werken zijn verscheidene malen
herdrukt ; de voornaamste zijn : Histoire de la revolution francaise (2 dln. Parijs 1824); Histoire de Marie
Stuart (2 dln. Par.1850); Antonio Perez et Philippe if
(Parijs 1845); Charles Quint, son abdication, son
sejour et sa mort aumonastere de Yuste (Parijs 1854).
Mignot (Jacques), banketbakker te Parijs, rue
de la Harpe, vermaard geworden door Boileau's satire:
Car Mignot, c'est tout dire, et, dans le monde entier
Jamais empoisonneur ne sut mieux son métier.
Om zich daarover te wreken, liet M. eene satire van
Cotin tegen Boileau zoo drukken, dat hij er zakjes
van maken kon, waardoor zijn winkel een verbazenden toeloop van koopers trok, en hij spoedig rijk
werd.
Mignot (Vincent), fransch letterkundige, neef
van Voltaire, geb. te Parijs 1730, gest. 1790, had
den geestelijken staat omhelsd. Men heeft o. a. van
hem: Histoire de l'imperatrice Irene (1762); Hist.
de Jeanne I, reine de Naples (1764); Hist. des rois
catholiques, Ferdinand et Isabelle (1766); Hist. de
l'Empire Ottoman (1771).
Migron, een der legerplaatsen van Saul, in zijn
veldtocht tegen de Philistijnen ; I Samuel 14 : 2;
Jezaia 10: 28.
Miguel (dom Maria Evarist), geb. 26 Oct. 1802,
derde zoon van koning Johan VI van Portugal, werd
na den dood zijns vaders (1826) door de absolutistische partij beschouwd als de rechtmatige troonopvolger, naardien zijn oudere broeder, dom Pedro,
als keizer van Brazilie, de portugeesche kroon niet
dragen konde. Dorn Pedro aauvaardde echter die
kroon, doch deed afstand daarvan ten behoeve van
zijne dochter donna Maria da Gloria, en koos dom
M. tot hares gemaal en tot regent of rijksbestuurder.
Dom M. legde den eed op de constitutie af, verioofde
zich met zijne nicht, en aanvaardde Febr. 1828 het
regentschap, waarop hij onverwijld de Cortes ontbond, de vroegere Cortes bijeenriep, en zich door
deze tot wettigen koning van Portugal liet benoemen. In 1832 echter trad dom Pedro met geweld
van wapenen tegen zijnen broeder op, overwon hem,
en M. zag zich genoodzaakt 26 Mei 1834 de capitulatie van Evora te teekenen, waarbij hij afstand
deed van den troon en zich verbond, den portugeeschen grond niet meer te zullen betreden. Sedert
1854 Meld hij meestal verblijf te Rome tot 1851,
toen hij (24 Sept.) in den echt trad met prinses
Adelheid van Lowenstein- Wertheim-Rosenberg (geb.
3 April 1831), en sedert dien tijd bewoont hij met
zijne vrouw het kasteel Heubach bij Miltenberg.
Mijamin, vier verschillende personen in het
0. T.; I Chron. 24: 9; Ezra 10: 25; Neh. 10: 7;
12 : 5.
Mijares, of Millares, de oude Uduba, kustrivier
in Spanje, ontspringt benoordoosten Teruel, en valt
2 uren gaans bezuidoosten Castellon-de-la-Plana in
de Middell. Zee, na 16 mijlen loop.
Mijas, stad in Spanje, 7 uren gaans bezuidw.

daar 1668. -- M. (Pierre), bijgenaamd le Romain,

Malaga ; 5000 inw.

–

-

–
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Mika

Milan

Mika, berg bij Karansebes in de banater Militaire
Grenzen, 5730 vt. hoog, met den zoogenaamden
Ovidius-toren (mar Ovidius verblijf moet hebben
gehouden tijdens zijne ballingschap ?).
Mikado, of Dairi, de geestelijke keizer van
Japan, is de verpersoonlijkte godheid op aarde. Zijn
persoon wordt door de Japanneezen voor zoo heilig
gehouden, dat alles wat van hem komt als heilig
beschouwd wordt, tot zelfs het water, waarin hij
zijne voeten heeft gewasschen. Hij resideert te Miako,
en zijn geslacht kan nooit sterven ; heeft bij toeval
een M. geen kinderen, dan voorziet de hemel daarin,
door heimelijk een kind uit een der aanzienlijkste
familien des lands neder te leggen aan den voet van
een heiligen boom in zijn paleis (zie DAIRI), en dat
kind wordt dan door den M. geadopteerd tot opvolger. Vroeger placht men met bet lijk van den M.
verscheidene slaven levend te begraven ; doch tegenwoordig vergenoegt men zich met eenige poppen
van teem bij bet Iijk van zijne goddelijke majesteit
neder te leggen.
MikhaIlow, stad in europ. Rusland, 13 a 14
uren gaans bezuidw. Riazan, aan de Pronia ; 6600 inw.
MikhaIlowka, twee steden in europ. Rusland :
1) gouvt. Koersk, ruim 4 uren gaans bewesten NowoiOskol, aan den Khorok ; 6000 inw. — 2) gouvt.
Jekaterinoslaw, 5 uren gaans benoordoosten Alexandrewsk ; 4000 inw.
IVIiklosich (Frans), taalgeleerde, geb. 20 Nov.
1813 bij Luttenberg in Stiermarken, sedert 1849
professor te Weenen, is de geleerdste kenner der
slawische tales. Voornaamste werken : Vergleichende
Grammatik der slaw. Sprachen (dl. 1 en 3, Weenen,
1852-56). En van de oud-slowenische taal: Radices
(Leipzig 1845); Lexicon (Weenen 1863); Formlehre
(2e druk Weenen 1854); Chrestomathia (2e druk
Weenen 1861). Wijders eeee editie der Kronijk van
Nestor (dl. 1 Weenen 1860).
Mikloth, 1) afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 32; 9: 37, 38. — 2) krijgsoverste van
David ; I Chron. 27 : 4.
Mikneja, een der portiers van den tempel,
harpspeler bij het vervoeren van de Ark ; I Chron.
15: 18, 21.
Mikowee (herd. Bratislaw), boheemsch geleerde, geb. '24 Dec. 1826 te Burgstein, kreis Leitmeritz, heeft als dagbladschrijver en dichter naam
gemaakt, doch zich vooral op het gebied der boheemsche oudheidkunde als een verdienstelijk geleerde doen kennen. I3ehalve eenige tooneelstukken
en eene reeks monOgraphien, heeft men van hem:
Album des Konigreichs Batmen (Olmiitz 1859)
en Die Altherthlimer and Denkwurdigkeiten Bohmens
(Praag 1860-62). Ook richtte hij 1851 het tijdschrift Lunzir op. Hij stied 22 Sept. 1862.
Mikulince, stadje in oostenrijksch Galicie,
aan den Sereth, 5 uren gaans bezuiden Tarnopol;
3340 inw.; zwavelhron.
Mil, n.-brab. dorp. Zie MILL.
Milaan, i tal. Milano, lat. Mediolanum, d uitsch
Mailand, fr. en eng. Milan, stad in Italie, in eene
vlakte op den linkeroever van het riviertje Olona,
hoofdplaats der tegenw. prov. Milaan, vroeger hoofdstad van het Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk,
en nog vroeger van het toen zelfstandige hertogdom
Milaan, heeft thans 220,000 inw. Onder de groote
menigte prachtige kerken van 111. moot vooral nit de
Domkerk, geheel van wit mariner gebouwd, en na de
St.-Pieterskerk te Home de grootste en prachtigste
van geheel Italie. Onder echter dan de Dorn is de
reeds uit de 4e eeuw dagteekenende St.-Ambrosius-

kerk, beroemd doordien aldaar eertijds de koningen
van Italie gekroond plachten to worden. Gesticht is
M. omstr. 587 v. Chr. door Bellovesus, die uit Gallie
was gekomen, en aanvankelijk was het de hoofdstad
der lnsubren in Cisalpijnsch Gallie. Toen de Romeinen zich van dit land meester gemaakt hadden (195
v. Chr.) werd M.'s bloei in de schaduw gesteld door
dien van Modena en van Mantua; doch in de 2e
eeuw na Chr. werd M. weder de eerste stad der
provincie, In de 3e eeuw verhief Maximianus het tot
zijne hoofdstad ; te M. vaardigde Constantijn de
Groote anno 313 bet vermaarde edict uit, waarbij
het Christendom verheven werd tot godsdienst van
den staat. In 452 werd M. door de Hunnen onder
Attila veroverd en geplunderd ; vervolgens namen de
Oost-Gothen onder Theodorik den Groote het in
bezit (490), en 570 werd het eene prooi der Longobarden, waardoor het afdaalde tot den rang van
tweede stad des rijks (de hoofdstad was Pavia).
Doch toen het Longobardische rijk vernietigd werd
door Karel den Groote (774) hernam M. den rang
van eerste stad in Noord-Italie, en heeft zich sedert
als zoodanig staande gehouden. Onder de frankische
heerschappij maakte M. zich van lieverlede vrij van
de verdrukking, die het en van de Heeren van M.
en van de bisschoppen van M. te lijden had, en was
ten laatste zoo goed als eene onafhankelijke republiek, die nog sleeks in naam onderhoorig was aan
het koninkrijk Italie. Onder het bewind der Hohenstaufen werd M. het middelpunt van het italiaansche
verzet tegen de oppermacht der duitsche keizers:
M. was de guelfische stad bij uitnemendheid. Verscheidene steden onderwierp M. aan zijn eigen gezag
(1153), zooals Lodi, Como, enz.; het werd echter
herhaalde malen voor zijne oproerigheid getuchtigd,
zoo 0. a. gevoelig in 1158 door Frederik I, die, toen
dat niet baatte, in 1162 geheel M. liet uitplunderen
en tot een puinhoop verwoesten, van welk lot alleen
de kerken verschoond bleven. Doch reeds spoedig
beurde M. zich weder op, en plaatste zich 1167 aan
bet hoofd van den Lombardischen stedenbond, die
na eenen langen strijd de overwinning bij Legnano
bevocht (1176) en tot den vrede van Constans noodzaakte. Hierdoor werd M. eene vrije stad, die echter,
door de aanhoudende twisten der partijen (Guelfen
en Gibellijnen), nog wel eene eeuw tang in hare ontwikkeling werd belemmerd. De guelfische familie
Torriani of della Torre, die sedert 1257 het hoogste
gezag in handen had, werd 1277 daaruit gestooten
door het gibellijnsche geslacht Visconti ; en onder dit
bewind onderwierp M. verscheidene naburige steden,
en vormde zoodoende de kern van het aanstaande
hertogdom Milaan (dat 1395 gesticht werd; zie het
volgende art.). In de oorlogen, die in de 15e en 16e
eeuwen OM het bezit van dat hertogdom gevoerd
werden, had M. als hoofdstad herhaalde malen veel
te lijden : zoo in 1499, toen het ingenornen werd
door de Franschen. Hetzelfde lot onderging M. nogmaals in 1796; vervolgens in 1800 verheven tot
hoofdstad van de Cisalpijnsche republiek, en 1805
tot hoordstad van het napoleontische koninkrijk Italie.
kwam M. door de gebeurtenissen van 1814 weder
aan Oostenrijk, en was sedert dien tijd de hoofdstad
van bet Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk en
residentie van den oostenrijkschen onderkoning. In
1848 (18 Maart) in opstand gekomen, doch 1849
tot onderwerping gebracht, was M. van 1855 tot
1859 de residentie van aartshertog Maximiliaan (die
als keizer van Mexico zoo treurig zijn leven eindigde
in 1867). Doch door den Italiaanschen oorlog 1859
en de nederlaag van Oostenrijk bij Magenta (1 Juni)

Miletus
rukten de fransche en sardische troepen 5 Juni 1859
M. binnen, en den volgenden dag hield keizer Napoleon HI met koning Victor Emmanuel zijnen zegevierenden intocht in M., dat toen aan Sardinie kwam,
om daarmede vervolgens deel uit te maken van het,
herboren koninkrijk Italie. — Nog dient van M. vermeld, dat het de geboortestad is van eene groote
menigte beroemde personen, waaronder wij aantreffen: (in de oudheid) den dichter Cmcilius, en
Valerius Maximus ; (later) Alciati, Cavalieri, Beccaria,
Verri, Maria Agnesi, Manzoni, en verscheidene pausen,
o. a.: Alexander II, Urbanus III, Gregorius XIV, enz.
Milaan (voormalig hertogdom), of Milanez, een
onafhankelijk rijk in Noord-Italie, dus genoemd naar
zijne hoofdstad Milaan, grensde ten N. aan Zwitserland, ten 0. aen de Venetiaansche landen en het hertogdom Mantua, ten Z. aan de Po, en ten W. aan
Piemont. Na eerst deel uitgemaakt te hebben van
Transpadaansch Gallie, toen van het Longobardische
rijk, daarna van het rijk van Karel den Groote, kwam
deze landstreek in de 10e eeuw onder den schepter
der Duitsche keizers ; van de oorlogen tusschen de
keizers en den Pauselijken Stoel trok M. partij, om
zich allengs te verheffen tot eene soort van onafhankelijke republiek, die nog wel in naam het keizerlijk
oppergezag erkende, maar die metterdaad geregeerd
werd door verschillende aanzienlijke familien; zoo
o. a. sedert 1257 door de familie della Torre, die
1277 uit het bewind werd gestooten door het geslacht Visconti. Ten behoeve van deze familie verhief keizer Wenceslas het Milaneesche tot een hertogdom (1395), en de hertogelijke waardigheid ging
1450 uit het huffs Visconti op het geslacht Sforza
over. Van 1499 tot 1547 oorloogden de fransche
koningen Lodewijk XII en Frans I aanhoudend met
Oostenrijk om het bezit van Milanez, waarop zij beweerden aanspraak te hebben door Valentine Visconti, de vrouw van Lodewijk I van Orleans, broeder
van Karel VI. Na den dood van den laatsten Sforza
(1535) schonk keizer Karel V het hertogdom M.
(1540) aan zijnen zoon Filips II (naderhand koning
van Spanje), en diens afstammelingen hebben het
bezeten tot in 1700. In den spaanschen successieoorlog maakte Oostenrijk zich van Milanez meester,
en bij latere tractaten werd het in het bezit daarvan
bestendigd. Het stond echter verscheidene gedeeltea
van het hertogdom aan den koning van Sardinie af,
ter vergelding voor de goede diensten, door Sardinie
bewezen in de beide successie-oorlogen (spaansche
en oostenrijksche). Zoo kwamen aan Sardinie de
provincien Alessandria, Valencia, Lomellino, Val di
Sesia, Tortona, Novara, enz.; en op die wijze ruim
een derde gedeelte kleiner geworden clan het vroeger was, bestond het hertogdom M. nog slechts uit :
1) het eigenlijke Milanez (Milaan, Monza, Merate,
Cassano, Biocca, Marignano); 2) een gedeelte van
het kanton Anghiera ; 3) Como met zijn grondgebied ; 4) Pavia met gebied ; 5) Lodese met gebied ;
6) Cremona met gebied ; waaraan in 1785 Mantua
met zijn grondgebied toegevoegd werd. In het laatst
der 18e eeuw werd het hertogdom overweldigd door
de Franschen, en bij het tractaat van Campo-Formio
(1797) werd het toegewezen aan de Cisalpijnsche
republiek, om 1805 daarmede herschapen te worden
in koninkrijk Italie. Sedert 1814 weder Oostenrijksch,
kwam het 1851 aan Sardinie, waarmede het sedert
1861 deel uitmaakt van het nieuwe koninkrijk Italie.
— De Damen der overstep, heeren en hertogen van
Milaan sedert 1257 laten wij in chronologische orde
hier volgen
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Oversten, heeren en hertogen van Milaan.
1. Della Torre.
dovicus
1494
Martijn
1257 Ludovicus of LodeFilips
1263
wijk-Maria (LuNapoleon 1265-1277
dovicus de Moor) 1494
2. Visconti.
(Lodewijk XII, koOtto
1277
ning v. Frankrijk)1500
Mattheus I
1295 Maximiliaan
1512
Galeazzo I
1322 (Frans I, koning van
Azzo
1515
1328
Frankrijk)
Lucchino
1521-1535
1339 Frans II
4. Het Huis van,
Jan
1349
Mattheus II
Oostenrijk-Spanje.
1354
Galeazzo II 1356-1378 Filips (kon. v.Spanje
Barnabo 1356-1385 onder den naam
van Filips II)
Jan Galeazzo (her1540
tog 1395)1378-1402 Zijne 3 opvolgers
Jan Maria
in Spanje 1598-1700
1402
Filips Maria 1412-1447 5. Keizers van Oostenrijk.
(Bezetting door
3. Sforza.
Frans I
Frankrijk, vervol1450
Galeazzo Maria
gees door Oosten1466
Jan Galeazzo Maria 1476
1701
rijk)
Frans II, minderja1713
Karel VI
rige, uitgestooten
1740
Maria-Theresia
door zijn oom LuHare 3 opv.1780-1801
Milagro, het oude Ergavia, vlek in Spanje,
prov. Navarra, 10 uren gaans bezuiden Pampeluna ;
2000 inw.; in de nabijheid het moeras van Perialen,
waarin Sancho V, koning van Navarra, den dood
vond, doordien zijne broeders hem daarin wierpen.
Milah, het oude Milevis, stad in A lgerie, prov.
Constantine, 9 uren gaans benoordw. Constantine;
fraaie romeiusche foutein. Te M. zijn twee concilien
gehouden (402 en 416).
Milalai, een der met Zerubbabel wed erkeerenden uit de baby'. ballingschap ; Neh. 12: 36.
Milanais (le), fransche naamsvorm voor het
Milaneesche. Zie MILAAN (hertogdom).
Milanez, het hertogdom Milaan.
Milano, italiaansche (Milan engelsche en fransche) naamsvorm voor Milaan.
Milazzo, of Melazzo, het oude Mylce, stad en
vesting in de sicil. prov. Messina, 7 uren gaans bewest.
Messina, op de noordkust ; 10,000 inw.; haven.
Milehom, afgod der Ammonieten ; I Kon. 11 :
5, 33 ; II Kon 23: 13 ; dezelfde als Malkam (zie
dat art.).
Milden. Zie MounoN.
Mildtherenisse, oude naam v. Middelharnis.
_1LETUS.
Milete. Zie M
Mileto, stad in de napolit. prov. Calabria ulteriore H, 19 uren gaans ten N. N. 0. van Reggio, en
4 uren gaans benoordoosten Nicotera ; 3000 inw.;
geteisterd door aardbeving 1783.
Miletopolis. Zie 0_LBIA.
Miletus, 1) thans bet dorp Palatia, stad in
Klein-Azie, de beroemdste der ionische kolonien,
lag ter westkust van Carie, aan de Latmische Golf,
nabij de uitwatering van den Meander. Aanvankelijk.
(zie no 2 bieronder) gesticht door Cretenzen, doch
door de Ioniers vergroot, bekleedde M., door zijn
nijverheid, koophandel, rijkdom en staatkundige
macht, reeds spoedig den eersten rang in den Ionischen bond, stichtte zelf ongeveer 300 kolonien, onderhield tot 100 slagvaardige oorlogscbepen, en was
in de 6e eeuw v. Chr. ontegenzeggelijk, na Tyrus en
Carthago, de voornaamste handeldrijvende mogendheid der oude wereld. Doch in 494 v. Chr., in den
Ionischen oorlog, door de Perzen ingenomen, geplunderd en verwoest (Hdt. 5, 30. 35. 6,18.), werd
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M. wel weder opgebouwd, doch kon zich niet weder
tot zijnen vorigen bloei verheffen, vooral niet nadat
bet vervolgeiis ook door de Macedoniers van Alexander verwoest was (Arr. 1, 19.). Bezuiden M., op 180
stadien afstands, in de nabijheid van Didyma, stood
de reeds voor de stichting van M. gebouwde tempel
van Apollo Didymmus met een orakel, waar de priesterdienst erfelijk aan het priestergeslacht der Branchieden toekwam ; die tempel, door Xerxes verwoest,
werd nog prachtiger weder opgebouwd, waarvan nog
tegenwoordig ruinen in wezen zijn. Omstreeks 587
v. Chr. vestigde Thales zich te M., dat wijders de
geboortestad was van de philosofen Anaximander en
Anaximenes, van de geschiedschrijvers Hecateiis en
Cadmus, van de beroemde lichtekooi Aspasia, en van
den eersten Paul-de-Kock der oudheid, nl. Aristides,
den schrijver der zoogenaamde Milesische vertellingen.
In het N. T. wordt M. vermeld Hand. 20 : 15, 17.
2) eene oude stad op de oostelijke noordkust van
Creta, wordt vermeld door Homerus (II. 2, 647.).
Dit M. was ten tijde van Strabo reeds eene verwoeste
stad; doch zij had de eerste volkplanting gesticht
van het later zoo beroemd gewordene ionische M.
(door Homerus vermeld II. 2, 868.; zie no. 1 hierboven).
Miletus, zoon van Apollo en Aria (of Deione)
uit Creta. Van Minos, Sarpedon en -Rhadamantus de
lieveling, vlood hij, om zich aan Minos te onttrekken,
met Sarpedon naar Carle, en stichtte daar de stad
Miletus, en verwekte hij Cyanea (of Idothea), de
dochter van Meandrus, een zoon (Caunus) en eene
dochter (Byblis).
Milevis. Zie MILAH.
Milford, zeestad in het engelsche graafschap
Pembroke, in 't prinsdom Wallis, omstr. derdhalf
uur gaans benoordwesten Pembroke, benoorden de
Milford-haven ; is 1790 gesticht, en telt omstreeks
3000 inw.
Milhau, of Milhaud, ook wel Millau, het oude
Xmilianum, stad in 't fransche dept. Aveyron, aan
den Tarn, 6 mijlen bezuidoosten Rhodez ; 10,000
inw.; looierijen; was lang in de macht der Protestanten, die er 1574 eene beroemde vergadering hielden; 1629 werd M. veroverd door Lodewijk XIII,
die de vestingwerken liet slechten. — M., met den
bijnaam des Vignes, vlek in 't fransche dept. Gard,
2 uren gaans bezuidw. Nimes ; 1400 inw.; wijnbouw.
Milheerens, mule naam van Middelharnis.
Milianah, bet oude Maliana of Maniana, stad
in Algerie, prov. Algiers, aan den voet van den DzjeblMilianah ; 4500 inw.; eenige mijlen van daar ligt
Cherchell (Sjersjell), de haven van M. Naar men wil
stierf te M. de zoon van Pompejus; in 1834 werd
M. bezet door Abd-el-Kader, in 1840 door den franschen maarschalk Valee. Rondorn M. vele ruinen der
oudheid.
Militaire Divisien. Na den aanslag van
Orsini op het leven van Napoleon III, werd het fransche keizerrijk ingedeeld in zeven M. D., waarvan
de hoofd-kommandementen gevestigd zijn te Parijs,
Rijssel (Lille), Nancy, Lyon, Tours, Toulouse, Algiers.
1V1ilitaire Grenzen ( gou v ern e ent der) , de
lange smalle landstreek der Oostenrijksche monarchic, die haar van Turkije scheidt, en 609 a 610
vierk. mijlen grout is, met 1,064,922 bewoners (in
1857), die meerendeels van den slawischen stani,
en wat hunne godsdienst betreft voor de grootstc
helft niet-geunieerde Grieken zijn, die onder den
patriarch te Carlovicz staan. Ilet gouvt. der M.-G.
splitst zich tegenwoordig, zoowel militair als adrninistratief in twee kommandementen, namelijk het

Croatisch-slawonische, met de kommandantshoofdplaats Agram, en het Banatisch-servische, met de
kommandantshoofdplaats Temesvar; beiden staan
onder het militair opperkommando te Weenen. Het
Croat.-slaw. grensgebied bevat zeven stad- en tien
regeeringsdistricten ; het Ban.-serv. daarentegen vijf
stad- en vijf militaire districten. De liggende goederen der grensbewoners zijn alien volkomen eigendom
der grensgemeenten. Alle vieerbare, gezetene grensbewoners van het mannelijk geslacht zijn van hun
20e jaar dienstplichtig bij de landweer; maar ze
kunnen door den keizer ook naar buitenslands gezonden worden met het leger te velde. De onder den
naam van Militaire-grensgemeenten bestaande steden
en marktvlekken hebben een eigen regeeringsreglement. De eerste grond tot de M.-G., werd gelegd
door koning Sigismond van Hongarije, door de oprichting van het Capitanaat van Zengg. In de 16e
eeuw stond koning Lodewijk II van Hongarije de
vestingen van Croatie of aan aartshertog Ferdinand
van Oostenrijk, onder bed ing, dat de aartshertog die
op eigen kosten zou verdedigen tegen Turkije. Toen
stelde Ferdinand I de grenzen van Croatia open voor
de Serviers, Croaten en Romanen, die voor de Turken de vlucht namen, en vergunde hun, zich daar
neder te zetten ; onder gehoudenheid van altijd tot
de krijgsdienst opgeroepen te kunnen worden, bleven zij vrijgesteld van belastingen. De vorming der
Croatische grens ontstond in 1580. In 1807 ontvingen de M.-G. hare grondwet, die van kracht is gebleven tot 1850, Coen ze eene nieuwe grondwet ontvingen, na 1849 tot een afzonderlijk kroonland der
oostenrijksche monarchie verheven te zijn. De vroeger ale afzonderlijk kommandement bestaan hebbende
Zevenbergsche Milit. grens werd 1851 opgeheven.
In 1848 hadden de M.-G. zich eerst onder het hongaarsche ministerie gesteld, doch ze sloten zich in
den strijd aan de Monarchic aan, en hielpen roemrijk
mede om den opstand te bedwingen.
Militello, twee sicil. steden : 1) acht uren g.
bezuidw. Catania ; 9200 inw. — 2) M. di Patti, of
M. di Val Demone, in de prov. Messina ; 4000 inw.
Militsch, stad in pruis. Silezie, aan de Bartsch,
13 a 14 uren g. ten N. N. 0. van Breslau ; 3300 inw.
Milka, 1) dochter van Haran, was de huisvrouw
van Nahor ; Gen. 11: 29 ; 22 : 20, 23 ; 24 : 15,24,47.
— 2) een der dochters van Zelaphead ; Num. 26 : 33 ;
27: 1 ; 36: 11 ; Jozua 17:3.
Milkom, afgod der Ammonieten. Zie Mmellom
en MALKAM.
Mill, of Mil, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bezuidoosten Grave ; 1900 inw.
Mill (James), engelsch geschiedschrijver, geb.
6 April 1773 te Logic-Pert, graafschap Forfar, gest.
23 Juni 1836 te Kensington, heeft vooral naam gemaakt met: History of British India (6 din. Londen
1818-19). — M. (John Stuart), zoon van den
vorige, geb. te Londen 1806, werd 1835 benoemd
tot den post, dien zijn vader tot dusverre bekleed
had bij de Oost-Indische Compagnie, en is eene
groote autoriteit in alle zaken, die Indic betretten.
Zijn voornaamste werk is getiteld: Principles of
political economy (2 din. Londen 1848).
Millau, zooveel als Milhau.
Milledgeville, hoordstad van den ii.-amerik.
staat Georgia, 33 mijlen benoordw. Savannah ; 2500
inw.; gesticht in 1806.
Millesimo, stad in Sardinie, hertogdom Montferrat, aan de Bormida, 6 uren gaans benoordw.
Savona. her bevocht Bonaparte 13-15 April 1796
een zijner eerste overwiuningen in Italic.

Millevoye

Miltiades

Millevoye (Charles Hubert), fransch dichter,
geb. 24 Dec. 1782 te Abbeville, gest. 26 Aug. 1816.
Men heeft o. a. van hem het schoone leergedicht
V amour maternel en het beschrijvende dichtstuk
Belzunce ou la peste de Marseille. M.'s werken cornpleet leverde Pongerville (2 din. Parijs 1837).
Munn (Aubin Louis), fransch natuurkundige
en archeoloog, geb. 19 Juli 1759 te Parijs, professor
aldaar, en conservator aan het kabinet van oudheden
der Nationale bibliotheek, gest. 14 Aug. 1818. Behalve verscheidene andere werken heeft men van
hem: Antiquilds nationales (Parijs 1790-1798);
Galerie Mythologique (Par. 1811); Histoiremetallique
de la revolution francaise (Parijs 1806 ; voortgezet
door Millingen, Londen 1818 ; Supplement 1822).
Millingen (James), engelsch oudheid-, munten penningkundige, geb. 18 Jan. 1774 te Londen,
gest. 1 Oct. 1845 te Florence. Behalve de voortzetting van Millin's werk (zie MILLIN) schreef hij, o. a.:
Ancient inedited monuments of Grecian art (2 din.
Londen 1823) en Ancient coins of Greek cities and
Kings (Londen 1831).
Millingen, dorp in Gelderland, aan de Waal,
2 uren gaans beoosten Nijmegen ; 250 inw.
Millo, I) eene sterkte bij Sichem ; Richt. 9: 6,
20 ; II Kon. 12: 20. — 2) een bolwerk hij 't koninklijk paleis te Jeruzalem ; H Sam. 5: 9; I Kon.
9: 15, 24 ; 11 : 27 ; I Chron. 11 : 8 ; II Chron. 32 : 5.
Minot (de abbe Cl. Franc. Xay.), fransch geschiedschrijver, geb. 1726 te Ornans in FrancheComte, trad jong in de Orde der Jezuleten, doch
verliet die orde wegens onbillijke berispingen van
zijne superieuren, deed eenigen tijd dienst als pastoor in het aartsbisdom Lyon, werd 1768 benoemd
tot prof. der geschiedenis te Parma, 1778 tot leermeester van den hertog van Enghien, en stierf 1785.
Hij schreef vele histor. werken voor de jeugd, o. a.

en geraakten handgemeen, bij welke gelegenheid
Clodius door de slaven van M. op diens bevel vermoord word. Deswege word M. nit Rome gebannen,
in weerwil van Cicero's nog aanwezige pleitrede
pro Milone. Gedurende 5 jaren leefde M. als balling
te Massilia (Marseille); en ziende dat hij niet
teruggeroepen werd toen Cesar met bet dictatorschap hekleed was, deed hij een gewapenden loyal
in Italie, doch werd door een steenworp doodelijk
getroffen bij het beleg van Compsa (48 v. Chr.).
Milo, van Croton, beroemd grieksch athleet in
de 6e eeuw v. Chr., gaf verscheidene malen bewijzen
van schier bovenmenschelijke spierkracht, en was
daarbij van reusachtigen lichaamsbouw. Zevenmaal
was hij overwinnaar in de Olympische spelen. Hij
kon een os van den grond tillen en op zijne schouders torschen, terwijl den vuistslag van M. voldoende
was om eenen os dood te staan. Op boogen ouderdom trof hij in een Bosch een eikenboom aan, die
gebarsten was ; dien boomstam in tweeen willende
broken, hernamen de door hem vaneen gescheurde
twee helften plotseling weer Karen ouden stand,
waarbij de handen van M. in de klem geraakten ; en
iii dien weerloozen toestand werd hij door wilde
dieren overvallen en verscheurd.
Milopotamo, havenstad op de noordkust van
Candia.
Miloradowitsj (Michael A ndrejewi tsj, graaf),
russisch generaal, geb. 1770, onderscheidde zich
vooral in de veldslagen bij Kulm en Leipzig. Sedert
1818 militair gouverneur van Petersburg, viel hij als
slachtoffer van zijnen cooed in den opstand van 26
Dec. 1825.
Milosch Obrenowitsch (Milosj Obrenowitsj), vorst van Servie, geb. 1784 in het. servische
dorp Dobrinje, was met zijne broeders (Jowan, geb.
1787, gest. te Neusatz in Jan. 1850; en Jefrem, geb.
1790) veehoeder en knecht, doch onderscheidde
zich sedert 1801 als een der dapperste en gelukkigste krijgvoerders der Serviers onder CzernyGeorge, en kwam in hoog aanzien bij het yolk. In
1815 stelde hij zich aan het hoofd van een nieuwen
opstand, die eindelijk de stotrelijke onafhankelijkheid
van Servie ten gevolge had. In 1816 werd M. door
de Turken feitelijk erkend als opperhoofd der Serviers, en 6 Nov. 1817 door de Knesen en de hooge
geestelijkheid tot erfelijk vorst van Servie gekozen,
welke keus 1827 vernieuwd en bevestigd, in 1830
ook door den sultan als wettig erkend werd. In 1839
moest M. ten voordeele van zijnen zoon Milan afstand
van de regeering doen en Servie verlaten. TerwijI
hij dus in den vreemde verblijf bield regeerde eerst
zijn zoon: M. 0. (Milan), geb. 12 Oct. 1819, gest.
8 Juli 1839, sedert 13 Juni 1839, en vervoigens
diens jongere broeder M. (prins Michael), geb. 16
Sept. 1825, tot ook deze in 1842 de plaats moest
ruirnen voor prins Alexander Kara Georgewitsj, den
zoon van Czerny-George. In 1858 (23 Dec.) eater
werd de grijze NI. weder tot vorst van Servie gekozen ; doch hij stierf reeds 26 Sept. 1860, waarop
zijn zoon Michael opnieuw den troon beklom.
Milston, geboorteplaats van Addison. Zie bet
art. AMESBURY 2).
Miltenberg, stad in Beieren, kreis Unterfranken, 14 uren gaans bewesten Wurtzburg 3300 inw.
Miltiades, pails. Zie MELCHIADES.
Miltiades, beroemd atheensch veldheer, werd
door zijne landgenooten met de taak belast (omstr.
512 v. Chr.) eene volkplanting over te brengen naar
den Thracischen Chersonnesus, welke moeilijke zending hij op meesterlijke wijze volbracht. Bij den

Elements d'histoire generale ancienne et moderne
(9 din. 1772-83), die to Rome op den Index staan.
Mills (Charles), engelsch geschiedschrijver, geb.
1788 bij Greenwich, gest. 1825. Men heeft o. a. van
hem : History of Mahometism (Londen 1817); History
of the Crusades (Load. 1819); History of Chivalry
(2 din. 1825): en eene Beschrijving van de Reizen
van Th. Ducas (2 din. 1825).
Milly, stad in 't fransche dept. Seine-Oise, 6
uren gaans beoosten Etampes ; 2000 inw.
Milman (Henry Hart), engelsch dichter en
geschiedschrijver, geb. 10 Febr. 1791 te Londen,
eerst prof. te Oxford, sedert 1849 dechant aan de
Pauluskerk te Londen. Voornaamste werk : History
of christianity to the extinction of paganism (nieuwe
druk 3 din. Londen 1853), en als vervolgwerken
daarop : History of christianity down to the reformation
(4 din. Lond. 1853), en History of Latin christianity
(6 din. Londen 1854-57).
Milna, haven op het daimatische eiland Brazza.
Milo, het Melos der ouden, grieksch eiland, eene
halve vierk. mijl groot, bevolkt met 4000 zielen,
behoorde eerst aan de Grieken, toen aan de Romeinen, vervoigens aan de keizers van bet Oosterschrom. rijk, werd aan net hertogdom Naxos toegevoegd, en eindelijk onderworpen door de Turken ;
thans behoort het weder aan Griekenland.
Milo (Titus Annins), in 57 v. Chr. romeinsch
volkstribuun, was gehuwd met de dochter van Sylla,
droeg krachtdadig bij tot de terugroeping van Cicero, die in ballingschap gezonden was door toedoen
van Clodius, jegens wien M. een onverzoenlijken
haat koesterde. Op zekeren dag ontmoetten de twee
geslagen vijanden elkander op den openbaren weg
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inval van Darius in Griekenland bevocht M. (490 v.
Chr.) de beslissende overwinning van Marathon, in

schillende plaatsen, bracht van 1827 tot 1846 in
Montenegro door, en keerde toen naar Servid terug.

welken veldslag hij met eene handvol Atheners
(12,000 man) de nederlaag toebracht aan de Perzische armee, die ruim driemaal honderd duizend man
sterk was. Vervolgens heroverde hij in de Egeische
Zee verscheidene eilanden, die zich aan de Perzen
onderworpen hadden ; doch zijn aanslag op Paros
mislukte, en nu beschuldigden zijne ondankbare
medeburgers hem van verraad : hij werd veroordeeld
tot eene boete van 50 talenten, en daar hij te arm
was om die te betalen, werd hij in de gevangenis
geworpen, waar hij reeds kort daarna stieif aan eene
wond, welke hij bekomen had bij den aanslag op
Paros. — Zijn zoon was Cimon, insgelijks een der
grootste veldheeren van Athene. Volgens Herodotus was M. de neef van een Athener, OOk M. geheeten, die koning was geworden van de Dolonken
in Thracid, en zou M. zelf over dat yolk geregeerd
hebben, na zijnen ouderen broeder Stesagoras.
Milton, stad in het engelsche graafschap Kent,
nabij de . Medway, 4 a 5 wren gaans benoordoosten
Maidstone ; 2400 inw.; was oudtijds de residentie
der koningen van Kent, alsook die van Alfred.
Milton (John), beroemd engelsch dichter, geb.
9 Dec. 1608 te Londen, gest. 8 Nov. 1674, was de
zoon van een notaris, en bracht zijn leven door met
studeeren en reizen tot op de omwenteling van 1640.
Tot dusverre leverde hij slechts eenige poezien van
vluchtigen card, maarbegon nu met kracht en warmte
de pen te voeren over de groote staatkundige en
kerkelijke vraagstukken van den dag. Door Cromwell
werd M. tot geheimschrijver van den staatsraad benoemd (1649), en vervolgens tot Cromwell's bijzonderen secretaris. In die betrekking schreef M. nog
eenige werken, waarin hij het doodvonnis van Karel I
en de omwenteling verdedigde (zijne twee .Verdedigingen van het Engelsche yolk" tegen Salmasius'
.Defensio regis"). Ofschoon 1652 blind geworden,
bleef hij nog altijd het royalismus bestrijden tot na
den dood van Cromwell ; doch bij den terugkeer der
Stuarts werd M. als koningsmoord-prediker in hechtenis genomen hij werd echter gered door den
dichter Davenant, en beyond zich na twee maanden
gevangenschap weder op vrije voeten. Alsnu in de
afzondering levende, in omstandigheden, die niet veel
verschilden van armoede, werkte hij aan zijn ),Verloren Paradijs" (Paradise Los!), dat eerst in 1665
voltooid werd, en voor het eerst in druk verscheen
Londen 1667. Tot het in geschrifte brengen van zijne
verzen bediende M. zich van de hulp zijner vrouw
en twee dochters. In 1671 verscheen in 't licht het
minder schoone, en thans bijna vergetene, Paradise
regained. Het 4)aradise lost" daarentegen, ofschoon
aanvankelijk niet naar verdienste beoordeeld en eerst
twintig jaren na M.'s dood door Addison in den
»Spectator" als een meesterstuk van den eersten
rang bekend gemaakt, is de roan van Engeland's
letterkunde geworden, is ontelbare malen herdrukt
en in vele talen overgezet (de schoonste vertaling,
die wij kennen, is die in het Fransch door Chateaubriand). De overige dichtwerken van M. zijn bijeengebrailit door Todd in M.'s Poetical Works (4 din.
Londen 1842); M.'s geschriften in proza zijn verzameld door Fletcher (Londen 1835). De beste editie
van M.'s Complete 1Vorks is die van Milford (8 din.
London 1851).
Milutinowitsj (Simeon), dichter, gel). 14
act.1791 te Sarajewo in Bosnia, 1806-13 schrijver
in de staatskanselarij to Belgrade, vervolgens (van
tijd tot tijd voortvluchtig) verblijfhoudende op ver-

Als letterkundige vestigde hij zijnen naam door zijne
Serbianka (4 din. Leipzig 1826) en verscheidene
andere dichterlijke pennevruchten, zoomede door de
(in den oorspronkelijken tekst verzamelde) .Volksliederen der Montenegrijnen" (Leipzig 1837) en
door zijne 'Geschiedenis van Servid in de jaren
1813-15" (Leipzig 1837).
Milvius pons, thans brag van Moli, over den
Tiber, een half uur gaans van Rome, op den Etrurischen weg. Voor deze brug werd (312 na Chr.) de
veldslag geleverd, ten gevolge waarvan Maxentius,
door Constantijn overwonnen, zijnen dood vond in
den Tiber.
Milwaukee, de voornaamste stad van den
n.-amerik. staat Wisconsin, aan de uitwatering der
rivier M. in het Michigan-meer, 14 mijlen beoosten
Madison, is eene in bloei en welvaart snel toenemende
fabriek- en koopstad, die door kanalen en spoorwegen in gemeenschap staat met den Mississippi ; telde
in 1850 reeds 20,000 inw., in 1860 reeds over de
45,000 (•aarvan de helft Duitschers).
Milyas, in de oudheid (Hdt. 1, 173) aanvankelijk de naam van Lycid, later het bergland tusschen Lycid, Pamphylie en Phrygie ; de beWoners
heetten Milyen.
Mimallones , in Macedonia de Bacchanten,
Mimer, of Mimir, in de noordsche fabelleer de
god der wijsheid, die de wijsheid put uit eene bron
(Minzersborn).

Mimnermus, grieksch lierdichter, geboortig
uit Colophon, was een tijdgenoot van Solon. Hij bespeelde de fluit, en zong de verzen, die hij maakte.
Van zijne erotische elegien zijn eenige fragmenten
tot ons gekomen, 't best gedrukt in Schneidewin's
),Delectus poetarum elegiacorum Grzecorum" (Gott.
1838) on in Bergk's Toetze lyrici gneci" (2e druk
Leipzig 1853).
Mina (don Francisco Espoz y), spaansch generaal, geb. 1782 bij Pampelona, werd 1809, tijdens
den inval der Franschen, het hoofd eener guerrillabende, on was gedurende den onafhankelijkheidsoorlog een der stoutste 'eiders van den guerrillaoorlog. Vijfjaren lang belemmerde hij al de operation
der fransche veldheeren, bracht bun aanhoudend
gevoelige verliezen toe, on versloeg hen in menigen
geregelden veldslag. Hij word achtereenvolgend bevorderd tot kolonel, brigade-generaal, marochal-decamp ; doch verbitterd door het despotismus van
Ferdinand, verliet hij Spanje in 1814. Eerst in 1820
keerde hij terug, ontving van de in opstand gekomene
eonstitutioneelen den titel van kapitein-generaal van
maakte zich van Catalonia meester, en hield
lang de armee van maarschalk Moncey buiten de
mogelijkheid oni to agecren; doch eindelijk voor de
overmacht moetende zwichten, teekende hij 1 Nov.
1823 eene cervolle capitulatie met de Franschen, en
nam de wijk naar Engeland. Na de Juli-omwenteling
trok hij aan het hoofd der spaansche vluehtelingen
in Oet. 1850 de Pyrenean over, doch word eindelijk.
aan de fransche grenzen ontwapend en in bet bionenland geinterneerd. Teen de burgeroorlog in de Baskisehe provinci6n uitgebroken was, werd M. door
koningin Christina 25 Sept. 1834 tot opperbevelhebher der spaansche noorder-armee benoemd, kon
echter wegens ziekelijkheid (het .?;evolg van vroeger bekomene wonden) slechts weinig nitrichten,
legde 18 April 1835 het komniando neder, en stierf
26 Dee. 1.856 te Barcelona. — M. ((lot) Xaverio),
lied van den vorige, gel). 1789 te Idozin, diende

Minano y Bedoya
eerst als guerrilla-aanvoerder onder zijnen oom tegen
de Franschen, werd 1809 gevangen genomen, en
bleef in bechtenis te Vincennes tot 1814. Na zijn
terugkeer in Spanje verklaarde hij zich voor de Con.stitutie der Cortes, doch zag zich reeds in 1815 genoodzaakt naar Engeland te vluchten. Van daar begaf
hij zich 1816 naar Mexico, en was eenigen tijd als
aanvoerder der in opstand zijnde Independenten een
schrik voor de Royalisten, viel echter door verraad
in hunne handen, en werd 13 Nov. 1817 te Mexico
gefusi lleerd .
Minano y Bedoya (Sebastiano de), spaansch
schrijver, geb. 1779 te Bezerril-de-Campos. Voornaamste werk : Diccionario geogralico y estadistico
de Espana y Portugal (11 din. Madrid 1826-28).
Minas, department in den zuid-amerik. staat
Uruguay ; daarin eene stad M., of Concepcion de
Minas, 11 a 12 mijlen benoordw. Montevideo, aan
de Santa-Lucia.
Minas Geraes, prov. van Brazilie, tusschen
de provv. Pernambuco en Bahia ten N., San-Paolo
en Rio-de-Janeiro ten Z., Govas ten W., PortoSeguro en Espiritu-Santo ten 0., is 11,413 vierk.
mijien groot, bevolkt met 1,300,000 zielen, en heeft
tot hoofdplaats de stad Villarica (ook genaamd
Cidade-de-Ouro-Preto). Het is een hoogland (hooger dan 6000 vt.), rijk aan diamantgroeven, goud-,
lood-, koper-, platina- en ijzermijnen.
Minas Novas, brazil. stad, vroeger genaamd
Bom-Successo das Minas-de-Fanado, in de prov.
Minas-Geraes, 46 mijlen ten N. N. 0. van OuroPreto ; 15,000 inw.
hoofdplaats van het gebied van
Tehuantepec, beoosten den mexicaanschen staat Veracruz ; 600 inw.; ligt 5 mijien boven de uitwatering
van den Coatzacoalcos, en is gewichtig als atlantisch
eindpunt van den Isthmus-spoorweg.
Minchinhampton,stad in 't engelsche graafschap Gloucester, 4 uren gaans bezuiden Gloucester,
en circa 2 uren g. bezuidoosten Stroud ; 5000 inw.
MinCio, lat. Mincius, rivier in Lombardije, ontspringt onder den naam van Sarca in Tirol, doorstroomt bet Garda-meer, neemt dan den naam
aan, en ontlast zich als bevaarbare rivier bij Mantua
in de Po, na ruim 8 mijlen loop. De bekoorlijke
oevers dezer rivier zijn reeds bezongen door Virgilius. Historisch merkwaardig is de M. vooral door
de overwinning der Franschen (onder Brune) op de
Oostenrijkers (onder Bellegarde) 25 en 26 Dec.
1800; door de overwinning van prins Eugenius van
Beauharnais op de Oostenrijkers 8 Fehr. 1814; door
den slag van Solferino 24 Juni 1859, die dikwijls
ook Slag aan den M. genoemd wordt ; en door den
(almede Slag aan den M. genoemden) slag van Custozza (Juni 1866), waarin de Oostenrijkers de overwinning bevochten op de Italianen.
Mindanao, of Magindanao, het zuidelijkste
der Philippijnsche eilanden, is 1174 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 1 millioen zielen (Maleiers), en
behoort gedeeltelijk aan de Spanjaarden, die de provv.
Caraga, Misamis en Zamboanga bezitten ; het voornaamste deel des eilands bevat het aan de Illanabaai liggende koninkrijk of sultanaat M. (met de
hoofdstad Selangan), en de staten of rijkjes, die den
Illano-bond vormen.
Mindelheim, stad met 2700 inw. in Beieren,
kreis Zwaben, 6 mijlen bezuidw. Augsburg, ligt aan
de Mindel, die zich bij Offingen in den Donau outlast.
Minden, of Pruisisch Minden, versterkte stad
in pruis. Westfalen, aan de Weser, 47 mijien bewesten Berlijn ; 15,500 inw. (bovendien 3000 man
—

—
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garnizoen). Bij M. werd aan den franschen maarschalk de Contades (1750) de nederlaag toegebracht
door den hertog van Brunswijk. Vroeger was M. de
hoofdstad van het Bisdom M., dat, omstr. 803 gesticht door Karel den Groote, in 961 door Otto den
Groote met souvereine rechten werd begiftigd, en
bij den Westfaalschen vrede (1648) geseculariseerd
en aan Pruisen gegeven werd als vergoeding voor
Pommeren, dat aan Zweden afgestaan werd. Het
prinsdom 111. werd 1757 door de fransche armee
bezet, doch 1759 weder ontruimd. In 1806 heroverd
door Napoleon, maakte M. gedurende drie jaren
(1807-1810) deel nit van het koninkrijk Westfalen, werd vervolgens nagenoeg in zijn geheel ingedeeld bij het fransche dept. der Monden van de
Weser (1810-13); doch het Weener Congres gaf
M. aan Pruisen terug, dat daarvan het tegenwoordige
regeerings-district M, vormde (1816), hetwelk circa
96 vierk. mijien groot is (met mini 472,000 bewoners en 7000 man troepen) en bestaat uit de prinsdommen M., Paderborn en Korvei, de graafschappen
Ravensberg en Rietberg, de heerlijkheid Rheda, en
het voormalig hanoversche amt Rockenberg.
Minderbroeders. Zie de artt. FRANCISCANEN
en CORDELIERS.
Minderbroeders-kloosters bestonden
vroeger in menigte in ons land : 1) te Alkmaar, op
het Heiligenveld, gesticht 1447 (of 1445), afgebroken 1572, nadat de kloosterlingen overgebracht waren naar Enkhuizen, waar ze 24 Juni om der geloofswille eeuen wreeden dood ondergingen. — 2) te
Amsterdam, op den Oudezijds-achterburgwal, zuidhoek van de Molensteeg, gesticht 1403. In dit klooster werd onder de regeering van Filips II beraadslaagd over alle vervolgingen, in te stellen tegen
ketters; ook plachten de rechters hier, na afloop van
elke executie, den maaltijd te gebruiken met de
kloosterlingen (dit noemde men onder de burgerij
het Bloedmaal). In 1566 achtte men het dan ook
noodig, in dit klooster een garnizoen van 40 man te
leggen, ter bescherming van de kloosterlingen, betgeen echter niet belette, dat bet klooster 26 Sept.
van dat jaar door de Gereformeerden geplunderd
werd. In Mei 1567 weder opgebouwd, werd het
1578 andertnaal geplunderd, nadat men de monniken eerst buiten de stad had gebracht. De Bloedstraat heeft haren naam te danken aan de zoogenaamde Bloedkamer van het klooster, waar de Bloedraad placht te vergaderen, welke zaal gestaan heeft,
waar zich thans de straat bevindt. — 3) te Breda,
in de Nieuwstraat. 4) te Deventer ; dit klooster
werd in de wandeling genoemd Ten-Breuren (d. i.
voor de Broeders); gesticht 1335 ; ontruitnd tijdens
de Reformatie. — 5) te Dordrecht, in de Vriesestraat ; gesticht in 't begin der 13e eeuw ; de kerk
werd 1578 afgebroken, en stond waar nu de Nieuwe
of Korte Breedstraat is. — 6) in en bij Leeuwarden ;
zie GALILEeN. - 7) te Groningen, in de Zwanenstraat.— 8) te Haarlem, op het Groote Heilige-Land,
gesticht 1443, eerst 1456 door de monniken betrokken, 1578 op Sacramentsdag door een hoop soldaten geplunderd. — 9) te Harderwijk, tegenover
bet raadhuis ; gesticht omstr. 1339, geplunderd en
platgebrand 1572. — 10) te 's-Hertogenbosch, aan
de Markt ; gesticht 1228 ; door brand vernield 1263,
en weder opgebouwd ; bij de verovering van 's-Bosch
1629, zijn de monniken verdreven. — 11) te Maastricht, aan de Tongersche straat ; zie het artikel
FR ANCISCANER -KLOOSTERS. 1 2) te Middelburg, oorspronkelijk het huis der Tempelheeren, werd bij den
tenietgang dier orde 1312 gekocht door de Heeren

Minderskerk
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van Borssele, en aan de Franciscaner monniken van.

Mingir, of Mingier, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang; 11 Juli 1828 ontmo'eting met de mitelinen, die door de nederl. troepen op de vlucht ge-
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Duinhoek geschonken ; leed veel van de beeldstormers in 1566 ; werd door de pest geteisterd 1571 ;
20 Febr. 1574, na de overgave der stad, hield de
regeering in dit klooster den Schermaaltijd, en den
volgenden dag werd het door de monniken ontruimd.
— 13) te Nijmegen ; zie OBSERVANTEN-KLOOSTER.
14) in Rijnland, bij Leiden, tusschen de Zijlpoort en
de Hoogewoerdspoort, aan den Nieuwen Rijn ; gesticht 1445; afgebroken 1571, nadat de monniken
(1 Aug.) er uit verdreven waren. — 15) te Utrecht,
op het Sint-Jans-plein ; gesticht 1246 ; in hander
der Hervormden gekomen 1571. — 16) te Venlo,
in de Minderbroedersstraat ; vernietigd 1795 —
17) te Zierikzee, in de Minderbroedersstraat ; stichting onbekend, doch reeds in 1383 was de regeering
genoodzaakt het te doen ontruimen, orndat de monniken telkeus handgerneen met elkander waren, en
in gemeld jaar een hunner een zijner mede-monniken
doodgestoken had. Vier jaren later werd het met
toelating der regeering door nieuwe monniken betrokken, doch deze gingen zich derwijze met brassen
en zwelgen te buiten, dat de regeering besloot hen
uit het gesticht te zetten ; M.; kregen de lucht daarvan, en vertrokken met de noorderzon (1388), alles
wat van waarde was medenemende. Nu werd aan de
vroegere bewoners vergund him klooster weder te
betrekken ; en nadat 1552, op St.-Lucia's-avond, de
kloosterkerk afgebrand was, werd het klooster zelf
kort daarna door de beeldstormers vernield.
Minderskerk, oude naam van 't friesche dorp
Minnertsga.
Mindoro, een der Philippijnsche eilanden, ligt
bezuiden Manila, vormt met eenige naburige eilandjes eene spaansche provincie, die 600 vierk. mijlen
groot is, ruim 35,000 bewoners telt, en Calapan (op
de noordkust van M.) tot hoofdplaats heeft. —
Zee van M. beet dat gedeelte der Indische Zee, dat
tusschen de eilanden Mindoro, Mindanao, Borneo,
Soeloe (Sooloo) en Palawan ligt.
MineIden, de dochters van Thebainus, genaamd Minetis of Minyas, weigerden de viering der
Orgien bij te wonen, bewerende dat Bacchus geen
zoon van Jupiter was, en bleven gedurende het feest
voortgaan aan haar werk. Tot straf werden zij veranderd in vledertnuizen.
Mineo, het oude Minn, stad op Sicilie, 13 uren
gaans benoordw. Syracuse; 8200 inw.
Minerbino, of Minervino, stad in de napolit.
prov. Terra di Bari, 6 urea gaans bezuidw. Andria ;
7000 inw. Men heeft ten onrechte gemeend in M.
het oude Cannes te herkennen.
Minerva, de Athene of Pallas der Grieken,
godin der wijsheid en tevens van alle kunsten, zoomede van den kunstmatig gevoerden oorlog (integenstelling van Mars [gr. Ares], den god van den ruwen
krijg). Als genezende godheid voert zij den naam
van Pnonia. Volgens de grieksche mythe .kwam zij
ter wereld, niet op de gewone manier, man uit het
hoofd van Jupiter. Zij wordt afgebeeld als eene
krachtvolle maagd, met helm, schild en speer; wijders een spinnewiel en eenige wiskunstenaars-werktuigen, benevens een uil, het zinnebeeld der overpeinzing. De voornaamste der vele feesten, die ter
eene van M. gevierd werden, waren de Panatheneen.
Minerve, dorp in het fransche dept. Henault,
vijfdhalf uur pans bezuiden St.-Pons; 320 inw.;
eertijds versterkt en bloeiend. Simon de Montfort
liet hier 4000 menschen levend verbranden, die
w rclacht werden van ketterij.
Minervino. Zie MINEBBINO.

dreven werden.

Mingrelie, het oude Colchis, landschap in
Trans-Caucasie, benoorden Rion, aan de Zwarte Zee,
is omstr. 100 vierk. mijlen groot, en bevolkt met
70,000 zielen. Vroeger was M. een op zich zelven
staand koninkrijk, met Redoet-Kaleh tot hoofdstad;
doch 1804 werd het aan Rusland onderworpen, en
maakt thans deel uit van het gouvernement Kraals.
Minho, lat. Minius, rivier in Spanje en Portugal, ontspringt in Galicie, loopt eerst zuid- dan
zuidwestwaarts, vormt van Melgaza of de grensscheiding tusschen de beide rijken, en valt, na een
loop van 48 mijlen, bij Caminha in den Atlantischen
Oceaan. Deze rivier geeft haren naam aan eene prov.
van Portugal ; zie ENTRE..DOURO..E..MINHO.
Miniae-"MOrVan, vlek in 't fransche dept.
Ille-Vilaine, anderhalf uur gaans bezuidw. Châteauneuf ; 3200 inw.
Miniato. Zie SAN-MINIATO.
Minie (Claude Etienne), geb. 1805 te Parijs,
fransch ollicier, die 1830 medeging naar Algerie, en
zich bijzonder toelegde op de verbetering van de
naar hem genoemde Minie-geweren, die echter door
latere uitvindingen in de schaduw gesteld zijn, o. a.
door de vZiindnadel"-geweren, waarmede de Pruisen
in 1866 zulk een zegevierenden veldtocht volbrachten, en die in Frankrijk onder meer de uitvinding
van Chassepot ten gevolge had, wiens geweren naar
hem ,, Chassepot"-geweren heeten. In 1852 werd M.
bevorderd tot bataillonschef, was eenige jaren instructeur in het scherpschieten aan de normaalschool
te Vincennes, nam 1858 zijn on .tslag en ging naar
Egypte, waar de onderkoning hem aanstelde als
directeur eener wapenfabriek en schietschool.
Minieh, of Menieh, stad in Middel-Egypte, aan
den Nijl ; 3000 inw.; naar men wil ter plaatse van
het oude Cynopolis.
Minimen, d. i. Minste Broeders, eene strenge
monnik-orde, gesticht door Franciscus van Paula.
Zie FRANCISCUS.
Minius, rivier in Hispania ; thans de Minho.
Minjamin, 1) een leviet ten tijde van Hizkia ;
II Chron. 31: 15. — 2) twee verschillende priesters ; Neh. 12: 17.
Minnertsga, oudtijds Minnertskerk, dorp in
Friesland, 3 uren gaans bewesten Leeuwarden, en
3 uren g. ten 0. N. 0, van Harlingen; 1200 inw.;
geboorteplaats van verscheidene leden der familie
Hermana (o. a. Hessel Hermana, den Ben potestaat
van Friesland; een anderen Hessel Hermana en Otto
Hermana, die beiden als bevelhebbers deelnamen aan
de Kruistochten naar Palestina).
Minni, het koninkrijk Armenie ; Jerem. 51 : 27.
Minnith, stad der Ammonieten ; Richt. 11:
33 ; Ezech. 27: 17.
Minoegat, of Menowghat, het oude Aspendus,
stad in aziat. Turkije, 6 uren gaans benoordw.Selefkeh,
aan de uitwatering der rivier M. (de oude Melas).
Minorca, spaansch Menorca, het Balearis Minor
der ouden, een der Balearische eilanden, benoordoosten Majorca, is 11 a 12 vierk. mijlen groot, bevolkt met 45,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats
Mahon, welke stad (even als Jamnon) gesticht is
door de Carthagers, aan wie M. ontweldigd werd
door de Romeinen. Vervolgens kwam M, in de macbt
der Vandalen, toen der Mooren daarna werden de
Aragoneezen, en vervolgens de Castilianen meester
van M., dat 1708 veroverd werd door de Engel-
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Minoreh
schen, aan wie het 1756 door de Franschen ontnomen, doch 1763 teruggegeven werd. In 1779 kwam
het weder aan de Spanjaarden, die bij den vrede van
Parijs (1783) in 't bezit van M. gelaten werden.
Minoreh, of Menoreh, district op Java, resid.
Kadoe ; in dit district het merkwaardige gedenkteeken Boero-Boeddho. De hoofdplaats M., 10 palen bezuidw. Magelang, is merkwaardig door de gevangenneming (28 Maart 1830) van Diepo-Negoro,
waardoor de 5-jarige oorlog op Java beeindigd werd.
Minorieten. Zie FRANCISCANEN.
Minos, koning van Creta en wetgever der Cretenzen, werd gehouden voor een zoon van Jupiter
en Europa. Hij kwam zich nit Azle op Creta vestigen, en regeerde met zooveel wijsheid, dat de dichters hem verheven hebben tot een der rechters in de
Onderwereld. Hij trouwde met Pasiphae, bij wie hij
eenen zoon verwekte (Androgens), dien de Atheners
deden sterven. Hij nam deswege eene vreeselijke
wraak, doordien hij Attica verwoestte, en aan Egeiis,
den koning van dat land, de verplichting oplegde
hem jaarlijks eene schatting te geven, bestaande nit
zeven jonge meisjes en zeven jongelingen, die verslonden moesten worden door den Minotaurus. Hij
liet door Dedalus bet beroemde Labyrinth van Creta
bouwen, waarin de Minotaurus opgesloten werd. —
Sommige geschiedschrijvers onderscheiden twee
koningen van dezen naam. Volgens hen regeerde
M. I omstr. 1500 v. Chr., en M. II omstr. 1330 v.
Chr. Laatstbedoelde is dan de vader van Androgens
en rechter in de Onderwereld hij was de broeder
van Rhadamantus.
Minotaurus, d. i. Stier van Minos, een monster op Creta, half mensch half stier, geboren nit de
minnarijen van Pasiphae met een Stier, werd opge
sloten in het door Dedalus gebouwde Labyrinth,
waar Minos hem de jonge meisjes en jongelingen
liet verslinden, die Athene jaarlijks als schatting
moest leveren, totdat het Theseus, door den draad
van Ariadne geleid, gelukken mocht het monster te
dooden. Volgens het aannemelijkste gevoelen komt
de geheele mythe van den M. hierop neder, dat Pasiphae, de vrouw van Minos, zich liet bezwangeren
door een zijner veldheeren, met name Taurus, en
dat dit nit overspel geboren kind door Minos gevangen gehouden nerd. Vergelijk overigens ASTERION.
Minquiers, groep rots-eilandjes nabij de fransche kust, bezuiden de Normannische eilandeu.
Minsh, zooveel als Caledonische Zee.
Minsk, stad in europ. Rusland, aan den Swislosz, 125 mijlen bezuidw. Petersburg; 26,000 inw.;
veel handel. In 1656 hebben de Russen zich van M.
meester geniaakt ; het is thans de hoofdplaats van
het gouvernement M. dat circa 1622 vierk. mijlen
grout is, met 986,500 bewoners.
-
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Minutoli, een adellijk italiaansch geslacht,
waarvan een tak in Pruisen werd gevestigd door:
M. (Menu von), geb. 12 Mei 1772 te Geneve, sedert zijne jeugd iu dienst bij de pruis. armee, gest.
als pruis. luit.-generaal te Lausanne 16 Sept. 1846.
Hij is bekend door eene wetenschappelijke reis naar
Egypte, door hem beschreven in: Reise zum Tempel
des Jupiter Ammon und nach Aegypten (Berlijn 1824,
met atlas; Naehtrage Berlijn 1849); buitendien was
hij de schrijver van verscheidene geachte historische
(Wolfradine Auen archeologische werken.
guste Louise, gravin von der Schulenberg, door haar
huwelijk met den zooeven genoemde, mevrouw),
geb. 1 Fehr. 1794, vergezelde haren man op zijne
reis naar het Oosten, en gaf daarvan in het licht
Souvenirs d'Egypte (2 din. Parijs 1826; in 't Duitsch
vertaald door Gersdorf, Leipzig 1829). — M. (Julius, baron von), zoon der beide vorigen, geb. 1805 te
Berlijn, eerst directeur van politie te Posen, van
1846-48 te Berlijn, vervolgens 1851-59 pruis.
consul-generaal te Madrid, ging van daar als pruis.
gezant naar Perzie, waar hij 10 Mei 1860 te Teheran
geaccrediteerd werd, doch reeds binnen het half jaar
stierf in de nabijheid van Sjiras. Van zijne werken
noemen wij inz.: Spanien und seine fortschreitende
Entwickelung (Berlijn 1852); Altes und Neues aus
Spanien (2 dln. Berlijn 1854); Die Canarischen Inseln
(Berlijn 1854); Portugal and seine Colonien (2 dln.
Stuttgart 1855). — M. (Adolf, baron von), broeder van den vorige, geb. 1802, sedert 1843 hofmaarschalk te Meiningen, werd 5 April 1848 verraM. (Alexander, baron
derlijk doodgeschoten.
von), geb. 1807 te Berlijn, pruis. regeeringsraad te
Liegnitz, heeft o. a. geschreven : Denkmaler mittelalterlicher Baukunst, besonders in den brandenburgischen Marken (Berlijn 1836) en Der Dom zu Drontheim
(Berlijn 1853).

1V1inyeh, of Minyeh-el-Khasim, dezelfde stad
als Minieh.
Minyers, onder dezen naam zijn te verstaan
de bewoners van Iolcos in Thessalie en die van Orchomenus in Beotie. De eerstbedoelden heetten M.
naar Minyas, zoon van Chryses, een hunner oude
koningen ; de anderen noemden zich M. hetzij omdat ze in hunne stad het graf van Minyas hadden,
hetzij omdat hunne stad gesticht was door eene
volkplanting van M. nit Iolcos, onder de leiding van
SornOrchomenus, een der zonen van Minyas.
wijlen ook worden de Argonauten M. genoemd, omdat hun aanvoerder Jason geboortig was uit Iolcos.
Miollis (Alex. Franc.), fransch generaal, geb.
te Aix 1759, streed under Rochambeau in Amerika,
en werd bij zijn terugkeer in Frankrijk kapitein.
Hij kommandeerde de vrijwilligers van bet Rhonemonden-dept. 1792, werd 1795 brigade-generaal,
en onderscheidde zich in Italie. Na het verdrag van
Minto. Zie MUNTOK.
Minturnw, thans Trajetto, stad der Aurunken Campo-Formio, werd hem de last opgedragen Toskanen te bezetten. Als gouverneur van Mantua (1806)
in het zuiden van Latium, nabij de uitwatering van
liet hij een monument oprichten ter eere van Virden Liris, was eene havenstad ; het untying 297 na
Chr. eene romeinsche kolonie. Toen Marius overgilius. In 1807 bezette hij Rome en den Kerkelijken
wonnen was, zocht hij te M. eene schuilplaats, doch
Staat, en voerde daar het bewind tot 1814. Door M.
werden 1809 de strenge maatregelen van Napoleon I
werd ontdekt en in den kerker geworpen ; hij vond
echter middel om te ontsnappen, en vluchtte toen
tegen Pius VII ten uitvoer gelegd. In 1828 stierf M.
naar Afrika.
Mionnet (Theodore Edme), fransch munt- en
Minutius Felix (Marcus), latijnsch rede- penningkundige, geb. 2 Sept. 1770 te Parijs, gest.
aldaar 7 Mei 1842. Voornaamste werken: Description
naar, geb. in A frika in 't laatst der 2e of in 't begin
des Mddailles grecques et romaines (7 dln. Parijs
der 3e eeuw, kwam naar Rome, en maakte grooten
opgang door zijne welspreketidheid. Als heiden op
1806 13 Supplement, dl. 1-8 Parijs 1814-35);
De la rarete et prix des inddailles romaines (2e dr.
gevoed, bekeerde hij zich tot het Christendom, en
schreef zelfs eene apologie, getiteld Octavius (in onze
2 din. Parijs 1827); Atlas de gdographie numismatique
eeuw bet best uitgegeven door Muralt te Zurich1836).
(Parijs 1838).
,
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Miosen, of Mjosen, het grootste meer in Noorwegen, stilt Aggerhuus, 15 uren gaans benoorden
Christiania, is 13 a 14 mijlen lang en anderhalve
mijt breed ; het outlast zich door de Vermen-elf in
den Glommen.
Miphkad (de poort van) te Jeruzalem, vermeld Neh. 3: 31.
Miquelets, de krijgshaftige bergbewoners der
zuidelijke Pyreneen in Catalonia en in de fransche
deppt. der Boven- en Oost-Pyreneen. In vredestijd
doen zij den vreemdelingen dienst als gidsen. In
oorlogstijd zijn de M. gevaarlijke partijgangers; ze
dienden voorheen als ongeregelde troepen bij de
spaansche armee ; in 1808 richtte Napoleon een
korps M. op, om dienst te doen tegen de spaansche
guerrillas.
Miquelon, eiland in de St.-Laurentius-golf,
bezuiden Newfoundland, is 5 vierk. mijlen groot, en
heeft omstr. 900 bewoners. Het behoort sedert 1763
aan Frankrijk (uitgenomen gedurende de omwentelingsoorlogen).
Mira, I) rivier in Zuid-Amerika, in Ecuador,
ontspringt in het Andes-gebergte, en valt na een
noordwestelijken loop in den Stillen Oceaan. —
2) stad in Ecuador, nabij den oorsprong der rivier
M., en 13 mijlen benoordoosten Quito. — 3) stad in
Portugal, prov. Beira, 5 mijlen benoordw. Coimbra ;
6000 inw.; kleine haven. — 4) marktvlek in Lombardije, 4 uren gaans bewesten Venetie ; 2000 inw.
— 5) stad in Spanje, 8 mijlen bezuidoosten Cuenca ;
1700 inw.
Mirabeau, dorpje met 700 inw. in 't fransche
dept. Vaucluse, 7 uren gaans bezuidoosten Apt ;
voorheen markizaat.
Mirabeau (Victor Riquetti, markies van), geb.
1715 te Perthuis in Provence, vestigde zich reeds
jong te Parijs, werd bevriend met doctor Quesnay,
het hoofd van de secte der Economisten, en went
zelf door zijne geschriften (o. a. l'Ami des hommes,
5 dln. Parijs 1755) :een der warmste voorstanders
van die secte. Hij stierf 13 Juli 1789. — M. (Honerd Gabriel Riquetti, graaf van), zoon van den vorige, de grootste redenaar uit het tijdperk der fransche omwenteling, geb. 9 Maart 1749 in Provence,
op Bignon bij Nemours, leidde in zijne jeugd een
zeer losbandig leven, en werd 1777 te Vincennes
gevangen gezet wegens vrouwenschaking en overspel. In 1780 in vrijheid gekomen, begon hij een
geregelder leven te leiden, en zich sedert 1784 in te
laten met de politieke vraagstukken van den dag ;
hij deed eene reis naar Louden, volbracht 1787 voor
den minister Calonne eene geheime zending naar
Berlijn, en trok weldra door zijne kernachtige en
degelijk gestelde vlugschriften tegen Calonne en
Necker de openbare aandacht, zoodat hij 1789 door
den Derden stand der stad Aix gekozen werd tot
afgevaardigde ter Staten-generaal. Hier sprak hij tal
van redevoeringen uit, die hem den eernaam verschaften van den franschen Demosthenes ; om de
onstuimige hartstochtelijkheid, waarmede hij het
woord kon voeren, werd hij ook Ouragan genaamd ;
zijne welsprekendheid was wegslepend, gebiedend,
ontzag-inboezemend, alles-beheerschend : zijn strewn was echter Met eene algeheele omverwerping
van den maatschappelijken toestand, maar hij beoogde slechts de totale fnuiliing van de aristocratic,
de afschaffing van alle privilegien, de vernietiging
van het despotismus, en het herstel van eene zuiver
constitntioneele monarchic. In den loop der gebeurtenissen zag het hof zelfs zich gedrongen, hoe 'mode
plan ook, steun te zoeken bij M. als den eenigen man

Miranda
in Frankrijk, die den waggelenden troon nog kon
staande houden. En al kon hij geen minister worden, toch werd hij, om het hof met de revolutie te
verzoenen, door zijne bekwaamheid in Dec. 1790
president van den club der Jacobijnen, en kwam
Febr. 1791 zelfs op den presidentszetel in de Nationale vergadering. Doch tot ramp voor het hof
vertoonde zich reeds in het laatst van die maand
het begin der ziekte, die den geweldigen redenaar
2 April 1791 ten grave sleepte. De eerste volledige
editie van M.'s werken leverde Merilhou (9 dln. Parijs 1825--27). De geloofwaardigste bijzonderheden
aangaande M.'s leven werden medegedeeld door zijn
natuurlijken zoon, Lucas Montigny, in : Memoires de
Mirabeau (2e druk 8 dln. Parijs 1841). — M. (Andre Boniface Louis Riquette, graaf van), broeder van
den vorige, geb. 30 Nov. 1754 te Bignon, kolonel
toen de omwenteling uitbrak, was een ijverig aristocraat, emigreerde, en stierf 15 Sept. 1792 te Freiburg in de Breisgau. Ook hij had 1789 een oogenblik zitting als afgevaardigde in de Staten-generaal,
doch onderscheidde zich door niets anders dan door
zijne zwaarlijvigheid, die hem den bijnaam bezorgde
van Mirabeau-Tonneau.
Mirabella, 1) stad in de napolit. prov. Principato ulteriore, 3 uren gaans beoosten Montefusco ;
7000 inw. — 2) vlek in de sicil. prov. Catania, district Calatagirone ; 3300 inw.
Mirabello, 1) marktvlek in de napolit. prov.
Molise, ruim 1 uur gaans bezuiden Campobasso ;
2700 inw. — 2) marktvlek in Piemont, ruim 3 uren
gaans ten Z. Z. 0. van Casale; 2500 inw. — 3) kleine
havenstad op Candia.
Mirambeau, stadje in 't fransche dept. Charente Inf., ruim 3 uren gaans bezuidwesten Jonzac ;
3000 inw.
Miramo n, fransche verbastering van den
arabischen ti t emir-al-nzoslemim.
Miram n (Miguel), een der twee generaals, die
tegelijk me keizer Maximiliaan van Mexico gefusilleerd were n (de andere was Th. Mejia).
Mire' ida, steden in Portugal en Spanje, o. a.:
1) M. c' Douro, het oude Cambcetum Lubicanorum,
in de portug. prov. Traz-os-Montes, 13 uren gaans
bezuidoosten Braganza, ligt aan den Douro, heeft
5000 inw. en is eene grensvesting tegen de zijde
van Spanje. — 2) M. do Corvo, in de portug. prov.
Biera, 6 uren gaans bezuidoosten Coimbra ; 4000 inw.
— 3) M. del Ebro, het oude Deobriga, in de spaansche prov. Burgos, 8 mijlen benoordoosten Burgos;
2900 inw. 4) M. de Arga, in de sp. prov. Navarra,
5 mijlen ten Z. Z. W. van Pampelona ; 1400 inw.
5) At. del Custanar, in de sp. prov. (en 8 mijlen ten
Z. Z. W. van de stad) Salamanca ; 1200 inw.
Miranda (Francois), fransch generaal, geb.
omstr. 1750 te Caracas, diende als officier bij de
troepen der prov. Guatemala, doch moest nit zijn
land vluchten, toen de samenzwering ontdekt werd,
waarin hij betrokken was, tegen de spaansche overheersching. Eerst was hij in Rusland, vervolgens in
Frankrijk werkzaam voor het plan ter bevrijding
van Zuid-Amerika. Bij het uitbarsten van de omwenteling trad hij met den rang van divisie-generaal
in fransche dienst. Na de nederlaag van Dumouriez
bij Neerwinden werd M. van verraad beschuldigd,
door het revolut. gerechtshof echter vrijgesproken;
doch opnieuw terecht staande wegens de betrekkingen, die hij onderhield met de Girondijnen, werd hij
tot deportatie veroordeeld. Later in Zuid-Amerika
teruggekeerd, trachtte hij 1811 aan het hoofd van
eenige benders opstandelingen, ondersteund door
-
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Groot-Britannia en de Vereenigde Staten van NoordAmerika, de republiek Caracas te stichten; doch na
eenigen voorspoed op zijn ondernemen, viel hij 1812
in handen der Spanjaarden, en stierf 1816 in de
gevangenis te:Cadix.
Mirande, fransche stad in 't dept. Gers, aan
de Baize, 6 uren gaans bezuidw. Auch ; 3500 inw.;
was vroeger versterkt ; is gesticht in 1289 door
Centule, derden graaf van Astarac.
Mirandella, 1) het oude Caladunum, versterkte stad in Portugal, prov. Traz-os-Montes,
13 uren gaans benoordw. Moncorvo, aan de Tua ;
1700 inw. — 2) marktvlek in Brazilie, prov. Bahia,
23 mijlen ten N. N. W. van Bahia.
Mirandola, stad en vesting in de ital. prov.
Modena, 7 uren gaans benoordoosten Modena, aan
de Burana ; 21,000 inw.; was vroeger de hoofdplaats
van het graafschap M., dat 1619 tot hertogdom verheven werd en 1710 aan Modena kwam. Herhaalde
malen werd de stad M. ingenoinen, o. a. 1511 door
pans Julius II. Het is de geboorteplaats van den beroemden Pic di Mirandola.
Miran°, vlek in de venet. prov. Padua, aan den
Musone, 5 uren gaans benoordoosten Padua ; 6300
inwoners.

Mirapensis pagus. Zie

-IREPOIX.
M

Mirat, stad in Indie; zooveel als Meerut.
Mirbel (Charles Francois Brisseau), fransch
kruidkundige, geb. 27 Maart 1776 te Parijs, gest.
12 Sept. 1854. Voornaamste werk: Histoire naturelle
des vegetaux (15 dln. Parijs 1802-26).
Mirdieten, een stain der Albaneezen, ornstr.
30,000 hoofden sterk ; ze wonen bezuiden den Drin,
en hebben Orosch tot hoofdplaats.
Mirebalais, landschap iii Frankrijk (tijdens
de oude indeeling), is thans begrepen in bet dept.
Vienne; het bevatte twee steden, nI.Mirebeau (waarnaar het genoemd was) en Moncontour.
Mirebeau, 1) stad in 't fransche dept. Vienne,
6 urea gaans benoordw. Poitiers ; 2000 inw.; in
1030 gesticht door Fulco Nera, graaf van Anjou ;
was Lang de hoofdplaats van Mirebalais.— 2) marktvlek in 't fransche dept. Cote-d'Or, 6 uren gaans
benoordoosten Dijon ; 1300 inw.
Mirecourt, het oude Mercurii Curtis, stad in
fransche dept. der Vogesen, aan den Madon, ruim
7 uren gaans benoorden Epinal ; 5200 inw.; vervaardigt veel muziek-instrumenten. In de 15e eeuw
werd M. versterkt ; bet behoorde toen aan de graven
van Vaudemont; het werd door La Hire veroverd
voor Karel VII ; en door maarschalk Crequi werden
de vestingwerken geslecht in 1670.
Miremont, verscheidene plaatsen in Frankrijk ; de voornaamste zijn: 1) stad in 't dept. Puyde-Dome, 8 uren gaans bewesten Riorn ; 1400 inw.;
oude kommanderie der orde van St.-Jan van Jeruzalem. — 2) marktvlek in het dept. Dordogne, 6
uren gaans benoordw. Sarlat; 1000 inw.
Mirepoix, stad in 't fransche dept. Ariege,
aan den Lers, 6 uren gaans beoosten Pamiers; 4800
inw. Het was oudtijds de hoofdplaats van het landschap Mirepoix (Mirapensis pagus) in Opper-Languedoc, welk landschap thans tot het westerdeel van
't dept. Aude en tot het oosterdeel van 't dept. Ariege
behoort; bet was in de 13e eeuw verheven tot een
markizaat. In den oorlog der Albigenzen werd M.
ontweldigd aan den graaf van Foix, en gegeven aan
Guy de Levis, die onder Simon van Montfort den
kruistocht tegen de Albigenzen medemaakte en
omstr. 1230 stierf, en in wiens geslacht dit markizaat gebleven is tot 1789.
II.
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Mires (Jules), fransch financier, geb. 1809 te
Bordeaux, tot 1848 wissel-agent te Parijs, nam met
zeer gunstig gevolg deel aan verscheidene industrieele, mercantiele en finantieele ondernemingen,
kocht het dagblad Le Pays, en was de tusschenpersoon in den verkoop van het dagblad la Presse aan
Millaud, sloot 1856 met de pauselijke regeering een
contract over den aanleg van spoorwegen, contraheerde 1857 de spaansche leening van 300 millioen
reaten, en stichtte het spaansche "Credit-mobilier".
In Dec. 1860 trot hij met de Porte eene overeenkomst betreffentle eene nieuwe Turksche leening.
In bet laatst van 1861 werd hij in eep veel schandaalmakend proces gewikkeld, dat o. a. aanleiding
gaf tot het pa rodie-spreek woord 0 Tempera,o Mires !
doch werd 1862 door de rechtbank vrijgesproken.
Sedert hij weder op vrije voetea is, heeft hij nog
berhaaldelijk van zich doen spreken; hij is ontegenzeggelijk een der vindingrijkste geldmannen van
onze eeuw. Zijne dochter Marie M. is sedert Juni
1860 gehuwd met pries Alphonse de Polignac.
Mirgorod, stad in 't russische gouvt. Pultawa,
ruim 11 niijlen bezuidoosten Pultawa; 8800 inw.
Miribel, stad in 't Frans. dept. Ain, derdhalf our
gaans benoordoosten Lyon, aan de Wine ; 2000 inw.
1Viirj am, 1 ) profetes, zuster van Mozes en Aaron,
werd door God met melaatschheid geslagen, en stied'
in de woestijn Zin ; Exod. 15: 20, 21 ; Num. 12 :
1-15; 20 : 1 ; 26 : 59 ; Dent. 24: 9; I Chron. 6: 3 ;
Micha 6: 4. — 2) een afstammeling van Juda ;
I Chron. 4 : 17.
Mirkhond (Mohammed), perzisch geschiedschrijver, geb. 1433, gest. 1498 te Herat, waar hij
het grootste gedeelte zips levees in een klooster
doorbracht met bet schrijven van eene beroemde
encyclopedie der oostersche gescbiedenis, getiteld
Rauzat-al-sa[a, d. i. De Hof der Reinheid. De voiledige tekst van dat werk verscheen in druk (7 dln.
Teheran 1852-1854), en verscheidene gedeelten
daarvan zijn vertaald, o. a.: in 't Fransch door Sacy
de Geschiedenis der Sassanidische koningen van
Perzie, opgenomen in de .Memoires sur les antiquites
de la Perse" (Parijs 1793); in 't Latijn door Jenisch
de Geschied. der Thaherieden en der Soffarieden,
onder dezen titel : Historia priorum regum Persarum
post natum islamismum (Weenen 1792); in 't Latijn
door Frederik Wilken de Geschiedenis der Samanieden (Gottingen 1808) en die der Gaznevieden
(1832); in 't Fransch door Fremery de Gesell. van
Gengis-khan, opgenomen in deel V der 'Notices et
Extraits", en door Jourdain (in deel IX der .Notices")
de Histoire des Ismadliens de Perse ou Assassins.

Mirlo , Dude spelling van Mierlo (n.-brab. dorp).
Mirma, een van de hoofden der vaderen uit
het geslacht Benjamin ; I Chron. 8 : 10.
Mir--Mahmoed, of Mahrnoed-Schach, souverein van Perzie, nit de dynastie der A fghanen,
was de zoon van Mir-Weiss, intendant van Candahar
voor de sophis. Toen M. 18 j. oud was (1716), stak
hij zijnen oom Abd-el-Aziz (den opvolger van MirWeiss) dood, en stelde zich in diens plaats. Partijtrekkende van de regeeringloosheid, waaraan Perzie
ter prooi was, stiet M. vervolgens den sophi Hussein
van den troop (1722), en nam den titel van Schaal
aan. Hij onderwierp zeer spoedig geheel Perzie aan
zijn gezag ; doch vervolgens eenige tegenheden ondervindende, verviel hij in eene soort van waanzin ;
de A fghanen verklaarden hem vervallen van bet gezag (1725), en brachten op den Croon den zoon van
Abd-el-Aziz, nl. Aschraf (Azjraf), op wiens bevel M.
onthoofd werd.
36
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Mirmiran, verbasterd van emir-al-omra, den
titel van de turksche gouverneurs der sandzjaks of
districten.
Miro, havenstad in de portug. prov. Beira, district Aveiro; 5000 inw.
Miropolje, stad in 't russ. gouvt. Koersk, aan
den Psiol (die zich in den Dnieper ontlast), ligt 12
mijlen bezuidw. Koersk, en heeft 9000 inw.
Mirta, of Merta, stad in den indischen Radzjpoetenstaat Djaudpoer, aan den weg van Djaudpoer
naar Adzjmir ; omstr. 20,000 inw.
Mir Weiss, het hoofd van den afghaanschen
scam van Khaldezi, was intendant van Candahar
voor de sophis van Perzie. In 1709 verklaarde hij
zich onafhankelijk, en hield zich zegevierend staande
tegen de troepen, die het hof van Ispahan uitzond
om hem te tuchtigen. Hij stierf 1715, en had tot
opvolger zijnen broeder Abd-el-Aziz, en reeds kort
daarna zijn eigen zoon (zie MIR-MAHMOED).
Xirzapore, stad in britsch 0. I., aan den Ganges, 11 uren gaans bezuidw. Benares; 80,000 inw.;
is de voornaamste markt voor boomwol in geheel
Hindostan, en hoofdplaats van het district M. (247
vierk. mijlen ; 1,105,000 zielen).
Mirza Schaffy, een dichterlijk begaafd Tartaar te Tiflis, die aan Bodenstedt taalkundig onderwijs gaf, en 6 Juni 1856 gestorven is. Zijn naam
is door Bodenstedt voor de nakomelingschap bewaard door Die Lieder des Mirza-Scha/fy (10e druk
Berlijn 1861).
Xisael, 1) kleinzoon van Kehath ; Exod. 6: 21;
Levit. 10: 4. — 2) een der levieten, die bij Ezra
stonden; Neh. 8: 5. — 3) een medgezel van David ;
Dan. 1: 6, 7, 11, 19; 2: 17.
Mis al, stad in stain Aser ; Joz. 19 : 26 ; 21 : 30.
Xisam, afstammeling v. Benjamin ; I Chr. 8: 12.
Mischna, of Misna, het eerste gedeelte van den
Talmud.
Misdshegen, zoo noemt Klaproth de Tsjetsjenzen (een Caucasisch volk).
Xiseno (Punta di), de oude Misenum, eene
kaap van Laid-Italie, 4 uren gaans bezuidw. Napels.
In de nabijheid rumen der stad Misenum, die onder
Augustus tot romeinsche oorlogshaven ingericht werd
your de vloot der Tyrrlieensche Zee.
schoonvader van Gordianus III,
was gedurende diens minderjarigheid prefect van
het pretorium, regeerde met wijsheid, en sloeg de
Parthen af. Hij stierf 243, en werd vervangen door
Philippus Arabicus, dien men verdacht hem van kart
gemaakt te hebben om in zijne plaats te komen.
1V[iSitra. Zie MISTRA.
WriSkOlCZ,Siad in Hongarije, 19 mijlen betioordoosten Erlau, is de hoofdplaats van het comitaat
Borsod, heeft 17,500 (Incest protestantsche) inw.
en veel handel.
1) zoon van Ismael ; Gen. 25 : 14 ;
I Chron. 1 : 50. — 2) afstammeling van Simeon ;
I Chron. 4: 25, 26.
Mismanna, held van David; I Chron. 12: 10.
Misnia, lat. naam van Meissen.
MiSOCCO, de ital. (Misox de duitsche) naam
van een 9 uren gaans lengte hebbend Alpendal in
het zwits. kanton Granwbunderland, bevolkt met
omstr. 4600 bewoners, die Italiaansch spreken. Ze
noemen dit dal ook Val Melsolsina ; het wordt doorstroornd door de Moesa, aan welke het dorp M. ligt
met 1300 inw.; het dal strekt zich nit van den Bernhardin tot Bellinzona in Tessino.
1V1ispar, een der met Zerubbabel wederkeerenden nit do babyl. ballingschap; Ezra 2: 2.
—

—

—

Mispereth, waarschijnlijk dezelfde als Mispar ;
Neh. 7: 7.

Misr, of Mesr, arab. naam van Egypte.
IffisraIeten, volksstam, vermeld I Chr. 2: 53.
MisraIm, zoon van Cliam ; zie MizaAim.
Misrephoth malm, stad in 't land der Sidoniers ; Jozua 11 : 8 ; 13: 6.
onder dezen naam verstaat men inzonderheid de kolonien, door de roomsch-katholieke
Missionarissen in Amerika gesticht op de grenzen
der werkelijk aan de Europeanen onderworpene Ianden, en in de landstreken, die nog Diet tot onderwerping gebracht waren. De voornaamste M. zijn
geweest: 1) de Zeven-Missien der provincie SanPedro in Brazilie (18e eeuw); zij onderwierpen vele
stammen der Guaranis aan het protectoraat van Portugal; 2) het District der Missien, rechts van den
Parana ; het bevatte het geheele tegenwoordige directoraat van Paraguay; de Jezuieten oefenden daar
een bijna souverein gezag uit, en hadden reeds de
inlanders tot beschaving gebracht, eer Spanje in
1750 die nederzettingen afstond aan Portugal ; in
1761 nam Spanje ze wederom in bezit, doch ze
beurden zich nooit weder op tot den vorigen staat
van bloei ; 3) de Peruaansche MissiOn, die aan de
kroon van Spanje hebben onderworpen de groote
provincie Maynas (tegenwoordig in Nieuw-Granada),
grenzende aan de Pampa del Sacramento, en die zich
uitstrekte tot nabij den Ucayal (17e en 18e eeuw);
4) ook in California hadden zich M. gevestigd, doch
deze kwamen nooit tot bijzonder gewicht.
Missigit, dorp op Java, ads.-resid. Magelang ;
14 Juni 1829 op de muitelingen veroverd door de
nederl. troepen.
indiaansche naam der rivier
Churchill in het britsche Hudsonsbaai-territorium.
Zie CHURCHILL en ENGLISH-R1VER.
Missionarissen, d. i. Zendelingen, die werkzaam zijn ter verbreiding van het Christendom ; onder den naam M. verstaat men gemeenlijk alleen die
der roomsch-katholieke Kerk, terwijI de M. der protestantsche kerkgenootschappen gewoonlijk met den
naam van Zendelingen aangeduid worden (zie het
art. ZENDELING-GENOOTSCHAP). Tot 1622 gingen de
M. war geen vaste voorschriften te werk, doch ieder
hunner volgde de stem van zijnen ijver your het
Evangelic ; hierin werd eene wijziging gebracht door
pans Gregorius XV, die in genoemd jaar de Congregatie der Propaganda (de Propaganda fide) stichtte,
uit welke het Seminarie der Buitenlandsche Mission
geboren werd, dat in 1663 te Parijs werd gesticht
door pater Bernard van de Heilige Theresia. Geestelijken van alle order werden in dat seminarie aangenomen, om er opgeleid te worden tot de zendingtaak. India , China, Japan, de eilanden van Australia,
en de Nieuwe wereld openden voor den werkijver
der M. een onmetelijk veld ; en ofschoon die ijver
aan menigeen hunner het leven heeft gekost, hebben
de M. huune pogingen dikwijls bekroond mogen zien
met den 'gewenschten uitslag. Zie MrssteN.
Mississippi, d. i. Moeder der Waterstroomen
(bij de Natsjez genaarnd Alessjasbee, illeschacebe), de
grootste rivier van Noord-Amerika, komt nit het
meer Itasca (in Minnesota), en vormt na eenen loop
van 60 mijlen hare eerste watervallen (die van Peckagaina). Van daar af doorstroomt de M. de groote
laagvlakte der Vereenigde Staten, en bereikt net
verscheidene uitwaterings-armen de Golf van Mexico,
zoodoende de 660 vierk. mijlen groot zijnde delta
Louisiana vormende. Onistreeks 200 rivieren onttaste!) hare watered in den l\1.; de voornaamste zijn :
—

Mississippi
(rechts) Minnesota, Iowa, Des-Maines, Missouri,
St.-Francis, White-River, Arkansas, Red-River ;
(links) St.-Croix, Wisconsin, Illinois, Ohio, Yazoa.
De stroom-ontwikkeling van den M. bedraagt 700
mijlen ; doch beschouwt men den Missouri als een
arm van den M., alsdan 970 mijlen, zijnde de langste
stroomende waterlinie der aarde. Bevaarbaar is de
M. tot 434 mijlen landwaarts in, en vormt de hoofdader van het verkeer der noord-amerikaansche Unie.
De uitwatering van den M. werd 1541 ontdekt door
Ferdinand de Soto (een Spanjaard); in 1673 voeren
Jolliet en Marquette (twee Franschen) den M. af,
nit Quebec tot aan den mond van den Arkansas;

door La Salle werd de M.-rivier bereisd in hare geheele lengte, en hij noemde haar St.-Louis, zooals
hij het land, dat zij omspoelt, Louisiana genoemd
had. Een der staten van de n.-amerik. Unie draagt
naar den M. zijnen naam (zie het volgende art.).
Mississippi, een der zuidelijke staten van de
n.-amerik. 'Joie, grenst ten W. aan de rivier 'Mississippi, ten 0. aan de Golf van Mexico en aan den
staat Alabama, ten N. aan Tennessee, en ten Z. aan
de Golf van Mexico. De staat M. is 2218 vierk. mijl.
groot, bevolkt met 792,000 zielen, behoort sedert
1821 tot de Unie, heeft sedert 1844 eene eigene universiteit (te Oxford), wordt besproeid door de rivieren
Mississippi, Pascayoula, Pearl, Tombigbe, Tennessee,
en heeft tot hoofdstad Jackson. In den burgeroorlog
1861 sloot M. zich aan bij de zuidelijke staten.
Missolonghi, stad en vesting in de grieksche
nomarchie Acarnanie, 11 uren gaans bewesten Lepanto, ligt aan den ingang van de golf van Patras,
wordt van de zeezijde gedekt door de eilandforten
Wassiladi en Anatolico, en heeft 4000 inw. Beroemd
is M. geworden in den Griekschen vrijheidsoorlog
als een strategisch punt van het hoogste gewicht ;
het had merkwaardige belegeringen te doorstaan in
1822 en 1826 ; aan eene grooteturksche armee werd
1823 nabij M. de nederlaag toegehracht door eene
handvol Grieken, aangevoerd door Marco Botzaris.
Te M. stierf 19 April 1824 lord Byron, wiens hart
aldaar in een praalgraf bewaard wordt.
Missouri, of Mud-River, een der voornaamste
rivieren in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
ontspringt op de westhelling der Rotsgebergten
(Rocky-Mountains), komt, na een loop van ongeveer 100 mijlen afgelegd te hebben, als dOor eene
poort van 1200 vt. hooge steile rotsen, uit de Bergen ; 22 mijlen verder vormt de M. zijne Groote
Watervallen, en ontlast zich na eenen loop van 730
mijlen in den Mississippi, boven St.-Louis. In zijn
geheel is de M. langer en ook rijker aan water dan
de Mississippi. De voornaamste rivieren, die zich in
den M. ontlasten, zijn: (rechts) Yellowstone, WhiteEarth-River (of Mankizitah), Niobrara, Platte (of
Nebrasca), Kansas, Osage ; (links) James (of Jacques) ,
Big-Sioux, Grand-River.
Missouri, een staat der n.-amerik. Unie, groot
3059 vierk. mijlen, bevolkt met 1,183,000 zielen,
worth dwars doorsneden door de rivier Missouri en
hare nevenstroomen, is meerendeels bergachtig
(Ozark-gebergte of Black-Mountains), en heeft tot
hoofdstad Jefferson ; de voornaamste stad echter is
St.-Louis. De staat M. grenst ten N. en W. aan de
Sioux, Mandanen en Osagen, ten Z. aan Arkansas,
ten 0. aan Illinois, Kentucky en Tennessee. Dit
landschap, in de 17e eeuw tot Louisiana behoorende,
kwam eindelijk aan de Vereenigde Staten, vormde
1803 een bij Louisiana ingelijfd district, werd 1811
territorium M., en trad 1821 als staat op in de Unie.
In den burgeroorlog 1861 bleef M. der Unie trouw.
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Missunde, dorp in Sleeswijk, aan den grooten
weg van Eckernforde naar Flensburg, 3 uren gaans
bezuidoosten de stad Sleeswijk ; 12 Sept. 1850 bloedig gevecht tusschen de Sleeswijk-Holsteiners (onder VVillisen) en de Denen ; in 1864 werd op M.
een hevigen aanval gedaan door de Pruisen, die echter met zwaar verlies moesten aftrekken.
Mistek, stad in den moravischen kreis Nertitschein, aan de Ostrawitza en nabij de grenzen van
Silezie, ligt 10 mijlen ten 0. N. 0. van Olmutz, en
heeft 3300 inw.
Mistelbach, een der schoonste marktvlekken
in Neder-Oostenrijk, 7 a 8 uren gaans benoordoosten
Kornneuburg ; 2700 inw.; Barnabietenklooster.
Mistra, of Misitra, stad in de grieksche nomarchic Laconie, op de oosthelling van den Taygetus,
am! den Vasilipotamo (den ouden Eurotas), ruim 8
mijlen bezuiden Napoli di Romania, werd in de 13e
eeuw gesticht door frankische ridders, een unr gaans
bewesten Lacedemon. VOOr den onafhankelijkheidsoorlog had M. 20,000 inw., thans slechts 1500 ; vele
kloosters en kerken, o. a. eene kathedraal, die beroernd is door vele mirakelen.
Mistretta, het oude Antastra, .4mestratus of
Mytistratus, stad op Sicilie, 11 mijlen bezuidoosten
Palermo ; 12,000 inw.
Mitarra, of Maitarra, door de Hollanders genoemd Noorwegen, eiland in den Molukschen archipel, nabij Ternate.
Mitau, of Mittau, russ. Mitawo, litausch Jelgawa,
stad in europ. Rusland, hoofdplaats van 't gouvt.
lioerland, aan de Aa, mini 5 mijlen bezuidw. Riga ;
18,000 inw.; het groote kasteel der voormalige hertogen van Koerland. In 1701 veroverd door de Zweden, werd M. in 1706 heroverd door de Russen.
Lodewijk XVIII hield te M. gedurende een geruimen
tijd verblijf, en was er het hoofd der fransche emigratie.
Mitcham, stad in 't engelsche graafschap Surrey, ruim 3 uren gaans bezuidw. London ; met onderhoorigheid 5000 inw.
Mitford (Mary Russell), engelsche dichteres,
geb. 16 Dec. 1786 te Alresford, gest. 10 Jan. 1855
bij Reading, inzonderheid bekend door hare vertellingen, waaronder uitmunt Our Village (5 dln.
Londen 1824-32) en het vervolg daarop, getiteld Belford Regis (3 dln. Londen 1835). Hare
Dramatic works vormen 2 dln. (Londen 1854).
Mithka, een van de legerplaatsen der Israelieten in hunne 40-jarige omzwerving; Num. 33: 28, 29.
Mithnieten, een volksstam of geslacht, vermeld I Chron. 11 : 43.
Mithra, of Mithras, bij de oude Indiers, zoomede in de Zend-godsdienst, de god des lichts, ondergeschikt aan Ormuzd. De Mithrasdienst werd ook
te Rome ingevoerd (omstr. 67 v. Chr.) en won eenen
grooten aanhang, vooral onder de regeering van
Commod us. Ms de Mithriakische feesten (d. i. feesten
ter eere van M.) gevierd werden, zegt men, werden
er menschen geslacht als offeranden aan god M.; de
inwijding in de mysterien van die eeredienst verwekte huivering en ontzetting, en menigmaal bezweken de proselieten onder de zware proeven, die
ze te doorstaan hadden. Deze eeredienst ging te Diet
in de 4e eeuw na Chr. Dat zij zeer verbreid was in
de romeinsche wingewesten blijkt o. a. nit de vele
Mithrasgedenkteekenen, die bijv. in Duitschland gevonden ziju.
Mithredath, schatmeester van den perzischen
koning Kores (d. i. minister van finantien van Cyrus);
Ezra 1 : 8 ; I : 7.
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Mithridates, de naam van verscheidene koningen, die over verschillende rijken in het oude
Azle geregeerd hebben, inzonderheid die van Pontus,
die van het rijk der Parthen, enz.
Mithridates, koningen van Pontus, tellen wij
er zeven, nl.:
M. I 402-363 v. Chr. M. IV 266-222 v. Chr.
M. II 337-302
M. V 2'22-186
M. III 302-266 A
M. VI 157-123 s p
M. VII, de beroemdste van alien, bijgenaamd Eupator, veelal genaamd Mithridates de Groote, was een
der ontzaglijkste vijanden van de Romeinen. Hij was
de zoon van M. VI (sommige geschiedschrijvers noemen slechts zes Mithridatessen, en dan heet hij
M. VI, zoon van M. V). Hij was geboren in 135 v.
Chr., verloor op 12-jarigen leeftijd (123 v. Chr.)
zijnen vader, en bleef gedurende verscheidene jaren
van den troon verstoken door de kuiperijen van eerzuchtigen, die zich als koning zochten op te werpen.
Daar hij zijn Leven niet veilig achtte, vluchtte hij
naar buitenslands, en ontwikkelde zijne spierkracht
en zijne vlugheid tot eenen ongeloofelijken graad,
terwijl hij zich tevens door en door bekend maakte
met de kracht en werking der vergiften en der
daartegen dienstige tegengif-soorten (een door hem
uitgevonden tegengif is het naar hem genoemde
Mitkridaat). Na dus ruim zes jaren uitlandig geweest
te zijn, keerde hij in zijn rijk terug, en aanvaardde
er de teugels van het bewind. Hij onderwierp de
Scythen, veroverde den Cimmerischen Bosporus,
Cappadocie, en verscheidene andere gewesten. De
Romeinen, wier bijstand door de Cappadociers ingeroepen wend, noodzaakten hem die verovering
weder op te geven (99 v. Chr.). Zich niet sterk
genoeg voelende om hun het hoofd te bieden, onderwierp hij zich, doch zwoer hun eenen doodelijken
haat. Hij troonde verscheidene volken van het bondgenootschap met de Romeinen af, sloot tegen hen
in 't geheim een verbond met Tigranes, koning van
Arrnenie, bracht in stilte een talrijk leger op de been,
en wierp zich toen onvoorziens op de provincien,
naar welker bezit hij begeerig was. In een zeer kort
tijdsbestek onderwierp hij Cappadocie en bijna geheel Klein-Azle, en deed, als oorlogsverklaring, in al
de steden van Azie gelijktijdig al de Romeinen om
hals brengen, die zich daar bevonden (88 v. Chr.):
men schat het aantal der dus vermoorden op ruim
honderd duizend. Vervolgens liet hij zijn veldheer
Archelaiis binnenrukken in Griekenland, waar die
ontvangen werd als een bevrijder. Hiermede begon
de eerste Mithridatische oorlog, waarin Archelaiis
verscheidene overwinningen bevocht op verschillende
rorneinsche veldheeren, totdat eindelijk Sylla tegen
hem uitgezonden werd : deze heroverde Athene
(87 v. Chr.), versloeg Archelatis bij Cheronea en bij
Orchornenus, heroverde Klein-Azie, en bracht in
verschillende gevechten zooveel nederlagen aan den
vijand toe, dat M.'s leger reeds over de 200,000
weerbare mannen verloren had, toen, na eene nieuwe
nederlaag ter zee, de vloot van M. door eenen geweldigen storm zoo goed als vernietigd werd. Daarbij
kwam, dat M. na zooveel tegenspoed niet volkomen
meer kon rekenen op de getrouwheid zijner onderdanen, zoodat hij zich genoodzaakt zag Dill den vrede
te vragen (85 v. Chr.), die hem slechts op zeer nadeelige voorwaarden werd toegestaan: al de schepen,
die hem nog restten, moest hij nitleveren aan de
Romeinen, en evenzoo al zijne veroveringen tertiggeven. De twee volgende jaren had hij de tegen zijn
geza4), in orlanil gekomene volkeren van Colchis en
van den Bosporus to benorlogen. MiddelerwijI seheen
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M opzettelijk te dralen met het terugtrekken van
zijne bezettingstroepen uit Cappadocie, hetgeen aanleiding werd tot den tweeden Mithridatischen oorlog.
De vijandelijklieden werden geopend door Murena,
den bevelhebber van Sylla, en er werden (82) eenige
minbeduidende gevechten geleverd, waarna in het
volgende jaar de vrede opnieuw tot stand kwam (81).
Doch eenige jaren later, toen het koninkrijk Bithynie
herschapen werd in een romeinsch wingewest, hervatte M. den oorlog, bewerende, dat hij aanspraak
had op 't bezit van Bithynie. Deze anno 75 v. Chr. aanvangende derde Mithridatischeoorlog, de belangrijkste
van de drie, werd beslissend. Aanvankelijk overal zegevierende, vernietigde M. bij Chalcedon de armee van
Cotta, en sloeg het beteg op voor Cyzicus. Doch in
zijn legerkamp werd hij zelf weldra belegerd door
Lucullus, die hem noodzaakte het beleg van Cyzicus
op te breken ; en toen een van M.'s vloten vernield
was in twee gevechten (bij Tenedos en bij Lemnos),
trok M. zich terug binnen de grenzeii van zijne erflanden, doch wend zelfs daar vervolgd door Lucullus, die, na eerst eenige tegenheden te hebben ondervonden, aan M. eene totale nederlaag toebracht
(69 v. Chr.). Nu vluchtte M. naar Armenie, tot
zijnen schoonzoon Tigranes, en keerde reeds spoedig
terug, aan het hoofd van een ontzaglijk leger, doch
leed opnieuw twee gevoelige nederlagen, en was bijna
tot het uiterste gebracht, toen Lucullus door de
Romeinen teruggeroepen werd. Van deze omstandigheid trok M. partij, en heroverde zijn geheele
koninkrijk (67 v. Chr.); doch twee jaren later werd
hij in de nabijheid van den Euphraat, in een gevecht
te midden van den nacht, totaal verslagen door Pornpejus, en vluchtte toen met het overschot zijner
armee mar het Bosporanische rijk, waar een zijner
zones (Machares) regeerde. No vatte hij het stoute
plan op, om den oorlog over te brengen naar Italie ;
doch zijne troepen, van zulk een waagstuk afgeschrikt, kwamen in opstand, en riepen zijnen zoon
Pharnaces als koning uit. Zich dus verraden ziende
door zijn eigen zoon, besloot M. een einde aan zijn
!even te makes door middel van vergif; doch daar
het vergif geen vat op hem bleek te hebben, liet hij
zich door een gallisch soldaat doodsteken (64 v.
Chr.). Hadde M. geen bekwame legerhoofden gelijk
Sylla, Lucullus en Pompejus tegenover zich gehad,
hoogstwaarschijnlijk is het, dat hij dan (vlug en
onvermoeid en onverschrokken en onuitputtelijk in
het uitdenken van hulpmiddelen, gelijk hij was) voor
immermeer de Romeinen nit Azle en nit Griekenland zoo hebben verdreven. Maar zijne wreedheid,
trouweloosheid en kwaaddenkendheid werpen groote
vlekken op zijn overigens grootsch karakter. Hij had
een verhazend geheugen, en sprak de 22 talen der
volken, die hij aan zijn gezag onderworpen had
(vandaar dat sommige schrijvers van leerboeken over
verscheidene talen, daaraan den titel van Mithridates
hebben gegeven). Hij was gehuwd met verscheidene
vrouwen : tie vermaardste is Monima, eene jonge
Griekin van uitstekende schoonheid toen M. door
Lucullus overwonnen was, een oogenblik aan alles
wanhopende, zond hij aan Monima het bevel, dat zij
zich van het Leven moest berooven (69 v. Chr.).
Mithridates, koningen der Parthen, narnel.:
M. I, volgcle 164 v. Chr. zijn ouderen broeder
Phraiites op den troon, onderwierp de Meilen, de
Perzen, Babylonia, 111esopotamie, strekte zijn gezag
nit van den Euphraat, tot den Indus, en vormde zoodoende een rijk, machtiger dan dat der Seleucieden.
Ilij nano Demetrius II. koning van Syri6, gevangen,
die (115 v. Chr.) eene poging beproekle, ow zijn
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rijk te heroveren; hij behandelde hem echter als een
vorst, en gaf hem zijne dochter Rodoguna tot vrouw.
Omstreeks 139 v. Chr. stierf M. I, en werd opgevolgd door Phraates II. — M. II, zoon en opvolger
van Artabanus II, regeerde van 124 tot 90 v. Chr.
(of van 126 tot 88), sloeg eenen aanval der Scythen
af, ondersteunde Philippus, zoon van AntiochusGrypus, in Syrie tegen zijnen broeder Demetrius,
bevacht verscheidene overwinningen op de Armeniers, doch sneuvelde eindelijk in eenen veldslag
tegen hen. Hij hield zijne residentie te Balk. —
M. III oudste zoon van Phradtes III, vermoordde
61 (of 58) v. Chr. zijnen varier, om zelf op den troon
te komen, doch werd van den troon gestooten en ter
dood gebracht door zijnen broeder Orodes(53 v.Chr.).
Mithridatium, thans Hussein-Abad, stad in
Klein-Azie, bij de Trocmen, en aan de grens, die
Galatie van het koninkrijk Pontes scheidde.
Mitidzja, of Metidzja, eerie vruchtbare vlakte
iu
die zich voornamelijk uitstrekt bezuiden
Algiers, is 12 a 13 mijlen tang en tot 3 mijlen breed.
Mitilistenheim, oude naarn van bet groningsche dorp Middelstum.
Mitla, dorp of vlek in den mexicaanschen staat
Oaxaca, 25 mijlen bezuidoosten Oaxaca ; 2000 inw.;
voor de spaansche verovering hoofdplaats van de
priesterheerschappij der Zapoteken, is beroemd door
zijne prachtige ruinen van tempels en paleizen ; vooral.
de Grafsteden van Mitla zijn opmerkenswaardig.
Mitrowitz, marktvlek in de oostenr. Militaire
grenzen, aan de Save, 9 uren gaans bezuidw. Peterwaradin ; 5000 inw.; werd in 1699 door Turkije aan
Oostenrijk afgestaan ; vele romeinsche oudheden en
overbltifselen der beroemde nude stad Syrmiurn.
Mitsraim. Zie MizRAim.
Mittan, het oude Alexandria Indica, stad in het
zuidgedeelte van den Pendzjab, op den westoever
van den Indus ; 4000 inw.; omringd door dadelpalmbosschen, goed gelegen voor den koophandel, doch
zeer ongezond ; wordt ook Mittun-Kote genoemd.
Mittau. Zie MITAU.
Mittelfranken, regeeringsdistrict in Beieren,
op het zoogenaamde frankische terras, ruim 138
vierk. mijlen, met 545,000 bewoners, als voornaamste
rivieren de Regnitz en de Altmiihl, als hoofdplaats
Ansbach ; andere voornaamste steden zijn Neurenberg en Furth.
Mittelmark, een gedeelte der nude keurmark
Brandenburg, telde in 1806 op 230 vierk. mijlen
560,000 bewoners, en had Brandenburg tot hoofdplaats. De M. vormt tegenwoordig de kreisen Niederbarnim, Teltow, Potsdam, Westhavelland, Oberbarnim en Ruppin van het reg.-district Potsdam, den
kreis lebus van 't reg.-distr. Frankfort, en de kreisen
Jerichow 1 en 11 van 't reg.-distr. Maagdenburg.
Mittelrheinkreis, kreis in 't groothertogdom Baden, tusschen bet Bovenrijn- en Benedenrijndistrict, is circa 76 vierk. mijlen groot, heeft 470,000
bewoners, en Carlsruhe tot hoofdplaats.
,

Mitterburg. Zie PISINO.
Mittermaier(Kari Jos. Ant.), beroemd duitsch
rechtsgeleerde, geb. 5 Aug. 1787 te Munchen, sedert
1821 professor der rechtsgeleerheid te Heidelberg.
sedert 1831 ook ijverig op staatkundig gebied vierkzaam, 1848 president van 't zoogenaamd voorloopig
parlement te Frankfort, later afgevaardigde ; gest.
29 Aug. 1867 als prof. te Bonn. Van zijne vele beroemde werken, die meerendeels reeds eenen 4en
druk beleven, noemen wij enkel Lehrbuch des in
Deutschland geltenden gemeinen undpeinlichen Rechts
(veertiende druk Giesen 1847).
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Mittewald, dorp in den tiroolschen kreis
Brixen, aan den voet van den Brenner ; overwinning
van Haspinger en Speckbacher 5 Aug. 1809.
Mitylene, thans Metelino, stad op het eiland
Lesbos, waarvan het de hoofdplaats was, op de
oostkust, tusschen Methymna en Malea, was een der
voornaamste steden van Griekenland, en maakte deel
uit van den Eolischen bond. Even als geheel het
eiland aan Athene onderworpen, kwam M. tijdens
den Peloponneesischen oorlog in opstand ; zoo ook
in den Bondgenooten-oorlog (359-356 v. Chr.). In
86 v. Chr. verklaarde M. zich voor Mithridates, en
werd deswege door de Romeinen verwoest. Pompejus beurde M. weder op, en liet er een prachtigen
schouwburg bouwen. De scholen der welsprekendheid van M. waren beroemd. Pittacus, de lierdichter
Alcetis, Sappho waren geboortig nit M. In 406 v.
Chr. liet Conon zich te M. insluiten door de Spartanen. In de Handelingen der Apostelen is M. vermeld, hoofdstuk 20 vs. 14.
Mixteken, een oud Indianenvolk, dat met de
Zapoteken den tegenwoordigen mexicaanschen staat
Oaxaca bewoonde. De M. hadden verscheidene vorsten ; ze spraken eerie eigene taal (het Mixteca) in
verschillende dialecten ; omstreeks 100 jaren voor
de spaansche verovering werden de M. onderworperi
door de Azteken.
Mizpa, I) de plaats, waar Jacob met Laban een
verbond sloot ; Gen. 31 : 49. — 2) landstreek aan
den voet van den berg Hermon; Jozua 11 : 3. —
5) stad in stam Benjamin; Richt. 10: 17; 11 : 11,
34 ; 20 : 1, 3 ; 21: 1, 5, 8: I Sam. 7: 5 en v.; 10:
17 ; I Kon. 15 : 22 ; II Ron. 25: 23, 25 ; II Chron.
16: 6 ; Neh. 3 : 7, 15, 19 ; Jeretn. 40 : 6 en v.; 41 :
1 en v.; Hos. 5: 1.
een dal aan den kant van Sidon;
Mizpe,
Jozua 11 : 8. — 2) stad in stam Juda ; Jozua 15:
38. — 3) stad in stam Benjamin; Jozua 18 : 26. —
5) stad der
4) stad in Gilead ; Richt. 11 : 29.
Moabieten ; 1 Sam. 22: 3.
Mizralm, of Mitsraim, een der zonen van Cham ;
Gen. 10: 6, 13 ; I Chron. 1: 8, 11.
Mizza, zoon van Rehuel, en des kleinzoon van
Esau en 13asmath ; Gen. 36 ~ 13, 17 ; I Chron. 1: 37.
M
Mjosen meet. Zie _I_SEN.
Mnason, een der eerste Christenen, geboori ig
van Cyprus; Hand. 21: 16.
Mnemosyne, godin van bet geheugen, was
de dochter van Uranus en Gea. Zij werd bemind door
Jupiter, bij wien zij moeder werd van de negen
Muzen, die naar haar ook wel Mnemosynieden genoemd worden, en die men ook wel Pierieden noemt,
omdat ze ter wereld kwamen op den berg Pierius.
Mnevis, de aan de Zon gewijde os in de stad
Heliopolis. Aan den M. werd dezelfde eeredienst bewezen als aan den os Apis ; de M., zegt men, was het
zinnebeeld van Osiris.
Moa, nederl. 0.1. eiland, beoosten Timor, is een
der Zuidwester-eilanden van Banda, 8 uren gaans
lang en 4 uren g. breed ; de buffets van M. worden
voor de beste van at de Banda-eilanden gehouden.
Moab, zoon van Loth, werd de stamvader der
Moabieten.
Moabieten, lat. Moabitw, een arabisch yolk,
afstammende van Loth's zoon Moab, woonde ten
Z. 0. van Palestina, ten 0. van de Doode Zee, ten
Z. van de rivier Amon, en ten N. van de Midianieten. Hun land was voor hen bewoond geweest door
de Emim, een reuzenvolk. God verbood aan de Israelieten, de H. in het rustige bezit van hun land te
storen. Hun koning Eglon hield de Israelieten 18
—

Moadham

Modena

jaren in slavernij (1332-1314 v. Chr.). Later door
Saul overwonnen, schatplichtig gemaakt door David,
verslagen door den israelit. koning Joram en door
Josaphat, kwamen zij eindelijk onder het assyrische
juk. Hunne hoofdstad was Rabbath-Moab, aan den
Arnon. In het 0. T. wordt van Moab of van de M.
melding gemaakt in de volgende hoofdstukken: Gen.
19 ; Exod. 15; Num. 21, 22, 24, 25; neut. 2, 23,
34; Jozua 13; Richt. 3, 10; Ruth 1, 2, 4; I Sam.
14; II Sam. 8, 23; I Kon. 11 ; II Kon. 1, 3, 13 ;
I Chron. 11 ; II Chron. 24; Neh. 13; Ps. 60, 83,
108; Jezaia 11, 15, 16; Jerem. 9, 48; Ezech. 25 ;
Dan. 11 ; Amos 2; Micha 6 ; Zeph. 2.
Moadham. Zie M__ELIK-EL-MOADHAM.
Moadja, cen geslacht; Neh. 12: 17.
NioallakAt, d. I. de Opgehangenen, noemen
de Arabieren zeven dichtstukken, die vervaardigd
zijn in den tijd voor Mahomed, door de dichters
Tarafa, Amroe-ben-Kelthoem, Amr-ul-Kais, Zohair,
Lebid, Antar en Hareth. De M. worden als heilig
beschouwd, en hangen ten toon in de Kazba te Mekka.
Eene complete editie der M. verscheen 1823 te Calcutta in druk, en is critisch bewerkt door Arnold
(Leipzig 1850).
Moaviah, of Mohaviah, de le ommiadische
kalif, geb. te Mekka in 't begin der 7e eeuw na Chr.,
was een achterkleinzoon van Ommiah, den vollen
neef van Mahomed's grootvader. Hij was landvoogd
van Syrie toen Othman vermoord werd (656). °rider het voorwendsel diens dood te wilier wreken,
weigerde hij Ali te erkennen als Othman's opvolger,
liet zich zelven als kalif uitroepen, en werd ook algemeen als zoodanig erkend toen All vermoord was
(661). Hij onderwierp Egypte, Medina, Mekka, Jemen, en gaf door zijne veroveringen eene groote
uitbreiding aan de grenzen van het mahomedaansche
rijk. In het Westen drongen zijne troepen voorwaarts
tot aan den Atlantischen Oceaan ; in het Oosten trokken ze den Oxus over, overweldigden Sogdiana, en bemachtigden Samarkand en een gedeelte van Tartarije.
Minder voorspoedig waren de .wapenen van M. tegen
de Grieken. Zijn zoon Jezid belegerde tevergeefs
Constantinopel gedurende 6 a 7 jaren ; en na ontzaglijke verliezen geleden te hebben, zag M. zich genoodzaakt den vrede te koopen. Hij stierf te Damascus in 680, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Jezid. M. II, zoon en opvolger van Jezid, regeerde slechts eenige maanden (683).
Mobile, de voornaamste koopstad in den n.amerik. staat Alabama, 35 mijlen henoordoosten
Nieuw-Orleans; 30,000 inw.; haven ; ligt aan de 12
mijlen lange rivier M., 7 mijlen van hare Mora-

Mocenigo, patricische familie te Venetie, uit
welke de rcpubliek verscheidene dogen gehad heeft:
Thomas,' 1414 23; Petrus 1474-76; Johannes
(broedervan Petrus) 1475-85; Lodewijk 1570-77.
Mocenigo (Andrea), geschiedschrijver uit het
geslacht M. (zie vorig art.), geb. in 't laatst der 15e
eeuw, schreef o. a. eene Geschiedenis van den Kamerijkschen Bond, getiteld : Belli memorabilis Cameracensis adversus Venetos historic; libri VI (1525).
Mocha (la), stad in Chili. Zie CONCEPCION (la).
Mochera, oude naam van 't stadje Grevenmacher.
stad in 't pruis. reg.-district
Mackern,
Maagdenburg, kreis Jerichow I, aan de Elve, zesdhalf
uur gaans beoosten Maagdenburg; 1700 inw.; overwinning der Pruisen (onder York), 5 April 1813, op
de Franschen (onder Eugene). — 2) dorp bij Leipzig, benoordw. de stad, aan de Elster; 1300 inw.;
was in den vermaarden slag van Leipzig een der
hoofdpunten, en het tooneel, waar de Franschen (onder Marmont) 16 Oct. 1813 de nederlaag ontvingen
van de Pruisen (onder Blucher).
Modaln (El-), prachtige ruinen, 9 wren gaans
bezuidoosten Bagdad. Zie ALMODAIN.
Modena, bet oude Mutina, een der schoonste
steden van Italie, tusschen de Secchia en den Panaro,
16 a 17 mijlen bezuidoosten Milaan, met 32,000
inw., was tot 1860 de hoofdstad van het hertogdom
M. (zie 26 regels lager), en is o. a. ook vermaard
als geboorteplaats van Sigonius, Tassoni, Fallopius,
enz. Naar men wil gesticht door de Etrusken, was
M. de plaats, in welker nabijheid 194 v. Chr. door
Tib. Sempronius Longus de overwinning werd bevochten op de Bojers, en in 183 v. Chr. werd M.
eene romeinsche kolonie. Onder den naam van
Oorlog van Modena of Mutinensische Oorlog kent men
bet merkwaardige beleg, dat Decimus Brutus in M.
doorstond (43 v. Chr.) tegen Marcus Antonius. De
senatoriale armee, die uitgezonden weed ow de belegerde stad te ontzetten, leverde aan de belegeraars
slag onder de muren van M.: des morgens bevocht
Marcus Antonius de overwinning op consul Pansa ;
loch des avonds werd hem de voile nederlaag gegeven door consul Hirtius en den jongen Octavius,
en zag hij zich genoodzaakt het beleg op te breken.
Verwoest, en onder Constantijn weder opgebouwd,
weed M. gepluriderd en vernield door de Gothen en
door de Longoharden. Weder bloeiend onder Karel
den Groote, kwarn M. achtereenvolgend onder het
gezag der pausen, der Venetianen, der hertogen van
Milaan, van Mantua en van Ferrara ; het had, even
als at de lombardische steden, tirannen in het midden der 13e eeuw, en kwam eindelijk in 1288 aan
de prinsen uit het finis van Este, voor wie het 1453
verheven werd tot hertogdom.— M. (het hertogdom),
tot 1860 een souvereine staat vorrnende, was circa
110 mijlen grow. en (1857) bevolkt met circa 605,000
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tering in de Ilaai van M. (een gedeelte der Golf van
Mexico).
Mobba, landschap in Afrika.. Lie 1)AnszALEir.
MObius (Aug. Ferd.), wis- en sterrekundige,
geb. 17 Nov. 1790 te Schulpforte, sedert 1816 prof.
der astronotnie, en sedert 1844 ook der hoogere
werktuigktinde te Leipzig ; voornaamste werken:
Barycentrischer Caleul ( Leipzig 1827); Lehrbneh, der

Slalik (2 din. Leipz. 1837); Elemente der Mechanik
des Hinmels (Leipz. 1843). — M. (Theodor), taalgeleerde, oudste zoon van den vorige, geb. 1821 te
Leipzig, sedert 1852 docent en sedert 1859 professor aldaar, behoort in Duitschland onder de eerste
antoriteiten op het gebied der nod-scandinavische
taal- en letterkunde. Behalve vele andere gezielite
werken, leverde hij reeds : Catalogue librorion istandicorion (Leipzig 1856) en Analecta Norroena Leip-

zig 1859).

Mabsen. Zi(3MERsEBunG.

-

zielen ; het was ingedeeld in de provincien Modena,
Reggio, Gnastalla, Frignano, Garfagnana, MassaCarrara en Lunigiana, had tot hoofdstad de stad M.,

werd tell O. begrensd door het toenmalige hertogdom Parma, en in het widen doorloopen door de
A penn ijnen Het transaperinipsche gedeelte vormt
sedert 1861 de tot Emilia behoorende provincie
Modena (met 266,000 bewoners) van het koninkrijk
Italie, terwijI de kustprovv. Massa-Carrara en Garfagnaria sedert 1861 deel iiitmaken van de italiaansche prov. Massa-Carrara. Het hertogdom (als zoodanig) bestond sedert 1453 ; reneger had het eerst
tot het Exarchaa. t behoord, vervolgens tot Toskanen,
was daarna met Ferrara aan het geslacht Torelli ge-

Moder
komen, en ging eindelijk 1288 aan het huis Este
over. De eerste, die den titel van hertog van M. aannam, was Borso van Este (1453). Toen Alfons II van
Este zonder wettige afstammelingen gestorven was
1597, nam Clemens VIII het hertogdom Ferrara (een
pauselijk leen) weder tot zich, en toen vormde M.
een afzonderlijk hertogdom, dat door keizer Rudolf 11
geschonken werd aan Cesar van Este, een onechten
zoon van Alfons 11. Deze nieuwe linie der hertogen
van M. bleef regeeren tot 1797, toen Ercole (Hercules) III door de Franschen beroofd werd van zijn
hertogdorn, dat vervolgens deel uitmaakte eerst van
de Cisalpijnsche republiek, daarna van het napoleontische koninkrijk Italie. Doch bij het congres van
Weenen werd een kleinzoon van den zonder mannelijk oir gestorven Ercole III, namelijk aartshertog
Frans van Oostenrijk, bijgenaamd van Este, op den
troon van Modena hersteld als hertog Frans IV, die
zich tot aan zijuen dood (1846) kenmerkte als een
vijand van alle maatschappelijke ontwikkeling; hetzelfde is te zeggen van zijnen zoon en opvolger
Frans V, die, door de gebeurtenissen van 1848 weggejaagd, en door oostenrijksch wapengeweld hersteld op zijnen troon, in 1859 voor goed van den
troon werd gebonsd door zijne tang verdriikte, eindelijk tegen hem in opstand gekomene onderdanen,
die Garibaldi als hunnen bevrijder huldigden, en
even als al de veroveringen van dien held, onder den
schepter werden gebracht van Victor Emmanuel.
Moder, rivier in den Elzas, valt bij Drusenheirn
in den Rijn.
Modern, mag. Modor, stad in Hongarije, ruim
6 uren gaans benoordoosten Preshurg; 4800 inw.
Modhaffer, of Moezaffer-Schach, de laatste
musulm. sonverein van Guzerat in de 16e eeuw, werd
1573 van zijn rijk beroofd door den mongoolschen
keizer Akbar, die hem gevankelijk wegvoerde, doch
die hem later (1581) de taak toevertrouwde Bengalen te veroveren. Zich dirs weder vrij ziende, bracht
M. ten bbehoeve van zich zelven Guzerat in opstand,
en herstelde zich op zijnen troon. Alsnu aangetast
door mongoolsche troepen, verdedigde hij zich lang
met den grootsten heldenmoed, doch werd bij verschillende ontmoetingen verslagen, en maakte 1592
zelf een einde aan zijn leven. Na zijnen dood werd
Guzerat weder bij het Mongoolsche rijk ingelijfd. —
M. Zie 't volgende art.
Modhafferiers, eene kleine dynastie va ► turcomannische vorsten, die onafhankelijk regeerden in
Farsistan, sedert den dood van Aboe-Said, den laatsten gengiskhanidischen souverein van Perzie (1335),
tot de overweldiging van Tamerlan (1394). Deze
dynastie telt vier vorsten, nl.: Modhaffer, 1318 ;
Dzjelal-Eddin,1365; Zein-elab-Eddin,1382; SchachMansoer, 1394. Ze waren aanhouderid in oorlog met
de Ilkhaniers, de Djoebaniers en de Turcomannen
van het Witte Lam en van het Zwarte Lam.
Modica, het oude Motyca en het Mohac der
Sarraceenen, stad in de sicil. prov. Noto, 13 a 14
uren gaans bezuidw. Syracuse ; 27,000 inw.; twee
uren gaans van daar ligt het om zijne rotswoningen
merkwaardige dal van lspica.
Modlin, bij de Russen Nieuw-Georgiewsk genaarnd, een der sterkste russische vestingen in bet
poolsche gouvt. Plock, aan de uitwatering der rivieren Bug en Narew in de Weichsel, 3 uren gaans van
Warschau, bestaat slechts uit garnizoensgebouwen
en vestingwerken.
Modling, marktvlek in Oostenrijk, 3 uren g. bezuidw. Weenen, aan den zuiderspoorweg ; 4000 inw.;
ijzerhoudende zwavelbron ; bekoorlijke omstreken.
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Modon, het oude Methone, havenstad in de
grieksche nomarchie Messenie, op eene in zee uitstekende rots, 11 a 12 mijlen bezuidw. Tripolitza;
3000 inw.; kleine haven. Lang behoorde M. aan de
Venetianen ; bij het tractaat van Carlowitz (1699)
werd het hun teruggegeven met geheel Morea, maar
zij verloren het weder (1718) bij het tractaat van
Passarowitz. De Franschen bemachtigden M. in
1828.
Modugno, stad in de napolit. prov. Bari, 3
uren gaans bezuidw. Bari ; 7600 inw.
Moeara Rawas, dorp op Sumatra, resid.
Palembang; hier werd 29 Juli 1813 een verdrag gesloten tusschen den engelschen majoor W. Robinson
en den sultan van Palembang (Mahmoed-en BaaderOedin), die krachtens dat verdrag op zijnen troon
hersteld werd.
Moedania, Mudania of Moudania, het oude
Aparnea Myrlion in Bithynie, stad in aziat. Turkije,
8 uren gaans benoordw. Broessa (Brussa), waarvan
het de haven is, aan de golf van M. (de oude Golf
van Cius), op de zuidkust der Zee van Marmora;
20,000 inw.
Moeder eiland, het grootste der twee gedeelten, waarin (3 Jan. 1820) door den hevigen
storm het Visschers-eiland gescheiden werd, in de
Zee van Java, bewesten de reede van Djapara.
Moelan, vlek in 't fransche dept. Finisterre,
derdhalf uur gaans bezuidw. Quimperle; 4500 inw.
Moelana, eilandje in den Lazarus-archipel,
nederl. 0. I., eene halve mijl bezuidw. Honimoa ;
bet is ovaal van vorm, en slechts 3 kwartier gaans
lang ; wegens gebrek aan drinkwater sinds lang onbewoond, doch wordt druk bezocht ; de krabben
van M. zijn beroemd, en worden veel gevangen. Lang
voOr de portugeesche overweldiging werd M. door
de Ternatanen belegerd ; daar deze echter met bun
beleg niet veel vorderden, maakten zij een scheepstouw vast aan een der rotsen, en dreigden toen, dat
ze met het geheele eiland zouden wegvaren, waarop
de Moelanasche bevolking zoo bevreesd werd, dat ze
zich dadelijk overgaven.
m
Moeley. Zi.e MULEY-ABDEL-MELEK.
M
Moellendorf. Zi.e MOLLENDORF.
Moeltan, Moultan, Mooltan, Multan, het oude
Mani, of Urbs Mallorum, stad en vesting in het
zuidwesten van den Pendzjab, op den linkeroever
van den Tsjennab, een der oudste steden van lndie,
heeft 60,000 inw., citadellen, verscheidene moskeen
en een beroemden Hindoe-tempel ; had lang een
eigen radzja ; werd in de 16e eeuw onder Akbar den
Groote de hoofdstad van bet onderkoninkrijk M.,
vormde later met onderhoorig gebied eene provincie
van het rijk der Afghanen, behoorde sedert 1818
aan de Sikhs (Sheiks), en werd 1849 (in welk jaar
het ook zeer door watervloed geteisterd werd) ingenomen door de Engelschen, die het met den geheelen Pendzjab inlijfden bij het Britsch 0. I. rijk.
Moelwia, Moulvia, Moulouia, lat. Malva of
Malvana, rivier in 't rnaroccaansche koninkrijk Fez,
ontspringt in het Atlas-gebergte, en valt na een
noordoostwaartschen loop van 58 a 60 mijlen in de
Middell. Zee, bezuidoosten Melilla.
Moen, deensch eiland in de Oostzee, door den
Ulfs-sond van Seeland en door den Gron-sond van
Falster gescheiden, is vierdhalve vierk. mijl groot,
en bevolkt met 14,500 zielen ; hoofdplaats Stege.
Moendoet, dorp op Java, resid. Kadoe, bij de
ineenvloeiing van de Progo en de Eilo; rumen van
een pracbtigen ouden tempel werden bier eerst in
1835 ontdekt.
—

—
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Gelderschen ; 1542 door Maarten an Rossum geMoenkerede, oude naam van 't zeeuwsche brandschat ; 1702 door de Franschen geplund oeo_
rd6.
dorp St.-Anna-ter-Muiden.
Moeris, of Mceris, koning van Egypte (2
1990, of 1740-1724 v. Chr.), wiens eigenlijke naam
Moons (Petronella), nederlandsche schrijfster
is Thoetmes IV, is vooral bekend doordien hij het
van zedelijke verhalen, was ook dichteres ; geb.1762
Meer heeft laten graven, dat naar hem genoemd is.
te Cubaart bij Franeker, gest. 1843 te Utrecht.
Zie het volgende art.
Moentoe, egypt. godheid. Zie MANDOE.
Moeris, of Moeris, een meer in Egypte, in HepMoerabaja, of Maribaya, district op Java,
tanomis, bewesten den NijI, in de nabijheid der stad
reuentschap Tagal, wordt doorsneden door de rivier
Arsinoe, was volgens de overlevering een werk van
M., die aan de noordkust in de Zee van Java uitkoning Mceris (Hdt. 2, 13. 148.), doch volgens de
loopt. In dit district een dorp en poststation M.
Moerad, Murad, Mourad, warn van eenige ontdekkingen van latere geografen een werk der
natuur, bestemd om het overtollige water van den
sultans van Turkije. Zie AMURAT.
Moerad Bey, een van de hoofden der Mame- Nijl te ontvangen; de tegenwoordige naam is Birketel-Keroen. De omtrek van dit weer was 3600 stalukken, die in Egypte bevel voerden tijdens den inval
dien, de diepte 50 vademen, en in het midden verder Franschen aldaar, was geb. omstr. 1750 in Cirhieven zich ter hoogte van 400 voet twee pyramiecassie. Sedert 1776 had hij zich, gezamenlijk met
den met steenen kolossen aan weerszijden.
Ibrahim (zie IBRAHIM- BEY), meester gemaakt van het
geheele gezag in Egypte, en beiden hadden zich onafMoerkerk, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen (prov. Zeeland), werd 22 Febr. 1440 met
hankelijk verklaard. Zij pleegden allerlei afpersingen
zijne geheele bevolking door de golven verzwolgen.
en onrechtvaardigheden, en zelfs de fransche consul
moest verscheidene beleedigingen van hen onderMoerkerken, een der 72 dorpen, die 18 Nov.
1421 door den watervloed bedolven werden, lag
vinden, hetgeen het voorwendsel werd tot de fransche expeditie naar Egypte. Toen Bonaparte daar
bezuidw. Puttershoek, aan de Oude Maas, in de
Groote Zuidhollandsche Waard ; het is naderhand
aankwam, werd M. reeds spoedig in den sleek gelaweder boven water gekomen, en beet that's Mijnsten door Ibrahim, en stand dus alleen, om aan den
heeren-land-van-Moerkerken.
vijand het hoofd te bieden. Drie jaren lang legde hij
eene ongeloofelijke bedrijvigheid aan den dab; altijd
Moerom, stad in europ. Rusland, gouvt. Wladimir, aan de Oka, 14 mijlen bezuidoosten Wladirnir ;
overwonnen, kwam hij altijd weer te voorschijn met
nieuwe strijdkrachten. Eindelijk capituleerde hij met
9000 inw., had eerst eigene vorsten, kwam vervolgees onder de vorsten van Kiew, van Wladimir en
Kleber, die hem het bewind over Opper-Egypte opvan Rostow ; werd 1038 ingenornen en verwoest
droeg ; sedert dat tijdstip was M. een trouw aanbanger der Franschen, en verleende hun zelfs hulp.
door de Bulgaren, en later geplunderd en vernield
Hij stierf aan de pest in 1801.
door Batoe-Khan.
—OURADGEA.
.e m
...ORUMBIDGEE.
Moerrombidzji. Zie M
Moeradzja-d'Ohsson.. Zie
Moersdorff, twee dorpen in 't groothertogMoerawjeff (p - ins Michael Nikititsj), russisch
dichter, geschiedscln ver en philosoof, geb. 1757
dom Luxemburg: 1) circa 2 uren gaans beoosten
Diekirch. — 2) veelal Morstorff of Melzdorf gespeld,
te Smolensk, door Litharina II aangesteli, tils leercirca '2 uren gaans ten N. N. W. van Grevenmacher.
meester der grootvorsten Alexander en Constantin",
— 3) gehucht in 't Luxemburgsche, aim de Alzette,
is inzonderheid bekend door zijne pGeographie van
een hall uur gaans benoordoosten Mersch.
Ruslanr, gest. 1807. — M. (Nikolai Nikolajewitsj),
geboren in 1768 te Riga, stichtte te Moskau eene
Moerzjed abad, of Moerzjid-abad, bij de
Engelschen Moorshedabad, mad in het district M.
militaire akademie, en stierf aldaar 1 Sept. 1840.
(90 vierk. mijlen, met 1,045,000 zielen) van het
Een zijner zonen is 'de berucht gewordene M. (graaf
britsch 0. I. presidentschap Bengalen, aan den BaNikolai), geb. 1793; hij diende bij de cuss. armee tot
ghirati, was van 1704 tot 1757 de hoofdstad van
1838. In 1848 opnieuw in dienst getreden, werd h,ij
Bengalen, en heeft that's 146,000 inw. In 1742 werd
tot kommandant van bet korps grenadiers benoemd.
M. geplunderd door de Mahratten. Het hectic eertijds
In 1855 werd hij met de titels van gouverneur van
Mokzjoes-abad, doch ontving zijn tegenw. naam ter
Transcaucasia en generaal aan het hoofd der armee
eere van den nabob Moerzjed-Koeli-khan.
in Caucasie geplaatst, en onderscheidde zich door de
belegering van Kars (Juni 1855 tot 27 Nov. 1857).
Moerzoek, Murzuk, Mourzouk, stad in NoordSedert bet voorjaar van 1863 gouverneur der ilsAfrika, hoofdstad van Fezzan, 100 mijlen bezuiden
Tripoli ; 4000 inw.; gewichtig als vereenigingspunt
sisch-poolsche provincien te Wilna, haalde hij zich,
door zijne onbarmhartige strengheid (verregaande
der karavanen, die nit Egypte naar Tripoli, en nit
Boernoe naar Kasjna trekker.
wreedheid) jegens de opstandelingen, de afkeuring
an geheel de beschaafde wereld op den pals, en
Moesdorf, of Moestorff, zooveel als MOERSDORFF.
ontving den weinig Vereerender, hijnaam van Wiziatel,
1Vfcesia. Zie
i. Beni. Hij si ierf te Neu-Schneberg 29 Oct. 1867.
Moessa. Zie de artt. IMAM en IMAM-MOESSA.
Moerbeke, belgisch dorp, prov. Oost-VlaanMoessa ben Nasser, veldheer van kalif
\Valid I, werd door diet' vorst 705 benoemd tot
deren, 5 uren gaans benoordoosten Gent; 3600 inw.
ondeckoning van Afrika. Met den bijstand van zijnen
MOercapene, dorp in Zuid-Holland, vierdhalf
veldheer Tarik onderwierp hij de rijkste landstreken
uur gaans benoordoosten Rotterdam; 550 inw.
van Spank, trot de Pyreneen over, en rukte in
M oerdijk, dorp in de nederl. prov. NoordFrankrijk voorwaarts tot voor de poorten van CarBraband, vierdhalf our pans benoordw. Breda, en 2
eassonne. Te midden van zijne overwinningen werd
nren g. benoordoosten Mundell ; 400 inw.; Iiier
zich te
hij 715 naar Damascue teruggeroepen,
verdronk 14 Juli 1711 Joan Willem Friso, twins van
verantwoorden wegens gepleegdeonreehtvaardigheid
Oranje, stadhonder van Friesland en Gronin2en ;
jegens zijne,i veldheer Tarik; deswege veroordeeld,
watersnood .14 en 15 Nov. 1775.
werd hij met roeden gegeeseld, en hetaalde eene
2Toergestel, (Jon) in N,-flraband (Meierij van
hoete van 200,000 dinarien. Hij stierf 718.
's-Bosch), !Hen gaans benoordoosten Hilvarenbeek ;
330 inw.; wo rd in Aitg. 1588 platgebrand door tie
Moestag. Zie MusTAGu.

Moenipoer. Zie MuNEliPooti.
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Mohammed

Moestafa. Zie MUSTAPHA.
Moestorff. Zie MOERSDORFF.
Modz ed Daulah (Achmed), wiens bijnaam

van den hongaarscben adel en over de 12,000 strijders ; doch daarentegen werd bij M. 12 Aug. 1687
aan de Turken eene bloedige nederlaag toegebracht
door de Hongaren en de Keizerlijken, aangevoerd
door Karel IV van lotharingen.
Mohammed, dit is de eigenlijke naam van
den Profeet,d len wij Mahomed noemen (zie MAHOMED).
Behalve door vier turksche keizers (die wij insgelijks
onder den naam Mahomed vermeld hebben, zie blz.
453 dl. 11), is de naam M. gedragen door een aantal
musulmansche vorsten, die geregeerd hebben in
verschillende landen ; de voornaamste volgen bier:
Mohammed al Mandi, abbassidische kalif, zoon van Almanzor, regeerde van 775 tot 785 te
Bagdad, en spreidde eene weelde ten toon, die destijds zonder wedergade was.
Mohammed al Mandi (Aboel-Kassem),
laatste imam nit bet geslacht van Ali, geb. 859.
Volgens sommigen werd hij op elfjarigen leeftijd ter
dood gebracht door kalif Motarned ; volgens anderen
bereikte hij een 75-j. ouderdom. Hoe dit zij, de
Musulmannen van de secte der Sjyieten gelooven
dat hij op eene geheimzinnige wijze verdwenen is,
en verwachten hem terug als hunnen Messias.
Mohammed al Mandi, ommiadische kalif van Spanje, overweldigde 1006 den troon van
Hezjam 11 te Cordova, werd zelf verdreven 111)9
door den overweldiger Soliman, in 't gezag hersteld
1010, en voor goed van den troon gestooten 1015.
Mohammed II al Gaury, keizer van
Hindostan, uit de dynastic der Gaurieden in Perzie,
werd tot medebestuurder des rijks aangesteld 1171
door zijnen broedcr Gajath-Eddin, die hem het
koninkrijk Gaznah afstond. Door dozen M. werden
herhaalde malen vijandelijke invallen in Indio gedaan ; hij bemachtigde Guzerat,Lahore,Dehly, Adzjmir, Benares, vernietigde de afgodendienst, en herstelde overal het Islamismus.Hij stierf vermoord 1206.
Mohammed IX, X, XI, keizers van Hindostan. 'he AKBAR, GEANG1R en SCHACH-DZJIHAN. —
(Kort vermeld staan de twee laatstgenoemden ook
onder de namen Djihan-Gir en Djihan-Schach, zie
blz. 862, dl. I).
Mohammed XIV (Aboel Modhaffer Nasser
Eddin), keizer van Hindostan, beklom 1717 den
troon. Onder zijne regeering werd het Mongoolsche
rijk in Indic geheel verbrokkeld. Nadir-Schach, de
usurpator van den perzischen troon, deed een inval
in Hindostan, en noodzaakte M. om hem at de provv.
bewest. den Indus of te staan. In 1747 stierf M., en
werd opgevolgd door zijnen zoon Achmed-Schach.
Mohammed Gaj ath Eddin, seldzjoeksultan van Perzie, 2e zoon van Melik-Schach, betwistte 5 jaren tang den troon aan zijn broeder, en
werd 1105 meester van geheel Perzie ; stierf 1118.
Mohammed khan, souverein van WestPerzie. Zie GHAZAN-KHAN.
Mohammed-ben-Thaher, 5e en laatste
vorst uit de dynastie der Thaherieden (welke van
820 tot 872 over Khorassan regeerde), beklom den
troon in 862, had verscheidene medestanders, die
hem dien betwistten, o. a. Jakoeb-ben-Laiith, nit
de dynastie der Soffarieden, en werd na eene onrustige regeering, van lien jaren voor goed van den
troon gestooten (872).
Mohammed Hassan khan, stichter van
de dynastic der Kadzjars (de nog tegenwoordig over
Perzie regeerende dynastic), was de zoon van een
stadhouder van Mazanderan. Hij voerde eerst bet
bevel over verschillende legerkorpsen, en was stadhouder van Asterabad onder Nadir en diens opvolger

-

-

beteekent .de kracht des rijks", de eerste, die uit het
geslacht der Boeieden te Bagdad geregeerd heeft.
Kerman, Koerdistan en verscheidene andere provincien onderworpen hebbende, stiet hij kalif Mostakfy
van den troon, liet hem van het gezicht berooven
(946), en rnaakte zich onder zijnen opvolger Mothi
van het gansche gezag meester. Hij stierf 967.
Moez Ledinillah, fatimitisch kalif, was
aanvankelijk sedert 953 souverein van Almandya,
onderwierp West-Afrika aan zijn gezag, veroverde
Sicilie (963), vervolgens Egypte (968), stichttc
Cairo, en vestigde daar de dynastie der Fatimieten,
die ruim twee eeuwen bleef regeeren. Hij stierf 975.
Moezel, 1) rivier ; zie MOSELLE. — 2) water
in Friesland, loopt van IrnzumerzijI noordwestelijk
naar Tzinzerburen,en van daar naar Roordahuizem,
waar de M. zich met het Oude-Zwin vereenigt.
Moezeldal, het dal, dot door de rivier de Moezel (zie MOSELLE) doorsneden wordt, en tot Frankrijk, Luxemburg en Pruisen behoort, is een der
schoonste dalen in Europa, vooral in 't Pruisische ;
de schilderachtigste gedeelten vindt men bij Sche,ngen, Remich, Wormeldingen en Wasserbillig.
Moezelgouw, oude landstreek in 't groothertogdom Luxemburg. Zie MOSELGAU.
Moffat, marktvlek in het schotsche graafschap
Dumfries, aan den Annan, 8 wren gaans ten N. N. 0.
van Dumfries ; 3100 inw.; minerale bronnen. —
11offat-hills is de naam der keten Bergen, die zich
uitstrekt tusschen het graafschap Dumfries ten Z.
en de graafschappen Lanark en Peebles ten N.
Mogador, of Soeeirah (Suira), de voornaamste
zeestad van Marocco, aan den Atlantischen Oceaan,
25 mijlen bezuidw. de stad Marocco; veilige haven ;
10,000 inw.; gesticht 1760 door keizer Sidi-Moharnrned, ter plaatse van eene oude portugeesche citadel;
werd 1844 gebombardeerd door de Franschen.
Moghistan, of Moghostan, d. i. het Dadelland,
het oude Woest-Caramanie, landschap in het zuiden
der perz. prow. Kerman, aan de Perzische Golf;
hoofdplaats Minab. De kuststreek van M. is onderhoorig aan den imam van Maskat.
Mogiah, of Moghla, Moeghla, Mughla, 't oude
Alinda, stad in aziat. Turkije, 12 mijlen bezuidoost.
Ghuzel-Hissar, hoofdpl. van het livah M. (gevormd
nit het zuiderdeel van Carle en het westerdeel van
Lycie) in het turksche ejalet Aidin ; 10,000 inw.
Mogol (bet Rijk van den Groot-). Zie MONGOLEN.
m
Mogolistan. Zi.e —ONGOLle.
Mogonde, koninkrijk op de noordoostelijke
landtong van het nederl. 0. I. eiland Celebes, met
de hoofdplaats M., aan de rivier M., die in noordoostelijke ricking, langs Boelan, in de Zee van Celebes uitloopt. In het koninkrijk M. is ook een berg M.
Moguer, het oude Onuba of Lontici, havenstad
in Spanje, 10 mijlen benoordw. Cadix ; 7500 inw.
Moguntiacum, of Moguntia, tegenw. Maintz,
stad in Gallie, hoofdplaats der Caracaten en van geheel Germanica la, aan den Rijn, werd zeer vergroot
door Drusus, broeder van Tiberius (10 v. Chr.). Te
M. lieten zich als keizer nitroepen Lollianus (267
na Chr.) en Jovinus (363 na. Chr.).
Mohacz, of Mohatz, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Baranya, aan den Donau, 11 a 12 mijlen bewesten Szegedin; 10,700 inw. De Turken
(onder Soliman II) bevochten hier 29 Aug. 1526
eene glansrijke overwinning op de Hongaren, waarbij
koning Lodewijk II sneuvelde, benevens de bloem
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Adel-Schach. Toen laatstgenoemde stierf, was M.
een der eersten, die zich onafhankelijk verklaarden
(1748); hij maakte zich meester van Mazanderan,
Khorassan, Ghilan, bemachtigde Ispahan, en scheen
bestemd om geheel Perzie onder zijn gezag te brengen ; doch hij viel eindelijk in handen van Kerimkhan, zijn medestander naar het gezag, die hem liet
onthoofden (1758).
Mohammed Aga, zoon van den vorige, viel
tegelijk met zijnen vader in handen van Kerim-khan,
die hem liet ontmannen en hem gevangen hield ;
doch in 1779 gelukte het hem te ontsnappen ; hij
heroverde al de provincien, die zijn vader bezeten
had, werd meester van geheel Perzie, beoorloogde
met veel voorspoed de Georgiers, en bracht den
troon voor goed aan zijne familie. Hij stierf vermoord
I 797, en werd opgevolgd door zijnen neef Baba-khan
(zie FETH-ALI-SCHACH).
Mohammed Schach, koning van Perzie,
geb. omstr. 1806, gest. 1844, was de zoon van
Abbas-Mirza, en de kleinzoon van Feth-Ali-Schach,
Bien hij 1834 opvolgde. Verscheidene machtige medestanders naar den troon bracht hij, geholpen door
de Engelschen, tot onderwerping; tevergeefs belegerde hij den khan van Herat in diens hoofdstad
(1838), en bracht die stad. eerst na des khans dood
tot onderwerping ; hij beteugelde de Koerden en andere oproerige horden, die het land verwoestten ;
met veel krijgsgeluk voerde hij oorlog tegen Turkije,
bracht eene menigte verbeteringen in het binnenlandsch bestuur, vooral in het beheer der geldmiddelen, en wist in de hachlijkste tijden in goede verstandhouding te blijven met twee wedijverende mogendheden (Rusland en Engeland).
Mohammed Bey, souverein van Egypte,
opvolger van den vermaarden Ali-Bey. Hij diende
aanvankelijk bij het korps Mamelukken, en werd de
beste veldheer van Ali, die hem aannam als zoon.
Doch het duurde niet fang of M. kwam tegen zijnen
weldoener in opstand, verdreef hem uit Cairo, maakte
zich van geheel Egypte meester (1773), en liet zich
door den sultan van Constantinopel erkennen als
pacha van Cairo. Hij stierf aan de pest 1770 voor
St.-Jean-d'Acre.
—
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Mohammed-ben-Abd-el-Wahab. Zie
WAHABIETEN.

Mohammed. B e h a lve I(. e artt. „AHOMED, zie
men ook de artt. MAHMOED, MEHEMED, enz.
.....AEIOMEDANISMUS.
Mohammedanismus.Zie.em
Mohammerah, stad in de perz. prov. Khoesistan, aan den Euphraat, 8 mijlen van den mond
Bier rivier, aan de grens van aziat. Turkije, omstr.
6 mijlen bezuidoosten Bassorah ; 4000 inw.; werd in
Maart 1857 veroverd door de Engelschen (under
Outram), doch reeds in Mei teruggegeven.
Moharbandzj, het Mohurbunge der Engelschen, een district van het presidentschap Calcutta,
is gevormd ten koste van Orissa, en heeft tot hoofdplaats Harriorpoor (24 mijlen bezuidw. Calcutta).
Mohaviah. Zi e
Mohawk, 1) rivier in den n.-amerik. staat
New-York, outlast, zich bij Waterford in den Hudson,
na een loop van 28 mijlen, waarin verscheidene watervallen. 2) stad in den n.-amerik. stoat NewYork, graafschap Montgomery; 3200 inw.
Mohawks, een der zes Indianen-stammen, die
gezamenlijk den hoofdstam der Irokeezen vormen.
De nog overgeblevene M. wonen meerendeels bij
Brantford in West-Canada, aan den (grand-River.
Moheli, of Mohilla, het kleinste der Comorischo
eilanden.

Moke
Mohicanen,een thans uitgestorvene Indianenstam van de groep der atlantische Algonkins. Met
de Narragansetts en Massachusetts bewoonden de
M. de landstreken tusschen Saco en Hudson.
Mohilew, stad in europ. Rusland, op den
rechteroever van den Dnieper, 100 mijlen bezuiden
Petersburg en 17 mijlen bezuidw. Smolensk ; ruirn
19,000 inw. Davoust versloeg bier Bagration 23 Juli
1812. Het is de hoofdplaats van het gouvernement
M. (circa 868 vierk. mijlen; circa 885,000 bevvoners). M., eene andere russ. stad, in 't gouvt.
Podolie, op den linkeroever van den Dniester, 12
mijlen bezuidoosten Kaminiec ; 7000 inw.
Mohan, stad in 't fransche dept. Morbihan,
4 uren gaans benoordw. Ploermel; 2700 inw.
dorp in Saksen-Meiningen, amt Saltzungen ; 450 inw.; alleen merkwaardig als woonplaats der ouders van Luther, eer ze metterwoon
verhuisden naar Eisleben.
MOhrin, • stad in 't pruis. reg.-district Frankfort, kreis Koningsbergen, aan de Schlippe; 1600 inw.
Mbhringen, 1) marktvlek in Wurtemberg,
Zwartewoudkreis, nabij Stuttgart ; 2500 inw.
2) stad in den badener Meerkreis, aan den Donau,
6 mijlen benoordw. Constans; 1300 inw ; overwinning der Keizerlijken op de Franschen 24 Nov. 1643,
ook wel »Slag van Tuttlingen" genoemd.
Mohrungen, stad in Oost-Pruisen, 12 mijlen
bezuidw. Koningsbergen, tusschen twee meren ;
2000 inw.; overwinning der Franschen (onder Bernadotte) op de Russen in 1807.
Moira, dorp in Ierland, prov. Ulster, 7 uren g.
bezuid. Antrim ; 700 inw.; kasteel der graven van M.
Moira (Francis Rawdon, graaf van), markies
van Hastings. Zie HASTINGS.
MOiSe,frallSelle (Moises oudhollandsche) naamsvorm voor Mozes.
fransche dept. Tarn-GaMOiSSac, stad
ronne, ruim 6 uren gaans benoordw. Montauban,
aan den Tarn ; 10,500 inw.; is gesticht in de 5e
eeuw, was oudtijds eene belangrijke plaats, werd
verwoest door de Noormannen, teed veel tijdens den
kruistocht tegen de Albigenzen, zoomede in de oorlogen tusschen Frankrijk en Engeland.
Mojacar, het nude Murgis, havenstad in Spanje,
8 mijlen ten 0. N. 0. van Almeria ; 3500 inw.
Mojaisk, ook. Mosaisk en Moshaisk, stad in
europ. Rusland, gouvt. Moskou, aan de uitwatering
van de Mojaiska in de Moskwa, 13 mijlen ten W.Z.W.
van Moskou ; 4000 inw.; was eertijds versterkt, hehoorde tot het prinsdom Tsjernigow, later tot het
prinsdom Smolensk, en werd 1341 bij het grouthertogdom Moskou ingelijfd. Verscheidene malen
werd M. belegerd door de Polen ; maar het is vooral
rnerkwaardig door den veldslag, die 7 Sept. 1812 in
de nabijheid geleverd werd en dien de Franschen
noemen ,, Slag aan de Moskwa", terwijl de Russen died
(naar nabijgelegen dorp Borodino) 'Slag van Borodino" noemen.
Mojente, nude spelling Moxente,stad in Spanje,
6 uren gaans ten W.Z.W. van San Felipe ; 4400 inw.
Moka. Zie MOKKA.
Mokara Pane, dorp op Sumatra, in de Patlangsche Bovenlanden ; 6 April 1838 overwinning
der nederlandsche troepen op eene vijandelijke strijdmacht der Benedeirlanden.
Moke (Henri Guillaume), helgisch geschiedschrijver, geb. 1 I Jan. 1803 te Havre, sedert 1835
prof. te Gent, schreef verscheidene historischo romans, doch maakte zich vooral verdienstelijk door
de volgende hist. werken : Histoire de la Belgique
—
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(4e druk 2 din. Gent 1856); Moeurs, usages etc. des
Beiges (2 din. Gent 1846); Histoire de la litterature
francaise (4 din. Brussel 1849-50); Precis de
l'histoire moderne (4 dln. Brussel 1853); La Belgique
ancienne (Gent 1855).
Mokerheide. Zie MOOKERHEIDE.
Mokka, vorstendom op het soendasche eiland
Borneo, behoorende tot het rijk Sambas, is grootendeels bewoond door Dajaks.
Mokka, Mokha, Moccha, Moka, stad in het
arabische landschap Jemen, tot bet sultanaat Sans
behoorende, ligt 35 inijlen bezuidw. Sana, aan de
Roode Zee (Golf van Arabia), heeft 5000 inw., eene
goede haven, en factorijen der Engelschen, Franschen
en Denen ; de Mokka-kollie worth gehouden voor de
fijnste, die op de wereld bestaat. In de 16e eeuw
was M. een onbeduidend plaatsje ; in de 17e eeuw
vestigden de Hollanders eerie factorij aldaar; 1708
deden de Franschen insgelijks ; thans doet zich te
M. voornamelijk de engelsche invloed gelden.
IVIokronowski (Stanislas Kostka Bogorja),
poolsch generaal, geb. 10 Nov. 1761, patriot en
wapenbroeder van Kosziuszko, stierf 18 Oct. 1821
te Warschau.
Moksja, Moksha, Mokcha, rivier in europ. Rusland, ontspringt in 't gouvt. Penza, en valt na een
loop van 80 mijlen in de Oka, in 't gouvt. Tambow.
Moksjanen, Mokschanen, een stam der Morclwienen ; ze werden M. genoemd naar de riv. Moksja.
Moksjansk, ),lokschansk, Mokshansk, Mokchansk, stad in 't russ. gouvt. Penza, aan de Moksja,
ruim 10 uren gaans benoordw. Penza ; 4000 inw,;
werd 1717 belegerd door de Tartaren.
Moktader Billah, abbassidische kalif, regeerde van 908 tot 952, en liet zich regeeren door
zijne vrouwen en door zijne gesnedenen. Door zijne
weelderige levenswijs en vadzigheid verhaastte hij
den ondergang des rijks, Hij werd nit Bagdad verdreven, en door soldaten vermoord.
Moktady .Biamrillah, abbassidische kalif,
regeerde van 1075 tot 1094, en trouwde de dochter
van Melik-Schach, door wien hij op den troon gebracht was; hij begunstigde de wetenschappen, en
vooral de sterrekunde.
Moktafy Billah, abbassidische kalif, regeerde van 902 tot 908, heroverde Egypte en Syrie
op de Thoeloenieden (905), en bedwong de Carmathen of Ismaelieten.
MoktafyLeamr Allah,regeerde van 1136
tot 1160, en beurde nog voor een korten tijd het
kalifaat op, dat sedert lang geen gezag weer had
tegenover zijne schier alvermogende stadhouders.
Mokthar, arabisch veldheer, geb. in het eerste jaar der Hedzjra (622 na Chr.), zoos van AboeObeidah , was de heehtste steun van de dynastie der
Alieden, versloeg kalif Obeid-Allah, den vijand van
dat geslacht, en veroverde Mcsopotamie.Eenige jaren
later overwonnen en gevangen genomen door Mosab,
den veldheer van kalif Abdallah, werd M. ter dood
gebracht. (687).
Nicola, 1) het oude Turris Juliana, stad in de
napol. prov. Bari, 6 uren gaans bezuidoosten Bari,
aan de Adriatische Zee ; 10,000 inw.; haven. —
2) het oude Formite, stad in de napolit. prov. Lavoro, aan de Tyrrheensche Zee ; 1800 inw.; haven ;
wordt doorgaans ..41ola di Gaeta genoemd, omdat
het slechts een grout our gaans henoordoosten Gaeta
ligt. — 3) vlek in de sicii. prov. Messina, nabij Taormina ; 800 inw.
Molada, stad in stam Juda ; Jozua 15 : 26 ;
19: 2 ; I Chron. 4 : 28; Neh. 11 : 26.

Molay (Jacques Bernard de), de laatste grootmeester der Tempeliers, behoorde tot den burgundischen adel, trad omstreeks 1265 in de orde, en
werd 1298 bij den dood van Guillaume de Beaujeu
diens opvolger als grootmeester. Hij was op Cyprus
druk bezig met het maken van toebereidselen tot
eenen krijgstocht tegen de Sarraceenen, toen bij onder een ijdel voorwendsel naar Frankrijk ontboden
werd (1305) door pans Clemens V, die in gemeen
overleg met Filips den Schoone besloten had de orde
der Tempeliers op te heffen. Aanvankelijk werd hij
zeer goed ontvangcn ; doch reeds spoedig zag hij de
dreigende wolken samenpakken, en 13 Oct. 1307
werd hij in hechtenis genomen, welt lot ook alle
Tempelridders trof, die zich op dat oogenblik in
Frankrijk bevonden; en na de verschrikkelijkste
pijnigingen om lien tot bekentenis te brengen van
misdaden, vvaaraan ze onschuldig waren, werden
alien 18 Maart 1314 levend verbrand op den uithoek
van het eiland der oude stad, te Parijs, ter plaatse
waar men titans den Pont-Neuf bereikt. Het valt Diet
te loochenen, dat de orde der Tempelheeren in menig
opzicht was afgeweken van hetgeen men een 'godzaligen levenswandel noemt ; doch de grootste misdaad der Tempeliers bestond hierin, dat de Orde
verbazend rijk was, en dat Filips de Schoone begeerig was ow zich van dien rijkdom meester te kunnen maken. Er is eene overlevering, die zegt, dat M.,
toen hij den brandstapel besteeg, pans Clemens V en
toning Filips den Schoone met luider stemme dagvaardde, om nog in datzelfde jaar voor Gods rechterstoel te verschijnen ; en inderdaad, zij stierven : de
pans reeds 21 April, de koning in Nov. van dat jaar.
Moldau, 1) duitsche naam van Moldavie.
2) rivier in Bohemen, ontspringt op het Bohmerwaldgebergte, wordt bij Budweis bevaarbaar, stroomt
door Praag, en valt na 60 mijlen loop in de Elve
tegenover Melnik. Aan de M. de stad Moldau-Theirs,
yip half uur gaans henoorden Budweis, met 4000 inw.
Moldava, of Moldawa, rivier in Oostenrijksch
Polen en Moldavie, ontspringt in Galicia, doorstroomt
de Bukowina, komt in Moldavie (dat er naar genoemd
is), besproeit Baja en Roman, en valt na 20 mijlen
loop in den Sereth, ruim 7 mijlen bezuidw. Jassy.
Moldavie, duitsch Moldau, turksch Bogdan,
(in de middeleeuwen werd het ook wel Bogdania genoemd), een der twee zoogenaamde Donau-vorstendommen, die sedert 23 Dec. 1861 onder den naam
van Rumania (Romania, Roemanie) vereenigd zijn,
is (met inbegrip van dat gedeelte van Bessarabia,
dat bij den Parijzer vrede 1856 door Rusland afgestaan is) hijna 958 vierk. mijlen groot, bevolkt met
ruim anderhalf millioen zielen, is ingedeeld in Opper-M. en Neder-M., wordt doorloopen door takken
van 't Carpatisch gebergte, en hevat de delta van den
Donau, die in M. de rivieren Sereth, Proeth en Jalpoech in zich opneemt. De hoofdstad is Jassy; de
voornaamste koopstad is Galacz. Eerst tot Trajaansch
Dacia hehoord hebbende, maakte M. later achtereenvolgend deal uit van het rijk der Gothen, van dat
der Hunnen, van dat der Awaren ; van de 9e tot de
14e eeuw werd het bezeten door de Petsjenegen, de
Cutnanen, de Mongolen. Na de verdrijving van laatstgenoemden, kwam Bogdan (of Dragosj) omstr. 1352
met een troep Walachen zich nederzetten aan de
oevers van de Moldava, en stichtte zoodoende een
rijkje, dat naar hem genoemd werd Bogdania, doch
tat slechts kort onafhankelijk bleef, en reeds in 1432
het oppergezag van Polen erkennen moest. In de
aanhondende twisten tusschen Turkije en Polen, om
bet leenheerschap over M., genoot M. onder Stepha-
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nus den Groote (1458-1504) eene nagenoeg volkomene onafhankelijkheid; doch de volgende wojwode
(Bogdan IV) werd eindelijk genoodzaakt, zich als
vassal aan de Porte te onderwerpen (1513); en door
sultan Soliman II werd aan de dynastie der Dragosjieten een einde gemaakt bij den dood van den laatsten wojwode Petrns Raresj (1538), in wiens plaats
benoemd werd Stephanus Laputiet ; sedert dien tijd
werden de vorsten van M., die nu den titel voerden
van hospodar, steeds door de Porte benoemd, en
werden daartoe altijd Fanariotische Grieken gekozen.
De geschiedenis van M. onder de turksche overheersching is slechts een weefsel van de grootste kuiperijen, gepaard met allerlei barbaarschheid en willekeur. In 1777 moest een gedeelte van Opper-M.
(nl. de Bukowina) aan Oostenrijk afgestaan worden.
Sedert het tractaat van Jassy (1792) werd het protectoraat over M. uitgeoefend door Rusland, dat vervolgens, krachtens den vrede van Bukarest (28 Mei
1812), geheel Neder-M. (Bessarabia) in bezit nam
(waarvan het echter in 1856 een gedeelte teruggegeven heeft). De nationale opstand der Grieken 1821
bracht ook over M. matelooze elleude. Bij het uitbarsten van den russisch-turkschen oorlog 1828
werd M. door russische troepen bezet, en bleef dat
tot Mei 1834. Krachtens den vrede van Adrianopel
(19 Sept. 1829) werd aan M. gemeenschappelijk met
Walachije de staatsregeling gegeven, die bet tot
1862 behouden heeft (zie KoEzA).

Moliere (Jean Baptiste Poquelin, genaarnd),
fransch blijspeldichter en tooneelspeler, geb. 15 Jan.
1622 te Parijs, was de zoon van J. Poquelin, kamerdienaar des konings en behanger van beroep. Reeds
in 1642 begon de 20-j. jongeling wat men noemt
liefhebberij-komedie te spelen ; in 1646 nam hij den
naam M. aan, en verbond een troep reizende komedianten aan zich, waarmede hij tot 1658 voornaamste provincie-steden van Frankrijk bezocht,
terwijl hij zelf de stukken schreef, die hij met zijn personeel ten tooneele bracht. In 1658 te Parijs teruggekeerd, debuteerde hij 18 November 1659 met de
Precieuses ridicules, tengevolge waarvan hij met zijnen troep door Lodewijk XIV benoemd werd tot hoftooneelspeler. In al de stukken van M. vervulde hij
zelf de hoofdrol, en in weerwil van al de moeite, die
aangewend werd om hem daarvan af te trekken
bleef hij tooneelspeler tot aan zijnen dood 17 Febr.
1673. In 1845 is hem in de Rue Richelieu te Parijs
eel) gedenkteeken opgericht. Doordien hij tooneelspeler was, kon hij niet gekozen worden tot lid der Academie francaise ; doch 1778 (dus eene eeuw na zijnen
dood) plaatste de akademie in hare vergaderzaal het
borstbeeld van M., met dit welsprekende onderschrift :

Wojwoden. van Moldavie
nit de dynastic der Dragosjieten.

Bogdan 1 (Dragosj) 1352 Petrus Ill
1448
Sas
1361 Stephanus V
1449
Petrus I?
Alexander II
1450
Stephanus H?
Bogdan 111
Latsko
1365 Petrus Haro (of PeBogdan H
1373
tills IV)
1456
Petrus II
1379 Stephanus VI
1458
Stephanus111(of I) 1390 Bogdan IV
1504
1517
Jaga en Romanus I 1400 Stephanus VII
Alexander I,deGoede1401 Stephanus VIII
1526
EliasenStephanusIV1432 Petrus V (Raresj)
Romanus H
1447
1527-1536
Moloch, de afgod Moloch der Ammonieten (zie
MoLocu); in het 0. T.: Levit. 18: 21 ; 20: 2-5;
I Kon. 11 : 7; II Kon. 23: 10; Jerem. 32: 35.
Molecheth, zuster van Gilead ; I Chron. 7: 18.
Molenaarsgraaf, dorp in Zuid-Holland, aan
den Graafstroom, vierdhalf nur gaans benoordwesten
Gorinchem ; 380 inw.
Molenheide, heide in N.-Braband, derdhalf
uur gaans bezuidoosten l3reda, aan den weg van
Gilze naar Rijen ; in Sept. 1732 werd bier een veldleger bijeengebracht onder generaal Hompesch.
Moles Hadriani, mule naam van 't kasteel
San-Angelo te Rome.
Moleschott (Jacobus), geb. 9 Aug. 1822 te
's-Hertogenbosch, eerst geneesheer te Utrecht, 1847
—52 docent te Heidelberg, ging 1856 als professor
der physiologic naar Zurich, en werd 1861 als professor te Turijn beroepen, waar hij met uitstekend
gevolg den prof. leerstoel bekleedt. Van de belangrijke werden door M. reeds geleverd, noemen wij
slechts : Physiologic der Nahrungsmittel (2e druk
Giessen 1859); Der Kreislauf des Lebens (4e druk
Maintz 1863).
1Violfetta, oude Respa, stad in napolit. prov.
Bari, aan de Adriat. Zee, 6 a 7 uren gaans bezuidoost.
Barletta; circa 22,000 inw.; groote havenwerken.
IViolid, een der zonen van Abisnr en Abihail;
I Chron. 2: 29.

Bien ne manque d sa gloire ; it manquait a la noire.

De meeste blijspelen van M. zijn meesterstukken van
den eersten rang. Den grootsten roem behaalde hij
met L'ecole des femmes (1662), L'ecole des maris
(1661), Le Misanthrope (1666), en bovenal met
Le Tartu/fe (1667), welk stuk (eene bijtende satire
op de schijnheiligheid) zooveel tegenkanting van
regeeringswege ondervond, dat het eerst in 1669 op
den uitdrukkelijken wil van Lodewijk XIV ten tooneele gevoerd kon worden. Bij de vierde opvoering
van Le Malade imaginaire werd M., die reeds eenigen
tijd ongesteld was, door al zijne vrienden aangemaand de voorstelling geen doorgang te laten hebben, (lever dan zich totaal ziek te maken ; hij antwoordde, dat hij al de menschen, die van hem leven
moesten, niet mocht blootstellen aan het verlies van
hunne verdiensten ; de voorstelling ging door; naar
op het einde van het stuk, juist tom M. het woord
juro uitsprak, werd hij door zulk eenen hevigen
aanval van kramp aangetast, dat men hem voor dood
van het tooneel af moest dragen, en dientengevolge
bezweek bij ook. De Oeuvres de Moliere zijn herhaalde
"mien gedrukt ; vooral melding verdienen de editien
van Auger (met commentarien, 9 din. Parijs 1819
—25), van Ainre Martin (1823-26; met varianten
1845), van Lefevre (4 din. Parijs 1854).
Molieres, stad in 't frans. dept. Tarn-Garonne,
4 a 5 uren pans benoorden Montauban ; 2400 inw.
Molina, I) stad in de spaansche prov. Murcia,
aan de Segura,3 uren gaans benoorden Murcia ; 3600
inw. 2) stad in de spaansche prov. Guadalaxara,
12 mijlen bezuidoosten Siguenza ; 4000 inw.; werd
1810 ingenomen door de Franschen; dit M. heet
ter onderscheiding Molina de Aragon.
Molina (Sierra de), kleine bergketen in Spanje,
scheidt de prov. Guadalaxara van de provv. Calatayud en Teruel, stoat aan de noordwestzijde in gemeenschap met de Sierra Solorio en aan de zuidzijde
met de Sierra de Albarracin.
Molina (Maria de), koningin van Costilie en
Leon. Zie in de Se rubriek der artikels MARIA.
Molina (mat' van). Zie CARLOS (don), blz.
647 dl. 1.
Molina (Luis), spaansch Jezuiet, geh. 1535 te
Cuenca, ..;2,est. 12 Oct. 1601 te Madrid. Voornaamste
werk : De Libri arbitrii cuM gratis (10714S oncordia
(Lissabon 1588; dikwijls herdrukt). In dit werk
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trachtte M. de semi-pelagiaansche opvatting van de
leer der genade met die van Augustinus in overeenstemming te brengen, en geraakte daardoor in twistgeschrijf, vooral met de Dominicanen, die zich aan
de stellingen van Thomas Aquinas hielden ; de beide
twistende partijen werden nit dien hoofde Molinisten
en Thomisten genoemd. De pausen Clemens VIII en
Paulus V, aan wie het geschil ter beslechting werd
voorgedragen, hebben het geen van beiden beslist.
Molinos (Michael), spaansch godgeleerde, geb.
1627 te Patacina in Aragonie, sedert 1662 priester
en biechtvader te Rome, gest. aldaar 29 Dec. 1696,
bekend als schrijver van den Guida spirituale (Geestelijke Leidsman), gedrukt te Rome 1675, in welk
boek de Inquisitie 68 kettersche stellingen ontdekte,
die door pans Innocentius XI werden veroordeeld,
waarop M. in hechtenis werd genomen 1685 ; en na
elf jaren gevangenschap stierf hij eindelijk in den
kerker der Inquisitie. Eene vertaling van M.'s boek
is opgenomen in eene ,, Verzameling van stukken over
het Quietismus" ( Amsterdam 1688). De 68 stellingen
van M. zijn ook wederlegd door Bossuet. De stilgodvruchtige dweeperij van M. werd met den naam
van Quielismus bestempeld, en zijne aanhangers werden Quietisten genoemd.
Molionen, of Molionieden, de gemeenschappelijke naam van Eurytus en Cteatus, neven van den
epeischen koning Augias ; ze worden M. genoemd
naar hunne moeder Molione, bij wie ze verwekt waren
door Poseidon (Neptunus); of ook wordt als hun
vader genoemd Aktor (vandaar hunne benaming
Aktorionen of Aktorieden). Als knapen namen de M.
deel aan eenen tocht der Epeers (in Elis) tegeu
Pylus. Toen Hercules met een leger aanrukte, om
Augias te noodzaken zijn woord gestand to doen,
werd dat leger door de M. overrompeld en op de
vlucht geslagen; doch kart daarna werden zij door
Hercules aangetast, en sneuvelden beiden nabij Cleome
in Argolis, waar beiden begraven werden.
Molise, het nude Mace, stadje in het Napelsche,
4 uren gaans benoordw. Campo-Basso ; was oudtijds
de hoofdplaats van het graafschap M., dat gesticht
werd door Grimoald, hertog van Benevent, ten behoeve van den bulgaarschen aanvoerder Alzesj (een
der vijf zonen van Asparoesj), toen die begiftigd
werd met de steden Isernia, Bojano, enz. In 1229
schonk Frederik II dit graafschap als leen aan de
beide broeders Godfried en Koenraad van Hohenlohe.
Hoofdplaats van dit graafschap werd later Campobasso; en bij de uitbreiding, die M. erlangd had,
besloeg het nagenoeg geheel het nude Samnium,
waarom het ook wel Sannio genoemd werd. Tot
1860 vormde het eene prov. van het koninkrijk Napels ; sedert is M. eene prov. van het koninkrijk
Italie, 84 vierk. mijlen groot, en bevolkt met circa
377,000 zielen.
Moliterno, stad in de napolit. prov. Basilicata,
11 uren gaans bezuiden Potcnza ; 6500 inw.
Molitor (Gabriel Jean Joseph, graaf), maarschalk van Frankrijk, geb. 7 Maart 1770 te Hayange
in 't dept. Moselle, was 1791 reeds kapitein, maakte
van 1792 tot 1815 al de veldtochten mede, en gold
voor een der beste generaals van Napoleon. In 1814
met een kommando bekleed in de armee van Macdonald, streed hij met wanhopigen heldenmoed tot
het laatst, tot op het oogenblik, toen Napoleon's abdicatie allen verderen strijd doelloos maakte ; toen
onderwierp M. zich aan de Bourbons, en hij werd
dadelijk benoemd tot inspecteur-generaal. Doordien
hij in de Honderd Dagen weder de zijde van Napoleon gekozen had, had hij zijne betrekking van insp.

verloren ; in 1818 werd hij echter opnieuw als zoodanig aangesteld. In 1823 werd hem het kommando
over het 2e legerkorps in Spanje toevertrouwd ; en
zijne doortastende handelingen droegen niet weinig
bij tot de spoedige beeindiging van dien oorlog ; hij
werd dan ook ter belooning benoemd tot maarschalk
en pair van Frankrijk. Onder Lodewijk Filips werd
M. kommandant der Invalieden, onder het presidentschap van Lodewijk Napoleon grootkanselier van het
legioen van eer. Hij stierf 28 Juli 1849.
Molivo, of Mollevah. Zie MOLLEVAH.
stad. Zie MELK.
Molkwerum, vlek in Friesland, 1 uur gaans
bezuidoosten Hindeloopen, en 6 uren gaans bezuidw.
Sneek ; 300 inw.; was voorheen het grootste dorp
der grietenij Hemelumer- Oldephaert-en -Noordwolde.
In 1400 hadden de Friezen bier eene schans, die
door de Hollanders onder Walraven van Brederode
(nit Stavoren) bestormd werd ; doch de aanvallers
werden met groot verlies afgeslagen.
Miillendorf (Richard Joachim Heinrich von),
pruis. generaal, geb. 1725 op Lindenberg in de
Priegnitz, was in de Silezische oorlogen vleugeladjudant van Frederik den Groote, nam deel aan de
voornaamste veldslagen van den Zevenjarigen oorlog,
onder Frederik Wilhelm III veldmaarschalk (1793),
werd 1794 opperbevelhebber der pruis. armee aan
den Rijn, gaf 1806 als 81-j. grijsaard nog gevolg
aan zijns konings oproeping to wapen, doch geraakte,
na den slag bij Jena, te Erfurt in fransche krijgsgevangenschap. Hij stierf 28 Jan. 1816 te Havelberg.
Mollevah, of Molivo, het nude Methymna,
stad op de noordkust van het eiland Metelino, 11
uren gaans henoordw. Castro.
Monis, marktvlek in 't zwits. kanton Glarus,
circa 2 uren gaans benoorden Glarus ; 2000 inw.;
minerale bron ; bereiding van Schabziger (zekere
groene kaas).
111611n; of %Alen, stad in 't Lauenburgsche amt
Ratzeburg, aan de Stecknitz en aan het Mollen-meer ;
3400 inw. Op het kerkbof te M. is het graf van
Tijl Uilenspiegel, die, volgens het opschrift op een
der grafzerken, in 1350 aldaar begraven is.
Mollwitz, of Molwitz, dorp in pruisisch Silezie,
ruim 9 uren gaans bezuidoosten Breslau ; 630 inw.;
10 April 1741 overwinning van Frederik H op de
door Neipperg aangevoerde Oostenrijkers.
Moloch, of gelijk hij in het 0. T. genoemd
wordt Molech (zie dat art.), een metalen afgodsbeeld
der Pheniciers en Carthagers, zoomede der Ammonieten en Moabieten, wordt door sommigen beschouwd als identiek met Saturnus. Levende menschen, vooral kinderen, werden als offerande aan M.
geslacht. Hij werd voorgesteld in de monsterachtige
gedaante van eenen mensch, meestal met den kop
van een os of van een kalf. De naam M. beteekent
honing. In het N. T. wordt hij vermeld Hand. 7: 43.
Molodetsjno, vlek in 't russ. gouvt. Minsk,
15 uren gaans benoordw. Minsk. Uit M. dagteekende
Napoleon I zijn 29e bulletin, 3 Dec. 1812, na de
totale mislukking van zijnen russischen veldtocht.
Mologa, stad in 't russ. gouvt. (en 14 mijlen
ten W. N. W. van de stad) Jaroslawl ; 4700 inw.;
ligt aan de uitwatering van de rivier M., die zich
hier in de Wolga outlast na een loop van 82 mijlen.
Molokath, lat. Mulucha of Malva, rivier in het
noordwestelijk gedeelte van Afrika, kwam van het
Atlas-gebergte, liep in noordwaartsche richting Tangs
Herpis en Calaa, en scheidde Mauritania Tingitana
van Mauritania Cesariensis, um zich te ontlasten in
de Middellandsche Zee.
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Molossen

Molossen, een grieksche volksstam, die onder
aanvoering van Molossus nit Thessalie kwam verhuizen naar Epirus, en zich nederzette in het landschap, dat zich, beoosten Thesprotia, uitstrekte van
Dodona of tot aan het grondgebied van Ambracia ;
die landstreek ontving naar hen den naam van Molossia of Molossis, en reeds spoedig waren de M. het
machtigste yolk van geheel Epirus. Beroemd waren
de groote Molossische jachthonden.
Molossia, Molossis en Molossus. Zie MOLOSSEN.
Molpia, godin der kindergeboorten. Zie het
art. HEMITHEA.
Molsheim, of Moltzen, stad in 't fransche dept.
Beneden-Rijn, aan de Bruche, ruim 5 uren gaans ten
W. Z. W. yen Straatsburg; 4000 inw.
Molucco, een door de rivier M. besproeid
landschap op het zuidelijk schiereiland van Borneo,
grenst ten N. aan de zoogenaamde Vorstenlanden,
ten Z. 0. en ten W. bijna aan de zee, werd 1812
door den sultan van Baudjermasin in bezit gegeven
aan A. Hare, een engelsch kooproan te Malacca, die
voor deze destijds geheel onbewoonde landstreek
van den gouverneur Raffles eene uitzending van kolonisten verkreeg, zoodat ongeveer drie duizend
menschen zich daar kwamen nederzetten op PoeloeLampe. Ofschoon door het gouvernement ruim ondersteund met geld als anderszins, is deze kolonie
door het wanbeheer van den eigenaar (A. Hare) geheel verloopen en te niet gegaan.
MolucCos (Gouvernement der). Zie MOLUKKEN.
Molukken, de Moluksche eilanden, ook Specerij-eilanden genaamd, en bij de nederlandsche
zeelieden bekend onder den naam van de Groote Oost
en ook onder dien van de Sultans-eilanden, eene
zich ver uitstrekkende eilandzee in nederl. 0. I., in
den Indischen Oceaan, tusschen de eilanden Celebes
en Nieuw-Guinea, bestaat nit drie eilandgroepen, nl.
de Banda-groep (in het Z.), de Amboina-groep of
Arnbonsche eilanden (in het midden), en de eigenlijke M. De eilanden dezer laatstegroep (ook genaamd
de Ternataansche eilanden) beslaan eene gezamenlijke grondsoppervlakte van 1130 vierk. mijlen, bevolkt met ruim 98,000 zielen. Al de M. te zamen
vormen een gouvernement, dat onder het opperbestuur staat van eenen bijzonderen nederlandschen
gouverneur, die op Amboina resideert, doch ondergeschikt is aan den gouverneur-generaal van nederl.
Indie. Het gouvernement der M. is tegenwoordig
ingedeeld in vier residentschappen, nl. Amboina,
Banda, Ternate, Menado (of Manado), elk bestuurd
door eerier] aan den gouverneur ondergeschikten
nederlandschen resident (die van Amboina voert
slechts den titel van adsistent-resident). Die vier
residentschappen zijn ingedeeld als volgt: 1) Amboina bevat de afdeelingen Amboina, Saparoea en
Haroekoe, Hila en Larike, Boero en Wahaai op het
eiland Ceram ; 2) Banda bevat de Banda-eilanden,
met name Banda-Neira, Groot-Banda, Ai, Rozengain
en Rhun ; wijders het oostgedeelte van Ceram, de
Zuidwester- en de Zuidooster-eilanden, zoomede het
eiland Nieuw-Guinea, nitgenomen dat gedeelte, hetwelk tot het gebied van den sultan van Ternate beboort, die (ofschoon vasal van Nederland) nog verscheidere eilanden onder zijn gezag heeft ; 5) Ternate bestaat nit de eilanden Ternate, Gilolo, Batjan,
zoomede de Soela-, I3anggaai- en Tomboekoe-eilanden ; wijders het landschap Banggaai op Celebes, en
het tot het gebied van den sultan van Ternate behoorende gedeelte van Nieuw-Guinea; 4) Menado
of Manado bevat de afdeelingen Menado, keina, Tondano, Arnoerang, Being, de ads.-resid. t;orontalo,

nommen
en de Sangir- en Talaut-eilanden. — De M. werden
in 1511 ontdekt door den portugeeschen zeevaarder
Antonio de Abreu, en van deze ontdekking trokken
de Portugeezen een korten tijd in het grootste geheim al de voordeelen, die bun echter, zoodra de
Spanjaarden van die ontdekking de lucht kregen,
door Spanje betwist werden ; doch bij het tractaat
van Saragossa (1529) deed Karel V afstand van alle
aanspraken op de M. aan Jan III van Portugal, die
hem daarvoor 350,000 gouden dukaten betaalde als
schadeloosstelling. Sedert dien tijd bleven de M. uitsluitend in de macht der Portugeezen, totdat in 1599
de Nederlanders er aankwamen ; deze veroverden
1605 de postvesting op Tidor, legden daar 1607 het
fort Oranje aan, en breidden hunne macht van lieverlede uit, totdat in 1663 de laatste Portugeezen genoodzaakt waren de M. te verlaten. Sedert dien tijd
stonden de M. onafgebroken under het nederlandsch
gezag, uitgezonderd alleen van 1809 tot 1814, toen
de M. aan de Engelschen behoorden.
Molukken (Straat der), zeeengte in nederl.
0. I., ,tusschen de eigenlijke Moluksche eilanden en
het eiland Celebes.
• Moluksche Zee, dat gedeelte van den Grooten Oceaan, dat de Moluksche eilanden bevat.
Moluques, fransche naamsvorm v. Molukken.
Zie MOLLWITZ.
Mombaza, Mombaca of Mombas, eiland in de
Indische Zee, aan de oost-afrikaansche kust Zanguebar, met omstr. 3000 bewoners, en een (in 1594)
door de Portugeezen aangelegd fort bij de havenstad
M. Dit eiland werd 1497 bezocht door Vasco de
Gama, behoorde van 1519 tot 1720 aan de Portegeezen, van 1824 tot 1826 aan de Engelschen, en
staat thans onder het gezag van den imam van
Maskat.
Mombuy, stad in de spaansche provincie
Barcelona ; 3600 inw.; de beroemde spaansche badinrichting Caldas de M. en zwavelbronnen.
Momiers, d. i. Momdragers (huichelaars),
schipnaarn voer eene partij der Methodisten in Zwitserland, die, door mevrouw lirridener aangemoedigd
en door engelsche Methodisten ondersteund, het eerst
te voorschijn trad te Geneve 1817 of 1818, en onder de predikanten Empaytaz, Malan, Gauffen, Bost
en Galland vergunning bekwam eigene gemeenten
te vormen. In het kanton Waadt werd 20 Mei 1824
een verbod tegen ben uitgevaardigd, ten gevolge
waarvan verscheidene [runner predikanten gebannen
werden. In 1848 hebben de verschillende gemeenten
zich vereenigd tot een Evangelisch herkgenootschap.
Mommsen
30 Nov. 1817 te
,geb.
Garding in Sleeswijk, werd 1848 als professor der
rechtsgeleerdheid naar Leipzig beroepen, (loch 1850
afgezet, wegens zijne deelneming aan de bewegingen
van 1848 en 1849. Daarop aanvaardde hij 1852 het
professoraat te Zurich, verwisselde dat 1854 tegen
een leerstoel te Breslau, en werd 1857 professor te
Berlijn, waar hij de leiding op zich ram van den
Corpus inscriptionunt latinarunt (dl. I, Berlijn 1863).
De voornaamste werden, die als de vruchten der
veelomvattende studien van dezen geleerde reeds het
licht zien, zijn : Die unteritalienischen Dialekte (Leipzig 1850); Corpus inscriptionum Neapolitanarunt
(Leipz.1851); Inscriptiones con faRlerationis Helvetica?
(Zurich 1854). 13ehalve eene reeks grondige monographien over romeinsche oudheden en rorneinsch
recht, noemen wij nog zijne nittnuntende Bornische
Geschichte (Se druk dl. 1--3, Leipzig 1861); zijne
Geschichte des rom. Aliinzwesens (Leipzig 1860); Die
torn, Chronologie bis auf Cusar (2e drnk Berlijn 1859).

Momonia
Momonia, prov. van Ierland. Zie MUNSTER.
Mompach, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, circa 2 uren gaans ten Z. Z. 0. van Echternach, aan de beek M.
Mompelgard,duitsche naam van Montbeliard.
Mompox, of Monpox, stad in Nieuw-Granada,
staat Magdalena, aan de Magdalena-rivier ; 10,000
inwoners.
Momus, god der spotternij en bijtende scherts,
zoon van de Zon en van den Nacht, maakte de goden
en de menschen belachlijk. Hij wordt afgebeeld met
een masker of mom voor het gelaat, en met een
zotskapje in de hand.
Mona, oude naam van het eiland Anglesey in
de Iersche Zee, was een hoofdzetel der Druieden, en
berucht door de offerdienst (er werden menschen
geslacht als offeranden). Verscheidene geleerden
houden M. (doch ten onrechte) voor het eiland Man.
Monabia, oude naam van het eiland Man in de
Iersche Zee.
Monachium, nieuw-lat. naam voor Munchen.
Monachodamum, lat. naam van Monnickendam.
Monaco, in wide fransche boeken Mourges genaamd, het oude Herculis Monceci portus, stadje op
eene in de Middellandsche Zee uitstekende rots, 3
uren gaans beoosten Nizza, heeft 1300 inw., en is de
geboorteplaats van den beeldhouvver Bosio en van
den toonzetter Langle ; bet beeft eene haven, en is
zoowel door de natuur zelve als door de werken van
vestingbouwkunde een duchtig versterkt punt, beeft
een vorstelijk paleis, en is de hoofdstad van het
kleine prinsdom M., de kleinste souvereine staat in
Europa, ten 0. begrensd door het fransche dept. Var,
en overigens door de Middell. Zee en het voormalig
sardische grondgebied. Oudtijds was M. slechts eene
heerlijkheid, die sedert de 10e eenw toebehoorde
aan de familie Grimaldi, een der machtigste familien
van Genua. In de 16e eeuw voerde de titularis van
M. den titel van .Prins". De voogd van Honorius II
stelde het prinsdom 1605 onder protectoraat van
Spanje; doch in 1641 stelde Honorius 11 zelf het
onder protectoraat van Frankrijk, waardoor hij zijne
leengoederen in Spanje verbeurd zag verklaren, voor
welk verlies hij echter door Frankrijk schadeloos
gesteld werd met bet hertogdom Valentinois en meer
andere gewichtige leenen. Toen de mannelijke linie
Grimaldi in 1731 uitstierf, kwam bet prinsdom door
het huwelijk der dochter van den laatsten Grimaldi
aan Jacques Francois Leonard de Goyon-Matignon,
graaf van Thorigny, die nu den naam van Grimaldi
aannaui. Bij het tractaat van Parijs 20 Nov. 1815
werd M. onder protectoraat van Sardinie gesteld,
welk rijk de souvereiniteit van M. erkende, doch zich
het recht voorbehield, sardische garnizoenstroepen
in bet prinsdom te leggen, en steeds den plaatskommandant der stad M. te benoemen. Twee gemeenten, tot het prinsdom behoorende (Mentone en Roccabruna), werden 18 Sept. 1848 door koning Karel
Albert ingelijfd bij Sardinie. Prins Florestan I (die
zijn in 1841 te Parijs gestorven broeder Honorius V
opgevolgd was, en die zelf 20 Juni 1856 stied) en
zijn opvolger Karel hebben niet opgehouden tegen
die inlijving te protesteeren, totdat laatstgenoemde,
toen Nizza aan Frankrijk afgestaan was, bij verdrag
van 2 Febr. 1861 genoegen heeft genomen met eene
schadeloosstelling van 4 millioen francs, waarvoor
hij Mentone en Roccabruna aan Frankrijk heeft afgestaan.
Monaghan, stad in Ierland, aan den grooten
weg mar Londonderry, ligt 12 a 13 mijlen benoor-
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den Dublin, en heeft 3500 inw.; het is de hoofdplaats van het graafschap M. (in de prov. Ulster),
groot 23 a 24 vierk. mijlen met slechts 142,000
bewoners.
Monaldeschi (Giovanni, marchese), uit eene
oud-adellijke italiaansche familie, geb. te Ascoli,
ging jong naar Zweden, werd 1652 opperstalmeester van koningin Christina, en vergezelde haar, na
hare abdicatie, op hare reizen , als haar bevoorrechte
beveling. Tijdens haar verblijf in Frankrijk schijnt
M. aan zijne kouinklijke minnares stof tot jaloerschheid te hebben gegeven ; althans op haar bevel werd
hij 10 Nov. 1657 in het kasteel te Fontainebleau
door gehuurde moordenaars om het leven gebracht.
Monastier, stad in 't fransche dept. HauteLoire, 3 a 4 uren gaans bezuidoosten Puy ; 3000 inw.
Monastir, 1) zeestad in Tunis, aan de Golf
van Sidra, bewest. kaap M. (Dzony sii pronzontorium) ,
circa 3 mijlen bezuidoosten Soeza (Susa) en 10 mijlen bezuidoosten Tunis; 12,000 inw. — 2) M. of
Bitolia, ook wel Toli-Monastir genaamd, het oude
Octolophum, stad in europ. Turkije (Roemelie), 23
mijlen bezuidw. Salonica ; 40,000 inw.; beheerscht
als strategisch punt de gemeenschap van turksch
Albanie met Macedonie ; werd 1806 wreedelijk geplunderd door Ali-Pacha.
Monboddo (James Burnett, lord), schotsch
philosoof, geb. 1714 te Monboddo (in Kincardine),
sedert 1767 magistraat aldaar, gest. 1799 ; heeft
zich inzonderheid bekend gemaakt door Origin and
progress of language (6 dln. Londen 1773-92);
Metaphysics of the ancients (6 dln. Lond. 1779-99).
Moncada, stad in Spanje, derdhalf uur gaans
benoordw. Valencia ; 2500 inw.
Moncada, een oud-adellijk spaansch geslacht,
van 1170 tot 1290 in 't bezit van Bearn, heeft verscheidenc merkwaardige personen voortgebracht,
o. a.: M. (Hugo de), spaansch veldheer, eerst in
dienst van Frankrijk's koning Karel VIII, toen van
Cesar Borgia, daarna van Gonsalvo de Cordova ; koos
de partij der familie Colonna tegen pans Clemens VII,
bemachtigde 1527 het Vaticaan en liet bet plunderer, deed zich kort daarna benoemen tot onderkoning van Napels, en sneuvelde 1528 in een gevecht,
terwijl hij Napels verdedigde tegen Lautrec en Doria.
— M. (Francisco de), graaf van Osolia, geb. 29
Dec. 1586 te Valencia, spaansch veldheer en staatsman, het laatst gouverneur der Nederlanden en opperbevelhebber der spaansche troepen in ons land,
sneuvelde 1635 bij bet beleg van Goch in bet land
van Cleve. Hij is de schrijver der klassieke Historia
de la expedition de Catalones y Aragoneses contra
Turcos y Griegos (Barcelona 1623; Madrid 1777 en

1805 ; ook opgenomen in Ochoa's Tesoro de historiadores esparioles", Parijs 1840).
MonCaglieri, of Moncalieri, stad in Piemont,
2 uren gaans bezuiden Turijn, aan den Po ; 9100 inw.;
koninklijk paleis.
Moncalvo, of Moncal, stad in Piemont, 5 uren
gaans bezuidw. Casale ; 4000 inw.
Moncayo, lat. Caunus, een berg der Iberische
keten (in Spanje), op de grensscheiding der provincien Soria, Calatayud en Saragossa. Aan den voet
van den M. liggen de vlakten van Araviano, bekend
door het tragische uiteinde der zeven infanten van
Lara ; in diezelfde vlakten werden 1539 de Castilianen verslagen door den graaf van Trastamara.
Moncey (Bon Adrien Jeannot), bertog van
Conegliano, maarschalk van Frankrijk, geb. 31 Juli
1754 te Moncey bij Besancon, was de zoon van een
advocaat bij het parlement van Franche-Comte, trad
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op zijn 15e jaar in krijgsdienst, en was 1791 kapitein. In 1793 aan het hoofd der Cantabrische jagers
naar de Pyreneen gezonden, onderscheidde hij zich
derwijze, dat hij reeds spoedig bevorderd werd tot
brigade-generaal ; werd 1795 benoemd tot opperbevelhebber van het leger der West-Pyreneen, en
volbracht een schitterenden veldtocht tegen Spanje,
dat door hem genoodzaakt werd, om den vrede te
verzoeken. In den tweeden Italiaauschen veldtocht
(1800) gedroeg hij zich zoo roemrijk, dat hij bij de
oprichting van het keizerrijk onder de eersten behoorde, die tot maarschalk verheven werden (1804),
en reeds kort daarna ontving hij den titel van hertog
van Conegliano. Toen de spaansche oorlog uitbrak
werd M. opnieuw derwaarts gezonden ; hij versloeg
de opstandelingen van Valencia in den bergpas van
Almanza (1808), en droeg bet zijne bij tot de bemachtiging van Saragossa (1809). In de laatste jaren
van het keizerrijk nam hij geen deel aan de oorlogen,
die hij niet goedkeurde; eerst in 1814 als generaalmajoor der nationale garde, deed hij eene uiterste
poging om Parijs te verdedigen (30 Maart), en legde
de wapenen niet neder, dan toen de capitulatie geteekend was. Na de abdicatie des keizers werd M.
tot pair verheven. Doch toen hij na de Honderd
Dagen weigerde het presidium waar te nemen in
den krijgsraad, die over maarschalk Ney vonnis
moest spreken, werd hij wegens die weigering overgebracht naar het fort Ham, waar hij drie maanden
gevangen bleef, vervallen van al zijne waardigheden ;
eerst in 1819 mocht hij weder zitting nemen in de
kamer der pairs. In 1823 den Spaanschen veldtocht
medemakende aan het hoofd van het 4e armeekorps,
sloot hij 2 Nov. van datzelfde jaar met Mina eene
voordeelige capitulatie. Sedert 1833 gouverneur der
Invalieden, nam hij 1840 de asch van Napoleon I in
ontvang, en stierf 20 April 1842, om zijn edel karakter bemind bij alien, die hem kenden.
Moncontour, I) stad in het fransche dept.
COtes-du-Nord, 4 a 5 uren gaans bezuidoosten SaintBrieuc; 1900 inw. 2) vlek of dorp in 't fransche
dept. Vienne, 4 uren gaans bezuidw. Loudon ; 750
inw.; Hendrik III (destijds hertog van Anjou) gaf
bier 1569 de nederlaag aan de Hugenoten onder
Coligny.
Moncrif (Franc. Aug. Paradis de), geestig
fransch schrijver en dichter, geb. 1687 te Parijs,
gest. 13 Nov. 1770. Vooral zijne romances zijn nitmuntend. Oeuvres comp/etesgedrukt1751 , 1768,1801 .
Monda, het oude Munda, stad in Spanje, 8 uren
gaans bewesten Malaga ; 11,000 inw. Zie MUNDA.
Mondego, I) de oude Munda, rivier in Portugal, prov. Beira, komt uit de Sierra d'Estrello, loopt
eerst N., dan W., daarna Z. W.; stroomt langs Celorico, Coimbra (wordt hier bevaarbaar), Montemoro-Velho, en valt na een loop van 24 mijlen in den
Atlant. Oceaan. — 2) rivier in de brazil. prov. MatoGrosso, dient gedeeltelijk als grensscheiding tusschen Brazilie en Paraguay, en outlast zich na een
loop van 36 mijlen in den Paraguay, hij Fort Miranda.
Mondejaren, of 111ondexaren, in Spanje de na
de verovering van Granada onder het gezag der
Christenen gekomene Mooren.
Monden, zoo noemt men de uitwateringen van
rivieren. Naar. zulke riviermonden droegen zes verschillende departementen van het eerste fransche
keizerrijk hunnen naam (zie 8 regels verder); en
naar de M. der Rhone is een departement genoeinti
van het tegenwoordige Frankrijk, nl. le departement
Iles Bouches-du-Bh6ne, gevormd nit bet zuidwesterdeel van Provence, is 109 a 110 vierk. inijlen grunt,

bevolkt met 507,000 zielen, ingedeeld in drie arrondissementen (Marseille, Aix, Arles), en heeft tot
hoofdplaats Marseille.
De voormalige deppt. zijn die tier
1) M. van de Elve (Bouches de l'Elbe), van 1811
tot 1814, gevormd uit de stad en het grondgebied
van Hamburg, en kleine gedeelten van Hanover,
Brunswijk en Lauenburg ; het strekte zich uit tot
aan den mond der Trave in de Oostzee ; de hoofdpl.
was Hamburg.
2) M. van tie Maas (Bouches de la Meuse), van
1810 tot 1814, bevattende nagenoeg het noorderdeel
van Zeeland en de zuidelijke helft van Holland ;
hoofdpl. 's-Gravenhage.
3) M. van den Rijn (Bouches du Rhin), van 1810
tot 1814, gevormd uit bet oosterdeel van Braband ;
hoofdpl. 's-Hertogenbosch.
4) M. van de Schelde (Bouches de l'Escaut), van
1810 tot 1814, bestond uit het grootste deel der
tegenw. prov. Zeeland ; hoofdpl. Middelburg.
5) M. van de Weser (Bouches du Weser), van 1811
tot 1814, bestond uit de stad Bremen en gedeelten
der hertogdommen Bremen, Oldenburg en Hanover;
hoofdpl. Bremen.
6) M. van den Usel (Bouches de l'Yssel), van 1810
tot 1814, nagenoeg de tegenw. prov. Overijsel
hoofdpl. Zwolle.
Monderkange, fransche naam van 't luxemb.
dorp Monnerich.
LONTDID1ER.
Mandidier, ffrans c hhe stac.1 Zi M
Mondoliedo, het oude Mindonia, spaansche
stad in het oude Galicie, in de tegenwoordige prov.
Lugo, 6 mijlen ten N. N. 0. van Lugo; 6000 inw.
Mondonbleau, fransch stadje, dept. LoirCher, 6 uren gaans benoordw. Vendome ; 1800 inw.
Mondorff, dorp in 't grooth. Luxemburg, 5
kwartier gaans bezuidw. Bernie!), en vierdhalf uur g.
bezuidoosten Luxemburg ; 650 inw.; tie Hooge Kem
is een overblijfsel van een ouden romeinschen weg.
Mondovi, stad in Piemont, 7 a 8 uren gaans
bezuidoosten Turijn, en circa 6 uren g. ten 0. Z. 0.
van Coni, is de geboorteplaats van den scheikundige
I3eccaria, en heeft 18,000 inn., eerie citadel, enz.
Gesticht in 1232, was M. ongeveer anderhalve eeuw
onafhankelijk, doch werd 1396 onderworpen door
den hertog van Savoje. Bij M. 22 April 1796 overwinning van Bonaparte op de Piemonteezen ; in 1799
dreef generaal Soult hier 40,000 in opstand gekomene boeren uiteen.
Mondragon, 1) stad in Spanje, 5 uren gaans
bezuidw. Placencia, aan den weg van Bayonne naar
Vitoria ; 2600 inw.; warme bronnen. — 2) stad in
't fransche dept. Vaucluse, arrondiss. Orange ; 2400
inwoners.
Mondragone, stad in het Napelsche, prov.
Lavoro, 7 uren gaans bezuidoosten Gaeta ; 2300 inw.
Mone (Franz Jos.), duitsch geschiedschrijver,
geb. 12 'Niel 1796 te Mingolsheim bij Heidelberg,
eerst prof. te Heidelberg, toen te Leuven, sedert 1835
geheim archivaris te Carlsruhe, is inzonderheid guns
stig bekend door: Geschichte des Heidenthums
nordlichen Europa (2 din. Heidelberg 1822-23);
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(Tubingen 1838); Urgeschichte des badischen Landes
(2 din. Carlsruhe 1845); Die gallische Sprache und
Thee Brauchburkeit far die Geschichte (Carlsruhe
1851); Cellische Forschungen (Heidelberg 1857).
Moneins, het nude Monesi, stad in 't fransche
dept. Basses-Pyrenees, vierdhalf nor gaans benoorden Oloron, en 4 a 5 wren gaans bewesten Pau
1200

Monembasia
Monembasia, zooveel als. Malvasia (zie dat
art.). Zie ook

NAUPLIA.

Monema Walda, of Monewald, voormalig
dorp in Fivelgo, prov. Groningen, vermeld bij Emo
als anno 1222 't tooneel van oorlog tusschen die
van Hunsingo en die van Fivelgo.
Monestier de Clermont, eertijds Clermont-en-Dauphine genaamd, dorp in 't fransche
dept. Isere,8 uren gaans bezuiden Grenoble ; 700 inw.
Money, britsch consul op Java, heeft zich inzonderheid bekend gemaakt door het schrijven van
zijn hoogstbelangrijk en veel opzien gebaard hebbeud
werk Java, or how to manage a colony, bevattende
de volledige opgaven van ontvangsten en uitgaven in
Nederland your de 0. I. kolonien van 1834 tot 1857,
geput uit officieele stukken, waarvan (nl. over de
jaren 1834-46) nooit aan eenig Nederlander vergund was inzage te nemen, zoodat het niet weinig
afkeuring in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
uitlokte, dat dergelijke documenten als bij voorkeur
aan eenen vreemdeling waren medegedeeld.
Monfalcone, stad en vesting in 't oostenrijksche graafschap Gertz, mum 6 uren gaans benoordw.
Triest, aan de Adriatische Zee ; 3600 inw.
Monflanquin, stad in 't fransche dept. LotGaronne, aan de Lede, 4 uren gaans benoorden Villeneuve; 5000 inw.
Monforte, 1) stad in Spanje, 7 uren gaans
bewesten Alicante ; 3500 inw. — '2) 111.-de-Lemos,
stad in Spanje, 11 uren g. bezuidoosten Lugo ; 5000
inw. 3) M.-de-Rio-Librc, stad in Portugal, 3 riven
gaans beoosten Chaves; 4000 inw.
Mongatsj, stad in Hongarije. Zie MUNKACS.
Menge (Gaspard), graaf van Peluse, fransch
wiskundige, geb. 10 Mei 1746 te Beaune, was de
zoon van een onvermogend man, die met negotie den
host won. Door zijn uitstekenden aanleg trok M.
reeds jong de opmerkzaamheid, werd 1780 prof. der
hydraulica te Parijs, zag zich, als ijverig voorstander
van de omwenteling, 1792 benoemd tot minister
van marine, en stelde al het mogelijke in het werk,
om Frankrijk de noodige verdedigingsmiddelen to
verschaffen. Als medestichter van de Polytechnische
school, aanvaardde hij daarbij het professoraat voor
de wiskunde ; bij vergezelde Bonaparte naar Egypte,
en werd president van het instituut van Cairo. Door
Napoleon werd hij benoemd tot senateur en tot
graaf van Muse, en overladen met eerbewijzen. Dat
alles werd hem afgenomen bij de tweede Restauratie,
en hij stierf 18 Juli 1818. Bovenaan in de raj van
M.'s verdiensten staat de uitvinding van de beschrijvende geometrie. Hij gaf o. a. in het licht : Lecons de
geometric descriptive (7e dr. Par. 1846); Application
—

—

—

de l'analyse a la geometrie des surfaces du I er et 2nd
degres (5e druk Parijs 1849); Traite elementaire de
statique (1788; 5e druk Parijs 1845); L'art de
fabriquer les canons (Parijs 1796). Buitendien is M.

een der voornaamste bewerkers geweest van de
Description de l'Egypte.

Monghyr, of Monghyr, ook Boglipoer genaamd,
stad in 't britsch 0. 1. presidentschap Bengalen, aan
den Ganges, 16 mijlen beoosten Patna ; 30,000 inw.;
was voorheen veel gewichtiger dan thans ; werd_
1763 veroverd door de Engelschen, en is de hoofdplaats van het district M. (121 vierk. mijlen met
800,000 bewoners).
Mongibello, een ital. naam van berg Etna.
Monglat. Zie M
--ONTGLAT.
Mongolen, een aziatisch yolk. Zie MONGOLle.
Mongolie, duitsche naamsvorm Mongolei, een
uitgebreide landstreek van het Chineesche rijk, staat
II.
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met het eigenlijke China in gemeenscbap door de
vier poorten van den GrOuten Muur. Het bevat het
gansche plateau tusschen Siberie en China, OpperTartarije en Mandzjoerie, is aan alle zijden omringd
door zeer hooge bergen, en bestaat uit onafzienbare
steppen, die doorsneden worden door groote meren
(Dalai, Poejoer, Kossogol, Tsjahan) en door groote
rivieren (Hoang-ho, Amur, Selenga, enz.). Een groat
gedeelte der woestijn van Kohl behoort tot M. Deze
uitgebreide 90,000 vierk. mijlen groot zijnde landstreek wordt in twee deelen gescheiden door de
chineesche prov. Rang-soe en Chineesch Turkestan.
Ilet noordoost-gedeelte is het grootste, en bevat:
Tsjarra-Mongolie (Charra-M.) in bet oosten, het land
der Khalkas in bet midden, en Dzongarije in het westen ; het bevat slechts weinig steden (Karakorum,
Barinkhoto, enz.); men vindt er de tempels van
Sjakia-moeni te Dzjaroet, en van Boeddha te Koejuan-ming-soe, zeer vele ruinen, enz. Het zuidwestgedeelte, dat kleiner is, vomit het land van Khoekhoenoor. De Mongolen, die ten onrechte door sommigen
verward worden met de Tartaren, zijn niet alleen
in het eigenlijke M., maar ook in een gedeelte van
Tibet en in aziat. Rusland verspreid. De meeste
stammen der M. zijn schatplichtig aan de Chineezen.
Hunne stammen of aimaks (56 in getal) staan elk
under een eigen hoard, in wiens famine de vorstelijke waardigheid erfelijk overgaat van vader op zoon.
De Mongolen splitsen zich in drie hoofdgroepen, nl.:
de Oost-Mongolen, de Kalmukken en de Bureten. In
het eigenlijke M. wonen omstreeks derdhalf millioen
111ongolen, benevens een half millioen Chineezen. De
Bureten en een tak der Kalmukken nomadizeeren op
russisch grondgebied. Het voornaamste bedrijf der
Mongolen is de veeteelt ; hunne godsdienst is het
Boeddhismus, en den Dalai-Lama erkennen zij als
hun geestelijk opperhoofd. Niet zelden hebben zich
verscheidene stammen der Mongolen aaneengesloten
om eene soort van Bond te vormen under een gemeenschappelijk opperhoofd, aan wien al de vorsten
van dies bond ondergeschikt waren. Doch eerst in
de 13e eeuw wordt (lie Mongolen-bond van wezenlijke beteekenis voor de algemeene geschiedenis der
wereld. Omstreeks 1206 had Gengis-kha ► al de
Mongolen-stammen under zijn oppergezag vereenigd ;
en nadat de Tartaren van Middel-Azie door hem
overwonnen waren, werden, zoo door hem als door
zijne zonen, aan zijne heerschappij onderworpen
Kharizm, Perzie, ruim de helft van Europeesch Rusland; clod] toes hij zich gereedmaakte om het zuiderdeel van China te gaan veroveren (dat later door
zijne opyolgers onderworpen werd) stierf Gengiskhan (1227), het grootste rijk nalatende, dat ooit
bestaan heeft. Bij zijnen dood werd zijn rijk gesplitst
in vier groote rijken, nl. Kaptsjak, Iran, Djaggathai
en Mongolia propria : de koningen der drie eerstgenoemde rijken voerden slechts den titel van khan,
die van het laatstbedoelde heette Opper-khan of
Groot-khan, en alle vier bleven ze (zooals het heette),
met elkander verbonden, slechts een grout en ondeelbaar rijk vormen. China werd onderworpen, het
kalifaat Bagdad veroverd, de sultan van Iconium
cijnsplichtig gemaakt. Nadat de Mongolen 1237 Rusland onderworpen liadden, drongen zij allesverwoestend door Polen voorwaarts (1240) tot Silezie,
van waar zij (zie WAHLSTATT) na cene beslissende
overwinning op de Duitschers (9 April 1241) hunne
richting names naar Moravie ; on daar 21 Juni 1241
eene bloedige nederlaag gevonden hebbende voor
Olmutz, trokken zij verder naar Hongarije, totdat ze
wegens binnenlandsche onlusten in 1243 teruggeroe37
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pen werden naar Azle. Het toppunt van hunne
macht bereikten zij in tie tweede helft der 15e eeuw ;
doch nu ook was het reusachtige rijk zijne onthinding nabij, en in het laatst der 13e eeuw, onder den
vierden groot-khan, splitste het zich in verscheidene
onafhankelijke rijken. De vier groot-khans, die na
den dood van Gengis geregeerd hebben, zijn: Oktai
(1227-41), Gajoek (1242-51), Mangoe (1251—
59), Kuhlai (1 4259-94). De voornaamste der nieuwe
mongoolsche rijken waren die in China, in Turkestan,
in Siberie, in Znid-Rusland (Kaptsjak, Kiptschack),
en in Perzie. Doch reeds in 1368 werden de Mongolen uit China, en in de 15e eeuw nit Rusland verdreven : en ook in Middel- en Voor-Azie zou de
mongoolsche heerschappij teniet zijn gegaan, indien
niet Timoer (Tamerlan) aldaar een nieuw mongoolsch
rijk had gesticht 1369, dat echter ook weder zijn
einde bereikte in 1468. Maar opnieuw beurde tie
mongoolsche macht zich op, doordien Baboer (de
kleinzoon van Tamerlan), die in Djaggathai regeerde
sedert 1494, omstreeks 1505 zijne ve•overingen in
Hindostan begon, en daar een nieuw rijk stichtte, dat
gewoonlijk het rijk van den Groot-Mogol genoemd
wordt (zie het volgende art.).
Mongoolsehe Rijk (het) in Indic, of het
rijk van den Groot-Mogol, gesticht 1505 door Baboer,
den kleinzoon van Tamerlan, bestond aanvankelijk
slechts uit het noorderdeel van Hindostan henevens
Khorassan, doch breidde zich derwijze nit, dat het
onder Akbar I geheel Hindostan en het oosterdeel
van het Perzische rijk in zich begreep. Intusschen
behielden verscheidene districten van Indio ook toen
nog butane eigene vorsten (radzjahs), die op den
troon bleven als vasallen van (len Groot-Mogol. De
Widen, die meer bepaald en rechtstreeks onder zijn
gezag stonden, waren ingedeeld in 12 groote provincien, die elk weder ingedeeld waren in verscheidene
nabobien. De hoofdstad van het M. in Indio was
Delhi. Dit uitgebreide rijk was gedurende anderhalve
eanw (1555-1706) het machtigste en prachtigste
van geheel Azle ; doch zijn tenietgang, waarvan de
kiem reeds dagteekende uit de tweede helft der regeering van Aureng-Zeyb, ging het onder diens opvolgers net rassche schreden tegemoet. Door den
inval van Nadir-Schack en de eerste plundering van
Delhi (1759) werd de ondergang van het M. nog
verhaast. De Abdalis, de Mahratten, de Rohillas,
eindelijk de Franschen, en vooral tie Engelschen
hebben zich beijverd, ow het ongelukkige M. te verbrokkelen ; meer clan (Inci vierde-gedeelten daarvan
zijn door Engeland huitgernaakt, en de laatste koning,
Schach-Alem II, heeft 12 jaren van zijn !even doorgebracht als gevangene van de Britsch Oost-Ind ische
Compagnie.
Naamlijst der Groot-Mogols.
Baboer
1505 Aureng-Zeyb
of
Hoemajoem, voor
Alemguir I
1657
de 1 e maal 1530-1541 Azern-Schach en
(6 usurpators, nl.:
Schach-Alem I 1706
Sjir-Schach 1541-46;
Schach-Alem I (alSelim-Schach 1546-48;
1707
leen)
Feroz-Schach,
Djihander-Schach 1712
Faroeksiar
Adel-Schach,
1715
Rafioe-der-Dzja
Ibrahim-khan,
Achmed-khan of Sikan(3 rnaanden)
1716
Schach -Dj han II 1716
der-Schach,1552-55.)
(Nekossiar, mededinger)
Hoemajoem, voor
1555 Mohammed -Schack 1717
de 2e maal
1747
1;55 Achmed-Schach
Akbar I
1755
1605 Alemguir 11
Bean: it
1627 Schach-Alern 11
1759
Schach-Djihan

Monica, de heilige, moeder van den heiligen
Augustinus, geb. 322 in Afrika nit christen-ouders,
bekeerde haren man Patricius (uit Tagaste in Numidie) tot het Christendom ; zij stierf op eene reis,
to Ostia in Italie. Kerkelijke gedenkdag 4 Mei.
Monima, eene grieksche vrouw van buitengewone schoonheid, geboortig nit Stratonicea, boezemde eenen onwederstaanbaren hartstocht in aan
Mithridates, die Naar tot vrouw narn. Toen hij eenigen tijd later door Lucellus overwonnen was en aan
alle uitredding wanhoopte, zond hij aan M. het bevel om zich zelve het leven te benemen. Dienovereenkomstig deed zij eene poging orn zich te wurgen
met haren diadeem, doch de band brak af, en toen
liet zij zich doorsteken met een zwaard.
Monistrol, stad in 't fransche dept. HauteLoire, 4 uren gaansbenoorden Yssengeaux ; 4000 inw.
Monk (George), hertog van Albemarle, engelsch
veldheer, geb. 6 Dec. 1608 te Potheridge in 't engelsche graafschap Devon, deed zijne eerste wapenfeiten in Spanje en in Vlaanderen. In de burgeroorlogen hield hij aanvankelijk de zijde des konings,
en ontving vaa Karel I den rang van generaal-majoor
der Iersche brigade; doch door Fairfax krijgsgevangen gemaakt (1644) zag hij zich, ten einde de vrijheld terug te erlangen, genoodzaakt in dienst te treden bij de armee van het Parlement. Van dat tijdstip
af toonde hij zich ijverend voor Cromwell, en werd
een der geduchtste tegenstanders van de koningsgezinde partij; in 1653 bevocht hij eene overwinning ter • zee op den hollandschen admiraal Tromp,
onderwierp vervolgens de Sehotten, en werd benoemd tot gouverneur-generaal van Schotland. Maar
na den dood van Cromwell sloot hij zich wader aan
de koningsgezinden aan, rukte met een Leger Engeland hinnen, deed het Long-Parlement ontbinden, en
riep Karel II als koning nit te Londen 8 Mei 1660.
Door den nieuwen honing werd hij met eerbe—ijzen
overladen, tot hertog van Albermarle verhev,m, en
tot gouverneur der graafschappen Devon en Middlesex
benoemd. In 1666 kommandeerde hij onder den
hertog van York de engelsche zeemacht tegen de
hollandsche vloot, bevocht 25 Juni van dat jaar bij
North-Foreland eene overwinning op De Ruyter, on
stierf 3 Jan. 1670. De titel hertog van Albemarle
stierf uit met zijnen zoon Christoph (gest. 1688).
Monmouth, I) stad in den n.-amerik. staat
New-Jersey, 8 uren gaans bezuidoosten Nieuw13runswijk 5000 inw.; in 1778 bracht Washington
bier de nederlaag toe aan de Engelschen. — 2) stad
in den n.-amerik. staat Maine, 6 a 7 Liven gaans
bezuidw. Augusta ; 2000 inw.
Monmouth, 3) stad in het engelsche graafschap Monmouth (27 vierk. mijlen ; 175,000 inw.),
aan de vereeniging van de Wye en de Monnow, 7
oven gaans bezuiden Hereford,en 27 mijlen benoordw.
Londen ; 5700 low.; zeer oude stad, was in den
romeinschen tijd een militair station. Het is de geboorteplaats van Hendrik V; in het nabij M. gelegen
Troy House wordt diens wieg bewaard, alsook de
wapenrusting, die hij aanhad in den slag van Azincourt. Ook de geschiedschrijver Geoffrey van Monmouth was to M. geboren.
Monmouth (James, hertog van), natuurlijke
zoon van Karel 1I van Engeland, geb. to Rotterdam
1649, in de ballingschap zips vaders. Na diens herstel op den troon bevocht M. de in opstand zijnde
Schotten (1679); (loch hij word van het hof verwijderd op aanzoek van den hertog van York (later Jaco ► us 11), die in hem con gevaarlijken mededinger
voorzag. Alsnu werd 111. de ziel eerier samenzwering,
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die ten doel had den hertog van York van den Croon
nit te sluiten, waarop hij (M.) zelf aanspraak maakte.
Het komplot werd echter ontdekt; en ofschoon aan
M. vergiffenis werd geschonken, werd hij naar de
Nederlanden gebannen. Na de troonsbeklimming van
Jacobus II knoopte M. opnieuw eene samenzwering
aan met den graaf van Argyle, landde 11 Juni 1685
te Lyme-Regis in Dorsetsh ire, aan het hoofd van eene
gewapende bende, doch werd 5 Jul' 1685 door den
graaf van Feversham verslagen en gevangen genomen te Sedgemoor; en tien dagen later, na vergeefsche pogingen om Jacobus 11 te vermurwen tot
genade, werd M. op Tower-Hill onthoofd.
Monmouthshire, bet engelsche graafschap
Monmouth.
MOnneriCh,of Monerich, fransch Mondercange,
dorp in 't groothertogdorn (derdhalf nor gaans bezuidw. de stad) Luxemburg; 1200 inw.
Monnickendam, lat. Monachodanum, stad
in Noord-Holland, derdhalf 'Jur gaans benoordoosten
Amsterdam, aan de Goudzee (kleine baai der Zuiderzee); 2500 inw.; was vroeger veel bevolkter darn
thans; werd 1492 door Albrecht van Saksen met
1200 gI. hoete belast ; werd 1499 en 1514 (of 1515)
geteisterd door brand; 1504 mislukte de aanslag
tier Gelderschen, die na een moorddadig scheepsgevecht de vlucht moesten netnen ; 12 a 13 Maart
1571 werd M. geplunderd door de Watergeuzen;
157'2 twos M. de zijde van Oranje; roemrijk schoot
M. de hollandsche vloot te hulp in den zeeslag voor
de stad Hoorn tegen den graaf van Bossu 5 en 6 Oct.
1573; in 1574 bevochteu die van M. eene glorierijke
overwinning op spaansch krijgsvolk en spaanschgezinde Amsterdamtners, die strooptochten deden
op het platteland rondom M.; Aug.1623 vloog te M.
een kruitmolen in de lucht; watersnood Nov. 1775
en Febr. 1825.
Monnikenbroek, oude naam van het dorp
Broek-in-Waterl5nd.
Monnikendam, nieuwe spelling voor Monnickendam.
Monnikenhof, voormalig klooster der Tempeliers in 't Land van Heusden, 3 uren gaans westelijk benoorden 's-Hertogenbosch ; werd 1315 vernietigd.
.r.ese.i
M UNNEKENZIJL.
1 7 i ...e—
Monnikenzyl,f
1 dorp.
Monnikoog, oude naam van het ei land Schiermonnikoog.
Mono Emugi, of Nineanai, de naam van een
denkbeeldig rijk in het binnenland van Afrika, dat
geacht werd te liggen tusschen Zanguebar, Monomotapa en Congo, maar dat nooit bestaan schijnt te
liebben.
Monomotapa, voormalig rijk in het landschap Sofala, in 't oostelijk gedeelte van Zuid-Afrika,
bewoond door Kaffers, had tot hoofdstad Zimbanoi,
doch is sedert de helft der 18e eeuw verbrokkeld
tot een aantal onbeduidende rijkjes: de Maravi, de
Cazemben, de Boruros, de Meropua, de Movizas zijn de
voornaamste volkeren, die zich onafhankelijk gernaakt hebben ; het machtigste rijkje, dat nit het
verbrokkelde M. te voorschijn is getreden, is Mocarangua. In de 16e eeuw hebben de Portugeezen vergeefsche pogingen aangewend om meester te worden
van de rijke ijzer- en goudmijnen in M.
Monongahela, rivier in Noord -A merika, ontstaat in het graafschap Marion in Virginie, en vereenigt zich bij Pittsburg in Pennsylvanie net den
Alleghany, waarmede zij den Ohio vomit. Aan de
M. ligt, in het pennsylv. graafschap Washington, eene
stad M. met 2000-inw.
—
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Monophysieten, de aanhangers eener ket,
kelijpart,dschne(golijk)atuur in Jens Christus erkennen. Deze leerstelling
werd in de 5e eeuw verkondigd door Eutyches (zie
dat art.), en vond weldra eenen grooten aanhan.g.
De uitspraak van het concilie van Chalcedon (451)
dat er twee natures in Christus aanwezig geweest
waren onvermengd, doch ongescheiden vereenigd tot
een persoon, was niet in staat een elude aan den
twist te tnaken; eventnin het Ilenotikon, in 482 nitgevaardigd door keizer Zeno ; onder de roonischgezinde keizers Justinus en Justinianus scheurden
de M. zich geheel en al van Rome's Kerk los. Zij
splitsten zich in vele secteu. Het sterkst bleven de
monophysitische gemeenten in Egypte, Syrie en
Mesopotamie, waar ze de zelfstandige kerkgenootschappen der Jacobieten en der A rmeniers vormtlen.
IVIonopoli, havenstad in het Napelsche, prov.
Bari, 11 uren gaans bezuidoosten Bari, aan de Adriatische Zee ; 15,000 inw.; in de nabijheid van M. de
ruitien van het code Egnatia.
Monotheleten, of Mouothelieten, de aanhangers eener kerkelijke partij, die wel twee nature'',
doch slechts een wil in Christus erkenden. De opwerper van deze ketterij was keizer Heraclius (62'2),
wiens leerbegrip verdedigd werd door de patriarchen
Cyrus van Alexandrie en Sergius van Constantiuopel,
terwijI het bestreden werd door den patriarch Sophronius van Jeruzalem, en veroordeeld door pans
Martini's I. De M. brachten eene scheuring in de
Kerk teweeg ; de Maronietett zijn een overschot der M.
Monovar, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordw. Alicante, aan den Vinolapo; 7000 inw.
Monpon, stad in 't fransche dept. Dordogne,
8 uren gaans bezuidw. Riberac; 1400 low.; werd in
1616 verwoest door de Calvinisten.
Monpox. Zie MoMeox.
Monreale, stad op Sicilie, 1 uur gaans van
Palermo; 14,500 itiw.; een der rijkste benedictijner
abdijen. Met het klokje op het kasteel aldaar werd
1282 bet sein gegeven tot de Siciliaansche Vesper.
Monroe, imam van een aantal steden in de
Vereenigde Staten van Noord-Arnerika; de voornaamste zijn: 1) in Michigan, nabij de uitwatering van
den Raisin in het weer Erie ; 5000 inw. — 2) in
Tennessee, 23 mijl. benoordw. Knoxville; 2600 inw.
Monroe (James), president der Vereenigde
Staten, geb. te Monroe's Creek in Virginie 28 April
1758, trail tijdens den onafhankelijkheidsoorlog als
vrijwilliger in dienst, onderscheidde zich bij den
slag van Brandywine, en werd door Washington benoand tot kolonel. Toen de oorlog geeintligd was,
werd M. gekozen tot afgevaardigde bij het emigres,
en ging 1794 naar Parijs als gevolmachtigd minister
bij de Fransche republiek. In 1810 benoeind tot
gouverneur van Virginie, in 1811 tot secretaris van
staat, 1814 opperbevelhebber der amerikaansche
legers in den oorlog tegen Engeland, werd M. in
1817 gekozen tot president, en als zoodanig herkozen 1821. Onder zipn presidentschap kwant de Utile
in bet bezit van Spaansch Florida. Ten aanzien van
het oogmerk der Heilige Alliantie, om in den ornwentelingsoorlotr der spaansch-atnerikaansche kolonien te intervenieeren ten gunste van bet absolutistische beginsel, ging van M. de gewichtige verklaring Mt, dat iedere poging, die door de europeesche mogendlieden beproefd zou worden om de
reeds door tie Unie erkende nieuwe republieken weder onder het juk der europeesche overheersding
te brengen, beschouwd moest worden als eene
daad N'ait vijandschap tegen de Vereenigde Staten
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van Noord-Amerika (deze stelling, waardoor Europa
onbevoegd verklaard werd zich in de zaken van
Amerika te mengen, is de zoogenaamde Monroe-leer,
waaraan men in de Unie steeds is blijven vasthouden). Toen M. het presidentschap nedergelegd had
begaf hij zich naar zijn geboortegrond, werkte daar
nog veel goeds, stichtte de universiteit van Virginia,
en stierf 4 Juli 1831 (te New-York).
Monrovia, eene stad (met kleine haven), als
noord-amerikaansche kolonie gestich1/4 in 1821 in de
negerrepubliek Liberia (in Noord-Uninea); 2000
inw., is M. genoemd ter eere van president Monroe.
Mons, hoofdplaats der belgische prov. Henegouwen (zie BERGEN). In Mei 1852 werd het bronzen standbeeld onthuld, opgericht ter eere van den
te M. geboren beroemden componist Orlando di Lasso
(Roland de Lattre).
Mons, lat. naam voor Berg:
M. Alaunus, het Waldai-gebergte.
M. Brennius, de Brenner.
M. Cetius, de Kahlenberg.
M. Pyrenceus, de Brenner en al de passen over de
Tiroler en Rhetische Alpen.
M. Serenus, de Petersberg bij Halle.
M. Sylvius, de Monte-Rosa.
Monseliee, stad in het Venetiaansche, 5 uren
gaans bezuidw. Padua ; 8000 inw.
Mons en Puelle, of M.-en-Pewelle, dorp in
het fransche dept. Nord , ruim 4 uren gaans bezuiden Rijssel; 1800 inw.; Filips de Schoone versloeg
pier in 1304 de Vlarningen.
-ESURADO.
Monserado. Zie m
Monserrat. Zie MONTSERRAT.
Monsieur (zonder naam er achter) was voorbeen in Frankrijk de titel van den eenigen of oudsten broeder des regeerenden konings. De twee laatste prinsen, die den titel van M. gedragen hebben,
waren : de graaf van Provence (Lodewijk XVIII) onder de regeering van Lodewijk XVI, en de graaf van
Artois (Karel X) onder de regeering van Lodewijk XVIII.
Monsigny (Pierre Alexandre), fransch componist, geb. 17 Fehr. 1729 te Fauqueniberg in Artois,
sedert 1800 directeur van het Conservatoire te Parijs,
gest. 15 Jan. 1817, trad 1759 op als opera-componist, en bewerkte zulk eene doortastende omwenteling in de theatrale muziek, dat hij beschouwd kan
worden als de schepper der fransche opera-comique.
Monster, 1) dorp in Zuid-Holland, 2 uren
gaans ten Z. Z. W. van 's-Gravenhage; 1200 inw.
2) naam, die in de wandeling gegeven wordt aan
de buurtschap Dussen-Munsterkerk in 't Land van
Altena (Noord-Braband). — 3) voormalig dorp op
het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, werd bij den
watervloed van 1532 geheel verzwolgen ; niet ver van
de plaats, waar dit M. gestaart heeft, is later het dorp
Borssele aangelegd.
1VIonstrelet (Enguerrand de), fransch kronijkschrijver, geb. omstr. 1390 in Vlaanderen, gest. 1453.
De door M. geschrevene kronijk loopt van het jaar
1400 tot 1453.
Montagnac, stall in 't fransche dept. Herault,
6 a 7 uren gaans benoordoosten Beziers ; 3500 inw.
Montagnana, stad in bet Venetiaansche, aan
de Etsch, 9 uren gaans bezuidw. Padua ; 7700 inw.
Montagnards, d. i. Bergbewoners. Under
I lezen naam verstaat men sedert tie fransche omwenteling de leden der zoogenaamde Bergpartij. Zie het
art. MONTAGNE.
Montagne (la), d. i. de Berg(partij), dozen
naam gaf men aan de ultra-revolutionaire partij in
–

–

Montague
de Conventie (de Jacobijnen en de Cordeliers), omdat de leden dier partij zitting hadden op die zitplaatsen, die zich in de zaal het hoogst boven den
beganen grond verhieven ; de partij der Girondijnen,
die in het centrum der zaal zetelde, werd integenstelling la Plaine genoemd, d. i. de Vlakte(partij),
De Bergpartij voerde lang den boventoon in de Conventie, wierp de partij der Girondijnen omver 31 Mei
1793, en werd tegelijk met Robespierre zelve omveriestooten 9 Thermidor jaar II (1794).
Montague (pays de la), voormalig landschapje
in het noorden van het hertogdom Burgundie, met
de steden Chatillon aan de Seine (de hoofdplaats)
en Bar-sur-Seine. De M. maakt tegenwoordig deel
uit van de fransche departementen Cote-d'Or en
Aube.
Montague, of Montagu (Edward), graaf van
Sandwich, engelsch admiraal en generaal, was een
afstammeling van Drogo de Monte-Acuto (een der
krijgslieden, die met Willem den Veroveraar naar
Engeland kwamen). Hij was geboren in 1625 ; diende
eerst in de Parlements-armee tegen Karel I, werd
lid van het Parlement, en onder Cromwell aangesteld bij het ministerie van finanti en. Na Cromwell's dood werkte M. voor het herstel der Stuarts.
en was Monk behulpzaam, onder wiens bevelen hij
diende. Hij werd door Karel II met gunsten overladen, verheven eerst tot baron, toes tot graaf van
Sandwich, en eindelijk benoemd tot admiraal. Hij
behaalde eenige voordeelen op de zeemacht der Hollanders (1664); doch in 1672 werd zijn admiraalschip door een hollandschen brander aangeloopen,
en hij kwam om in de vlammen, liever dan zich over
te geven.
Montague (Mary Pierrepont, lady Wortley-),
geb. 1690 to Thoresby in 't engelsche graafschap
Nottingham, dochter van hertog Evelyn Pierrepont
van Kingston, trad 1712 in den echt met lord Edward Wortley-Montague, en ging met hem 1716
naar Constantinopel, waar hij tot 1719 britsch gezant
was. In die drie jaren leerde zij de Turksche taal,
en stond in zoo hooge gunst bij sultan Achmed ill,
dat haar de toegang vergund werd tot het serail:
zoodoende werd zij met de turksche zeden beter
bekend, dan iemand vOOr haar in de gelegenheid
geweest was. Tijdens haar verblijf in Turkije leerde
zij het gebruik kennen der in6nting tegen de kinderziekte ; zij bracht dit in toepassing op haren
eigenen zoon, en maakte dit middel vervolgens in
Europa bekend. In Engeland teruggekeerd, opende
zij haar huis te Londen voor alle rnannen van talent ;
doch van de Tories, wier staatk.beginselen zij bestreed, eenige onaangenaamheden ondervonden hebbende, begaf zij zich naar Venetie (1739), waar zij
22 jaren metterwoon gevestigd bleef, tot den dood
van haren man (1761). Toen keerdezij om de familiezaken te regelen naar Engeland terug, en stierf aldaar
21 Aug. 1762. Hare Letters and works zijn bet best
uitgegeven door Wharncliffe (3 dln. Londen 1837).
— M. (Edward Wortley-), zoon uit het huwelijk
van lady M., geb. Oct. 1713, heeft zich doen kennen
door zijne zucht naar avonturen. Driemaal droste
hij uit de ouderlijke wooing: eerst werd hij kajuitsjongen op een oorlogschip; later werd hij ezeldrijver
in Portugal; eindelijk werd hij te Parijs in het Chtltelet gevangen gezet, beschuldigd van oplichterij ;
vervolgens deed hij reizen door Azi6, werd ten hatste Mahomedaan, en stierf 2 Mei 1776 in Italie. Hij
heeft eenige werken geschreven, o. a. de niet onverdienstelijke Reflections on the rise and fall of
ancient republics (Londen 1759).

Montague

Montanisten

Montague (Elizabeth), eene engelsche dame,
geb. 1720, gest. 1800, was de dochter van Matthew
Robinson, en trouwde 1742 met een afstammeling
van den graaf van Sandwich (zie 2 artikels vroeger). Reeds spoedig weduwe, stelde haar vermogen
haar in staat om haar huis te openen voor alle mannen van talent.
Montague (Charles), graaf van Halifax. Zie

van vestingbouwkunde, ontwikkeld in zijn werk
La fortification perpendiculaire (Parijs 1776 ; nieuwe
druk 11 dln. 1796); in 't Duitsch vertaald door
Hoyer onder dezen titel Die Vertheidigung starker
als der Angriff (4 dln. Berlijn 1818-20). — M.
(Marc Rend Anne Marie, graaf de), zoon van den
vorige, geb. 10 Juli 1777 te Parijs, emigreerde 1792,
en diende als kapitein bij een korps emigranten, dat
aangevoerd werd door zijn vader. Toen 1799 de
arrnee van Conde ontbonden werd, trad M. in engelsche dienst, maakte de veldtochten in Egypte, Indio
en Spanje mede, en klom op tot den graad van kolonel. Bij de Restauratie in Frankrijk teruggekeerd,
werd hij 1819 pair, was 1826-30 fransch gezant
te Stokholm, en stierf 20 Juni 1831.-- M. (Charles
Forbes, graaf de), zoon van den vorige, geb. 10 Maart
1810 te Parijs, trail vroeg op als tegenstander van
het stelsel van onderwijs in Frankrijk, doch werd
vooral bekend als vertegenwoordiger der roomschkatholieke belangen. Behalve een aantal kerkelijke
en staatkundige vlugschriften, zijn o. a. te noemen :
Histoire de Ste.-Elisabeth de Hongrie (Parijs 1836 ;
dikwijls herdrukt); Du vandalisrne et du cat holicisme
dans les arts (Parijs 1840); Les moines d occident
(6 dln. Parijs 1860 —62).
Montalivet (Jean Pierre Bachasson, graaf van),
fransch staatsman, geb. 5 Juli 1766 te Sarreguemines
(Saargemund), was reeds op 19-j. leeftijd raadsheer
bij het parlement van Grenoble. Na verscheidene
andere ambtsbetrekkingen bekleed te hebben, werd
hij 1 Oct. 1809 minister van binnenl. zaken, en was
als zoodanig met hart en ziel werkzaam ter verwezenlijking van al de grootsche plannen van Napoleon I.
Na diens val (1814) keerde M. tot bet ambtelooze
leven terug, nam echter 1819 zitting in de kamer
der pairs, en stierf '23 Jan. 1823. — M. (Martha
Camille Bachasson, graaf van), zoon van den vorige,
geb. 25 April 1801, was onder de Juli-dynastie van
1830 tot 1839 driemaal minister van binnenl. zaken
en met hart en ziel aan den koning gehecht. Vervolgens werd hij tot 1848 intendant der koninkl.
Civiele lijst, en onttrok zich toen voor goad aan het
staatstooneel.
Montalto, lat. Mons altos, stad in de Italiaansche Marken, 4 uren gaans benoordoosten Ascoli ;
4000 inw.; geboorteplaats van Sixtus V.
Montanaro, stad in Piemont, 6 uren gaans
ten N. N. 0. van Turijn ; 4400 inw.
Montanches, lat. Mans Anguis, stad in Spanje,
ruim 8 uren gaans benoorden Merida, op een berg ;
5000 inw.
Montanismus. Zie MONTANISTEN.
Montanisten, de aanhangers eener dweepende
christen-secte, dus genoemd naar Montanus, die
oinstreeks de belft der 2e eeuw leeraarde te Pepuza
in Phrygie, en zich door zijne predikingen, wonderdadige genezingen en allerlei mirakelen reeds spoedig eenen sterken aanhang verschafte, o. a. twee
aanzienlijke phrygische vrouwen, met name Priscilla
en Maximilla, zoomede Sabellius en den beroemden
Tertullianus. De M. onderscheidden zich door eene
groote strengheid van zeden ; niemand, die eenig
misdrijf gepleegd had, werd aan het Nachtmaal des
Heeren toegelaten ; het aangaan van een tweede buwelijk was onder hen verboden ; en zij hielden zeer
strenge vasten. Reeds omstr. 170 werden de M., die
ook Kataphryges en ook Pepuzianen genoemd worden, door de aziatische bisschoppen van de kerkelijke
gemeenschap afgesneden. Montanus stierf anno 212 ;
doch bet Montanismus hield zich in Azie als kerkgenootschap staande tot in de 6e eeuw.

HALIFAX.

Montaigne (Michel Eyquem de), fransch philosoof, geb. 28 Febr. 1533 op Montaigne in Perigord,
uit ouders ven engelsche afkomst, werd na volbrachte studien reeds in 1554 benoemd tot raadsheer bij het parlement van Bordeaux, waar hij de
boezemvriend werd van La Bootie. Het duurde echter niet lang, of hij ging reizen voor zijn verrnaak ;
hij doorliep Frankrijk, Duitschland, Zwitserland en
Italie, en werd bij zijn terugkeer benoemd tot maire
van Bordeaux, waar hij 13 Sept. 1592 stierf. Een
der eersten, die het in Frankrijk gewaagd hebben
zelistandig te denken, trachtte M. door zijne geschriften een bemiddelaar te worden tusschen de
Roornsch-katholieken en de Protestanten ; doch hij
oogstte voor zijnen edelen ijver slechts den haat van
beide partijen. Intusschen heeft hij zijnen naam
wereldberoemd gemaakt door zijne Essais [2 dln.
Parijs 1580-88 ; dikwijls herdrukt, o. a. (bezorgd
door Amaury-Duval) 6 dln. Par. 1822-26 ; (bezorgd
door Leclerc) 5 din. Par. 1826-27], die echter te
Rome op den Index staau.
Montaigu, 1) stad in 't fransche dept. Vendee,
aan de Maire, ruim 8 uren gaans bezuidoost. BourbonVendee ; 1600 inw.; werd 1578 veroverd door de
Gereformeerden, 1588 door den hertog van Nevers,
in de Vendee-oorlogen gedeeltelijk platgebrand, en is
vooral bekend door de overwinning, die de Vendeers
op de Republikeinen bevochten 21 Sept. 1793. —
2) M.-les-Combrailles, stadje in het oude Auvergne,
thans dept. Puy-de-Dome, 10 uren gaans benoordw.
Riom ; 1800 inw.
Montaigu (P. Guerin de), nit eene adellijke
familie in Auvergne, werd 1208 verkoren tot grootmeester der Hospitaal-ridders van St.-Jan van Jeruzalem, verleende hulp aan de armenische Christenen,
en behaalde eenige voordeelen op Soliwan, den sultan van Iconium. In 1228 bewerkte hij, dat de pans
een met (le Musulmannen gesloten wapenstilstand
te niet deed, en stierf 1230.
Montaigut, stad in 't fransche dept. TarnGaronne, 6 a 7 uren gaans benoorden Moissac ; 4200
inwoners.
Montalban, twee steden in Spanje, nl.: 1) circa
8 uren gaans bezuiden Cordova ; 2800 inw.; werd
onder de Mooren versterkt. — 2) circa 13 uren
gaans benoorden Teruel ; 3000 inw.
Montalban (Reiland van). Zie HEENSKINDEBEN.
Montalboddo, ital. havenplaats aan de A driatische Zee, 8 uren gaans bewesten Ancona ; 5500 inw.
Montalcino, lat. Mons Alcinus, stad in het
Toskaansche, 10 uren gaans bezuidoosten Siena ;
7300 inw.
Montalegre, 1) stad in Brazilie, prov. Para,
aan de Amazone, 20 mijlen bewesten Almeirim ;
4000 inw. — 2) rnarktvlek in Portugal, prov. Trazos-Montes, 3 mijlen ten W. Z. W. van Chaves.
Montalembert, dorp in het fransche dept.
Deux-Sevres, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Melte ;
800 inw.
Montalembert (Marc Rend, markies de),
fransch generaal, geb. 15 Juli 1714, gest. 26 Maart
1800, werd de grondlegger van een nieuw stelsel
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Montanus, de stichter van het Montanismus.
Zie MONTANISTEN.
Montargis, stad in het fransche dept. Loiret,
16 a 17 uren gaans ten 0. N. 0. van Orleans, en 19
a 20 uren g. bezniden Parijs; 7600 inw.; was voorbeen eene vesting en de hoofdplaats van Gatinais;
werd 1427 tevergeefs door de Engelschen belegerd,
viel 1431 door verraad in hunne handen, en bleef in
hunne macht tot 1438 ; veel heeft M. geleden in de
religie-oorlogen ; nabij M. werd Aubr• de Montdidier vermoord ; Zie AUBRY.
Mont Armance, stad in de Fransche republiek. Zie SAINT-FLORENTIN.
Montauban, ) tat. Mons Albanus, ook wet
Mons Awreolus, stall in Frankrijk, hoofdplaats van
bet dept. Tarn-Garonne, aan de Tarn, 22 mijlen
bezuidoosten Bordeaux; 25,000 inw.; word gesticht
1114 door Alfons, graaf van Toulouse, aan den voet
van den berg Alban (mons Albanus), en bevolkt met
bewoners van het vtek Montauriol; in 1558 omhelsde M. het Calvinismus, en werd een der heehtste
vestingen van de Hugenoten ; werd tevergeefs belegerd1580 door Montluc en 1621 door Lodewijk XIII,
(loch 1629 veroverd door Richelieu, die de vestingwerken deed slechten. Veel feed M. door de beruchte
Dragonnaden. Het is de geboorteplaats van Cahusac,
van Lefranc de Pompignan, van Guibert, enz.
stad in het fransche dept. Ille-Vilaine, anderhalf
nur gaans benoordw. Montfort ; 3000 inw.
Montauban (Cbarles Guillaume Marie Apollinaire Antoine Cousin-), graaf van Palihao, fransch
generaal, geb. 24 Juni 1796 to Verneuil, eerst in
noord-amerikaansche krijgsdienst, nam 1840 deel
aan de poging van Lodewijk Napoleon orn eene landing te doer te Boulogne, trad vervolgens in dienst
hij de fransche armee in Afrika, klom op tot divisiegeneraal, werd 1857 teruggeroepen near Frankrijk,
en bekleed met bet komniando der 21 e divisie to
Limoges. Als opperbevelhebber van het expeditiekorps in China kweet hij zich lotielijk van zijne tank,
en word deswege verheven tot graaf van Palikao.
Montausier (Charles de Sainte-Maure, hertog
van), fransch diplornaat, geb. 6 Oct. 1610, diende
eerst lotielijk in Italie en in Duitschland, werd op
28-j. leeftijd marechal-de-camp, was vervolgens
gonvernenr van den Elzas, van Saintonge, van Normandie, en mania() zich vooral geacht on geeerd door
zijne s rikte rechtvaardigheid; in de woelingen der
Fronde bleef hij getrouw aan den koning; in 1668
benoemde Lodewijk XIV hem tot gouverneur vat)
den banphin, word later diens kamerheer, en stierf
17 Mei 1690. — Hij was in 1645 gehuwd met Julie
.Lucine d'Angennes, gehorene markizin van Bainbouillet (geb. 1607, gest. 15 Nov. '1671), eene vronw,
die zich beroetnd beeft gemaakt door hare begaafdheid des geestes en door hire deugden: hapr hubs
was eon vereenigingsprmt voor at to geleerden,
stenaars, en talent voile mannen hares eeuw. VibOi'
Baer Intwelijk had de hertog [mar onder de bermming, van Guirlande d0 Julie een poetische hulde
vereerd, bestaande nit bloemen, geteekend door den
scbilder Robert., met dichtregelen, geschreven door
den schoonsch•ijver Jarry van (lie gniirlande werd
indertijd veel °Edict' gemeakt, en sedert 1784 zisiti
—

daarvan verscheidene editien in drill: verseheneu.
Montaut (Philippe de), loos AM 11 Navailles. Zie

NAVAILLES.
fransche dept. Cote-d'Or,
Montbard, stad
4 uren g, aans benoorden Setnur, aan to Brenne en
► an 't tenant van Bourgogne; 2700 inw.; gehoorteplaats van 13fflion en van Danbenton.

Montbars, bijgen. Verdelger (Exterminateur)
aanvoerder van flibustiers in de 17e eeuw, geb. in
Languedoc, kenmerkte zich door zijnen haat tegen
de Spanjaarden. Uit Havre vertrokken in 1667, ging
hij de Spanjaarden bevechten in de Antillen en op
de kusten van Honduras, en richtte een verschrikkelijk bloedbad onder hen aan.
Montbas (Jean Barthon de), een Franschman,
gehuwd met eene dochter van Hugo de Groot, was
commissaris-generaal der Staatsche ruiterij, waarmede hij in Juni 1672 drie punten op de Betuwe
moest bezetten, tusschen Huissen en het Tolhuis to
Lobith, ten einde de Franschen te beletten daar in
ons land to vallen. Doch zoodra Conde zich gereedmaakte om den Rijn over to trekken, retireerde M.
naar Nijmegen, werd wegens deze lafhartige of verraderlijke houding door den krijgsraad ter dood veroordeeld, loch had zich door de vlucht weten to
redden. Sedert diende hij in de fransche armee, on
woonde 0. a., onder den hertog van Luxemburg, den
tocht naar Woerden bij (Oct. 1672).
N.ontbeliard, duitsch Mompelgard, stad in
fransche dept. Doubs, aan de Halaine, ruim 10
mijlen ben0ordoosten Besancon ; 5900 inw.; zeer
veel horlogiemakers; het is de geboorteplaats van
Cuvier. Het was tang de hoofdplaats van eon zelfstandig graafschap, dat tot bet Heilige Roomsche
Rijk behoorde; de laatste graaf van M. in 1396 gestorven zijnde, kwam het graafschap M., door het
huwelijk zijner dochter Henriette in bet hertogelijke
huis van Wurtemberg, en 1723 aan den regeerenden
hertog van Wurtemberg, die zijne residentie kwam
houden in de stad M. In 1667 word de stad M. bij
verrassing ingenomen door den hertog van Luxemburg, en 1674 werd zij veroverd door Lodewijk XIV;
Frankrijk hield het graafschap M. onder sequester
van 1723 tot 1748; eindelijk maakte zich de Fransche republiek meester van M. 1792, en sedert dien
tijd is bet aan Frankrijk verbleven.
Mont Blanc, de hoogste berg der Pennijnsche Alpert, en van at de bergen in Europa, verheft
zich volgens de jongste berekeningen 14.808 vt.
boven den Spiegel der Middellandsche Zee, terwijl
er tegenwoordig 50 a 60 uren vereischt worden om
hem to beklimmen ; de eerste, (lie den M.-B. beklommen heeft, is Saussure (in 1787). be M.-B. ligt
tusschen het dal van Chamouni en de Vallee-Blanche,
op de grens tusschen Savoje en Aosta.— Onder het
fransche keizerrijk gaf deze berg zijn naam aan het
department 1VI., dat nit Savoje gevormd was, en
Chambery tot, hoofdplaats had.
Montbrison, stad in het fransche dept. Loire,
aan de Vizezi ; 7500 inw.; in de nabijheid minerale
bronnen ; sedert 1441 was M. de hoofdplaats van
Forez ; het teed veel in de religie-oorlogen, en word
later de hoofdplaats van bet dept. Loire.
Montbron, of Montberon, stad in 't fransche
dept. Charente, 6 a 7 uren gaans beoosten La Rochefoncauld ; 3000 inw.
—

Montbrun, dorp in 't fransche dept. DrOme,
in het oude Dauphine, 8 uren gaans bezuidoosten
Nions; 1100 inw.

Montbrun (Charles I)rlpriy, beer' van), bijgenaarnd de Dappere, een der heldhaftigste aanvoerder,: der Protestanten in Frankrijk, geb.1530 op het
tasteel van Mont brrin, Ili I roomsch-liatholiete cinders,
werd door Theodorus Reza tot de geloofsbelijdenis
der Ilervorniden gebraelit, die hij vervolgens deed
ornhel z- en door at zijne vasallen en onderhoorigen;
hij stoeg at to veldoversten af, die de toning tegen.
hem nitzond, verboud zich 1562 met den baron des

Montecuculli

Montcalm de Saint•Veran
Adrets, het hoofd der Protestanten in Dauphine, en
werd diens opvolger in het opperbevelhebberschap.
Hij deed wonderer van dapperheid bij Jarnac en bij
Moncontour, en plunderde 1574 de bagagewagens
van Hendrik III, die Livron belegerde. Hierover werd
de koning zoo woedend, dat hij eene verpletterende
overmacht uitzond tegen M., die, na een allerrnoorddadigst en hardnekkig gevecht, eindelijk moetende
zwichten, over eene vaart of kanaal Wilde springen,
daarbij het heupbeen brak, en zoodoende gevangen
genornen werd : door een krijgsraad te Grenoble ter
dood veroordeeld, werd hij 1575 onthoofd.
Montcalm de Saint Veran (L. Joseph,
markies van), fransch generaal, geb. 1712 op het.
kasteel van Candiac bij Nimes, werd in 1756 als
marechal-de-camp bekleed met het opperbevel over
de fransche troepen in Noord-Amerika. Hij behaalde
verscheidene voordeelen op de engelsche generaals;
doch in 1759 genoodzaakt aan eenen overmachtigen
vijand slag te leveren onder de muren van Quebec,
went hij reeds in den aanvang van den strijd doodelijk gekwetst, en stierf twee dagen later.
Montcalm de Candiac (J. L. P. Elisabeth),
een wonderkind, geb. 1719 op het kasteel van Candiac bij Nimes, in 1726 (dus op zevenjarigen leeftijd) gestorven aan waterzucht in de hersenen, had
in dien korten leeftijd, behalve zijne nioedertaal,
Latijn, Grieksch en Ilebreeuwsch aangeleerd, betievens de rekenkunst, de mythologie, heraldic, geographic en het grootste deel der gewijde en ongewijde
geschiedenis. Ziju gouverneur of leermeester Dumas
(die misschien wel zijn varier was) had tot zijii
het >, bureau typographique - uitgedacht.
Mont-Cenis. Zie CENIs.
Monteontour. Li.em—ONCONTOUR.
Mont de Marsan, stad in 't fransche dept.
Landes, aan de samenvloeiing van Douze en Midou,
13 mijl. bezuid. Bordeaux ; 5200 inw.; gesticht 1138.
Montdidier, stad in 't fransche dept. Somme,
9 uren gaans ten Z. Z. 0. van Amiens; 4200 inw,;
eertijds vesting, en in de 12e eetiw residentie van
verscheidene koningen van Frankrijk ; werd verscheidene males belegerd door de Spanjaarden ; het is
de geboorteplaats van Fernel, Parmentier, enz.
Montdidier (Aubry de). Zie AUBRY.
Mont d'Or, de oude Mons Duranius, ook
Mont-Dore, eene bergketen van vulcanischen ziard in
het fransche dept. Puy-de-DOme, tusschen Allier,
Dordogne en Sioule ; de 5814 vt. hooge Puy-de-Sancy,
die tot deze keten behoort, is de hoogste berg van
Frankrijk.
Monte Aperto, dorp in de sicil. prov. Girgenii ; 1000 inw.; was tot in onzcn tijd een schuilnest van boosdoeners.
Monte Baldo, berg in Lonabardije, provincie
Verona, tusschen het Garda-meer en de Etsch, met
zeldzame planten en versteeningen ; bij den M. 12
en 13 Jan. 1797 veldslag tusschen de Franschen
(onder Joubert) en Oostenrijkers (onder Alvinczy)
waarin laatstgenoemden overwinnaars bleven.
Montebello, 1 marktvlek in bet Venetiaansche, 4 uren gaans bezuidw. Vicenza ; 5700 inw.;
12 Nov. 1796 overwinning der Oostenrijkers (onder
Alvinczy) op de Franschen. — 2) dorp in Piemont,
derdhalf uur pans benoordoosten Voghera ; 9 Juni
1800 streden de Oostenrijkers hier met leeuwenmoed
tegen den franschen generaal Lannes, die bij de oprichting van het fransche keizerrijk verheven werd
tot hertog van M. (zie LANNES); 20 Mei 1859 werden
de Oostenrijkers hier verslagen door de sardo-fransche
armee onder generaal Forey.
-

-

-

-

-
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Montebelluna, marktvlek in Lombardi*,
5 uren gaans ten W. N. W. van Treviso; 6500 inw.

Montebourg, vlek in 't fransche dept. Manche,
2 uren gaans bezuidoosten Valogne; 2600 inw.
MOnteCalvO, stad in het Napelsche, in Principato ulteriore, 4 uren gaans benoordoosten Benevent ; 6400 inw.
MOnteCar10, stad in het Toskaansche, 6 mijlen tell W. N. W. van Florence ; 3000 inw.
Montecasino. Zie C ASINO.
MonteCatini, stad in bet Toskaansche, 6 mijlen bewesten Florence; 6500 inw.; beroemde bronnen.
Montecchio, marktvlek in 't. Modeneesche,
aan de Lenza, ruini ► uren gaans bewesten Reggio ;
5000 inw. — 2) M.-Maggiore, marktvlek in Lornbardije, 3 uren gaans bezuidw. Vicenza; 4600 inw.
Monte-Cenisio, fr. Mont-Cenis. Zie CENIS.
Monte Cerboli, of Lardarello, stadje of vlek
in het Toskaansche, circa 4 uren gaans bezuiden
Volterra, aan den voet van een berg ; beroemde warme
bronnen.
Montech, stadje in 't fransche dept. TarnGaronne, ruim 3 uren gaans bezuidoosten CastelSarrazin ; 2400 inw.
Montechiaro, I vlek in Lombardi*, 5 uren
gaans bezuidoosten Brescia, aan den Chiese ; 6900
inw.; overwinning der Franschen op de Oostenrijkers
1796. — 2) M.-d'Asti, dorp in Sardinie, 11 uren
gaans ten W. N. W. van Alessandria ; 2000 inw.
Monte-Corvino, stad ill het Napelsche, in
Principato citeriore, ruin uren gaans beoosten
Salerno ; 4800 inw.
Monte Cristo, een tot in 1860 aan Toskanen
behoord hebbend eilandje in de Middellandsche Zee,
6 mijlen - bezuiden Elba, is eerie 2000 vt. hooge graniet-massa met de rumen van eene abdij en van een
fort, is slechts gedeeltelijk bewoond (door eenige
visschers); het is wereldvermaard geworden door de
meesterlijke fictie van Alexandre Dumas (zijn roman
-

-

Montechristo).

Montecuccolo, vlek in het Modeneesche, 10
uren gaans bezuidw. Modena, heeft zijnen naam gegeven aan het geslacht Monlecuculli, dat eigenlijk
zou moeten heeten Montecuccoli.
Montecuculli (Sebastiano de), italiaansch
edelman, geboortig uit Ferrara, kwam met Catharina de Medicis naar Frankrijk, en werd als schildknaap toegevoegd aan den dauphin, den oudsten
noon van Frans 1. Dien jongen prins vergezellende
op eerie reis mar Tournon, gaf M. hem een glas
koud water te drinken, terwijl hij (de prins) zees
verhit was: dientengevolge werd de dauphin ongesteld, en stierf den vierden dag daarna. Beschuldigd
dat bij den prins vergif toegediend had, werd M. op
de pijnbank gebracht, bekende schuld, en werd tot
straf leveed gevierendeeld (1536). Intusschen pleit
alles voor zijne onschuld, en voor het vermoeden,
dat de pijnigingen, die men hem deed ondergaan,
hem eerie bekentenis afpersten, die in strijd was
met de waarheid.
Montecuculli (Raimond, g raaf van), beroemd
oostenrijksch veldheer, geb. 1608 in het Modeneesche, diende eerst als vrijwilliger onder een zijner
owns, die artillerie-generaal was bij de keizerlijke
armee; hij werd 1639 bij Hofkirch krijgsgevangen
gernaakt door generaal Barter, doch was nauwlijks
weder op vrije voeten of verschafte zich eene schitterende voldoening, doordien hij de Zweden verdreef
nit Bohetnen. In 1657 benoemd tot rnarechal-decamp, hielp hij Johan Casimir, koning van Polen, en
den koning van Denemarken tegen de Zweden; drong
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Montefalcione

vervolgens de Turken terug uit Hongarije, en behaalde op hen eene schitterende overwinning (1664)
bij St.-Gothard. In 1673 snelde hij de Hollanders te
hulp tegen de Franschen, en stond 1675 tegenover
Turenne, die door den dood overvallen werd op het
oogenblik, toes die twee uitstekende veldheeren op
het punt stonden elkander eenen beslissenden slag
te leveren (1675). Daarop kwam M. het beleg opslaan voor Hagenau, doch werd door Condd genoodzaakt het op te breken. Met dezen veldtocht besloot
M. zijne krijgsmansloopbaan. Door keizer Leopold II
verheveu (1679) tot prins van het Heilige Roomsche
BO, en door den koning van Napels beleend met
het hertogdom Meld, stierf M. 16 Oct. 1681 te Lintz.
Zijne Conimentarii bellici (keulen 1704 ; Weenen
1718 ; nieuwe editie 2 dln. Turijn 1821) worden
voor klassiek gehouden, en hebben hem den eernaam verschaft van den vniodernen Vegetius".
Montefalcione, vlek in het Napelsche, in
Principato ulteriore, 5 a 6 uren gaans bezuidoosten
Benevent ; 5500 inw.
(Bernard de).
1VIontefalco. Zie.e —ONTFAUCON
m
Montefalcone, twee vlekken in het Napelsche: 1) prov. Molise, 6 uren gaans benoordw. Lashio ; 3500 inw. — 2) prov. Capitanata, district
Bovino; 5000 inw.
Montefano, vlek in de Italiaansche Marken,
prov. Macerata; 3400 inw.; naar dit vlek beet de
orde der Silvestrijnen ook Orde van M.
Montefeltro (graven van), oud italiaansch
geslacht, dat zijn grafelijken titel ontleende aan het
kasteel Montefeltro in de Mark van Ancona. Da geslacht stolid in de 13e en 14e eeuw aan het, hoofd
der Gibellijnen, en had de steden Pisa, Urbino en
verscheidene andere onder zijn gezag. De voornaaniste leden van deze familie zijn geweest:
M. (Guido de), door die van Pisa tot aanvoerder
gekozen 1290 om oorlog te voeren tegen de Florentijnen, Luckeezen en Geuueezen ; hij maakte zich
omstr. 1294 van de stad Urbino rneester, die sedert
onder het gezag der familie M. bleef. M. (Frederik de), regeerde van 1444 tot 1482, en was de
eerste, die den titel van hertog van Urbino voerde,
welke titel aan hem geschonken word door pans
Sixtus IV, wiens neef Giovanni (Jan) de la Bovero
getrouwd was wet zijne tweede dochter. M.
(Guid'Ubaldo de), zoon van den vorige, en laatste
hertog van Urbino uit het geslacht M. Hij Nverd '1502
van den troon gestooten door Cesar Borgia, (loch in
hetzelfde jaar hersteld, en stierf '1508, zijn rijk nalatende aan F. Maria de la Hover°, zijn aarigenomen
zoon, coil neef van Julius II.
Monteflascone, lat. Ealiscorum, stad in den
Kerkelijken Staat, aan het weer van Bolsena, 4 uren
plans benoord W. Vi terbo, op eerie!' berg ; 5500 inw.;
oud kasteel. De inuskaatwijir van M. is beroernd ()rider den }warn van Est-est-est; de legende verhaalt,
dal, de prelaat Joannes Logger zijnen Knecht vooruit
liet reizen, met de opdracht ow overal, waar hij
goeden wijn vond, dit op de dent' der herberg aan
to duiden met het Nvoord j e est (= k, dus: bier is
0 . ij good); (lett wijn in M. overheerlijk vindende, begreep de kneelit dit niet beter to kunnen nitdrukhen, dan met driernaal est, en daarom sehreef hij op
de stadspoort Est, est, est.
IVIonteforte, twee niarktvlekken: I ) in de
napolit. 1)1'0\7.1'61161:N110 tilt., 2 tiro) gaans , bein id w .
Al/ditto; 4000 inw. -- 2) in Lornbardije, G uren
gnarls beoosten Verona; 2000 inw.
Monte—Fortine,viel: in den Kali el ij ken Staa t ,
10 uren pans benoordiv. Frosinone, werd 1557 op

Montemolin
bevel van pans

Paulus IV geslecht, omdat bet een
schuilnest was van roovers.
Monte Frio, lat. Hipponova, stad in Spanje,
nabij den Xenil, 9 uren gaans benoorden Alhama ;
9000 inw.
Montefusco, het oude Fusculum, napolit. stad
in Principato ult., 4 uren gaans benoorden Avellino;
3000 inw.
Monte Gibello, op Sicilie de gewone benaming voor den berg Etna.
Montego, havenstad met 4000 inw. ter noordwestkuSt van Jamaica, 7 uren gaans bewesten Falmouth.
Monte-Hermoso, stad in Spanje, 6 uren
gaans beznidw. Placencia ; 4000 inw.; eene in 1825
ontdekte goudmijn in de nabijheid.
Monteil (tdhewar de). Zie ADHEMAR.
Monteleone, naam van verscheidene steden
in Italie ; het voornaamste. M. (ook wel Bivona genaamd) is het oude Vibo Valentia, in het Napelsche,
in Calabria ulteriore 2a, vijf kwartier gaans van de
golf van Santa-Eufemia ; 8000 inw.; gesticht door
Frederik 11 ; bijna geheel verwoest door de aardbeving van 1783.
1VIontelimart, stad in het fransche dept.
Drome, aan de samenvloeiing van den Roubion en
den Jabron, 11 uren pans bezuiden Valence ; 11,500
inw.; was oudtijds bewoond door de Cavaren, en
heette in de inicIdeleeuwen Mons (of Montilium)
Adheinari (vandaar de tegenwoordige naam).
Moutena, napolit. stad, in Principato ulteriore,
8 uren gaans bezuidoosten Montefusco ; 7000 inw.;
gehoorteplaats van den geneesheer Bartoli, die (volgens de Italianen) de uitvinder is van den Thermometer (hij leefde in de 17e eeuw, 1635-76).
Montellano, stad in. Spanje, 13 uren gaans
ten Z. Z. O. van Sevilla ; 4600 inw.; rnoorsche citadel.
Montelovez, of Monclova, ook Cohahuila genaamd, stad in den mexicaanschen staat Cohahuila,
26 mijlen benoordw. Monterey ; 4000 inw.
Montemaggiore, stad in de sicil. prov. Palermo, 6 rnijlen bezuidoosten Palermo; 6500 inw.
Montemarano, napolit. stad, in Principato
ulteriore, 4 uren gaans beoosten Avellino; 4000 inw.
Montemayor, I) bet oude Ulia, stad in
Spanje, 6 uren gaans ten Z. Z. 0. van Cordova ;
5400 2) stad in Portugal; zie het artikel
-

-

MONTEMOR-O-VELHO.

Montemayor (Jorge), portugeesch dichter
en krijgsman, geb. omstr. 1520 te M. (of Montemor)
bij Coimbra, gest. omstr. 1562, werd door zijne beroernde Diana (eerste druk 1545) de sehepper van
Glen herderrornan.
MOntem.olin. (don Carlos Lodewijk Maria Ferdinand van Bourbon, graaf van), prins der Asturien,
geb. 31 Jan. 1818 to Madrid, oudste zoon van den
pretendent don Carlos (zie CitaLos), en door diens
abdieatie sedert 18 Mci 1845 legitieme honing van
Spanje, hield, van zijnen own beroofd en nit zijn
laud verdreven, eerst in Frankrijk verblijc, vervolgens
to London, van waar bij, aangenioedigd door zijne
aanhangers in Spanje (de Montemolinisten), in April
1849 eerie vergeefsche poging deed ow in Spanje
to kornen. Bij gelegenheid van den Maroceaanscheit
noting (in 't laatst van 1859) deed hij gezarnetilijk
wet zijnen broeder don Fernando (die 2 Jan. 1860
stierf) optiieuw eene ► oging _ow door den bijstand
van den spaanselren generaal Ortega op den troon to
Ook doze pug* misitilite; Ortega werd
doodgesehoten ; (loch M. werd weder op vrije voeten
gesteld, nadat hij 23 April 1860 van alle aanspraak

M ontemor

Monterey

op den spaanschen troon formeel afstand gedaan had.
Doch reeds 15 Juni van datzelfde jaar herriep hij
(uit Keulen) die acte van afstand, en hield vervolgens verblijf te Triest, waar hij 13 Jan. 1861 kinderloos stierf. Hij was gehuwd met de zuster van
koning Ferdinand H van Napels.
Montemor, twee steden in Portugal, namel.
1) M.-o-Novo, prov. Alemtejo, 7 uren gaans benoordwesten Evora ; 3000 inw. — 2) M.-o-Velho, prov.
Beira, aan den Mondego, 6 uren gaans bezuidw.
Coimbra ; 2600 inw.; geboorteplaats van den reiziger
Mendez Pinto; het werd in de 9e eeuw door Ramirus I, koning van Oviedo, ontweldigd aan de Arabieren, die het echter heroverden en het in een puinhoop herschiepen ; in 1080 werd M. weder opgebon wd.
Montemurlo, vlek in Toskanen, 5 uren gaans
benoordw. Florence ; in 1538 bevocht Cosrnus de
Medicis hier eene overwinning op Filips Strozzi, het
hoofd der florentijnsche republikeinen.
Montemurro, napolit. stad in Basilicata, 8
mijlen bezuidw. Matera ; 5000 inw.
Montenay, stadje in 't fransche dept. Mayenne, 5 urea gaans bewesten Mayenne; 2500 inw.
Monten (Dietrich), duitsch schilder, wiens
veldslag-stukken beroernd zijn, geb. te Dusseldorf
1799, gest. 13 Der. 1843.
Montendre, stadje in 't fransche dept. Charente-Inferieure, ruim 4 uren gaans bezuiden Jonzac ; 2600 inw.; warme bron.
Montenegro, slaw. Czernagora (Tsjernagora),
turksch Karadagh (al (lie namen beduiden : het Land
der Zwarte Bergen), een vorstendorn van 70 a 90
vierk. mijlen grootte, met 135,000 zielen bevolkt,
en met Cetinje tot hoofdstad en residentie van den
vorst, ligt tusschen Dalmatie (waardoor bet van de
zee gescheiden is), llertzogewina, Bosnia en Albania,
wordt doorloopen door de Dinarische Alpen, en
vormt een als het ware door rotsen afgesloten bergland, dat slechts door enkele weinige bergpassen
genaakbaar is. Tusschen de bergen strekken zich de
dalen nit, die besproeid worden door den bovenloop
van de Moratsja en de zich daarin ontlastende rivieren. Tegenwoordig is M. ingedeeld in bet eigenlijke
Czernagora (het bergland) en de Berda ; elk dezer
beide deelen is weder ingedeeld in vier nahien of
districten. Het geheele M. bevat ongeveer 240 plaatsjes, vvaaronder vele, die slechts nit ettelijke huizen
bestaan. De bewoners van M. heeten Montenegrijnen
of Czernagorzen (Tsjernagortzen). Oudtijds maakte
M. deel uit van Illyrie, vervolgens van Nieuw-Epirus;
onder Heraclius werd het de woonplaats der slawische volkeren, die nu eens onafhankelijk, dan weder
(hoezeer slechts iii geringe mate) onderhoorig aan
Servie, in 1389 onder het Turksche juk gebracht
werden in naarn, ofschoon ze rnetterdaad zoo goed
als onafhankelijk bleven. In de 15e eeuw zagen de
Montenegrijnen zich echter genoodzaakt de wijk te
nemen in het gebergte, waar het 1485 door vorst
Iwan gestichte klooster Cetinje de zetel der regeering werd. In 1516 deed George Czernowitz afstand
van het bewind, en droeg dat over op den eersten
hoogwaardigheid-bekleeder onder de geestelijkheid
(op den metropoliet), naast wien nog een wereldlijk
opperhoofd (vladika) aangesteld werd, wiens macht
intusschen slechts zeer beperkt was. Het wereldlijk
gezag werd erfelijk in de familie Radowitsj, het geestelijke sedert 1658 in de familie Petrowitsj-Njegosj.
Nadat van 1787 tot 1830 de dappere Petrowitsj I
geregeerd had, werd hij opgevolgd door den (te St.Petersburg zijne opleiding genoten hebbenden)

edelaardigen en verheven-denkenden Petrowitsj II,
die het geestelijk en wereldlijk oppergezag in zijne
hand vereenigde, met den besten uitslag werkte
aan de beschaving van zijn yolk, en 31 Oct. 1851
stierf, opgevolgd wordende door zijn neef Danielo I.
Herhaalde geschillen met de Turken (o. a. reeds
begonnen in 1840, leidden eindelijk 1852 tot eenen
hardnekkigen oorlog, waarin de Montenegrijnen
kloeken weerstand boden aan het turksche leger onder opperbevel van Omer-Pacha, totdat, door de tusschenkomst van Oostenrijk, door de Porte werd afgezien van bet plan om de Montenegrijnen tot onderwerping te brengen. Binnenslands had Daniel()
het hoofd te bieden aan de woelingen eener oppositie-partij, waartegen hij optrad met maatregelen van
geweld; en nadat er 1858 op nieuw gevechten aan
de Turken waren geleverd, werd 12 Aug. 1860 vorst
Danielo door een pistoolschot doodelijk gekwetst,
waarop 14 Aug. zijn neef Nikita (Nicolaas), zoon
van Mikka Petrowitsj, als vorst van M. nitgeroepen
werd onder den naam van Nicolaas I PetrowitsjNjegosj. Onder dezen vorst kwam het wederOrn tot
eenen openharen oorlog met de Turken. Nadat hij
het Turksche ultimatum van 9 April 1862 verworpen had, deden de Turken (onder Omer-Pacha) den
aanval, bevochten de overwinning in den slag bij
Ricka (24 en 25 Aug.), en bezetteden 13 Sept. 1862
Cetinje, waarop vorst Nicolaas (le hem gestelde
voorwaarden aannam. De grenzen van M. bleven onveranderd, en vorst Nicolaas I behield zijne rnacht ;
hij west echter toelaten, dat lungs den weg van de
Hertzegowina naar Scutari blokhuizen aangelegd en
van turksche bezetting voorzien wierden.
Montenegrijnen, de bevolking van Montenegro (zie bet vorige art.).
Montenotte, dorp in Piemont, 9 uren gaans
bewesten Genoa, in de Apennijnen; Bonaparte versloeg
hier (zie CASCARA) de Oostenrijkers 12 April 1796.
Onder het fransche keizerrijk gaf M, zijnen naarn aan
het departentent M, waarvan Savona de hoofdpl. was.
Montensis ducatus, lat. naarn van het hertogdom Berg.
Montepeloso, napolit. stad in Basilicata, ruim
9 uren gaans benoordoosten Potenza; 7000 inw.
Montepulciano, toskaansche stud, 10 uren g.
bezuidoost. Siena, aan de Chiana ; 2500 inw.; geboorteplaats van A. Politianus en van kardinaal Bellarmin.
Montereau, of Montereau-Fault-Yonne, lat.
Cordate, ook Monasteriolum, stad in 't fransche dept.
Seine-Marne, aan de samenvloeiing van den Fault
en de Yonne, vijfdhalf our gaans beoosten Fontainebleau ; 5500 inw.; in de nabijheid het kasteel van
Surville. Op de brag van M. werd Jan zonder Vrees,
hertog van 13urgundie, doodgeschoten 1419 door
Tanneguy du Chatel, bij zijn tnondgesprek met den
dauphin (later Karel VII). Napoleon gaf hier de
nederlaag aan de Geallieerden 18 Febr 1814.
Monterey, 1) hoofdstad van den Mexicaanschen staat Nieuw-Leon, aan den San Juan, die zich
in den bovenloop van den Rio-Tigre ontlast, ligt 23
mijlen bezuidoosten Cohahuila, en heeft 14,000 inw.;
werd 24 Sept. 1846 ingenornen door de armee der
n.-amerik. Unie. — 2) M., of San Carlos de M., havenstad in den n.-amerik. staat California, aan den
Stiller Oceaan (aan de baai van M.) ; 7000 inw. In
de haven van M. weal 6 Juli door commodore Sloat
(bevelhebber der n.-amerik. Zuidzeevloot) eene proclarnate uitgevaardigd, waarbij hij het land voor de
Vereenigde Staten in bezit nam. — 3) stad en vesting in Spanje, prov. °reuse, aan den Tamega, heeft
slechts 120 inw. ; in de nabijheid groote tinmijnen.
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Monte Rosa

Monte Rosa, de Mons Sylvius der ouden, na
den Mont-Blanc de hoogste berg der Alpen, heeft
verscheidene pieken, van welke de hoogste berekend
wordt op 14,284 vt. De vijf naar het Z. en Z. 0.
van den M. uitloopende dalen worden bewoond door
acht gemeenten, welker bevolkingen (Sylviers genaamd) Duitsch spreken. De eerste, die den M. beklommen heeft, is 'Wayward (in 1813); de eerste, die
den top bereikte, was Zumstein (in 1820). Onder
degenen, die den M. sedert beklommen hebben,
merken we op de gebroeders Schlagintweit (van hen
is de bovenvermelde hoogte-berekening).
Monte Rotondo, I) lat. Mons .Rotundus, het
nude Eretum, stadje in den Kerkelijken Staat, 4
uren gaans benoordoosten Rome; 1000 inw.; — in
1867 wereldvermaard geworden als hoofdkwartier
van Garibaldi, tijdens zijn beraamden aanslag tegen
de wereldlijke macht van den Paus. Onze bladz. 524
was reeds afgedrukt toen de afloop van Garibaldi's
onderneming bekend werd, zoodat wij 't art. MENTANA
niet daarin konden plaatsen zie dus MOMENTUM. —2)
de hoogste berg van Corsica (8230 vt.), ligt rnidden
op het eiland.
Montesa, vlek in de spaansche prov. Valencia,
vierdhalf uur g. benoordw. San-Felipe; 1250 inw.;
Nunn van een kasteel; was de zetel der militaire
orde van den Heiligen Verlosser, gesticht 1317.
Monte San Angelo, napolit. stad in Capitanata, 3 uren gaans benoorden Manfredonia; 12,000
inw.; bedevaartplaats.
Monte San Giuliano, stad in de sicil. prov.
Trapani, 2 uren gaans benoorden Trapani, op den
berg M.-S.-G. (den ouden Eryx) ; 12,500 inw.; in
de nabijheid ruinen van bet oude Drepanurn.
Monte-Sano, napolit. marktvlek, in Principato citeriore, 4 a 5 uren gaans bezuidoosten Diano;
3000 inw.
Monte-San-Savino, stad in 't Toskaansche,
5 uren gaans ten Z. Z. W. van Arezzo; 7000 inw.
Monte Santo, ) Ital. naam van den berg
Athos. — 2) stad met 6000 inw. op een berg nabij
de Adriatische Zee, 4 uren gaans ten 0. N. 0. van
Macerata. — 3) dorp met 1500 inw., 6 oxen gaans
benoordoosten Spoleto.
Montesarchio, napolit. stad, in Principatoulteriore, 10 uren gaans benoordoosten Napels; 8000
inw.; titel van een prinsdom, toebehoorende aan de
familie d'Avalos.
Monte-Scaglioso, napolit. stad, in Basilicata, 3 uren gaans bezuiden Matara ; 7000 inw.
Montespan, dorp in 't fransche dept. HauteGaronne, derdhalf uur gaans bezuidw. St.-Gaudens;
1000 inw.; eertijds titel van een markizaat.
Montespan (Francoise Athenais, markiziri
van), een der aanzienlijke bijzitten van Frankrijk's
koning Lodewijk XIV (dochter van Gabriel de Hochechouart, hertog van Monternart), geb. 1641, in
1663 gehuwd met den markies van Montespan, trok
als dame d'honneur der koningin weldra des konings
npmerkzaarnheid, evenzeer door hare verstandelijke
begaafdheden en hare aatiminnigheid, als door hare
schoonheid. De gekroonde wellusteling had Wet
zoodra zijn oog op mevrouw M. later' valley., of de
zachte Lavalliere werd ter zijde geschoven, en van
1668 of regeerde mevrouw I1I. despotiek over het
hart van den grooten Lodewijk, die, verscheiderie
kinderen bij hair verwekte , 0. a. den hertog van
Maine en den graaf van Toulouse, welke Leiden eene
rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Frankrijk. Toen deze ontnchtige betrekking 14 jaren geduurd had, begon Lodewijk XIV het eenigszins
•
—

-

-

-

-

-

—

Montesquiou
moede te worden zich zoo geheel en al door mevr.
M. te laten regeeren ; daarbij kwam, dat zijn geweten
(beter last dan nooit) hem at de zonde begon te
verwijten, die er gepleegd werd door zulk een dubbet overspel ; en daarom onttrok hij zich aan de
trotsche mevrouw M., die nu als koninklijke bijzit
echter vervangen werd door mevr. de Maintenon, die
door mevr. M. aangesteld was als gouvernante bij
hare kinderen. Intusschen bleef mevr. M. nog tot
1687 ten hove verschijnen ; toen bewees zij de waarheld van het spreekwoord: als zekere lieden oud
worden gaan zij onder den preekstoel zitten. Zij
sleet hare laatste levensjaren in strenge vroomheid,
en stierf 28 Mei 1707 te Bourbon-PArchambault,
waar zij zich beyond om de baden te gebruiken.
Montesquieu, twee steden in 't fransche dept.
Haute-Garonne: 1) zeven uren gaans ten zuiden van
Muret ; 4000 inw.; ingenomen en verbrand 1586
door Joyeuse. — 2) M.-Lauragais, derdhalf uur g.
benoordw. Villefranche; 1700 inw.
Montesquieu (Charles de Secondat, baron de
la Brede et de), fransch philosoph.-staatk. schrijver,
geb. 18 Jan. 1680 te Brede, president van het parlenient te Bordeaux, gaf 1721 zijne Lettres persanes
in het licht, die een ongeloofelijken opgang maakten,
en verkocht 1726 zijn presidents-ambt, om uitsluitend voor de letterkunde te kunnen levee tot aan
zijnen dood 10 Febr. 1755 te Parijs. Behalve zijn
beroemde work Esprit des lois (2 dln. Geneve 1748),
waaraan hij 20 jaren gewerkt heeft, verdient ook
vooral melding : Considerations sur les causes de la
grandeur et de la decadence des Romains (Parijs 1734).
Van de Oeuvres van M. bestaan schier ontelbare
edition, o. a. van Auger (8 dln. Parijs 1819), van
Destutt de Tracy en Villemain (8 dln. Parijs 1827),
van Lefebvre (2 dln. Parijs 1839).
Montesquiou, stad in 't fransche dept. Gers,
derdhalf uur gaans benoordw. Mirande; 2200 inw.;
was eertijds een der vier baronien van bet 'oude
Armagnac, en heeft haren naam gegeven aan de
familie M., wier oorsprong opktinit tot de oude
hertogen van Gascogne.
Montesquiou, oud-adellijk fransch geslacht,
dat zich in 1443 in twee linien splitste, nl. M.-de
Marsan en M.-d'Artagnan. De eerstgenoemde little
bekwam 1777 de erfelijke waardigheid der graven
van Fezensac, 1815 de pairs-waardigheid, 1821 de
hertogelijke waardigheid. De meestbekende leden
van het geslacht M. zijn: M. (de baron van), kapitein der garden van den hertog van Anjou (later
Hendrik III), die, bij den slag van Jarnac (1569),
laaghartiglijk Lodewijk I, grins van Conde, vernwordde, teen deze krijgsgevangen en ontwapend
was. — M. (Anne Pierre, markies van), luitenantgeneraal, gab. te Parijs 1741, schildknaap van den
graaf van Provence (later Lodewijk XVIII), lid der
Staten-generaal in 1789, was een der eersten, die
zich aansloten bij den Derden stand (tiers-etat).
Onder de republiek opperbevelhebber der Zuiderarmee, bezette hij 1792 Savoje; doch reeds koa
daarna werd hij under een ijdel voorwendsel in start
van beschuldiging gesteld, en hij nam de wijk naar
Zwitserlaud ; eerst 1795 lion hij in Frankrijk terugkeeren, en stierf 50 Dec. 1798. — M. (Francois
Xavier Marc Antoine), geb. 1757 in de nabijheid
van Audi, voerde den titel van abbe, werd door de
geestelijkheid van Parijs afgevaardigd ter Statengeneraal, nom na .10 Augustus de wijk naar Engeland niet den graaf van Provence (later Lodewijk
XVIII), met wien hij nausv bevriend werd, keerde
na 9 Thermidor in Frankrijk terug, ow de belangen
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der Bourbons voor te staan, op wier herstel op den
troon hij aandrong in zijn vermaarden open brief aan
consul Bonaparte, door wien hij echte• tilt Frankrijk
gebannen werd. In 1814 was hij een der eerste leden
van het voorloopig bewind, werd 13 Mei 1814 door
Lodewijk XVIII benoemd tot minister van binnenl.
zaken, en bleef dat tot aan Napoleon's terugkeer. Na
de tweede restauratie werd hij verheven 17 Aug.
1815 tot pair, 30 April 1821 tot hertog, en hij stierf
4 Febr. 1832. — M. (Pierre), maarschalk van
Frankrijk onder Lodewijk XIV, kommandeerde den
rechtervleugel der armee bij Malplaquet (1709), en
stierf 1725. — M. (Ambroise Anatole Auguste,
graaf van), brigade-generaal, geb. 8 Aug. 1788, sedert 1841 pair, was onder Lodewijk Filips eereridder der koningin, en vergezelde de hertogin van
Orleans 1848 op hare vlucht nit Parijs. M. (Alfred Felix, graaf van), broeder van den vorigc, was
indertijd ordonnans-ollicier van Napoleon 1, en
maakte '28 Aug. 1847 door zelfmoord een einde aan
zijn levee.
Montesson (Jeanne 'Wand de la Haie de Rion,
markizin van), geb. 1737 uit ouders, die tot de
aanzienlijkste familien van Bretagne behoorden, trail
jong in den echt met den luitenant-generaal ioarkies de M., die haar op haar 32e jaar achterliet als
weduwe. Vol aanminnigheden en talenten, boezerude
zij eenen onwederstaanharen hartstocht in aan den
hertog van Orleans, kleinzoon van den regent, met
wien zij 1.772 tronwde; (loch hen littwelijk moest
geheim blijven. Zij bereidde hares gemaal een altergenoegelijkst (even, totdat zij 1785 andermaal weduwe werd. Zij doorleefde de republiek, zag het
eerste keizerrijk stichten, werd door Napoleon met
onderscheiding behandeld, en stierf 1806. Hare werken (tooneelstukken, blijspelen, poezien, romans,
enz.) werden verzameld gedrukt onder dezen titel;
Oeuvres anonymes (8 dln. 1782).
Monte Tonale, berg op de grensscheiding
tusschen de Lombard. prov. Sondrio en bet tiroolsche
district Sultzberg ; 6287 vt. hoog ; over lien berg
loopt sedert omstreeks de helft der 19e eeuw een
belangrijke weg.
Monteux, vlek in 't fransche dept. Vaucluse,
kwartier gaans bezuidw. Carpentras; 5000 inw.
Monteverde, stad in het Napelsche, in Principato ulteriore, 3 uren gaans bewesten Melti, aan
den Ofanto; :3000 inw.
Monteverdo (Claudio), componist, geb. 1565
te Cremona, kapelmeester der Marcuskerk te Venetie,
gest. Oct. 1649 ; het verdienstelijkst als operacomponist.
Montevideo, of San-Felipe, versterkte hoofdstad en gewichtigste havenplaats der zuid-amerik.
republiek Uruguay, op den linkeroever van den Riode-la-Plata, 25 mijlen van de uitwatering Bier rivier
in de baai van M.; 38,000 inw.; gesticht 1726 als
kolonie van Buenos-Ayres; Iced veel in den oorlog
tusschen die republiek en Brazilie; werd van 1842
tot 1848 door die van Buenos-Ayres geblokeerd.
Het is tevens de hoofdplaats van bet departement
dat ten N. W. aan Paraguay, ten 0. aan Brazilie, ten Z. 0. aan den Oceaan, ten Z. aan BuenosAyres, ten W. aan Entre-Rios grenst, doorsneden
wordt door den Uruguay, en overigens besproeid is
door den Rio-Negro. Dit landsc ► ap, in 1821 aan den
staat Buenos-Ayres ontweldigd door de Brazilianen,
(lie het Cisplatijnsche provincie noernden, werd 1828
als onafhankelijk erkend, en vormde toes een departement der republiek Uruguay.
Montez (Lola). Zie LOLA-MONTEZ.

Montezuma, laatste koning van Mexico, regeerde aldaar sedert 1502, en had door zijne veroveringen zijn grondgebied aanmerkelijk vergroot,
toes de Spanjaarden, onder aanvoering van Cortez,
zijn rijk overweldigden 1519 op eene geveinsde
Na gastvrij en gul door hem ontvangen te zijn,
maakteu ze zich van zijn persoon meester, onder
voorwendsel, dat hij hen verraderlijk bejegende. In
eenen opstand, die zijne onderdanen beproefden um
hem te bevrijden (1520), werd hij gekwetst op het
oogenblik, waarop hij voorwaarts trad um hen tot
ouderwerping aan to manes. Hij weigerde alle geneeskundige hulp en zelfs alle voedsel, besloten (gelijk hij clan ook werkeiijk deed) zich te laten doodhongeren. Hij had verscheidene kinderen, van vvelke
bet vierde door de Spanjaarden gedoopt werd onder
den naam van don Pedro, die vervolgens de stamheer
werd der graven van M. en van Tula. — Een andere
M., bijgenaaind (le Oude, had reeds over Mexico
geretTeerd voor de komst der Spanjaarden(1445-83).
ontfaucon, 1) dorp met 700 inw. in het
fransche dept. Maine-Loire, vierdhalf nor gaans bezuidw. Banpreau ; in dit M. 18 Jan. 1800 vredesverdrag tusschen de fransche republiek en de vendeesche aanvoerders. — 2) stadje in 't dept. HauteLoi re, 4 uren gaans benoordoosten Yssengeaux ; 1600
inw. — 3) stadje in 't fransche Maas-dept., 8 uren
pans bezuidw. Monttnedy ; 1100 inw.; oude (in
650 gestichte) abdij. — 4) eene hoogte bij Parijs,
tusschen de voorsteden St.-Martin en du Temple.
Deze hoogte was eertijds het galgenveld van Parijs;
verscheidene galgen zag men daar, opgericht in 't
begin der 14e eeuw, volgens somrnigen door Enguerrand de Marigny of door Pierre de la Brosse,
volgens anderen door Pierre Remy; als men de overlevering gelooven mag, was juist de oprichter van
die galgen de eerste, die er sari opgehangen werd.
De lijken der met den strop gestrafte misdadigers
bleven aan die galgen hanger, totdat ze geheel vergaan waren. Later werd aan dit afzichtelijke schouwspel een elude gemaakt : de galgen werden weggenomen, en M. werd de vergaderplaats van alle vuilnis en onreinheden uit Parijs; doch ook deze bestet-riming hield 1841 op, en daarmede hield M. op
eene plaats van verpesting voor Frankrijk's hoofdstad
te zijn.
Montfaucon (Bernard de), geleerd Benedictijn, gewoonlijk Montefalco genaarnd, geb. nit adellijke ouders 13 Jan. 1655 op Soulage in Languedoc,
diende aanvankelijk met lof onder Turenue; doch
zeer kort na elkander zijnen vader en zijne moeder
verloren hebbende, verliet hij de krijgsdienst, en
werd 1675 benedictijner monnik te Toulouse, kwam
1687 naa• Parijs, maakte daar kennis met Ducange,
bezocht vervolgens de voornaarnste steden van Italic,
inzonderheid Rome, waar hij (1698) met groote
welwillendheid ontvangen werd bij den pans, en
stierf in bet klooster St.-Germain te Parijs 21 Dec.
174.1. Voornaamste werken : Palaographia Grceca
(Parijs 1708); L'antiquite expliquee et representee
en figures (fransch en latijn 15 din. Parijs 1719-24);
Les monuments de la monarchic francaise (fransch
en lat. 5 din. Parijs 1729-33); Diarium Italicum
(Parijs 1702); Collectio nova patrunr et scriptoruni
Grfecorum (2 dln. Parijs 1706).
Montferrand. Zie _LERMONT-FERRAND.
Montferrat, it. Monteferrato, voormalig markgraafschap, sedert 1573 hertogdom in Italic, grensde
ten N. err ten W. aan Piernont, ten Z. aan de republiek Geuua, en ten 0. aan het Milaneesche, was 50
vierk. mijlen groot, en had Casale tot hoofdstad. In
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1797 werd M. ingelijfd bij de Cisalpijnsche republiek,
maakte 1805 deal uit van het toenmalige koninkrijk
Italie, werd 1815 toegevoegd aan Sardinia, en behoort thans tot het nieuwe italiaansche koninkrijk.
Montferrat, aanzienlijk geslacht in Lombardije, vooral vermaard in de geschiedenis der kruistochten. Als stamheer van dit geslacht wordt genoemd Alderamus, die 967 door Otto den Groote
verheven werd tot markgraaf (markies) van M. —
M. (Willem IV van), bijgenaamd de Oude, vergezelde keizer Koenraad III op den Tweeden kruistocht
(1147), koos later partij voor Frederik Barbarossa
tegen de vrije steden van Italie, en stierf 1179. —
M. (Reinier van), een der zonen van Willem IV,
trouwde met eene dochter van Manuel Comnenus,
keizer van Constantinopel, en ontving als bruidschat
het koninkrijk Thessalonica (1179), dat 1183 aan
zijnen broeder (Bonifacius HI van M.) kwam, en
lang in zijne familie bleef. — M. (Willem V van),
oudste zoon van Willem IV, was een der heldeu van
den Derden kruistocht, en verwierf door zijne dapperheid den eernaam van Langzwaard. Ter belooning
voor zijne diensten, schonk Boudewijn de Melaatsche,
koning van Jeruzalem, hem de hand zijner zuster
Sibylla met het graafschap Joppe. Hij stierf 1185. —
M. (Koenraad van), tweede zoon van Willem IV,
onderscheidde zich in het Oosten, vooral bij de verdediging van Tyrus tegen Saladijn, werd verheven
tot beer van Tyrus, en regeerde over die stad van
1187 tot 1192. Hij trouwde met eene dochter van
Amaury (Amalrik), koning van Jeruzalem, en betwistte den troon van Jeruzalem aan Guido van Lusignan, zijnen schoonbroeder ; op bet punt om te
zegevieren, stierf deze M. vermoord 1192. — M.
(Bonifacius III van), regeerde gelijktijdig over Montferrat en over het koninkrijk Thessalonica (11831207). Hij werd gevangen gekomen in den slag bij
Tiberias (1187), en kort daarna uitgewisseld tegen
zijnen broeder Koenraad. In 1202 werd hij gekozen
tot hoofd van den Vierden kruistocht, droeg veel hij
tot de inname van Constantinopel, en werd 1204 verheven tot koning van Thessalia. In 1207 sneu velde hij
bij Satalieh, in een gevecht tegen de Sarraceenen.
— M. (Willem VI van), bijgenaamd de Groote,
1254-1292. Eerst bondgenoot van Karel van
Anjou, was hij hem in de verovering van het koninkrijk Napels behulpzaam, (loch keerde zich toen
tegen hem, omdat Karel geheel Lombardije onder
ziju gezag zocht te brengen. Verceil, Ivrea en verscheidene andere steden bracht deze M. door geweld
van wapenen aan zijne familie, en speelde de rol van
condottiere. Toen de bevolking van Alexandria tegen
hem in opstand gekomen was, viel hij in hunne handen, en werd opgesloten in eene ijzeren kooi, waarin
hij 17 jaren gevangen werd gehouden, totdat hij
1292 stierf. Hij liet eenen zoon na (Jan II van M.),
die kinderloos kwam te overlijden, en eene dochter,
met name Jolanda, die de ITO UNV werd van Androkeizer van het oostersch-rom. rijk.
nicus
l)eze erfde Montferrat bij den dood van zijnen broeder (1305), en van hem ging het over op zijnen
tweeden zoon Theodorus Paleologus, die het hoofd
werd van eenen tweeden tak der markiezen van NI.;
hij regeerde van 1305 tot 1338, had aanvankelijk
zijn erfgoed te verdedigen tegen den markgraaf van
Saluzzo en tegen Karel 11, koning van Napels ; doch
hij liet zich erkennen door Hendrik VII, en regeerde
eindelijk, zonder dat iemand hem het gezag betwistte. — M. (Johannes Paleologus van), zoon van
den vorige, en zoo ook zijne opvolgers, waren aanhoudend in oorlog met hunne naburen, inzonderheid

met de Visconti en de Sforza, heeren van Milaan.
Het geslacht M. begon van lieverlede te dalen, en
eindigde met Johannes George Paleologus, die 1533
kinderloos stierf. Zijne landen gingen toen over aan
Frederik II van Gonzaga, markies van Mantua, die
gehuwd was met een der nichten van den laatsten
Paleologus.
Montfoort, lat. Monsfortis, d. i. Sterkenburg,
stadje aan den IJsel, in de nederl. prov. Utrecht, 3
uren gaans bezuidw. Utrecht en 2 uren g. benoordw.
IJselstein ; 2000 inw.; was vroeger vesting, doch de
vestingwerken werden 1574 door de Spanjaarden
vernield ; 21 Juni 1672 ingenomen door de Franschen ; in 't begin der 18e eeuw werd M. door een
fellen brand geteisterd, waarbij de kerk en ruim 70
huizen totaal in de asch gelegd werden. Het voormalige Slot of Kasteel van M. speelde eene belangrijke rol in de oorlogen der utrechtsche bisschoppen ;
in Nov. 1672 lieten de Franschen dit kasteel in de
inch t springen.
Montfort, naam van verscheidene fransche
steden: 1) in 't dept. Landes, aan de Louts, vijfdhalf
uur gaans beoost. Dax; 1700 inw.-2) M.-l' Amaury,
in 't dept. Seine-Oise, vierdhalf uur g. benoorden
Rambouillet; 1800 inw.; geboorteplaats van Simon
van Montfort. — 3) M.-le-Rotrou, in 't dept. Sarthe,
aan de Hnisne, 4 uren gaans beoosten Mans; 1100
inw. 4) M.-sur-Meu, of M.-la-Cane, in 't dept.
Ille-Vilaine, 5 uren gaans bewesten Rennes; 1500
inw.; ijzerhoudende minerale bron; oude augustijner
abdij. — 5) M.-sur-Rille, in 't dept. Eure, vierdhalf
uur gaans bezuidoosten Pont-Audemer ; 700 inw. —
6) fransche naamsvorm van 't nederl. stadje Montfoort. — 7) dorp in nederl. Limburg, 2 uren gaans
bezuiden Roermonde; 700 inw.; het voormalige kasteel van dit M. was zeer sterk, en werd o. a. in 1388
gedurende vier maanden tevergeefs belegerd door
Floris van Wevelinkhoven, 50sten bisschop van
Utrecht; in de nederlandscbe oorlogen werd dit kasteel verwoest ; ruinen daarvan zijn nog in wezen.
Montfort (Simon, baron, later graaf van), berucht door zijne krijgstochten tegen de Albigenzen,
nam eerst deel aan den kruistocht, die 1199 gepredikt werd door Falco van Neuilly, en onderscheidde
zich in Palestina. Na zijne terugkomst werd hij (1208)
door de baronnen gekozen tot aanvoerder in de kruisvaart, welk in Frankrijk ondernomen werd tegen de
Albigenzen, die aangevoerd werden door Raymond,
graaf van Toulouse. Gaf M. in lien verfoeienswaardigen oorlog doorslaande bewijzen van moed en dapperheid, niet minder toonde hij zich een wreedaard
van den eersten rang. In 1209 bemachtigde hij Beziers, waar hij 60,000 menschen deed omkomen ;
daarna veroverde hij Carcassonne, versloeg 1213,
voor de stad Muret, den bondgenoot der Albigenzen,
Petrus II, door wien die stad belegerd werd, ontweldigde den graaf van Toulouse zijne landen, en
liet zich zelven daarmede beleenen door pans Innocentius 111. IN werd door een steenworp gedood bij
het beleg van Toulouse, dat 1218 in opstand gekomen was. Hij werd den Macchabetis van zijne eeuw
bijgenaamd. M. (Anaalrik van), Amaury de
Montfort, oudste zoon van den vorige, was Iliet bij
=elite om zich in het bezit van de door zijnen vader
gemaakte veroveriugen te handhaven, en zag zich
genoodzaalit ze of to stain aan Frankrijk's toning
Lodewijk V111, die dus het graafschap Toulouse aan
de kroon trot (1226), terwijl M. benoemd werd tot
connetable van Frankrijk. Een andere 'Loon van
Simon speelde eene groote rol in Engeland; zie het
volgende art.
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Montfort (Simon van), graaf van Leicester, op
een na de oudste zoon van den beruchten Simon (zie
het vorige art.) en van eene engelsche dame, erfde
de aanzienlijke bezittingen in Engeland, die door
zijns vaders huwelijk in zijne familie waren gekomen,
en ging zich omstreeks 1236 in dat land metterwoon
vestigen, ten gevolgeyan eene woordenwisseling, die
hij gehad had met Lodewijk IX, koning van Frankrijk. Hij werd zeer goed ontvangen door Hendrik III,
die hem het bewind over Gascogne toevertrouwde
met den titel van senechal, en hem zijne zuster tot
vrouw gaf. Doch M. maakte zich als bewindvoerder
gehaat, en viel vervolgens ook in ongenade bij Hendrik, die hem van verraad betichtte. Om zich te
wreken, haste hij no de engelsche baronnen tot den
opstand aan, stelde zich 1258 aan hun hoofd, noodzaakte den koning een buitengewoon parlement bijeen te roepen te Oxford, en perste hem de concessien af, bekend onder den naam van (Statutes of)
Provisions of Oxford. Gedurende verscheidene jaren
oefende M. eene onbeperkte macht uit in Engeland ;
en toen de koning eene poging deed om dat juk af
te schudden, leverde M. hem slag, nam hem en zijnen zoon gevangen, en noodzaakte hem tot eene
vernederende schikking (1264). In 1265, na nieuwe
voordeelen op Hendrik behaald te hebben, riep Simon
van M. een parlement bijeen, waarin, behalve de
geestelijkheid en de adel, ook vertegenwoordigers
van de gemeenten zitting names : dit was de oorsprong der Gemeenten van Engeland. Doch ziende
dat verscheidene zijner partijgangers misnoegd over
hem waren, gaf M. aan Hendrik het middel om zijn
gezag weder op te beureri. Des konings zoon, prins
Eduard, die door M. gevangen werd gehouden, vond
gelegenheid om te ontsnappen, en kwam hem no
reeds spoedig slag leveren bij Evesham, waar M. eene
totale nederlaag leed (Aug. 1265). Leicester en diens
oudste zoon sneuvelden daarbij.
Montfort (Jan van), broeder van Jan III, den
hertog van Bretagne, en mededinger van Karel van
Blois. Zie JAN IV.
Montfort (graaf van), dezen titel voerde de
ex-koning van Westfalen, Jerome Bonaparte.
Montgaillard (Bernard de Percin de), bekend onder den naam van Petit Feuillant, geb. 1563
op het kasteel Montgaillard in Languedoc, kwam
omstr. 1579 naar Parijs, ging in de orde der Feuillants, en predikte hartstochtelijk voor de Ligue en
tegen het koninklijk gezag. Na de inname van Parijs,
nam pater M. de vlucht naar Rome, waar paus Clemens VIII hem minzaam ontving, en hem liet overgaan in de orde van Citeaux. Uit Rome begaf M. zich
naar de Nederlanden, werd daar prediker van aartshertog Albertus, zag zich benoemd tot abt van Nivelles en van Orval, en stierf in laatstgenoemde abdij
1628. — M. (Guillaume Honore Rocques, genaamd
abbe de), fransch historiograaf, geb. 1772 op het
kasteel Montgaillard inLanguedoc uit adellijke ouders,
deed in zijne jeugd eenen val, waardoor hij ongeschikt werd voor de krijgsdienst, studeerde een korten tijd in een seminarie, doch emigreerde uit Frankrijk, en keerde eerst 1799 derwaarts terug, vervulde
onder het consulaat en het keizerrijk eenige administratieve betrekkingen, en stierf te Parijs 1825.
Men heeft o. a. van hem : Revue chronologique de
l'histoire de France depuis la convocation des notables
(Parijs 1820); Histoire de France depuis la fin du
regne de Louis XVI jusqu'en 1825 ; enz.

Montgeron, dorp in 't fransche dept. SeineOise, 3 uren gaans bezuiden Villeneuve-St.-Georges ;
1200 inw.
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Montgeron (L.-Basile Carre de), raadsheer
't parlement van Parijs, geb. aldaar 1686, leidde in
zijne jeugd een tamelijk los levee, en was op het
punt van godsdienstig geloof allesbehalve een steunpilaar der Kerk, totdat hij 1731 ooggetuige werd
van de mirakelen, die op het kerkhof St.-Medard
plaats grepen op het jansenisten-graf van Paris_ Alles wat hij daar zag gebeuren beschreef hij in een
lijvig boekwerk : La vdritd des miracles de Paris (3
dln. in 4., 1737-48), welk werk hij aan den koning dacht te gaan aanbieden, waarin hij echter
verhinderd werd, doordien men hem wegens bet
schrijven van dat boek (dat te Rome veroordeeld is)
in de Bastille opsloot, en hem vervolgens in ballingschap zond, zoodat hij 1754 te Valence stierf als
balling. Zooals het doorgaans gaat, zijne aanhangers
beschouwden hem als een held en martelaar ; zijne
tegenstanders hielden hem voor krankzinnig. Men
mag echter veilig aannemen, dat M. met eigen oogen
alles gezien had wat hij beschreven heeft. Wanneer
men uitgaat van den stelregel (die mettertijd wel
als algemeene waarheid zal gelden), dat mirakelen,
van welken aard ook, niets anders zijn dan ja de
groote menigte verbazende, doch niettemin zeer natuurlijke voorvallen, zoo niet de goochelvertooningen
van sluwe bedriegerij, dan voorzeker kan men gerustelijk aannemen, dat M. in zijne mirakelen-beschrijving volkomen ter goedertrouw en volkomen bij
zijne gezonde zinnen is geweest.
Montglat (markies de), marechal-de-camp onder Lodewijk XIII en Lodewijk XIV, geb. 1610, gest.
1675, sehreef belangr. Itle'moires (4 dln. Parijs 1727).
Montgolfier (Joseph Michel en Jacques Etienne), twee broeders, beroemd als uitvinders van de
luchtvaart-kunst, beiden geboren te Vidalon-lesAnnonay, de eerste in 1740, de andere 5 Jan. 1745,
waren de zonen van een papierfabrikant. Ofschoon
de jongste broeder eigenlijk het eerst op het denkbeeld van eenen luchtballon schijnt gekomen, hebben
zij de eer der uitvinding semen willen deelen. De
eerste proef daarmede werd 5 Juni 1783 door hen
genomen te Annonay ; daarop kwam Etienne naar
Parijs, om hunne ontdekking bekend te maken aan
het hof, en eene nieuwe proef werd daarmede genomen
20 Sept. 1783 te Versailles. Er werden medailles
ter eere van de twee broeders geslagen, en hun vader werd tot den adelstand verheven. Door het uitbarsten van de revolutie geraakten zij echter spoedig in het vergeetboek ; doch later herinnerde men
zich hunne uitvinding, en trok partij daarvan bij gelegenheid van den slag van Fleurus, om de bewegingen van den vijand gade te slaan. Etienne stierf 2
Aug. 1799 te Servieres; Joseph, die zich ook beroemd heeft gemaakt door het uitvinden van de
waterschroef, stierf te Parijs 26 Juni 1810.
Montgomery, 1) stadje met 1300 inw., en
ruinen van het oude versterkte kasteel van Montgomery, in het noorden van het engelsche prinsdom
Wallis, aan de Severn, 8 uren gaans bezuidw.
Schrewsbury ; in de nabijheid van M. de laatste
veldslag (1294) tusschen die van Wallis en de Engelschen. Het is (le hoofdplaats van het graafschap
M. (ruim 38 vierk. mijlen ; 67,000 zielen).
Montgomery, 2) oud fransch graafschap in
Normandie, bewesten Lisieux, maakt tegenwoordig
deel nit van het dept. Calvados, en heeft zijnen naam
gegeven aan het geslacht Montgomery (zie verder).
Montgomery, 3) naam van verscheidene
graafschappen en steden in de noord-amerik. Unie,
o. a. M. de hoofdstad van den staat Alabama, aan
den Alabama ; 10,000 inw,
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Montgomery, een oud geslacht, welks aanzien opklimt tot Roger de M., normandisch edelman,
die Willem den Bastaard vergezelde tijdens de verovering van Engeland, en met een gewichtig kommando bekleed was in den slag van Hastings. — Robert, een zoos van (lien Roger, genoot insgelijks de
gunst van koning Willem; doch toen hij de partij
van Robert Kort-heup koos tegen diens broeder
Hendrik I, werd hij uit Engeland gebannen, en nam
de wijk naar Schotland, waar zijne familie eene
groote rol speelde. — Een zijner afstammelingen,
Hugo de M., werd 1502 door Jacobus IV verheven
tot graaf van Egland of van Eglintoutt. Het fransche geslacht de Lorges beweerde of te statnmen van
de schotsche familie M., en voerde zelf den naam M.
sedert 1543, toen kapitein de Lorges in 't bezit
kwam van bet graafschap Montgomery in Normandie.
Montgomery (Gabriel de), zone van Jacobus
de Lorges, was kapitein der Schotsche garden van
Hendrik II van Frankrijk, had het ongelnk bij eon
tornooispel 30 Juni 1559 Bien koning een oog uit
te steken, en zoodoende onwillekeurig de oorzaak te
worden van diens dood. Om zich aan den !mat van
koningin Catharina de Medicis te onttrekken, nam
hij na dat beklagenswaardige voorval de wijk naar
Engeland. Daar omhelsde hij het Protestantismus;
en toen de religie-oorlogen uitbarstten, kwam hij
naar Frankrijk terug, en werd een der geduchtste atmvoerders der Hugenoten. Hij verdedigde Rouaan
tegen de koninklijke armee, en bevocht verscheidene
voordeelen op de Rootnsch-katholieken, voornamelijk in Beare. Door bet parlement van Parijs werd hij
ter dood veroordeeld, en aan zijne beeltenis werd
dat vonnis voltrokken ; doch bij den vrede van SaintGermain werd hij gegratieerd. Slechts door eene
overhaaste vlucht ontkwam hij aan de parijsclie
Bloedbruiloft (1572), snelde La Rochelle te hulp
(1573), en deed wonderen van dapperheid in Normandie; doch in Domfront aangetast door maarschalk
Matignon, werd hij door den verreweg overmachtigen
vijand genoodzaakt te capituleeren (27 Mei 1573)
waarbij hem echter uitdrukkelijk de voorwaarde van
lijfsbehoud ingewilligd werd. Desniettegenstaande
liet Catharina de Medicis, die zich geen gewetensbezwaar maakte van woordschennis, M. voor een krijgsraad terecht staan; en door dit even schandelijke als
gedwee werktuig van haren wit, werd M. ter dood
veroordeeld, en 27 Mei 1574 onthoofd.
Montgomery (Richard), amerikaansch geneneraal, geb. 1737 in Ierland, had eerst als engelsch
officier in den oorlog in Canada gediend tegen de
Franschen (1756), en zette zich vervolgens metterwoon te New-York neder. Bij de onafhankelijkverklaring koos hij de partij der Amerikanen, en beproefde
om de Engelschen uit Canada te verdrijven ; voor
een groot gedeelte was dit hem gelukt, toen hij bij
het beteg van Quebec sneuvelde (1775).
Montgomery (James), dichter en publicist
van de liberate richting, geb. 4 Nov. 1771 to Irvine
in Schotland, gest. 30 April 1854 bij Sheffield, heeft,
vooral naam gernaakt met zijne Poetical ww- lcs (i
din. Londen 1854). Door Holland en Everett went
in 't licht gegeven eene verzameling van de Memoirs
of M.'s life and writings (7 din. Londen 1855-56).
Montgomery (Robert), godsdienstig dichter,
geb. 1807 te Bath, geestelijke to Louden, Best. 3 Dec.
1855 te Brighton. Het incest opgang maakte zijn
dichtstuk The omnipresence of the Deity (Londen
1828 ; 26e druk 1857).
Montgomery Martin (Robert), engelsch
statisticus, geb. 1803 in het iersche graafschap Ty-

Montijo
rone, 1843-46 beambte op Hongkong, legde als
schrijver eenen ongemeenen werkijver aan den dag.
zijne voornaamste werken zijn: History of the
British colonies (5 dln. Londen 1834-35 ; dikwijls
herdrukt) ; Britsh colonial library (10 dln. Londen
1838-43); China (2 din. Londen 1847); Ireland
before and after the union with Great-Britain (3e
druk Londen 1848).
Montherme, marktvlek in 't fransche dept..
Ardennes, aan de Maas, vierdhalf uur gaans benoorden Mezieres; 2000 inw.
Montholon (Charles Tristan de), graaf van
Lee, een der trouwste dienaren van Napoleon, geb.
1782 te Parijs, trad reeds als jongen van 10 jaren in
dienst bij de marine, ging op zip 15e jaar bij de
kavallerie over, maakte de veldtochten in Italie,
Duitschland en Polen mede, klorn door zijne dapperheid op tot den rang van kolonel, nam als aide-decamp van Berthier roemrijk deel aan den slag van
Wagrann, waarbij hij 5 blessuren ontving, en werd
1809 benoemd tot kamerheer des keizers. In de Honderd Dagen was hij, met den rang van brigade-generaal, aide-de-camp van Napoleon, vergezelde hem
naar St.-Helena, werd door hem benoeind tot medeexecuteur-testarnentair en tot bewaarder van een
gedeelte van Napoleon's mannscripten, en gaf na
diens (loud gezamenlijk met Gourgand in bet licht
Memoires pour servir a l'histoire de France sous
Napoleon, ecrits a Ste-Helene sous sa dictee (8 dlir.
Parijs 1823 en v.). In 1840 nam M. deel aan de sarnenzwering, die den aanslag van Lodewijk Napoleon
to Boulogne ten gevolge had; desvvege tot 20 jaren
gevangenis veroordeeld, ontving M. eenigen tijd
later gratie, en stied' 24 Aug. 1853.
Monthyon (Jean Baptiste Robert Auger,
baron ile), juister gespeld Montyon, geb. te Parijs in
Dec. 1733, sedert 1780 kanselier van den graaf van
Artois, van 1790 tot 1815 geemigreerd, gest. 29
Dec. 1820 te Parijs, vermaakte zijn aanzienlijk vermogen aan nuttige stichtingen (deels liefdadige instellingen, deels ter bevordering van kunst en wetenschap); het meest bekend is de reeds in 1782 door
hem gestichte deugd-prijs, genaamd Prix Monthyon;
die prijs werd door de Conventie opgeheven, doch
1816 door M. vernieuwd.
Monti (Vincenzo), ital. dichter, gel). 19 Fehr.
1754 in de nabijheid van Fusignano, is bekend als
een ijverig aanhanger van Napoleon 1, en gest. 15
Oct. 1828 te 11iilaan. Opere varie Milaan 1825-27 (8
dln.); Opere inedite e rare (5 dln. Milaan 1832-33).
Montiel, vlek in Spanje, in La Mancha, derdhalf uur gaans bezuidoosten Villanueva-de-los-Infantes, 1300 inw. In 1369 werd Peter de Wreede, koning van Castilie, bier doodgestoken door zijnen
broeder Hendrik van Trastamara, the hem eenige
(lager' te voren bier overwonnen had.
Montignac, vlek in 't fransche dept. Dordogne,
ruin] 4 uren gaans henoorden Sarlat ; 4000 inw.
Montigny, 1) dorp in de belgische prey. Henegouwen, district Charleroi; 8600 inw. — 2) M. leRai of M.-le-Meuse, stall in 't fransche dept. HauteMarne, aan de Maas, ruin) 4 uren gaans benoordoosten Langres ; 1200 inw. — 5) M.-sur-Aube, plaatsje
in 't fransche dept. COte-d'Or, Intim 4 uren gams
benoordoosten Chatillon-sur-Seine; 650 inw.
Montijo, spreek Mt: Mon-tieg-cho, stall in
de spaansche prey. Iladajoz, 7 uren gaans bewesten
Merida, aan den Guadiana ; 6000 inky.; oucl kasteel
der .graven van M. erfelijke titel van ) , graaf van
M. - werd 1697 door Karel II verleend aan Jan van
Porto-Carrero. lie stamheer van bet geslacht der
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graven van M. was een Genuees, met name Egidius
Bocanegra, die in 1340 naar Spanje werd gezonden
om Alfons XI te helpen tegen de Mooren, en door
hem verheven werd tot admiraal en graaf van Palma,
en zich in Spanje vestigde metterwoon. Zijn kleinzoon betrouwde met de erfdochter van Porto-Carrara den naam en het geslachtswapen dier familie,
en een latere afstammeling den titel der graven van
Teha. Van dezen stamt of de tegenwoordige keizerin
der Franschen (zie EUGENIE). Haar vader, graaf van
M., hertog van Penaranda, koos in den oorlog van
Spanje tegen Napoleon alsollicier de partij van laatstgenoemden, diende, nadat de Franschen verdreven
waren, in de fransche armee, werd later in Spanje
lid van den senaat, en stierf 1839.
Montilla, lat. Montallia of Montulia, stad in
Spanje, 10 uren gaans bezuidoosten Cordova; 15,000
inw. ; fraai paleis der hertogen van Medina-Celi ;
is de geboorteplaats van Gonzalvo, bijgenaamd van
Cordova. Eertijds was M. versterkt, (loch Ferdinand
Is Katholieke liet 1508 de vestingwerken slechten.
Montirone ( Val di), de Canzpi macri der
ouden, eene dalvlakte tusschen Parma en Mutina
(Modena), waar nog in Strabo's tijd groote volksvergaderingen gehouden plachten te werden, (lie in de
middeleeuwen verlegd werden mar de Roncalische
velden bij Piacenza.
Montivilliers, stad in 't fransche dept. der
Beneden-Seine, aan de Lezarde, derdhalf nun gaans
benoordoosten Havre ; 4000 inw.; oude (in 682
gestichte) abdij.
Montjoie, of Montschau, stad in Rijnpruisen,
6 uren gaans bezuidoosten Alien ; 3000 inw.
Montlhery, lat. Mons Letherici, vlek in 't
fransche dept. Seine-Oise, 4 uren gaans benoordw.
Corbel' ; 1600 inw.; in de nabijheid ruinen van eenen
toren van het voormalige kasteel der heeren van M.
Niet ver van M. werd in Juli 1465 een onbeslist blijvende veldslag geleverd tusschen Lodewijk XI en de
verbondenen der Ligue du Bien public, die hem niet
konden verhinderen zich eenen doortocht te banes
naar Parijs.
MOntlieu, stad in 't fransche dept. CharenteInfer., 6 a 7 uren g. bezuidoosten Jonzac; 2000 inw.
Montlosier (Francois Dominique REYNAUD,
graaf van), geb. 11 April 1755 te Clermont-Ferrand,
werd door den adel van Riom afgevaardigd ter Statengeneraal 1789, was een der voornaamste woordvoerders van de minderheid, emigreerde 1791, dirigeerde in Engeland le Courrier de Londres, welk blad
ophield te verschijnen kort na zijnen terugkeer in
Frankrijk: want in 1800 kwam M. naar Parijs, door
de Bourbons met de taak belast om Bonaparte te bewegen, het gezag weder in hunne handen te geven;
doch in plaats daarvan liet hij zich door Bonaparte
overhalen, om zich aan den nieuwen staat van zaken
aan te sluiten. Niettemin begroette hij met blijdschap
de Restauratie, en gaf 181 4 in het licht La Monarchic
francaise depuis son etablissement (3 din.; herdrukt
1815 in 4 dln.), waarin hij het herstel van de oude
feodaliteit aanprees. Hij werd algemeen gehouden
voor een ultra, totdat hij in 1826 in het licht zond
zijn Memoire a consulter tegen hetgeen hij de inmenging van de parti-pretre in staatszaken noemde ;
daarop volgde een tweede betoogschrift, getiteld:
Les Jesuites, les Congregations etc. Die beide geschriften brachten hem in aanzien bij de liberalen,
doch deden hem bij Karel X in ongenade vallen, en
werden veroordeeld te Rome. Als aanhanger van de
Juli-dv'iastie werd M. 1832 tot pair benoemd, en
stierf 9 Dec. 1838.
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Mont-Louis, 1) tijdens de fransche omwenteling Mont-Libre, vestingstad in 't fransche dept.
der Oost-Pyreneen, 6 a 7 uren gaans bezuidw. Prades ; 1200 inw.; was oudtijds de hoofdstad van de
fransche Cerdagne. — 2) stad in 't fransche dept.
Indre-Loire, 3 uren gaans beoosten Tours, aan de
Loire; 2600 inw. 3) tegenw. het kerkhof Perela-Chaise te Parijs; zie LA CHAISE.
Montluc (Blaise de), fransch veldheer, geb.
omstr. 1502 op het kasteel Montluc in Guyenne,
gest. 1577, diende dapper onder de regeering van
Frans 1, Hendrik II en Frans 11, nam roemrijk deel
aan de krijgstochten in Italie, en verdedigde gedumode 8 maanden Siena tegen Karel V. Onder Karel
lx versloeg hij de Hugenoten in verscheidene gevechten, voornamelijk hij Ver (1562), en werd benoemd tot luitenant-generaal van Guyenne (1564).
Ten einde de ketterij nit te roeien, liet hij zoo ontzettend veel menschen ter dood brengen, dat In
Protestanten hem den royalistischen Bela noemden,
Door Hendrik III werd hij vereerd met den maarschalksstaf. M. (Jean de), broeder van den vorige, had den geestelijken staat omhelsd, doch werd
door Hendrik 11 als diplomaat gehruikt in Italie,
Engeland, Schotland, Duitschland, Portugal, en droeg
er veel toe bij, dat Hendrik van Frankrijk (Hendrik
III) tot koning van Polen verheven werd. Door den
invloed der koningin van Navarre, werd deze M.
1553 tot bisschop van Valence benoand ; zijne levenswijze was alles behalve bisschoppelijk, hij stierf
1579.
Montlucon, stad in 't fransche dept. Allier,
aan den Cher, 15 uren gains bezuidw. Moulins; heeft
9000 inwoners.
Montluel, stad in 't fransche dept. Ain, 6 uren
gaans bezuidoosten Trevoux, aan de Sereine ; heeft
3000 inwoners.
Montmartre, vlek of dorp met 23,000 inw.
benoorden Parijs, waarvan het eene voorstad vormt:
het ligt op de hoogte genaamd butte Montmartre,
van waar men geheel Parijs overzien kan. Volgens
sommigen is de naam M. herkomstig van het latijnsche Mons Maths, omdat bier oudtijds een aan god
Mars gewijde tempel stond ; volgens anderen komt
M. van 't latijnsche Mons Marlyrum, omdat de heilige Dionysius (Denis) bier met drie zijner medgezellen den marteldood onderging. Door de Noormannen werd M. in 887 verwoest ; Lodewijk de
Dikke stichtte hier 1133 eene benedictijner abdij,
the bestaan bled tot 1789. In 1814 werd hier lang
en hardnekkig gevochten tusschen de geallieerden
en de troepen die Parijs verdedigden.
Montmedy, lat. Mons Medius, in de middeleeuwen Mons Maledictus, stad in het fransche Maasdept., aan den Chiers, 11 mijlen benoorden Bar-surOrnain; 2700 inw.; maakte eertijds deel uit van
Luxemburg, werd door de Franschen ingenomen
1541 en 1553, en behoort sedert 1657 aan Frankrijk.
Montmeillan, ital. Montemigliano, waarschijnlijk het oude Mantala, stad in bet tegenw.
fransche dept. Neder-Savoje, 4 uren gaans bezuiden
Chambery, aan de Isere; 1300 inw.; ingenomen
1600 door Hendrik IV, 1691 door Catinat, en opnieuw door de Franschen bemachtigd 1792.
Montmirail, I) plaatsje in 't fransche dept.
Sarthe, 12 a 13 uren gaans bezuidoosten Mamers,
nabij de Braye ; 820 inw. — 2) stad in 't fransche
dept. Marne, 19 uren gaans bezuidw. Epernay, nabij
den Petit-Morin ; 2600 inw.; beroemde molensteengroeven ; het is de geboorteplaats van kardinaal de
Betz; Napoleon bevocht bier 11 Fehr. 1814 eene
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schitterende overwinning op de Geallieerden.
—3)
vroeger een landgoed, sedert 1766 een hernhutt.opvoedingsgesticht voor meisjes, aan het meer van
Neufchatel.
Montmorency, I) rivier in Neder-Canada,
outlast zich 2 mijlen beneden Quebec in den St.Laurentius-stroom met een 230 vt. hoogen waterval.
Montmorency, 2) M.-Beaufort, vlek in 't
fransche dept. Aube, 8 uren gaans benoorden Barsur-Aube, bij het (kleine) bosch van M.; 500 inw.
Montmorency, 3) M.-Enghien, stad in 't
fransche dept. Seine-Oise, 4 uren gaans benoorden
Parijs, op eene hoogte nabij het Bosch van M.; 2200
inw.; nabij M. de buitenplaats Ermitage, indertijd
bewoond door J. J. Rousseau, later door Gretry.
Aan den voet van den heuvel van M. is sedert 1820 't
hekoorlijk gelegen dorp Enghien ontstaan, rondom
de drukbezochte zwavelbronnen (bains d'Enghien).
Montmorency, een der oudste en aanzienlijkste geslachten van Frankrijk, ontleent zijnen
naam aan de voormalige baronie M. nabij Parijs, en
heeft tot stamheer Bouchard, heer (sire) van M.,
gest. omstr. 980. De hoofden van dit geslacht voerden eertijds den titel van premier baron. chrdtien en
dien van premier baron de France. In den loop der
eeuwen heeft dit geslacht zich in een aantal takken
en linien gesplitst. Onder Matthieu II, bijgenaamd
le Grand Conndtable (gest. 1230), ontstonden twee
hoofdtakken, nl. die der baronnen van M. (de oudste) en die van M.-Laval (de jongste). De oudste tak
splitste zich in de 15e eeuw door de drie zonen van
baron Jean II de M. (geb. 1402, gest. 1477) in Brie
linien, nl. M.-Nivelle (later graven van Homes of
Hoorne; zie HOORNE), M.-Fosseux, en de linie der
baronnen (later hertogen) van M. Het geslacht M.
heeft aan Frankrijk geleverd tien connetables, en
een groot aantal maarschalken en generaals, van
welke wij er bier slechts eenigen zullen noemen:
M. (Anne de), geb. te Chantilly 1493, gest. 1567,
volbracht zijne eerste wapenfeiten bij Marignano, en
werd 1522 verheven tot maarschalk. Bij den slag
van Pavia, werd hij even als Frans I gevangen genomen ; zoodra hij weder op vrije voeten was, beijverde
bij zich om de hinderpalen uit den weg te ruimen,
waarmede Karel V de invrijheidstelling van Frans I
vertraagde. Voor zijne goede diensten werd hij beloond met aanstellingen tot stadhouder van Languedoc, tot grootmeester van Frankrijk, enz. Na het
hervatten van de vijandelijkheden, verijdelde hij door
zijne behoedzaamheid en zijne dralende taktiek at de
berekeningen des keizers, verschafte zich zoodoende
den eernaam van franschen Fabius, en ontving 1538
den degen van connetable. De kuiperijen zijner benijders brachten bet ten hove zoo ver, dat hij 1547
naar zijn landgoed gebannen werd ; hij bleef in ongenade tot aan de troonsbeklimming van Hendrik II.
In 1557 bij St.-Quentin door de Spanjaarden verslagen en gevangen genomen, werd hij wederom ter
zijde geschoven, en bleef zonder aanstelling gedurende de zeventien maanden der regeering vanFransll.
Eerst onder Karel IX trail M. weder op, en vorrnde
in 1561, om aan de Calvinisten het hoof(' te bieden,
een verrnaard driemanschap met den hertog van
Guise en den maarschalk de Saint-Andre. In 1562
won hij op den prins van Conde den slag van Dreux,
waarbij hij zelf echter gevangen genomen weed; in
't volgende jaar in vrijheid gesteld, verdreef hij de
Engelschen nit Havre; hij sneuvelde 1 567 in den
slag bij Saint-Denis tegen de Hugenoten. — M.
(Frans, hertog van), oudste zoon van den vorige,
had at zijne titels en den maarschalksstaf touter to
.

danken aan zijne geboorte, en aan zijne onbeduidendheid, waardoor hij een geschikt werktuig was
voor de oogmerken van Catharina de Medicis. Hij
stierf op 49-j. leeftijd. — M. (Hendrik I, hertog
van), tweede zoon van Anne, was degene, die den
prins van Conde gevangen nam in den slag van
Dreux; hij vocht dapper in den slag van Saint-Denis,
waarin zijn vader doodelijk gekwetst werd (1567).
In weerwil van al zijne uitstekende verdiensten, was
hij gehaat bij Catharina de Medicis en bij de Guisepartij ; hij had dan ook, ofschoon met hart en ziel
Roomsch-katholiek, het behoud van zijn leven in den
Bartholomeiisnacht alleen hieraan to danken, dat hij
in tijds uit Parijs gevlucht was naar Languedoc,
waar hij het stad houderschap bekleedde. Hier plaatste
hij zich no aan het hoofd der misnoegden, die
Politiques genoemd werden, en regeerde er als souvereine vorst tot de troonsbeklitnming van Hendrik IV. Doze koning zond aan M. den degen van
connetable (1595). Bij het !even zijns vaders voerde
Hendrik van M. den titel van beer van Damville; als
eene opmerkelijke bijzonderheid client, dat deze alleszins uitstekende man niets van de schrijfkunst verstond, zoodat hij niet eons in staat was zijnen naam
te zetten. M. (Hendrik II, hertog van), zoon
van den vorige, geb. 1595 to Chantilly, stond in
blakende gunst bij Hendrik IV, die peet over hem
was. Door Lodewijk XIII werd deze M. op 17-j.
leeftijd verheven tot admiraal (1612). In de religieoorlogen, waarvan Languedoc voornamelijk het tooneel was, 1620-1628, bewees hij het hof vele goede
diensten te land en ter zee. 13enoemd tot luitenantgeneraal der koninklijke troepen in Piemont, verwierf hij als zoodanig door zijne krijgsbedrijven den
maarschalksstaf (1629). Misnoegd over Richelieu,
liet hij zich overhalen tot den opstand door Gaston,
brooder van Lodewijk XIII; hij bracht Neder-Languedoc in opstand, on leverde aan de troepen des
konings slag bij Castelnaudary (1632). In dien ongelijken strijd overwonnen en overdekt met wooden,
viol hij levend in handers van den koning, die hem
voor een krijgsraad to reek liet staan to Toulouse,
waar hij, ter dood veroordeeld, zijn vonnis ouderging als een man. Hij was pas 38 j. oud, en liet geen
kinderen na. M. (Matthieu Jean Felicite, eerst
vicomte, later hertog van), geb. 1767 to Parijs,
diende in den Amerikaanschen oorlog, omhelsde de
beginselen der omwenteling, wend 1789 afgevaardigde ter Staten-generaal, deed zieh daar als een
voorstander van de staatkundige vrijheid kennen, en
stelde de afschaffing van alle adellijke titels voor.
Toen de republiek geproclameerd was, nam hij de
wijk naar Zwitserland, keerde eerst na 9 Thermidor
in Frankrijk terug, en bleef onder het keizerrijk
ambteloos. Na de restauratie openbaarde hij gelled
andere beginselen dan die, welke hij in zijne jeugd
voorgestaan had, word benoemd tot pair, 1822 tot
minister van buitenl. zaken, 1825 lid der Academic
on gonverneur hij den hertog van Bordeaux, en stierf
1826. — M.-Bouteville; zie BOUTEVILLE. M.-Luxembourg; zie LUXEMBURG (F. H. de M.).
Montmorillon, stad in het fransche dept.
Vienne, aan de Gartempe, 12 a 13 uren gaans bezuidoosten Poitiers ; 5000 inw.
Moiltmoriil, dorp in 't fransche dept. Puyde-DOrne, 6 uren gaans bezuidoosten ClermontFerrand ; 1250 inw.
MontOire, 1) stad in 't fransche dept. LoirCher, aan Glen Loir, 4 uren gaans bewesten Vendome ;
3000 inw. — 2) stad in 't fransche dept. LoireInfthieure, 4 uren bewesten Savenay; 4600 inw.

Montolieu

Montrado

Montolieu, het oude Castrum Melasti, stadje
in 't fransche dept Aude, 4 uren gaans benoordw.
Carcassonne ; 1450 inw.
Montolmo, of San-Pansula, bet oude MonsUlmi, stad in de prov. Macerata der italiaansche
Marken, aan den Chienti, ligt op eene rots bezuiden
Macerata, heeft ruim 8000 inw. en sterke muren,
die oudtijds voor onneembaar gehouden werden.
Montorio, twee napolit. steden: 1) circa 2
nren gaans bezuidoost. Larino ; 1600 inw.-2) 3 uren
g. bezuidw. Teramo ; 2500 inw.
Montoro, 1) het oude Epora, stad in de spaansche prov. Cordova, vierdhalf uur gaans benoordoosten Bujalance, dicht bij den Guadalquivir; 12,000
inw.; groote olijfboomgaarden. — 2) marktvlek in
de napolit. prov. Principato citer., mum 4 uren gaans
benoorden Salerno ; 9000 inw.
Montpelier, hoofdstad van den n.-amerik.
staat Vermont, aan den Onion en aan het Winooskimeer, 7 a 8 mijlen beoosten het meer Champlain ;
3000 inw.
Montpellier, bet oude Mons Puellarum, in de
middeleeuwen Mons Pessulanus, stad in het fransche
dept. Herault, waarvan het de hoofdplaats is, 3 uren
gaans van de Middellandsche Zee, 15 mijlen ten W.
N. W. van Marseille ; 52,000 inw.; geboorteplaats
van den heiligen Roch, van Barthez, Broussonnet,
Cambaceres, Cambon, Roucher, van den sterrekund.
Poitevin, de schilders Seb. Bourdon en Vien. In de
10e eeuw was M. slechts een dorp, een kwartmijl
van Maguelone gelegen ; naarmate Maguelone verviel, nam M. toe in bloei ; het werd weldra eene
heerlijkheid, en kwam 1204 door huwelijk aan de
koningen van Aragonie ; het maakte deel uit van het
koninkrijk Majorca (1276), en werd 1349 aan Frankrijk afgestaan door Jayme (Jacobus) II ; 16 jaren later
(1365) stond Karel V het af aan Karel den Slechte ;
eerst onder Karel VI kwam M. weder aan Frankrijk.
Het Teed veel in de godsdienstoorlogen, was onder
Hendrik III een hoofdzetel der Hugenoten, en onderwierp zich aan Lodewijk XIII in 1622. Van 1162
tot 1259 werden te M. vijf concilien gehouden.
Montpensier, dorp in 't fransche dept. Puyde-DOme, ruim 4 uren benoordoosten Riom; 600
inw.; versterkt kasteel tot 1634; koning Lodewijk VIII stierf hier 1226. — Lang bad M. eigene
heeren ; in het laatst der 12e eeuw kwam deze beerlijkheid, door huwelijk, in de familie Beaujeu, vervolgens in 't begin der 14e eeuw in de familie Dreux.
In 1384 werd zij verkocht aan Jan van Frankrijk,
hertog van Berri ; het was toen een graafschap. Zijne
dochter Maria bracht dit graafschap in de familie
Bourbon door haar huwelijk met Jan I, hertog van
Bourbon. In 1525 werd het door Frans I verbeurd
verklaard, doch later aan de familie Bourbon teruggegeven. In 1608 ging het door huwelijk over aan
den tak van Orleans.
Montpensier (hertogen van), een jongere tak
van het geslacht Bourbon, ontving met Lodewijk II
van Bourbon (geb. 10 Juni 1513, gest. 23 Sept. 1582)
den titel van hertog van M. Zijne vrouw : M. (Catharina Maria van Lotharingen, hertogin van), geb.
18 Juli 1552, eene dochter van den hertog van Guise
(die voor Orleans vermoord werd), met hem gebawd 1570, en gest. 6 Mei 1596, speelde yan 1587
af eene belangrijke rol in de Ligue. M. (Anne
Marie Louise van Orleans, hertogin van), bekend
outlet den naam van Mademoiselle, geb. 29 Mei 1627,
was eene dochter van hertog Gaston van Orleans,
den broeder van Lodewijk XIII. Een der rijkste erfgenamen in Europa, was zij twintigmaal op het punt
H.

een schitterend huwelijk te sluiten ; doch telkens
kwam er het een of ander tusschenbeide, waardoor
het afsprong. Zij was bestemd geweest om de vrouw
te worden van Lodewijk XIV ; maar zij verloor de
genegenheid van dien vorst, doordien zij in de oorlogen der Fronde partij koos tegen hem. Eindelijk,
op 42-j. leeftijd, vatte zij eene hartstochtelijke liefde
op voor zekeren edelman, nl. graaf Lauzun, met wien
zij in het geheim in den echt trad ; doch op aanstoken van mevr. Montespan werd Lauzun weldra in
hechtenis genomen, en zuchtte 10 jaren in den kerker, in weerwil dat Mademoiselle alle moeite aanwendde om zijne invrijheidstelling te bewerken.
Nadat haar dit eindelijk met groote opofferingen gelukt was, ging zij echter eenige jaren later (1685)
van hem af, sleet bare overige dagen in godsvrucht,
en stierf 5 Maart 1693. Hare Memoires (beste editie
8 dln. Amsterdam 1746) zijn belangrijk voor de
geschiedenis van het hof. — M. (Ant. Phil. van Orleans, hertog van), broeder van den hertog van Chartres (later koning Lodewijk Filips), was geb. 3 Juli
1775, diende in de omwenteling onder Dumouriez,
onderscheidde zich bij Valmy en bij Jemmapes, en
ging vervolgens bij de armee van Italie over. Op een
bevelschrift van het Comae van openbaar welzijn
werd hij in hechtenis genomen en te Marseille opgesloten, waar hij 43 maanden in strenge gevangenschap doorbracht ; eerst toen zijn oudere broeder
(Lodewijk Filips) naar Amerika vertrokken was,
werd bij op vrije voeten gesteld, vertrok toen (1797)
insgelijks naar Amerika, kwam 1800 naar Engelaud.
en stierf aldaar 18 Mei 1807 te Twickenham. Men
heeft van hem Memoires (Parijs 1824). — M. (Antoine Marie Philippe Louis van Orleans, hertog van),
jongste zoon van Frankrijk's koning Lodewijk Filips,
geb. 31 Juli 1824 te Neuilly, diende met lof in Algenie en klom op tot den rang van brigade-generaal,
trad 10 Oct. 1846 te Madrid in den echt met Marie
Louisa Ferdinande van Bourbon, de zuster van koningin Izabella II. Dit huwelijk, het resultaat van eeu
welberekend overleg van Lodewijk Filips om mettertijd een tak van zijn geslacht op den spaanschen
troon te zien komen, was voor de staatkunde van
Engeland eene gewichtige teleurstelling. Doch de
fransche koning heeft de vruchten van zijne berekening niet mogen zien, gelijk de hertog van M. die
waarschijnlijk nooit zal mogen plukken. Even als zijne
familie door de Februari-omwenteling uit Frankrijk
gedreven, nam hij eerst de wijk naar Engeland, van
daar naar Holland, begaf zich toen naar Spanje, en
vestigde zich metterwoon te Sevilla.
Mont perdu, een 10,482 vt. hooge piek der
Pyreneen, in het fransche dept. Hautes-Pyrenees.
Montpezat, twee fransche steden : 1) dept.
Tarn-Garonne, 6 a 7 uren gaans benoordoosten Montauban ; 3000 inw. — 2) dept. Ard eche, 5 uren gaans
benoordw. L'Argentiere ; 2700 inw.
Montpont, stad in 't fransche dept. SaoneLoire, derdhalf uur gaans bezuiden Louhans ; 2400
inwoners.
Montrado, of Montradak, 'een wel een 1 uur
gaans lengte beslaand vlek op bet soendasche eiland
Borneo, in bet vorstendom Sambas, 20 urea g. bezuidw. Sambas ; in den omtrek een aantal goudmijnen. In Sept. 1824 wilden de Nederlanders,
krachtens geslotene tractaten, M. in bezit nemen ;
doch onze troepen werden met verlies van eenige
manscbappen en stukken geschut door de overmacht
der Chineezen teruggeslagen, in weerwil van de goede
trouw, ons bij die gelegenheid door de sultans van
Sambas en Pontianak betoond.
38
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Montreal

Mont•Terrible

Montreal, Brie plaatsen in Frankrijk: 1) stad
in 't dept. Aude, ruim 4 urea gaans bewesten Carcassonne; 3700 inw.; ingenomen door Simon van
Montfort 1212, door de Engelschen 1355, door de
Hugenoten 1594. — 2) stad in 't dept. Gers, ruim
3 uren g. bewesten Condom ; 2900 inw. 3) dorp
in 't dept. Yonne, 3 uren g. benoordoosten Avallon ;
650 inw.; oud kasteel, waar Brunehaut resideerde, en
dat ook door Frans I bewoond is.
Montreal, 4) stad in Neder-Canada, op de
zuidkust van het eiland M., in het door de St.Laurentius-rivier gevormde meer St.-Louis, heeft
eene goede haven en 86,000 inw., en is de volkrijkste en voornaamste koopstad van Britsch NoordAmerika. In 1640 gesticht onder den naam Villemarie, 1760 veroverd door de Engelschen, 1775 bemachtigd door de Amerikanen, doch reeds kort
daarna aan de Engelschen teruggegeven, heeft M.
zich snel ontwikkeld in bloei, vooral sedert 1815
(toen telde het slechts 15,000 inw.), en sedert 1843
is het de hoofdstad van geheel Neder-Canada.
Montreal d'Albano, of Fra Moriale, provencaalsch edelman en ridder van St.-Jan van Jeruzalem, diende eerst (als condottiere) Lodewijk

Montriehard, stad in 't fransche dept. LoirCher, aan den Cher, 6 a 7 uren gaans bezuidw. Blois:
2100 inw.; was voorheen eene zeer sterke vesting.
Montrose, of Montross, havenstad in het schotsche graafschap Forfar, aan de Zuider-Esk, nabij de
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den Groote, koning van Hongarije, in de Napolitaan
sche oorlogen, en bleef in het Napolitaansche voortgaan met krijgvoeren na het vertrek van Hongarije's
koning (1351). In het volgende jaar overwonnen en
uit het land verdreven door Malatesti, Neer van Rimini, stelde M. zich aan het hoofd van eene talrijke
bende avonturiers, en ging brandschatting heffen te
Siena, te Florence en te Pisa. Vervolgens verhuurde
hij zijne bende aan eene ligue, die zich in Lornbardije gevormd had tegen de familie Visconti, waarna
hij zich met een niet zeer talrijk troepje waaghalzen
naar Rome begat, doch hij werd gevat, ter dood
veroordeeld, en op bevel van Rienzi onthoofd (1354).
Montredon, marktvlek in 't fransche dept.
Tarn, 10 uren gaans benoordoost. Castres; 5000 inw.
Montrejeau, stad in 't fransche dept. HauteGaronne, vierdhalf uur gaans bewesten St.-Gaudens ;
3000 inw.
Montresor, vlek in 't fransche dept. IndreLoire, aan de Indroye, vierdhalf uur gaans beoosten
Loches ; 800 inw.
Montresor (Claude de Bourdeilles, graaf van),
gunsteling van Gaston (hertog van Orleans, broeder
van Lodewijk XIII), nam met dien prins deel aan
twee komplotten tegen Richelieu, doch werd door
Gaston in den steek gelaten, en zag zich genoodzaakt
naar Engeland te vluchten. Na den dood van Richelieu
(1642) in Frankrijk teruggekeerd, intrigeerde hij
tegen Mazarin, trad in verstandhouding met kardinaal Retz, en speelde eene bedrijvige rol in de Fronde.
In 1653 verzoende hij zich met het hof, en onttrok
zich geheel aan het staatstooneel. Men heeft van hem
Memoires (Keulen 1663).
MOntreuil, verscheidene plaatsen in Frankrijk
1) M.-sur-mer, stad en vesting in 't dept. Pas-deCalais, 8 uren gaans bezuiden Boulogne, aan de Canche, 4 uren gaans van den mond dier rivier ; 4000
inw.; is zeer oud, en werd in de middeleeuwen herhaalde malen belegerd. — 2) M.-sous-Bois, ook wel
M.-les-Peches, vlek in 't dept. Seine, 2 uren gaans
beoosten Parijs, in de nabijheid van Vincennes ; 3800
inw.; veel tuinbouw. — 3) M.-Bellay, stadje in 't
dept. Maine-Loire, aan den Thouet, 4 uren gaans
bezuidw. Saumur ; vroeger vesting, ontmanteld in de
15e eeuw; 1800 inw. — 4) M.-le-Clidtif, dorp in 't
dept. Sarthe, 8 uren gaans ten W. Z. W. van Mamers ; 1300 inw.

zee, ruim 7 mijleri bezuiden Aberdeen ; goede haven;
14,500 inw.; in 1296 werd bier door Baliol de kroon
van Schotland overgegeven aan Eduard I van Engeland ; het is de geboorteplaats van den finantiehervormcr Joseph Hume, en (volgens sommigen)
ook van den markies van Montrose.
Montrose, of Montross (James Graham, markies van), een der wakkerste verdedigers van Karel I, geb. 1612 te Edinburg (of te Montrose), bad
eerst de partij der Covenanters gekozen ; doch met
eerie zending bij Karel I belast, werd hij door diens
minzaamheid geheel en al gewonnen voor de belangen van het koningschap, die hij van dat oogenblik
of met hart en ziel diende. In 1645 stelde hij zich
aan het hoofd der schotsche en iersche koningsgezinden, versloeg de Covenanters bij Inverlochy (Dec.
1644) en bij Kilsyth (15 Aug. 1645), doch ontving
zelf de nederlaag bij Selkirk (13 Sept. 1645). Na
nog een korten tijd eenen partijgangers-oorlog gevoerd te hebben, legde hij de wapenen neder, op bet
uitdrukkelijke bevel, dat hem daartoe gewerd van
Karel I, toen deze zich onvoorzichtiglijk in handen
der Schotten gesteld had. Nu nam M. de wijk naar
Duitschland, waar hij spoedig den rang bekleedde
van keizerlijk generaal. Na de terechtstelling van
Karel I keerde M. naar Schotland terug in dienst van
Karel II, in wiens belang hij eenen aanslag op NoordSchotland beproefde, doch hij werd verslagen, en
trachtte zich te redden door de vlucht ; hij werd
echter (zie ASSYNT) verraderlijk overgeleverd aan
zijne tegenpartij, en toen veroordeeld om opgehangen en daarna gevierendeeld te worden ; hij onderging de doodstraf te Edinburg 21 Mei 1650.
Montrouge, fabriekdorp in 't fransche dept.
Seine, bezuiden Parijs, 5 kwartier gaans benoorden
Sceaux ; 8000 inw.
Mont Saint Jean, belgisch dorp, een half
uur gaans bezuidoosten Waterloo; de slag van Waterloo werd door de Franschen Bataille de M.-St.-J.
genoemd.
Mont Saint Michel, dorp in het fransche
Kanaal-dept., 3 uren gaans Avranches, op
eene rots, die bij hoog water herschapen is in een
eilandje ; boven op die rots een sterk kasteel, dat
thans tot staatsgevangenis dient : het was vroeger
eene (in de 8e eeuw gestichte) abdij, waar de orde
van St.-Michel haar kapittel hield.
Mont Saint Vincent, dorp in 't fransche
dept. SaOne-Loire, ruim 8 uren gaans bewesten Chilons-sur-SaOne ; 850 inw.
1Viontserado. Zie MESURADO.
Montserrat, 1) de oude Mons Edulius, een
3800 vt. bongo berg in de spaansche prov. Catalonia,
Mons Serratus genaamd, omdat de vele pieken op de
tanden eener zaag (Serra) gelijken. Op dezen berg
de thans gedeeltelijk verwoeste beroemde oude
abdij van M. — 2) een der engelsche Antillen, circa
8 mijlen benoordw. Guadeloupe ; 8000 bewoners ; op
de zuidwestkust de hoofdplaats Plymouth. In 1493
ontdekt door Columbus, behoort M. sedert 1528 aan
de Engelschen.
Mont Terrible, een 2910 vt. hooge berg in
het zwits. kanton Bern, district Pruntrut (fr. Porentruy); op dezen berg hadden de Romeinen een kamp
opgericht. — M.-T. (departement), een naar dien
berg genoemd departement van Frankrijk, was ge -
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Spaanschen veldoverste Franciscus de Baldez (of
vormd van bet bisdom Bazel, een gedeelte van bet
Valdez) ; toen deze Leiden belegerde, besloot hij die
prinsdom Montbeliard, enz.; dit dept. werd 1801 instad stormenderhand te veroveren, doch liet zich van
gedeeld bij bet dept. van den Boven-Rijn ; in 1815
de bestorming weerhouden, door de beden en bedreibleef slechts een gedeelte daarvan aan Frankrijk, en
gingen zijner geliefde. Na Leiden's ontzet liet hij
werd ingedeeld bij de deppt. Haut-Rhin en Doubs.
Mont Tonnerre, berg in Beieren(Rijnkreis), haar met hare zuster naar Antwerpen komen, waar
bet huwelijk voltrokken werd. Daar bij zich echter
gaf zijnen naam aan een departement van bet eerste
niet in Holland durfde wagen, bleven zij te Antwerfranscbe keizerrijk ; het grootste gedeelte van dat
pen metterwoon gevestigd tot aan zijnen dood
dept. M. (dat Maintz tot hoofdplaats had) vormt
(1580). Toen in Holland teruggekeerd, trad Magd.
tegenw. Rijnbeieren ; de rest behoort tot HessenM. in het huwelijk met jonkheer Willem de Bie, en
Darmstad.
Montucla (Jean Etienne), fransch wiskundige, na dieris dood hertrouwde zij nogmaals, met jonkbeer Jurriaan van Lennep, een Cleefsch edelman.
geb. 5 Sept. 1725 te Lyon, gaf 1758 in het licht
zijne Histoire des mathematiques (2e druk 4 dln. Hare drie huwelijken bleven kinderloos, en zij stierf
op hooge jaren te Utrecht.
Parijs 1799-1802), werd 1761 benoemd tot secreMoordrecht, oudtijds Moerdrecht, bij vertaris der intendance te Grenoble, vergezelde 1764
korting Moord genaamd, een dorp in Zuid-Holland,
Turgot, die in last bad te Cayenne eene fransche
aan den IJsel, en aan den straatweg tusschen Rotkolonie te stichten, was daarna 1766-92 opperterdam en Gouda ; 1700 inw.; bij M. 17 Juni 1489
intendant der koninklijke gebouwen te Parijs, en
totale nederlaag der Hoekschen (onder jonkheer
stierf te Versailles 18 Dec. 1799.
Frans van Brederode) door de Keizerlijken.
Montyon. Zie MONTRYON.
Moore (sir John), engelsch generaal, geb. 1761
MontZingen, Zie MONZINGEN.
Monvel (Jacques Marie BOUTET, genaamd), te Glasgow, trad op zijn 15e jaar in dienst als vaandrig bij de infanterie, diende in Amerika, en werd na
tooneelspeler en blijspelschrijver, geb. 1745 te Luden vrede van 1783 ontslagen. Opnieuw in dienst
debuteerde 1770, moest 1781 op bevel der
getreden 1788, maakte hij 1794 den krijgstocht
politie (waarom weet men niet) Frankrijk verlaten,
tegen Corsica mede, ontving 1796 bevel eene brigade
ging naar Zweden, waar hij voorlezer des konings
over te brengen naar de West-Indian aan sir Ralph
werd, keeide 1789 naar Parijs terug, werd onder
Abercromby, die hem het bewind over St.-Lucie
het keizerrijk leeraar aan het Conservatoire, werd
opdroeg ; doch wegens de ongezondheid van dat
ook lid van het Instituut, en stierf 1811. Een der
eiland moest M. reeds 1797 naar Engeland terugvele kinderen, waarmede M. de wereld verrijkt heeft,
keeren. Nu werd hij naar Ierland gezonden, waar
was de vermaarde mademoiselle Mars.
Monza, bet oude Modoetia of Mogontia, stad in zijne wapenfeiten hem de bevordering tot generaalmajoor verschaften. In 1799 streed bij in Holland.
de lombardische prov. Milaan, aan de Lambro, derdOnder sir Ralph Abercromby maakte hij 1800 den
half uur gaans benoordoosten Milaan, waarmede het
krijgstocht naar Egypte mede, en werd bij zijn tein gemeenschap staat door eenen spoorweg ; 19,000
rugkeer benoemd tot ridder der Bath-orde. In 1808
inw. In de domkerk van Sint-Jan werd, onder andere
werd hij als opperbevelhebber van 10,000 man
reliquien en kostbaarheden, ook de IJzeren kroon der
hulptroepen naar Zweden gezonden, om den koning
oude longobardische koningen bewaard.
Monzingen, spreek uit Montzingen, markt- van dat rijk bij te staan tegen de Russen, Denen en
Franschen ; doch zich over den zweedschen koning
vlek in 't pruis. reg.-district Coblentz, kreis Kreutzte beklagen bebbende, keerde hij met zijn legerkorps
nach ; 1200 inw.; spoorwegstation.
Monzon, stad in de spaansche prov. Huesca, naar Engeland terug, en werd nu als opperbevelhebber der engelsche troepen naar Portugal gezonden,
aan den Cinca, 13 a 14 uren gaans bezuidoosten
rukte in Spanje voorwaarts tot bij Burgos, doch kon
Huesca ; 4700 inw.; sterke citadel.
Moodkee, dorp in noordwestelijk Hindostan, zich niet met de overige korpsen zijner armee tot
een geheel vereenigen, zoodat hij met versnelde
in Radzjpoetana, omstr. 6 mijlen bezuidoosten Femarschen naar Coruna trok, om zich weder in te
rozepoor (Firozpoer) ; 6000 inw.; in 1845 te M. het
schepen. Er was echter voor die inscheping niets in
eerste gevechttusschen de Sikhs en de britsch troepen.
Mook, oudtijds Moldijck, dorp in nederl. Lim- gereedheid ; de Franschen overvielen hem, en in den
bloedigen slag van Coruna (16 Jan. 1809) sneuburg, aan de Maas, 14 uren gaans benoordw. Roervelde hij.
monde ; 650 inw.; de ijsgang in de Maas veroorzaakte
Moore (Thomas), engelsch (iersch) dichter en
groote schade te M. 19 Febr. 1799 en 20 Jan. 1820.
schrijver, geb. 28 Mei 1779 te Dublin, gest. 26 Febr.
Bij dit dorp ligt de vermaarde Mooker-Heide, die
1852 te Sloperton-Cottage in Wilts. Voornaamste
thans echter niet meer, gelijk eertijds, eene dorre,
poetische werken : Latta .Rookh (Londen 1817; dikzandige heidevlakte is. In die vlakte 14 Maart 1574
wijls herdrukt) ; Irish melodies (1817-37); Sacred
de bloedige veldslag, waarbij de Spanjaarden (onder
songs (1816). Wijders verdienen van zijne vele verd'Avila) eene schitterende overwinning bevochten
dienstelijke werken inzonderheid melding : Memoirs
op het Staatsche leger, en waarbij ook de graven
of Lord Edward Fitzgerald (2 dln. Londen 1831) ;
Lodewijk en Hendrik van Nassau sneuvelden. DieTravels of an Irish gentleman (2 dln. Londen 1833);
genen der Staatschen, die door de vlucht aan dit
History of Ireland (4 dln. Londen 1835; dikwijls
bloedblad ontkwamen, hadden daar in zulk eenen
herdrukt). Door lord John Russell zijn uitgegeven
nijpenden angst verkeerd, dat er sedert dien tijd
de Memoirs, journal and correspondence of Thomas
eene zware verwensching opgesloten lag in de woorMoore (4 dln. Londen 1853).
den: .Ik wou dat je op de Mooker-Hei zat".
Mooren, lat. Mauri, ook Maurusii en Mauritani,
Mooltan, engelsche spelling voor Moeltan.
Moons (Magdalena), geb. omstr. 1544 woonde d. i. Mauritaniers. Bij de ouden werden onder dezen
naam enkel verstaan de bewoners van Mauritania. De
te 's-Gravenhage bij Karen broeder, die raadsheer
M. waren een yolk, dat met de Numidiers verwant was,
was bij het Hooge Gerechtshof van Holland. Slechts
en tot den grooten volkerenstam der Berberen behoormet veel moeite liet hare familie zich bewegen toede. Hun naam komt van 't arabische Maghreb, d. i.
stemming te geven tot hare verloving met den
—
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Westelijk gelegen land, daar ze bewesten Muluchas
(Molokath) woonden ; eerst later werden ook M.
genoemd de bewoners van dat gedeelte van Numidie,
dat in Mauritania Cesariensis herschapen werd. In
den Bijbel wordt van de M., zoomede van hun land
(het Moorenland) veelvuldig gewag gemaakt, nI. in
het 0. T.: II Chron. 12:3; 14: 9, 12, 13; 16:8 ;
21:16; Esther 1:1; 8:9; Job 28:19; Ps. 68:32;
87:4; Jezaia 11:11; 18:1; 20:3, 4, 5; 43:3;
45:14; Jerem. 46:9; Ezech. 29:10; 30:4, 5, 9;
38:5; Dan. 11:43; Amos 9:7; Nah. 3:9 ; Zeph.
2:12 ; 3:10; en in het N. T.: Hand. 8:27. — In
de middeleeuwen, na de verovering van Mauritania
door de Mahomedanen, begon met den naam M. ook
uit te breiden tot de uit arabisch en oud-mauritaansch
bloed .gesprotene bevolking van Barbarije, inzonderheid in de steden en in de kuststreken. Zoodoende ging de naarn M. ook over op de met M. vermengde Arabieren, die Spanje veroverden; en sedert
dien tijd vinden wij den naam M. gebezigd als synoniem met Arabieren en Sarraceenen. Intusschen moet
men die namen in de geschiedenis van Spanje niet
verwarren : bet tijdperk der verovering van Spanje
en van bet kalifaat van Cordova is Arabisch ; dat der
Almoravieden, Almohaden en Alhamarieden (van
Granada) is Moorsch. Afstammelingen van de M.
waren de Moriscos, d. i. de M., die, na de omverwerping van de mahomedaansche heerschappij te Granada door Ferdinand den Katholieke, schijnbaar het
Christendom aangenomen hadden; doch die, toen
Filips II hunne volkomene bekeering of algeheele
uitroeiing besloten had, door allerlei verdrukking en
vervolging derwijze tot het uiterste werden gedreven,
dat ze eindelijk in het jaar 1568 in eenen openbaren
opstand kwamen, die eerst 1570 onderdrukt werd,
en ten gevolge waarvan over de 100,000 M. uit Spanje
werden verdreven naar Noord-Afrika. Ile destijds
alsnog in Spanje overgeblevene M. werden 1609 uit
het land gebannen, zoodat het roomsch-katholieke
Spanje toen voor goed van de M. gezuiverd was, op
ettelijke onbeduidende resten na, die zich tot op
den huidigen dag in de gebergten van Granada hebben voorgeplant.
_OOREN.
Moorenland. Zie.em
Moorkerk, of Moorskerke, oude naarn van het
zeeuwsche dorp Groede.
Moors, een verbasterd dialect van het Hiridostani, wordt voornarnelijk door de zeelieden van Bengalen gesproken.
__OERZJED-ABAD.
.e M
Moorshedabad. Zie
Moorslede, stad in de beig. prov. WestVlaanderen, 4 uren gaans benoordoosten Yperen ;
5500 inw.
Moosburg, stad in Beieren, kreis Oberbaiern,
district Treising, aan de Isar ; 2300 inw.
Moose river, rivier in britsch Noord-Amerika,
komt vereenigd met den Abbitibbe in de James-baai,
na een noordwestwaartschen loop van omstreeks
50 mijlen.
Moph. Zie MEMPHIS.
1Vloplahs, of Moplays, ook Mapilas, de afstammelingen van de reeds in de eerste eeuwen na Mahomed naar Indio (inzonderheid naar de kust van
Malabar) verhuisde Arabieren. Ze vormden daar tot
omstreeks de heift der 18e eeuw een bloeiend rijk,
met de residentie Cannanore. Hun geestelijk opperhoofd (de Tangoel) resideert te Ponany.
Mopsucrene, d. i. de Bron van Mopsus, stad
in Cilicia-Campestris, in de nabijheid van Tarsus en
aan den voet van den Taurus. Te M. stierf keizer
Constantius II anno 361.
-

Mopsuestia, d. i. het Altaar van Mopsus, het
tegenwoordige Messis, stad in Cilicia-Campestris, aan
den Pyramus, tusschen Mallus ten Z. en Anazarbus
ten N.; werd verfraaid door Adriaan; was in de 5e
eeuw bisdom ; is de geboortepl. van Theodorus van M.
Mopsus, I) een Lapithe uit CEchalia, zoon van
Ampyx of Ampycus, en van de nimf Chloris, nam als
ziener of wichelaar deel aan den tocht der Argonauten, en stierf aan de gevolgen eener slangenbeet in
Libya, waar hij sedert als afgod vereerd werd, en
een orakel bad. — 2) zoon van Rhacius van Creta
(of van Apollo) bij de profetes Manto, was priester
van Apollo te Clarus, en tevens vermaard als veldheer; met Calchas had hij eenen wedstrijd, om te
toonen wie van beiden bet knapst was in het toekomst-voorspellen, waarbij M. zegevierde (zie CALCHAS). Na zijnen terugkeer uit Troje stichtte hij
Mallus in Cilicie, gezamenlijk met Amphilochus, den
zoon van Amphiaraus; toen de stad gebouwd was,
geraakten zij in twist met elkander, wie er het
hoogste gezag zou uitoefenen, welke twist zoo hoog
liep, dat zij elkander doodstaken (of doodsloegen).
Sedert werd M. te Mallus als halfgod vereerd, en had
daar een beroemd orakel.
Moquegua, stad in 't zuiden van Peru, 19
mijlen bezuidoosteu Arequipa ; 11,000 inw.
Maquis, een stam der half tot beschaving gebrachte Pueblo-Indianen in Nieuw-Mexico, omstreeks
10,000 zielen sterk, waarvan ongeveer de helft in
hunne grootste plaats, nl. Oriva.
Mora, naam van verscheidene steden in Spanje,
o. a. 1) circa 8 uren gaans bezuidoosten Teruel;
4000 inw. — 2) acht uren g. bezuidoosten Toledo;
5000 inw. — 3) M.-de-Ebro, circa 9 uren g. benoorden Tortosa; 3500 inw.; bezochte minerale bron.
Mora, de hoofdstad van Mandara, in MiddelAfrika, pas gesticht in 1814.
Mora (Jose Joaquin de), geb. 1783 te Cadix,
lang rijks-ambtenaar in Chili, Peru en Bolivia, sedert
1856 boliviaansch consul-generaal te Londen, heeft
zich door vele geschriften doen kennen als een verdienstelijk dichter, geschiedschrijver en politicus.
Mora (Joss Maria Luis), schrijver :van Mejico
y sus revoluciones (8 din. Parijs 1836) en Obras
sueltas (2 din. Parijs 1838).
Morabieten. Zie MARABOET en ALMORAVIDEN.
Moradabad, of Morabarl, stad in britsch 0. I.,
aan den Ramganga, 10 mijlen benoordw. Bareili ;
58,000inw.; hoofdplaats van het district M.,gevormd
van het oostelijk gedeelte van Delhi,140 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 1,140,000 zielen.
Moral de Calatrava (El), spaansche stad
in La Mancha, 8 uren gaans bewesten Villanuevade-ios-Infantes ; 5000 inw.
Morales (Luis), spaansch schilder, geb. 1509
te Badajoz, gest. aldaar 1586, werd om zijn talent
bijgenaamd el Divino, d. i. de Goddelijke.
Morales (Ambrosio), spaansch geschiedschrijver, geb, te Cordova 1513, gest. 1590, omhelsde den
geestelijken staat, werd benoemd tot historiograaf
van Filips II, en leverde o. a. een Vervolg op de
kronijk van Ocampo (Aicala 1574-77, alsook de
beschrijving van eene Reis door het koninkrijk
Leon, Galicia en de Asturien.
Morand (P. de), fransch tooneeidichter, geb.
1701 te Arles, gest. 1757. Oeuvres (1751).
Morand (L. L. Ch. A. A., graaf), fransch luitenant-generaal, geb. 1770 te Pontarlier, gest. 1835,
ging 1792 als vrijwilliger in dienst, en Horn op tot
den rang van brigade-generaal. Als zoodanig onderscheidde hij zich bij Austerlitz, waar hij benoemd
-
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werd tot divisie-generaal; bij Eylau, Friedland, Essling en Wagram handhaafde hij zijnen reeds verworvenen roem. In 1812 behoorde hij tot het Groote
leger, en redde een armeekorps bij Dennewitz. In
de Honderd Dagen bekleedde Napoleon hem met
verscheidene gewichtige komrnandementen. Deswege
werd M. onder de tweede Restauratie bij verstek
ter dood veroordeeld, van welk vonnis hij echter
reeds kort daarna eene herziening verkreeg. Na de
omwenteling van 1830 werd hij tot pair benoemd.
Morano, napolit. stad in Calabria citeriore, 4
uren gaans benoordw. Cassano ; 9000 inw.
Moras, stad in 1 fransche dept. Drome, 5 mijlen benoorden Valence; 3000 inw.; voorheen vesting.
Moraschtieten, het geslacht, waartoe de
profeet Micha behoorde ; Jerem. 26 : 18; M
cha 1 : 1.
Morat, duitsch Murten, stad in het zwits. kan-

zetten, die uit Italie waren verdreven door Theoclorik den Groote. In 548 vestigden zich de Slawen
op de oevers der Morawa (March), en stichtten er
het koninkrijk M., dat zich oostwaarts uitstrekte
tot aan den Gran. In 805 schuddeden de Slawen het
juk of van de Awaren en Bohemers, die hen onderworpen hadden, en stelden zich onder het protectoraat van Karel den Groote ; in 870, onder de regeering van Swatopulk of Zwentibold, bevatte het
koninkrijk M., behalve bet tegenwoordige M., tevens
Bohemen, Voigtland, Meissen, de Lausitz, Brandenburg, Pommeren, Silezie en een gedeelte van Panno-

ton (vierdhalf uur gaans benoorden de stad) Freiburg,
op den zuidoever van het 2 uren gaans lange en drie
kwartier gaans breede Meer van M. (duitsch Murtensee) aan den grooten weg van Bern naar Lausanne;
1800 inw. Karel de Stoute, hertog van Burgundie,
werd hier 22 Juni 1476 verslagen door de Zwitsers;
op het slagveld werd van de beenderen der gesneuvelde Burgundiers het vermaarde .Doodsbeenderenmonument van M." opgericht, dat 1798 door de
Franschen vernietigd werd, zijnde in 1822 op dezelfde plaats eene steenen obelisk gezet tot aandenken.
Moratalla, stad in Spanje, ruim 8 mijlen benoordw. Murcia ; 8500 inw.
Moratin (Nicol. Fernandez de), spaansch dichter, geb. 20 Juli 1737 te Madrid, gest. aldaar 11
Mei 1780. Obras sueltas (Barcelona 1821 ; Londen
1825). — M. (Leandro Fernandez de), zoon van
den vorige, geb. 10 Maart 1760 te Madrid, een der
beroemdste hedendaagsche dramatische dichters, die
Spanje noemen kan, was tijdens den inval der Franschen directeur der koninkl. bibliotheek te Madrid,
sloot zich aan Napoleon aan, zag zich later deswege
genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de vlucht, nam
de wijk naar Frankrijk, en stierf als balling te Parijs
21 Juni 1828. Van zijne blijspelen, alsook van zijne
Lierdichten, hebben ontelbare edition het licht gezien;
en ook in vele tales zijn de meeste overgezet. Eene
verzameling van zijne Obras poetical bezorgde hij
zelf (3 dln. Parijs 1825 ; 2e druk 1826). In de editie
zijner Obras completas (6 dln. Madrid 1830-31) is
ook opgenomen zijne Geschiedenis van den oorsprong
van het Spaansche tooneel.
Moratsja, Moratscha, rivier in het westen van
europ. Turkije, ontspringt op den Dormitor in de
Dinarische Alpen, doorstroomt bet oostgedeeite van
Montenegro, en ontlast zich in het meer van Scutari.
Morava. Zie MORAWA.
Moravie, lat. Moravia, duitsch Mahren, in de
landtaal Morawa, sedert 1526 een kroonland der
Oostenrijksche monarchic, grenst ten 0. aan Bohemen, waarvan het gescheiden is door het zoogenaamde Moravische gebergte, ten W. aan Hongarije,
waarvan de Carpaten het scheiden, ten Z. aan Silezie,
dat van M. gescheiden is door de Sudeten, en ten
N. aan Oostenrijk. De voornaamste rivier van M. is
de March ; de hoofdstad is Brunn ; M. is circa 404
vierk. mijlen groot, en heeft 1,870,000 bewoners,
meerendeels Slawen van den czechischen stam (op
omstr. 484,000 Duitschers na). Ten tijde der Romeinen was M. bewoond door de Quaden en Marcomannen ; vervolgens werd bet de woonplaats der
Rugiers (naar wie het een korten tijd Rugiland
heette) , daarna kwamen zich de Herulen er neder
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nie en van Dalmatie ; na den dood van Zwentibold
spatte dit rijk ten deele uiteen, en werd geheel en
al te niet gedaan door de Hongaren (908).Doch eene
eeuw later (1029) werden de Moraviers onderhoorig
aan Bohemen ; en toen dit een koninkrijk was geworden, werd M. (1197) een daaraan onderhoorig
markgraafschap M., met een eigen moravisch hof
en moravische hofbeambten. Sedert dien tijd bleef
het met Bohemen verbonden ; wel kwam bet in de
14e eeuw onder bet gezag van het Luxemburgsche
huis, dock behoorde reeds lang weder tot Bohemen,
toen het 1526 daarmede aan het Oostenrijksche
huis kwam. Bij de rijks-constitutie van 1849 word
het verklaard tot een kroonland der Oostenrijksche
monarchic.
Moravische Brooders, of Bo h eemsche
Broeders, doordien ze in de tijden der vervolging
hun verblijf onder den grond hielden, ook wel genoemd
Grubenheimer, d. i. Holbewoners, een christenkerkgenootschap, dat omstreeks 1450 ontstond uit
de strenge Hussieten te Praag, die izich afscheidden
van de Calixtijnen, welke de zoogenaamde Compactaten (d. i. de vredesvoorstellen van het Concilie
an Dazel) van 30 Nov. 1433 aangenomen hadden.
De M. ❑ amen 1453 de wijk naar de grenzen van
Silezie en Moravie, en vonden daar een toevluchtsoord op de landgoederen van den stadhouder George
Podiebrad. Hier vormdeu zij sedert 1457, onder hun
geestelijken herder Michael Bradacz, afzonderlijke
gemeenten, en noemden zich .Broeders der Wet
Christi" of .Unieteitsbroeders". Hunne geloofsleer
en gemeente-inrichting ontleenden zij uitsluitend
aan den Bijbel. Zij verwierpen de heiligen-vereering,
zoomede de prelaten der Roomsche Kerk, en wilden
niets anders wezen dan leden der alleenzaligmakende
Kerk. De lidniaten hunner gemeente werden onderscheiden in beginners, vorderenden, en volmaakten.
Hunne strenge kerkelijke tucht werd gebandhaafd
door bisschoppen, senioren en consenioren, presbyters of predikers, diakenen, mdilen en akolutben.
Hunne eerste bisschoppen ontvingen de wijding van
Waldenzer-bisschoppen. Daar zij alle krijgsdienst
weigerden, werden hun al hunne kerken afgenomen.
In 1548 verhuisden duizend leden der Uniteit naar
Polen en Pruisen ; de achterblijvenden hadden hunnen hoofdzetel te Fulnek in Moravie. In den I)ertigjarigen oorlog vluchtte hun bisschop Comenius naar
Polen, terwijl zij zelven slechts in het geheim bleven
voortbestaan. De broeders, die 1721 de wijk names
naar de Lausitz, vonden daar veiligheid en gewetensvrijheid to Berthelsdorf, bij graaf Zinzendorfr,
die de beschermheer en bet hoofd werd van de vernieuwde Broeder-gemeente. Zie HERRNHUT.
MOraWa, 1) de siawische naam van de March
in Moravie. — 2) de oude Margus, rivier in europ.
Turkije, ontstaat uit de vereeniging van de Bulgaarsche M. met de Servische M., doorstroomt Servie,
wordt bij Tjuprija bevaarbaar, en valt, na 45 mijlen
loop, bij het vervallene fort Kulich in den Donau.
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Moray

Moray, schotsch graafschap. Zie ELGIN.
Morbeeque, 1) stad in 't fransche dept. Nord,
I uur gaans beznidw. Hazebrouck ; 4500 inw.
belgische stad ; zie MOERBEBE.
—2)
Morbegno, marktvlek in Lombardijd, aan de
Adda, 5 uren gaans bezuidoosten Chiavenna ; 3200
inwoners.
Morben, duitsche naamsvorm van Morbegno.
N[Orbihatl, departement van Frankrijk, in het
noordwesten, gevormd nit een gedeelte van bet oude
Bretagne, is circa 124 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 487,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen (Vannes, Lorient, Ploermel, Pontivy), en
heeft tot hoofdplaats Vannes.
Morbonia, bij de Romeinen de godin der
ziekten en besmettingen.
Morchansk, fransche spelling voor Morsjansk.
Mordechai, 1) een van de hoofden der wederkeerenden uit Babel; Ezra 2: 2 ; Neh. 7: 7. — 2) de
oom van koningin Esther (zie ESTHER), vooral bekend door de geschiedenis van Haman; zie in het
0. T. het Boek Esther.
Mordelles; stad in bet fransche dept. IlleVilaine, aan den Meu, ruim 3 uren gaans bezuidw.
Rennes ; 2400 inw.
Mordtmann (A. D.), duitsch orientalist, geb.
11 Febr. 1811 te Hamburg, ging in 't laatst van
1845 als gezantschapssecretaris near Constantinopel,
was daar van Nov. 1847 tot einde Juni 1859 zaakgelastigde der Hanze-steden, en is sedert in Turkije
genaturaliseerd en lid van de rechtbank van koophandel te Constantinopel. Grondig kenner van de
nieuwe talen en letterkunde van Voor-Azie, kent M.
daarvan evenzeer de geschiedenis en de oudheidkunde. Behalve eene duitsche overzetting der arabische Geographie van Istakhri (Hamburg 1845) gaf

hij reeds in het licht : Belagerung and Eroberung von
(Stuttgart 1858) en Die Amazonen
(Hanover 1862). Hoogstverdienstelijk heeft M. zich
bovendien gemaakt door de verklaring van Pehlewimunten, door tie ontcijfering van Keil-opschriften
der tweede soort, en door zijne belangrijke studien
over de oude geographie en taalkunde (het Phrygisch) van Klein-Azie : de meeste opstellen daarover
zijn opgenomen in het 'Zeitschrift der Deutschen
morgenland. Gesellschaft" en in de Verslagen (of
.Sitzungsberichten") der beiersche akademie.
Morduans, hetzelfde yolk als Mordwinen.
Mordwinen, of Mordwa, een aan de Russen
onderworpen yolk, dat met de Tsjeremissen en
Tsjoewasjen den bulgaarschen tak in de oegrische
(ugrische) groep van den finschen volksstam vormt.
De M. bewonen het russ. gouvt. Kazan en de omliggende landstreken, en zijn ongeveer 480,000 zielen stork. Eene spraakkunst van hunne taal schreef
Ahlquist (Petersburg 1862).
More, een heuvel of berg van het Gilboagebergte ; Richt. 7: 1.
More, de eigenaar van een eikenbosch ; Gen 12:
6 ; Dent. 11 : 30.
More (Thomas). Zie Menus.
More (miss Hannah), engelsch schrijfster van
godsdienstig gekleurde tooneelstukken en romans,
geb. 2 Febr. 1745 te Stapleton, gest. 7 Sept. 1833
to Clifton. Complete works (1 1 dln.).
Morea, de mole Peloponnesus, schiereiland, dat
het zuiderdeel van Griekenland vormt, en door de
landengte van Corinthe verbonden is met Hellas;
het heat de lonische Zee ten W., den Archipel ten
O., de Middellandsche Zee ten Z. en de Golf van
Corinthe ten N.; het vornit thans vijf provincien van
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MONAD
het koninkrijk Griekenland, nl.: Argolis, Aehaia etl
Elis, Arcadia, MesseniCLaconie. De naam M. is aan
dit landschap gegeven op Frond van de verbazende
menigte moerbeziebooman (morus), waarmede het
in de 6e eeuw als overdekt was. Na lang onafhankelijk geweest te zijn (onder den naam van Peloponnesus), en vervolgens deel uitgemaakt te hebben eerst
van het Romeinsche rijk, daarna van het Oosterschrom. rijk, werd M. na de verovering van Constantinopel (1204) bezeten door de Franschen, na hen
door de Venetianen, kwam tusschen 1463 en 1479
bijna geheel in het bezit der Turken, aan wie het
1687 weder ontweldigd werd door de Venetianen,
die het echter opnieuw verloren 1715, waarna het
bij den vrede van Passarowitz (1718) voor goed afgestaan werd aan de Porte. De Turken maakten er
een ejalet of pachalik van, Tripolitza genaamd, ingedeeld in 19 wojwodeschappen of kantons, behalve
Maim, dat feitelijk onafhankelijk was (zie MAINA).
In den vrijheidsoorlog had M. ontzettend te lijden
van de Turken en van de Egyptenaren. Eindelijk
kwam 1828 eene fransche expeditie, onder de beve.
len van generaal Maison, de Egyptenaren uit at de
vestingen des lands verdrijven, en verschafte aan M.
zijne onafhankelijkheid. Op de noordkust van M.,
aan den ingang der golf van Lepanto, derdhalf uur
gaans benoordoosten Patras en tegenover het Kasteel
van Roemelie, ligt het Kasteel van Morea, welke
sterkte, in 1482 aangelegd door Bajazet II, in 1828
bet eerste punt was, dat door de Franschen werd
veroverd.
Bloreac, stad in het fransche dept. Morbihan,
4 a 5 uren gaans bezuidoosten Pontivy ; 3600 inw.
Moreau (Jacob Nicolas), fransch schrijver, geb.
1717 te St.-Florentin, gest. 1803, was tot aan de
fransche omwenteling bibliothecaris der koningin
en historiograaf van Frankrijk. Van zijne geschriften
noemen wij enkel : Observateur hollandais (1755—
59), eene snort van staatkundig tijdschrift in den
vorm van brieven ; Mdmoires pour servir a l'histoire
des Cacouas (1757), door welk werk hij zich den
haat der philosofen op den hats haalde.
Moreau (Jean Victor), een der grootste generaals van de Fransche republiek, geb. 11 Aug. 1761
te Morlaix, waar zijn vader advocaat was, had insgelijks de rechten gestudeerd, teen hij 1792 aan het
hoofd geplaatst werd van een bataillon vrijwilligers;
1793 was hij reeds brigade-generaal, 1794 divisiegeneraal. Under Pichegru kommandeerde hij Coen
het Noorderleger, waarvan hij reeds spoedig opperbevelhebber werd. Vervolgens aan het hoofd van de
Rijn-en-Moezel-armee geplaatst (1796), deed hij
tweemaal op meesterlijke wijze den overtocht over
den Rijn, en versloeg aartshertog Karel, die dus genoodzaakt werd terug to trekken naar den Donau ;
dock no reeds spoedig stuitende op eenen veel te
overmachtigen vijand, bewerkstelligde M. dien meesterlijken terugtocht, die alleen en op zich zelven
voldoende zou wezen om zijnen naam to vereeuwigen. Niettemin word hij nu, verdacht van met pi_
chegru in verstandhouding to staan, door het Directoire op hrenkende wijze van zijn kommando outhem ; doch reeds in 1798 benoemd tot inspecteurgeneraal, word hij 1799 aan bet hoofd geplaatst van
de armee in Italie, waar hij de zaken in eenen hachlijken toestand vond, en zich bijna uitsluitend moest
bepalen tot eene verdedigende bonding, in stede
van aanvallenderwijze te kunnen handelen. Bij Novi
redde hij de fransche armee, na den dood van Joubert. In 1800 opnieuw tot opperbevelhehber van het
Iiijnleger benocrnd, behaalde Iiij verscheidene over-
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winningen op de Oostenrijkers, drong generaal Kra) ,
terug tot over den Donau, bevocht daar nog de beslissende overwinning bij Hochstedt, en teekende 15
Juli de wapenschorsing van Parsdorf. Na de hervatting van de vijandelijkheden behaalde hij de schitterende overwinning bij Hohenlinden, en rukte op
Weenen aan, dat spoedig in zijne macht zou geweest
zijn, ware niet 25 Dec. met aartshertog Karel de
wapenstilstand van Steyer tot stand gekomen, die
gevolgd werd door den vrede van Luneville (1801).
Intusschen begon de Eerste consul (Bonaparte), in
M. eene grootheid te voorzien, die hem vroeg of laat

Morena (Sierra-), een der voornaamste bergketenen van het Pyreneesche schiereiland, op de
grens van Castilie en Andalusia, vormt de waterscheiding tusschen de Guadiana en den Guadalquivir,
en verheft zich in bet Calatrave?o-gebergte tot 3000
vt. Under de regeering van Karel lII werd de Sierra-M.
(1767 en v.) gecoloniseerd door Olavidd, die vreemdelingen derwaarts trok, om zich daar te vestigen,
hetgeen vooral het geval werd met Duitschers en
Zwitsers; en het geheele district, over hetwelk die
kolonisten verspreid werden, ontving den naam van
Kolonien der Sierra-M.: de voornaamste steden er
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van zijn Carolina en Carlota. Hoewel die nederzetgevaarlijk konde worden ; en M. van zijnen kant betingen na den val van minister Aranda eer tegengon meer en meer misnoegd te worden over Bonagewerkt zijn dan wel begunstigd door het spaansche
parte, zoodat hij tegen hem betrekkingen aanknoopte
gouvernement, hebben ze niettemin aan die eertijds
met Pichegru en met George Cadoudal. Doch 15
woeste landstreek een geheel ander aanzien gegeven.
Febr. 1804 werd M. deswege in hechtenis genomen,
Morescheth Gaths, Termeld Micha 1: 14.
en na een allerbelangrijkst proces veroordeeld tot 2
Moret, stad in 't fransche dept. Seine-Marne,
jaren gevangenisstraf, welk vonnis gewijzigd werd
aan den Loing, derdhalf uur gaans bezuidoosten
in verbanning naar de Vereenigde Staten van NoordFontainebleau ; 2000 inw.; in de 8e eeuw werd bier
Amerika, waar M. zich in 1805 ging vestigen te
een concilie gehouden ; van 1420 tot 1430 was M.
Moresville bij Trenton in Nieuw-Jersey. her ontin handen der Engelschen ; het werd versterkt door
ving M. schitterende aanbiedingen van den keizer
Karel VII; oudtijds was M. de titel van een graafvan Rusland, welke aan M. de gelegenheid openden
schap.
om zich op Napoleon te wreken. Hij kwam 1813
Moret (Antoine de Bourbon, graaf van), nanear Europa, begaf zich naar Praag, beraamde daar
tuurlijke zoon van Hendrik 1V en Jacqueline de Beuil,
met keizer Alexander het plan tot den veldtocht, en
gravin van Moret, geb. 1607, koos de partij van Gasin de uniform van russisch generaal vergezelde hij
ton, hertog van Orleans, organiseerde troepen voor
zijnen nieuwen meester naar bet hoofdkwartier der
hem in Languedoc, en sneuvelde in 't gevecht bij
GealliCerden te Dresden. Doch nauwlijks was hij hier
Castelnaudary, waarin de hertog van Montmorency
aangekomen, of, aan de zijde van Alexander, werd hij
gevangen genomen werd (1632). Volgens sommigen
op de hoogte bij Racknitz door een franschen kanonechter is M., van zijne wonders hersteld, capucijner
kogel getroffen, die hem de beide beenen afschoot
monnik geworden onder den naam van Jean Baptiste,
(26 Aug. 1813), ten gevolge waarvan hij eenige daen verkoos tot aan zijnen dood onbekend te blijven.
gen later (2 Sept.) te Laun overleed. Zijne voeten
werden op de hoogte bij Racknitz begraven, waar
Moreto y Cabana (don Augustin), spaansch
blijspeldichter, tijdgenoot van Calderon, gest. 28
1814 door den russischen prins Repnin een gedenkOct. 1668 als rector van het bospitaal del Refugio te
teeken ter eene van M. opgericht werd ; M.'s lijk
Loclewijk n V iii iiet
Toledo. Zijne Comedias (3 dln. Valencia 1676-1703)
werd bijgezet te Petersburg ;
zijn ook opgenomen in dl. 4 van Baudry's Tresor du
in 1819 te Parijs een monument ter gedachtenis van
theatre espagnol (Parijs 1838); daaronder bevindt
M. oprichten.
Moree, I) fransche naamsvorm voor Morea. — zich : El desden con el desden, een der vier klassieke
stukken van het oud spaansche tooneel.
2) vlek in 't fransche dept. Loir-Cher, ruim 4 uren
Moretta, marktvlek in Sardinia, ruim 8 uren
gaans benoordoosten Vendome ; 1000 inw.
gaans bewesten Coni, aan de samenvloeiing van Po
Morella, 1) het oude Bisgarri, stad in Spanje,
en Vraita ; 5000 inw.
15 uren gaans benoorden Valencia ; 5000 inw.; sterke
citadel ; heeft eene belangrijke rol gespeeld in al de
Moreuil, stad in 't fransche dept. Somme, 4
oorlogen en omwentelingen van Spanje. — 2) hoofduren gaans benoordw. Montdidier ; 2000 inw.
Morey, of Morez, marktvlek in 't fransche dept.
stad van den Mexicaanschen staat Mechoacan ; 22.000
Jura, 7 uren gaans benoordoosten St.-Claude; 3500
inw.; werd 1536 door Cristoval de Olid gesticht oninwoners.
der den naam van Valladolid de Mechoacan.
Morellet (Andre), fransch letterkundige, tot
Morg ab, lat. MargUs, rivier in Azie, ontspringt
de Encyclopedisten :behoorende, geb. 7 Maart 1727
op de grensscheiding van Khorassan en het khanaat
te Lyon, gest. 12 Jan. 1819 te Parijs. Wij zullen
Balk, loopt eerst naar bet W. Z. W., dan naar bet
N. W., besproeit Khorassan, en ontlast zich volgens
enkel van hem noemen : Melanges de litterature et de
sommigen in den Dzjihon, volgens anderen in het
philosophic du 18me siècle (4 dln. Parijs 1818); en
meer Badakandir.
zijne rijk aan inhoud zijnde Memoires inddits (uitgeg.
door graaf ROderer, 2 dln. Parijs 1821).
Morgagni (Giovanni Battista), ital. ontleedMorelli (Giacomo), bibliograaf, geb. 14 April
kundige, geb. 25 Febr. 1682 te Forli, sedert 1712
1745 te Venetia, bibliothecaris der Marcus-biblioprof. der anatomie te Padua, gest. 5 Nov. 1771.
Voornaamste werk: De sedibus et causis morborum
theek, gest. 5 Mei 1819. Inzonderheid melding verdient van M.: Bibliotheca manuscriptorum Grcecorum per anatomen indagatis (2 dln. Venetic' 1761 ; nieuwste editie 6 dln. Leipzig 1827-29), waardoor hij
et Latinorum (Bassano 1802),
den grond legde tot de patbologische anatomic.
Morelly, fransch socialist uit de 18e eeuw,
zoon van een ambtenaar te Vitry-le-Francais, maakte
Morgan (Henri), aanvoerder van engelsche flivooral naam door zijne geschriften : Le Prince (2 dln.
bustiers, geb. in het land van Wallis, verwierf de
Amst. 1751); Basiliade, een staatk. roman, naar het
vriendschap van den ouden flibustier Mansfield, die
heet gedrukt te Messina (1753); en Le code de la
hem tot zijn vice-admiraal benoemde, en kort daarna
nature (Amst. 1755), zijnde dit laatste het voorstierf (1668). Met 12 vaartuigen, bemand met 700
naamste werk der socialistische litteratuur van de
koppen, tastte M. eerst eene stad op Cuba aan, en
vorige eeuw.
liet zich daar eene zware som als brandschatting be—
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talen ; stormenderhand veroverde hij Porto-Bello, en
vernielde het fort van Maracaibo. Vervolgens begat
hij zich naar Jamaica (1669), met het voornemen
om van hetgeen hij thans rijk was stil te gaan leven ;
doch reeds in 't volgende jaar stak hij andermaal in
zee met eene vloot van 37 schepen, deed eenen
strooptocht langs de kusten van Nicaragua, rukte
met 1300 man op Panama aan (1671), bemachtigde
die stad en stak haar in brand, en handelde op dezelfde barbaarsche manier met Porte-Bello. De koning van Engeland maakte aan die verwoestingen
een einde, door met Spanje vrede te sluiten. Na
zich in Europa wegens zijne handelwijze verantwoord te hebben, keerde M. naar Jamaica terug, trad
daar in het huwelijk, en sleet er zijne overige levensdagen rustig.
Morgan (Sidney, lady), engelsch schrijfster,
geb. 1778 te Dublin, dochter van den tooneelspeler
Owenson, trad in den echt met den geneesheer sir
Charles Morgan, deed met haren echtgenoot vele
reizen, en vestigde zich na zijnen dood (28 Aug.
1843) in de nabijheid van Londen. Zij stierf 13
April 1859. Hare.voornaamste werken zijn de talentvoile schilderingen France (2 dln. Londen 1817) en
Italy (2 dln. Londen 1821); de roman The O'Briens
and O'Flahertys (Londen 1827); France in 1829
(Londen 1830); The princess or the beguine (Londen 1835); Wild Irish girl (2e druk Londen 1847).
Morgana, eene fee, zuster van koning Arthur
(Anus), leerling van den toovenaar Merlin, en versmade minnares van Lancelot. Haar naam is een
celtisch woord, dat .Witte vrouw" beteekent. Zij
speelt eene groote rol in de ridderromaus. In het
Napelsche is nog ten huidigen dage onder het yolk
het geloof vrij algemeen, dat de lichtweerkaatsingsphenomenen, die in deze streek der Middell. Zee
zoo dikwijls worden waargenomen, het werk zijn
van deze fee, waarom ze dan ook Fata-morgana ge-

noemd worden.
Morgarten, berg in Zwitserland, tusschen de
kantons Schwytz en Zug, aan eene zijde afhellende
naar het meer Egeri. In den bergpas van M. bevochten 1300 Zwitsers uit Schwytz, Uri en Unterwalden
eene schitterende overwinning (1315) op 20,000
Oostenrijkers, aangevoerd door aartshertog Leopold.
De Franschen behaalden hier de overwinning op de
Zwitsers (1798) en op de Oostenrijkers (1799).
Morges, duitsch Morsee, stad in het zwitsersche kanton Waadt, aan eene bocht van bet meer
van Geneve, 3 uren g. bezuidw. Lausanne ; 3600 inw.
Zie -mMEG-AB.
i A
Morghab, rivier in
Morha, friesch dorp. Zie MORRA.
Morhange, stad in 't fransche Moezel-dept.,
5 mijlen bezuidw. Sarreguemines ; 2000 inw.
Morhof (Daniel George), duitsch philoloog,
gab. 6 Febr. 1639 te Wismar, sedert 1666 professor
te Kiel, gest. 30 Juni 1691 (op reis zijnde) te Lubeck. Voornaamste werken : Polyhistor (Lubeck
1688 ; 4e druk 2 dln. 1747) ; Unterricht von der
deutschen Sprache and Poesie (Kiel 1682; 3e druk
Lubeck en Leipzig 1718).
Moria, de berg, waar Abraham zijnen zoon
Isaac ging offerers (Gen. 22:2), en waar Salomon
den tempel liet bouwen (II Chron. 3 : 1).
Morino (don Pablo), graaf van Cartagena en
markies de la Puerta, spaansch generaal, geb. 1777
te Fuente-de-Malva, prov. Toro, onderscheidde zich
in den oorlog tegen de Franschen, droeg veel bij tot
de overwinning van Arroyo de Molinos in 1812, was
een der eersten, die Ferdinand VII erkenden als koning, werd 1814 nitgezonden tegen de opstandelin-
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gen van Venezuela en Nieuw-Granada, nam Cartagena
in, na den heldhaftigsten tegenstand der bevolking,en
deed zijn intocht in Santa-Fe, wear hij zich geducht
maakte door zijne maatregelen van strengheid en
despotismus. Hij maakte zich gereed om Peru en
Buenos-Ayres te gaan overweldigen, toen Bolivar,
bijgestaan door Pethion, opnieuw den oorlog begon
(1817). Verscheidene malen door Bolivar geslagen,
herstelde M. telkens de geledene verliezen, behaalde
in den veldtocht van 1818 eenige voordeelen, doch
leed 1819 in den slag bij Boyaca duchtig de nederlaag, sloot met Bolivar 26 Nov. 1820 den wapenstilstand van Truxillo, en kwam te Madrid terug, nadat
in Spanje de omwenteling uitgebroken was. In den
veldtocht van 1823 speelde hij eene dubbelzinnige
rol als kapitein-generaal van Galicie, met welke
waardigheid hij zich bekleed zag door de Cortes.
Zijne houding ter begunstiging van de royalisten werd
door Ferdinand VII slecht beloond ; na diens dood
was hij nog eenigen tijd bevelhebber der Christinos
tegen don Carlos, nam toen de wijk naar Frankrijk
(1834) en stierf daar 1842.
Morimond beroemde Cistercienser abdij in
Champagne (Bassigny), in de diocese van Langres,
was gesticht 1115, had meer dan honderd kloosters
onder zich, en bovendien de vijf militaire orden van
Spanje, nl. Calatrava-, Alcantara-, Montesa, Avisen Christus-orde.
Morin, twee rivieren in Frankrijk I) Grand-M.,
ontspringt ten W. van Sezanne (dept. Marne), en
valt bij Conde in de Marne, na 13 mijlen loop. —
2) Petit-M., ontspringt bij Ecouy (dept. Marne),
loopt langs Montmirail, en valt bij La-Ferte-sousJouarre in de Marne, na 8 mijlen loop.
Morini, gallisch yolk. Zie MOR!JNEN.
Morintay, een der Moluksche eilanden.
Moris (inns), bijgenaamd Atticista, grieksch
taalgeleerde in de 2e eeuw na Chr., schreef een
Lexicon Atticum, het best uitgegeven door Koch
(2 dln. Leipzig 1830-31) en door Bekker (met
Harpokration, Berlijn 1833).
Moriscos. Zie in 't art. MOOREN.
Morison (Robert), engelsch kruidkundige, geb.
1620 te Aberdeen, bracht een geruimen tijd in Frankrijk door, was daar gedurende 10 jaren directeur
van den tuin van Gaston, hertog van Orleans, te
Blois, werd door Karel II in Engeland aangesteld als
directeur der koninkl. tuinen, omstr. 1670 prof.
der kruidkunde aan de universiteit van Oxford, en
stierf 1683.
Moritja, of Alor, de zeeengte tusschen het
eiland Ombaai (nederl. O. I.) en het noordelijker
gelegen eiland Timor.
Moritz, duitsche naamsvorm voor Maurits.
Moritzburg, koninklijk saksisch jachtkasteel,
3 uren gaans van Dresden, in het Friedwald, heette
in de 18e eeuw Dianenburg. Het word aangelegd
1542 door keurvorst Maurits, word 1589 onder
Christiaan I voltooid, was onder August II en August
III het tooneel van schitterende jachtpartijen en
prachtige feestenAlet nieuwe kasteel, in de nabijheid
van het park, ligt aan den grooten vijver, die ruins
een nur gaans in omtrek heeft, en is gebouwd 1769.
Morlaas, stad in 't fransche dept. BassesPyrenees, derdhalf nor gaans benoordoosten Pau;
1800 inw.; was in de 9e eeuw de hoofdstad van het
vicomte Beam.
Morlacca, duitsch Vellebith, het land der
Morlaken of Morlachen, die in ' t Slawisch Primorci
heeten en in hunne eigene taal (die een dialect van
het Servisch is) Wlassi of Moro-Wlassi, zijnde een
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dapper yolk, dat echter nog zeer weinig in beschade nieuwerwetsche Mozes met zijn adjudant Hiram
ving is gevorderd, doch kloeke zeelieden levert, die
eenen vrij grooten aanhang. Hij vertaalde bet van
de kern uitmaken van de oostenrijksche marine; ze
God ontvangene hieroglyphen-schrift, en gaf die vertaling in 1830 in het licht onder dezen titel: Book
bewonen het bergachtige kustland langs de Adriaof the Mormons (in bet Duitsch overgezet door John
tische Zee, tusschen Dalmatia en Croatia ; hunne
voornaamste steden zijn Carlopago en Zengg. De Taylor Das Buch Mormon, Hamburg 1832). Dit geschrift is eigenlijk niets anders dan een werkje, geStraat van M. is de ruim eene halve mij1 breedte
schreven door zekeren geestelijke, met name Salomon
hebbende zeeengte, waardoor de illyrische en dalmatische eilanden Veglia, Arbe en Pago gescheiden
Spaulding (gestorven 1816), die daarin in bijbelstijl
worden van het wasteland.
verhaalt hoe in den overouden tijd eene volkplanting
Morlaix, of Morlais, in 't Bretonsch Montroules, uit Judea zich is komen nederzetten in Amerika ;
stad in 't fransche dept.Finisterre, aan de uitwatering
verder vertelt hij daarin, dat Jezus Christus, na
van den Jarlot en den Kesfient, die te zamen de
zijne verrijzenis uit het graf, het Evangelie is gaan
haven van M. vormen, ligt 7 mijlen ten 0. N. 0. van
verkondigen in Amerika, en dat een vrome Christen,
Brest, heeft 13,000 inw. en een sterk kasteel, dat met name Mormon, 330 jaren na Christus' geboorte gezorgd heeft voor de instandhouding van het
de reede bestrijkt, en is de geboorteplaats van Moreau. Het is eene zeer oude stad, die tang een twistChristendom ; zijn zoon, Moroni genaamd, voltooide
den Mormonen-bijbel (omstr. 420). Volgens dien
appel was tusschen de prinsen van Leon en de herBijbel zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika
togen van Bretagne ; in 1374 door de Engelschen
bemachtigd, doch door de bewoners zelven weder afstammelingen geweest van de Hebreers ; zij leeren
vrijgemaakt, kwam M. 1381 terug aan den hertog
dat de Doop vernieuwd moet worden aan de volwasvan Bretagne; veel leed M. in de oorlogen der Ligue,
seven, en verlangen, dat dit geschiede door algeen 1594 gaf het zich aan Hendrik IV.
heele indompeling in stroomend water. De M. leven
in veelwijverij. — In 1830 vertrok Joe Smith met
Morlaken. Zie MORLACCA.

Morlaquie, fransche naamsvorm voorMorlacca.
Morlot (Francois Nicolas Madeleine), aartsbisschop van Parijs, geb. 28 Dec. 1795 te Langres, werd
1839 bisschop van Orleans, 1842 aartsbisschop van
Tours, 1853 kardinaal, en 1857 aartsbisschop van
Parijs. Als kardinaal en als lid van den franschen
senaat nam hij zeer werkdadig deel aan den loop
der staatkunde in Frankrijk, en verstond de bijzondere kunst, um zoowel met Rome als met de Tuilerien op eenen goeden voet te blijven. Hij stierf 27
Dec. 1862.
Mormanno, napolit. stad in Calabria citeriore,
uren gaans benoordw. Cassano; 6000 inw.
Mormant, stadje in 't fransche dept. SeineMarne, ruim 4 uren gaans benoordoosten Melun ;
1200 inw.
Mormoiron, stadje in 't fransche dept. Vaucluse, 3 uren gaans beoosten Carpentras ; 1700 inw.

zijn broeder .Hiram en verderen aanhang uit den staat
New-York, en vestigde zich in de nabijheid van Independence in den staat Missouri ; doch hunne aanhoudende twisten met de leden van andere kerkgenootschappen hadden ten gevolge, dat de M.reeds in
1838 uit Missouri werden verdreven. Nu namen zij
de wijk naar Illinois, waar ze in 1839 aan den Mississippi eene nieuwe stad begonnen te stichten onder
den naam van Nauvoo, d. i. de Schoone ; doch ook
hier gaven zij door de toepassing van hunne leer
reeds spoedig aanstoot en aanleiding tot ongeregeldheden : Joe Smith en zijn broeder Hiram werden in
hechtenis genomen en in de gevangenis te Carthago
gebracht, waar beiden 27 Juni 1844 door een zwerm
razend gepeupel vermoord werden. Tot opvolger van
Joe Smith, dat wil zeggen tot tweeden profeet der
M., werd verkoren BRIGHAM-YOUNG (zie dat art., dl. I,
bladz. 576), die de verhuizing der M. bestuurde,
Mormon City, of Stad aan het Groote Zout- toen ze 1846 zich genoodzaakt zagen Illinois te vermeer. Zie MORMONEN.
laten. In 1847 bereikten zij het dal van het Groote
Mormonen, of Heiligen van den Jongsten Zoutmeer, waar ze eenen priesterstaat vormden, die
Dag (Latter Day Saints) eene godsdienst-secte, in
thans eene bevolking telt van omstr. 60,000 zielen,
1827 in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
en reeds sedert 1850 als territorium Utah erkend
gesticht door Joe (of Jozef) Smith, geboren 1805 te
is (zie UTAH). Hunne zendelingen of missionarissen,
Sharon in den staat Vermont, later met zijne familie
die zich vApostelen der heiligen" noemen, zijn sedert
verhuisd naar Palmyra, in het noorderdeel van den
dien tijd ijverig in de weer geweest om proselieten
staat New-York. Even als alle bekwame volksbedriete maken, vooral in Groot-Britannia en Ierland,
gers, begreep hij, dat er geen beter middel was om zoomede in Frankrijk, Denemarken en Noorwegen,
opgang te maken, dan stoutweg gebruik te maken
in 1866 ook een oogenblik in de Nederlanden (o. a.
van dezelfde togen, waarmede reeds zoovele groote
te Gorinchem), wijders in Azle, in Afrika en op de
mannen voor hem er in geslaagd zijn, hervormers
Zuidzee-eilanden ; en daar er altijd menschen gete worden van de godsdienstige begrippen der mevonden worden, die zich tot het een of tot het ander
nigte en stichters van eene nieuwe leer. Hij begon
willen laten bekeeren, zijn ook de zendelingen der M.
dus met te verkondigen, dat hij 22 Sept. 1827 in
reeds menigmaal in hunne zendingstaak naar wensch
eene eenzame grot bezocht was door een engei, die
geslaagd, en hebben reeds verscheidene nieuw-bedoor God uit den hemel tot hem gezonden was, om
keerden naar het Mormonenland overgebracht.
hem twee snetalen platen ter hand te stellen, volgeMornant, stad in 't fransche dept. Rhone, 4 a
schreven met hieroglyphen, terwiji meteen de Heilige
5 uren gaans bezuidw. Lyon ; 2500 inw.
geest op hem gekomen was, om hem in staat te stelMornay (Philippe de), heer van Plessis-Marly,
len dat hieroglyphen-schrift te ontcijferen. Men ziet
geb. 5 Nov. 1549 te Buhy in Normandie, werd, hoehet, eene parodie op de geschiedenis van Mozes met
wel zijn vader roomseh-katholiek was, door zijne
de twee steenen tafelen; ook liet Joe Smith zich ter
moeder heimelijk opgevoed in de protestantsche
kerkleer, die hij na zijns waders dood (1560) openlijk
zijde staan door zijnen broeder Hiram (dus een
nieuw exemplaar van Aaron). Doch hoe armzalig,
omhelsde. In 1575 trad hij in dienst van den koning
van Navarre (later Hendrik IV), onder wien M. tot
wat de vinding betreft, het sprookje (gelijk met alle,
tot zelfs met de ongerijmdste sprookjes het geval
grooten invloed kwam, en die hem, zoodra hij als
is) vond lichtgeloovigen in menigte, en spoedig had
koning van Frankrijk erkend was, tot staatsraad en
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tot gouverneur van Saumur benoemde. Zoodra Lodewijk XIII op den troon kwam, werd M. als gouverneur van Saumur afgezet, daar die monarch besloten
had het Protestantismus zoo mogelijk den kop in te
knijpen. Metterdaad was M. gedurende eene halve
eeuw bet hoofd der fransche Protestanten ; hij bezat
eene veelomvattende geleerdheid, en werd gewoonlijk de Paus der Hugenoten genoemd. Hij stierf den
11 Nov. 1623 op Laforet-sur-Sevre in Poitou. Zijne
Mdmoires et Correspondance (1624; nieuwe druk 12
dln.Parijs1824) zijn belangrijk voor de geschiedenis
van Frankrijk.
Morny (Charles Auguste Louis Joseph, graaf),
zoon van den graaf van Flahault en van koningin
Hortensia van Holland, geb. 23 Oct. 1811, diende
1830-38 in de fransche armee, en wijdde zich
daarna aan den landbouw. Sedert 1842 afgevaardigde, ondersteunde hij het ministerie Guizot, had
1848 en 1849 zitting in de Constituante en in de
Wetgevende vergadering, en behoorde tot de warmste
voorstanders van Lodewijk Napoleon. Nadat hij van
2 Dec. 1851 tot 23 Jan. 1852 minister van binnenl.
zaken geweest was , werd hij Maart 1852 lid van het
Wetgevend lichaam, 1853 senateur, 1854 president
der Wetgev. vergadering. Van Mei 1856 tot Aug.
1857 was M. fransch gezant te Petersburg, waar hij
19 Jan. 1857 in het huwelijk trad met prinses Sophia Troedetzkoi. Sedert 24 Juni 1863 president
van het Wetgevend lichaam, stierf hij Maart 1865.
Moron, het oude Arunci, stad in de spaansche
prov. (en ruim 10 uren gaans bezuidoosten de stad)
Sevilla ; 13,000 inw.; moorsche burg.
Moropoea, Moropua, een negerrijk in het binnenland van Zuid-Afrika, bewoond door het yolk
der Moloewa (Moluwa).
Morosina, eene bekoorlijke dame te Rome,
was de bijzit van kardinaal Bembo, die verscheidene
kinderen bij Naar verwekte.
Morosini (Francesco), doge van Venetie, een
der grootste veldheeren van die republiek, geb. te
Venetie 1618, onderscheidde zich reeds op zijn 20e
jaar in den oorlog tegen de Turken, werd aan het
hoofd van de vloot geplaatst (1651), die tegen ben
uitgezonden werd, en reeds kort daarna benoemd
tot generalissimus. In 1668 belast met de verdediging van Candia tegen de Turken, hield hij gedurende 28 maanden het beleg uit met eene volharding, die de bewondering trok van geheel Europa,
doch zag zich eindelijk genoodzaakt het eiland aan
de Turken over te geven, en kwam naar Venetie terug, waar hij zich wegens die overgave verantwoordde, en bekleed werd met de waardigheid van
procurator van St.-Marcus. Then de oorlog opnieuw
uitbrak, aanvaardde hij bet opperbevelhebberschap
nogmaals, ontweldigde verscheidene eilanden en vestingen aan de Turken, en gaf hun de totale nederlaag 1687 in de nabijheid der Dardanellen. Bij zijne
terugkomst werd hij tot doge verkoren (1688), en
stierf 1694.
MOrotoi, een der Sandwich-eilanden.
Morpeth, stad in het engelsche graafschap
Northumberland, 5 uren gaans benoorden Newcastle ; 5000 inw.; werd 1215 platgebrand door de
bevolking zelve, om koning Jan buiten de mogelijkheid te stellen zich daar te nestelen.
Morpheus, god van den slaap en van de droomen, zoon van den Nacht, nam allerhande gedaanten
aan, om de menschen te misleiden. Hij wordt afgebeeld als een grijsaard, met vleugelen, en met eenen
hoorn in de hand, waartnede hij slaapverwekkende
geuren uitstort.

Mortagne
Morphy (Paul Charles), geb. 22 Juni 1837 te

Nieuw-Orleans, sedert 1857 procureur aldaar, heeft
zich zoowel in Europa als in Amerika den roem verschaft, een der grootste scbaakspelers te zijn van
onze eeuw.
Morra, 1) napolit. vlek in Principato ulteriore,
1 uur gaans ten 0. N. 0. van Sant'-Angelo-diLombardi ; 4500 inw. — 2) vlek in Piemont, aan
den Tanaro, 3 uren gaans bezuidw. Alba ; 3600 inw.
Morra, of Morrha, ook Morha, dorp in Friesland, 2 uren gaans benoordoost. Dockum; 350 inw.
Morrhius (Gerardus), of Gheert Morrhe, geb.
te Kampen, studeerde aan de akademie te Parijs,
bleef daar nog een tijd als docent, schreef verscheidene
geleerde werken over de grieksche en latijnsche talen,
waaronder een Lexicon Graeco Latinum (Parijs 1530);
hij keerde ecbter spoedig naar zijne geboorteplaats
terug, was daar 1537 gezworene, van 1538 tot 1548
lid van den raad ; 1566 leefde hij nog ; hij was
bevriend met Erasmus.
Morrison (Robert), protestantsch zendeling,
geb. 5 Jan. 1782 te Morpeth in 't engelsche graafschap Northumberland, stichtte 1818 te Malacca het
Anglo-Chinese College, werd later door de britsche
regeering in hare geschillen met China als agent
gebruikt, en stierf 1 Aug. 1834 te Canton. Zijne
grondige kennis van de Chineesche taal heeft hij
inzonderheid aan den dag gelegd door zijn i)ChineeschEngelsch Woordenboek" (6 dln. Macao 1815-19).
— M. (John Robert), zoon van den vorige, geb. to
Malacca 1814, opvolger zijns vaders als secretaris en
tolk der britsche factorij te Canton, gest. 29 Aug.
1843 te Hongkong; heeft zich insgelijks hoogstverdienstelijk gemaakt, door aan Europa nadere bekendheid omtrent China te verschaffen.
Morristown, stad in den n.-amerik. staat
Nieuw-Jersey, 12 uren gaans benoordw. New-York
6000 inw.
Mors, het grootste eiland in den Liimfjord,
beboort tot Jutland (stilt Aalborg), is 6 vierk. mijl.
groot, met 12,500 bewoners; hoofdpl. Nykjobing.
Mbrs, pruis. stad. Zie MEURS.
_M
MOrsburg, pruis. st ad. Zie EERSBURG.
Morschansk, duitsche (Morshanskengelsche)
naamsvorm van Morsjansk.
Morse (Samuel Finley Breese), uitvinder van
den schrijftelegraaf, geb. 27 April 1791 te Charlestown in Massachusetts, aanvankelijk schilder, bezocht tweemaal Europa (1829-32), legde zich
ijverig toe op het bestudeeren van bet electromagnetismus, en maakte zijnen naam wereldberoemd
door de uitvinding van den schrijftelegraaf (1835).
— M. (Jedidiah), vader van den vorige, amerikaansch geestelijke, geb. 23 Aug. 1761 to Woodstock in Connecticut, gest. 9 Juni 1826 te Newhaven, heeft zich door vele historische en geographische werken bekend gemaakt, en is to beschouwen
als de schepper der amerikaansche geographic.
Morsee. Zie-em--URGES.
Morsjansk, stad in 't russ. gout. Tambow,
12 mijlen benoorden Tambow; 12,500 inw.
Mortagne, naam van verscheidene fransche
steden, o. a.: I) M.-sur-Husine, in 't dept. Orne, 9
uren gaans beoosten Alencon ; 5000 inw.; middelpunt van eene druidic linnenvervaardiging, was eertijds de hoofdstad van Perche, wend 997 ingenomen
door Frankrijk's honing Robert II, en iced veel in de
oorlogen der Ligue ; 3 uren gaans benoorden M. een
beroemd Trappisten-klooster, dat gesticht is 1140.
— 2) M.-sur-Sevre, in de Vendee, 3 a 4 uren pans
benoordw. Mauldon ; 900 inw.; minerale bronnen ;

Biennia
gevecbt tusschen de Republikeinen en de Vendeers
1793. — 3) M.-sur-Gironde, in 't dept. CharenteInferieure, arrondiss. Saintes ; 1500 inw. — 4) M.,
in 't Kanaal-dept., 9 mijien bezuidw. St.-L6; 1700
inw. — 5) M., in 't dept. Nord, arrondissement
Valenciennes: 1400 inw.
Mortain, stad in 't fransche Kanaal-dept., 8
uren gaans beoosten Avranches; 2600 inw.; minerale bron.
Mortara; stad in Pidmont, aan 't kanaal, dat
de Agogna met de Po verbindt, 3 uren gaans benoorden Lumello ; 5700 !inw.; stormenderhand aan
de Piemonteezen ontweldigd door de Oostenrijkers
21 Maart 1849.
1ffortay, een der Moluksche eilanden.
Morteau, stad in 't fransche dept. Doubs, 6
uren gaans benoordoosten Pontarlier ; 1500 inw.;
in de nabijheid vormt de Doubs een fraaien waterval ; bekend is het feest, fete du Saut-du-Doubs genaamd, dat te M. gevierd wordt.
Mortefontaine, of Morfontaine, dorp in 't
fransche dept. Oise, 2 uren glans bezuiden Senlis ;
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Mortimer (Roger, graaf van), invloedrijd engelsch edelman, geb. omstr. 1285, was 14 jaren lang
een der trouwste dienaren van koning Eduard II,
die hem tot stadhouder van Ierland benoemde; doch
in 1320 maakte hij gemeene zaak met de misnoegde
baronnen tegen de Spensers (des konings gunstelingen), en ontrolde de vaan van den opstand. Hij werd
echter gevangen genomen, en opgesloten in den Tower
te Londen ; doch bet gelukte hem te ontsnappen en
naar Frankrijk te vluchten, waar hij zich bij koningin
Izabella vervoegde, die mede de wijk derwaarts genomen had. Reeds spoedig stond hij met die vorstin

in ougeoorloofde liefdebetrekking. Beiden kwamen
tot bet besluit, gewapenderhand naar Engeland terug
te keeren ; met de pulp, die hun verleend werd door
den graaf van Henegouwen, brachten ze een klein
leger op de been, en deden 1326 eene landing te
Suffolk. Het gelukte bun, de bevolking in opstand te
brengen ; zij maakten zich meester van den persoon
des konings, die vervolgens op last van Mortimer in
de gevangenis vermoord werd (1327), en plaatsten
den jeugdigen Eduard III op den troon. Gedurende
eenigen tijd oefende M., als minnaar der koningin450 inw.; prachtig kasteel met een park, dat beweduwe, in den naam van den jongen koning eene
roemd is om zijne heerlijke waterpartijen en vijvers;
onbeperkte macht uit, leverde alien, die hem in den
behoorde vroeger aan Conde, later aan koning Jozef.
weg stonden, aan den beul over, spaarde zelfs de
In 1800 werd hier een tractaat gesloten tusschen
graven van Kent en van Lancaster (de ooms des
Frankrijk en de Vereenigde Staten.
konings) niet, en maakte zich algemeen gehaat. Toen
Mortemer, lat. Mortuum mare, vlek in 't fran- hij uit hebzucht Robert Bruce erkend had als koning
sche dept. Seine-Inferieure (in 't oude Normandie),
van Schotland, was de maat zijner wandaden vol ;
derdhalf uur gaans beoosten Neufchatel ; 320 inw.;
er werd eene samenzwering gesmeed tegen hem (ten
eertijds cistercienser-abdij ; veldslag tusschen Wilvoordeele van koning Eduard Ill); hij werd gevanlem den Bastaard, hertog van Normandie, en Hengen genomen, en 29 Nov. 1530 opgehangen bij
drik I, koning van Frankrijk (1054), waarin eerstSmithfield. — De titel van hertog van M. werd later
genoemde overwinnaar bleef.
gevoerd door Eduard Mortimer (gest. 1381), die in
(Edouard
Adolphe
Casimir
Joseph),
Mortier
den echt trad met Philippine van Clarence, dochter
hertog van Treviso, pair en maarschalk van Frankvan Lionel, den tweeden zoon van Eduard III. Diens
rijk, geb. 13 Febr. 1768 te Cateau-Cambresis, waar
zoon Roger, hertog van M., werd 1385 verklaard tot
zijn vader koopman was, trad 1791 als vrijwilliger
erfgenaam der kroon; doch hij stierf 1399, slechts
in dienst, was 1799 reeds divisie-generaal, ondereene dochter nalatende, nl. Anna van M., die door
steunde Bonaparte met doortastende vastberadenhaar huwelijk met Richard van York de aanspraken
heid 18 Brumaire, maakte zich 1803 meester van
van hare familie op den troon van Engeland overHanover, werd 1804 tot maarschalk verheven, onbracht in dat geslacht. Vandaar de oorlog der Twee
derwierp 1806 Hessen-Cassel en rukte Hamburg
Rozen tusschen bet huis van York en dat van Lanbinnen, werd na den slag van Friedland verheven
caster.
tot hertog van Treviso (1807), kommandeerde van
Mortimer's Cross, d. i. Kruis van Mortimer,
1808 tot 1811 in Spanje, waar hij o. a. in groote
eene
plaats in het engelsche graafschap Hereford, op
mate deel had aan de gedenkwaardige overwinning
den oever van den Lugg, derdhalf uur gaans bebij Ocana (19 Nov. 1809). In den russischen veldnoordw. Leominster ; gedenkzuil van den bloedigen
tocht (1812) waren M. en Ney degenen, die het
veldslag, die bier in den oorlog der Twee Rozen gemeest bijdroegen om de overblijfselen der armee te
leverd werd 1 Febr. 1461 tusschen de troepen van
redden ; in 1813 deed M. in Duitschland zijn uiterste
Eduard IV van York, aangevoerd door hem in perbest, en deelde het kommandement van Parijs met
soon, en die van Hendrik VI van Lancaster, aangede
capitulatie
in
1814,
gelijk
hij
dan
ook
Marmont
voerd door den graaf van Pembroke : de beslissende
mede-onderteekende. Onder de eerste Restauratie
overwinning, hier bevochten, verzekerde aan koning
werd hij tot pair van Frankrijk benoemd, doch sloot
Eduard het bezit van den troon van Engeland.
zich in de Honderd Dagen weder aan bij Napoleon ;
Morton (James, graaf van), geb. te Dalkeith
in 1815 weigerde hij zitting te nemen in den krijgs1530, studeerde te Parijs, keerde 1554 naar Schotraad, die Ney moest vonnissen, en werd daarop verland terug, en verbreidde daar de hervorming. Door
vallen verklaard van het pairschap ; hij was lid der
Maria Stuart tot kanselier benoemd, had hij desnietKamer van afgevaardigden 1816-19, werd toen
tegenstaande de hand in het vermoorden van Rizzio,
bersteld als pair, was van Nov. 1834 tot April 1835
den gunsteling der koningin, en ook in het moordminister van oorlog onder Lodewijk Filips, aan wiens
bedrijf, waardoor haar gemaal H. Darnley om het
zijde hij, bij gelegenheid der Juli-feesten, door het
leven kwam. Daarna bewerkte M. den val van Bothzoogenaamde helsche werktuig van Fieschi gedood
well, die koningin Maria gedwongen had, hem te
werd 28 Juli 1835.
trouwen. In 1572 werd M., door de bescherming van
Mortiere, voormalige beerlijkheid op 't zeeuwkoningin Elizabeth, benoemd tot rijksbestuurder of
dat
in
de
M.,
sche eiland Walcheren, met een dorp
regent ; doch hij maakte zich door zijne knevelarijen
15e eeuw to niet gegaan is ; bet lag dicht bij Middelderwijze gehaat, dat hij zich 1578 genoodzaakt zag
burg aan de Z. 0. zijde, beoosten de Oude-haven,
het regentschap neder te leggen. Reeds kort daarna
waar ook een reguliersklooster bestaan heeft, gekwam hij echter weder aan het bewind ; doch opnaamd bet Huis-te-M.
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nieuw misbruik van macht makende, werd bij 1581
in staat van beschuldiging gesteld wegens boog verraad, ter dood veroordeeld, en te Edinburg onthoofd.
Morton (Samuel George), amerikaansch ontleedkundige, geb. 26 Jan. 1799, gest. 15 Mei 1851
als professor der anatomie en physiologie te Philadelphia, is door zijne craniologische nasporingen de
stichter van eene bijzondere ethnologische School
geworden (de zoogenaamde Amerikaansche school).
Zijne voornaamste werken zijn : Crania Americana
(Philad. 1840); Crania iEgyptiaca (Philad. 1844).
MorumbidAji, of Murrumbidgee, rivier in
Australia, ontspringt met verscheidene takken in
Nieuw-Zuidwallis, ontvangt van het noorden den
Lachlan, en outlast zich na 200 mijlen loop in den
Murray.
Morungen. Zie MOHRUNGEN.
Morus (Thomas), eigenlijk More, geb. 1480 to
Londen, was aanvankelijk procureur, werd door Hendrik VIII tot verscheidene diplomatieke zendingen
gebruikt, en, toen Wolsey in ongenade gevallen was,
verheven tot grootkanselier, welke hooge waardigheid hij, na die twee jaren bekleed to hebben, 1532
nederlegde, omdat hij zich niet kon vereenigen met
de hervormingen, die de koning in het kerkelijke
invoeren wilde. Dit beschouwde Hendrik VIII als

Colchis; de andere tak, die eene voortzetting had in
Armenia, scheidde Catarzene en Chorzene van
Basilicene ten N. en van Caranitis ten Z.
MoSartis, grieksch idyllendichter uit Syracuse,
leefde in de laatste helft der 3e eeuw v. Chr.; hij

eene oorlogsverklaring tegen zijn gezag; en toen M.
weigerde den suprematie-eed of to leggen (1534)
werd hij in hechtenis genomen, on na eene smadelijke procedure ter dood veroordeeld 6 Mei 1535,
welk vonnis twee maanden later voltrokken werd:
6 Juli werd M. onthoofd. Van M.'s Werken (Engelsch,
Londen 1559; Latijn, Leuven 1566) is het bekendste:

De optimo reipublicce state deque nova insula Utopia
(Leuven 1516 ; dikwijls herdrukt ; in 't Duitsch vertaald door Oettinger, Leipzig 1846).
MOrvan, oudtijds een klein landschap in Frankrijk (in Bourgogne en Nivernais), thans begrepen in
het Z. W. van 't dept. Cote-d'Or, in het N. W. van
't dept. Saone-Loire, on in het W. van 't dept. Nievre.
De hoofdplaats van M. was Chateau-Chinon.
Morven, bergketen in 't schotsche graafschap
Caithness, verheerlijkt door de zangen van Ossian
als de schouwplaats der heldendaden van Fingal.
Morviedro. Zie M URVIEDRO.
Morvilliers, of Liffol, ook Liffol-le-Grand
genaamd, vlek in het fransche dept. der Vogesen,
2 uren gaans bezuidw. Neufchateau ; 1800 inw.; was
eertijds eene gewichtige stad. Karel IV, hertog van
Lotharingen, versloeg bier Du Hallier in 1641.
Morijnen, lat. Morini, fransch Morins, yolk in
Gallia, in Belgica 2a, aan het [return, Gallicum, benoorden de Ambianen en Atrebaten, bezuiden en
bewesten Germanica 2a. De M. strekten zich naar
het W. uit tot aan de zee; hunne voornaamste steden waren : Taruenna Gesoriatum en MorinorumCastellum (thans Cassel). Hun land besloeg ongeveer bet noorderdeel van Artois en geheel Vlaanderen.
Mosa, rivier in Gallia ; thans de Maas.
Mosaisk. Zie MOJAISK.
Mosaismus, al de staatkundige en kerkelijke
instellingen, door Mozes aan de lsraelieten gegeven.
Mosa–Wala, lat. naam your het Land tusschen
Maas en Waal (prov. Gelderland).
Moschi, oudtijds een yolk in 't zuiden van
Colchis, om de bronnen van den Phacis (Mt. 5, 94.
4, 77.). Een gedeelte van den Caucasus werd naar
de M. genoemd. Zie volgend art.
Moschisch gebergte, lat. Moschici, tegenw.
Amasintha, bergketen in Klein-Azie, vormde twee
takken, waarvan de eene zich uitstrekte ten 0. van

was een leerling en vriend van Bion van Smirna ;
fragmenten van M. zijn met die van Bion gedrukt to
Venetia 1746 (Grieksch-Latijn), en to Londen 1795
(editie van Bentley).
Moscou, fransche spelling voor Moskou.
Moscovikj, de naam, die oudtijds aan GrootRusland gegeven werd, naar de hoofdstad Moskou.
Moscovieten, oude naam der Russen.
Mosdok, stad en vesting in 't russ. gouvt.
Caucasie, aan den Terek; 10,000 inw.
Mosel, cduitsche naamsvorm der riv. de Moezel.
Moselgouw, lat. Pages Mosellensis, oudtijds
de landstreek aan de Moezel ; maakt thans voor een
klein gedeelte deal uit van 't groothertogdom Luxemburg ; voor het overige behoort het deels aan Pruisen, deels aan Frankrijk.
MOSeila, lat. naam der rivier de Moezel.
Mosellane, of Opper-Lotbaringen, voormalig
hertogdom, opgericht in 959 door Bruno, aartsbisschop van Keulen, bevatte den Elzas, Lotharingen (Lorraine), Luxemburg en Trier; het werd M.
genoemd, omdat de Moezel (Mosella), van haren
oorsprong tot aan hare uitwatering, deze landstreek
besproeide. In lateren tijd, toen de Elzas, Luxemburg en Trier van dit hertogdom afgescheiden werden, hield ook de naam M. op. Vergelijk LOTHARINGEN.
Moselle, duitsch Mosel, holl. Moezel, de Mosella
der ouden, ;rivier in Frankrijk on Duitschland, ontspringt in het fransche dept. der Vogesen, in de
nabijheid van Tay, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten
Remiremont, doorstroomt de departementen Vogesen, Meurthe en Moselle, in haren eerst N., dan
N. W., daarna N. 0. loop de steden Remiremont,
Epinal, Toul, Pont-b-Mousson, Metz, Thionville besproeiende ; bij Apach Frankrijk verlatende, komt de
M. (over eene lengte van 10 uren gaans het groothertogdom Luxemburg begrenzende, en daarvan o. a.
Remich en Grevenmacher besproeiende), in de pruisische Rijnprovincie, besproeit Trier, Berncastel,
Zell, en valt bij Coblentz in den Rijn, na eenen loop
van 80 mijlen, waarin zij verscheidene kleinere rivieren in zich opgenomen heeft, o. a. de Meurthe,
door welke rivier zij beneden Toul bevaarbaar wordt.
De M. geeft haven naam aan twee departementen van
Frankrijk (voor het eene zie het art. RIJN-EN-MOEZEL ;
voor het andere zie het hier volgende art.).
Moselle (departement de la), het Moezel-departement, een departement van Frankrijk, heeft het
dept. Meurthe ten Z., bet dept. van den BenedenRijn ten het dept. der Maas ten W., en Luxemburg, Pruisen en Beieren ten N.; het is gevormd uit
een gedeelte van Lotharingen, is circa 111 vierk.
mijlen groot, heeft X446,500 bewoners, is ingedeeld
in 4 arrondissementen (Metz, Sarreguemines, Briey,
Thionville), en heeft tot hoofdpl. de stad Metz.
Moser (Job. Jac.), duitsch publicist, geb. to
Stuttgart 18 Jan. 1701, sedert 1751 landschapsconsulent aldaar, om zijne vrijmoedige verdediging
van de rechten der stenden 1759 gevangen gezet op
de vesting Hohentwiel, kwam eerst in 1764 weder
in vrijheid, werd toen hersteld in zijn ambt en stierf
30 Sept. 1785. Van zijne vele hoogstbelangrijke
rechtsgeleerde werken (hij schreef er over de 400)
zullen wij hier enkel linemen: heutsches Staalsrecht
(50 dln. met suppl. en register, Neurenberg 1737—
54); "Votes dculsches Slaatsrecht (21 dln. Stuttgart
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en Frankf. 1761-75; al zijne werken over het
europeesch positieve volkenrecht, dat door M. het
eerst tot een stelsel gebracht werd. De levensbeschrijving van M. (3e druk 4 dln. Frankfort en Leipzig
1777-83) is een werk van groot belang.
Miser (Justus), duitsch schrijver, geb. 14 Dec.
1720 te Osnabruck, waar hij zijn geheele leven in
hooge ambtsbedieningen doorbracht en 8 Jan. 1794
stierf. Van zijne VVerken (compleet in 10 din. Berlijn
1842-43) zullen wij enkel noemen zijne meesterlijke Osnabriickische Geschichte (2 dln. Osnabruck
1768; 2e druk Berlijn 1820 ; dl. 3 uitgegeven door
Herburt von Bar, Berlijn 1824); Patriotische Phantasien (Osnabr. 1775-86; 3e druk din. Berlijn
1804). In 1836 is hem te Osnabruck een standbeeld
opgericht.
Mosera, of Moseroth, een der legerplaatsen van
de Israelieten op hunne 40-jarige omzwerving; te
M. stied Aaron; Num. 33: 30, 31 ; Deut. 10: 6.
Moses. Zie MOZES.
MoshaIsk, of Mosaisk, russ. stad. Zie MOJA1SK.
Mosheim (Joh. Lorentz von), duitsch protest.
godgeleerde, geb. 9 Oct. 1694 te Lubeck, sedert
1747 prof. der theologie te Gottingen, waar hij als
kanselier der universiteit 9 Sept. 1755 stierf, was
als kanselredenaar beroemd, en heeft zijnen naam
vereeuwigd als uitstekend kerkelijke-historieschrijver. Voornaamste werken zijn : Institutiones historice
ecclesiasticce (Helmstedt 1755; nieuwe druk 1764;
in 't Duitsch door von Einem, 9 dln. Leipzig 1769
—78 en door J. Rud. Schlegel, 7 dln. Heilbron
1786-1796); Versuch einer unparteiischen Ketzergeschichte (2 dln. Helmst. 1746-48); Sittenlehre
der Heiligen Schrift (voortgezet door J. Peter Miller ;
nieuwe druk 9 din. Helmst. 1770-78).
Mosien, duitsche spelling voor Mesie.
Moskau, duitsche spelling voor Moskou.
Mosken en 1Vioskenas, twee der zuidelijke
Loffoden ; tusschen deze twee eilandjes de Malstrom,
die door de Noorwegers Mosken-stroom of Moskoestroom genoemd wordt.
1Vitiskirch, of Messkirch, stad of dorp in den
badener Meerkreis, aan de Ablach ; 1750 inw.; overwinning der Franschen (onder Moreau) op de Oostenrijkers (onder Kray) 5 Mei 1800.
Moskiie, het Loffoden-eilandje Mosken.
Moskou, russ. Moskva, lat. Mosqua, stad in
europ. Rusland, aan de Moskwa en twee andere rivieren, was tot aan de stichting van Petersburg de
eenige en eigenlijke hoofd- en residentiestad van het
Russische rijk, en nog tegenwoordig de tweede stad
en tevens de kroningstad der russische keizers, ligt
nagenoeg in bet middelpunt van europ. Rusland, in
het gouvernement M., dat circa 602 vierk. mijlen
groot, en met 1,600,000 zielen bevolkt is. De stad
M., die door eenen spoorweg in gemeenschap staat
met het 104 mijlen noordwestelijk van daar gelegene
Petersburg, heeft circa 390,000 inw., beslaat eene
grondsoppervlakte die 6 mijlen in omtrek heeft, en
bestaat uit vijf hoofddeelen of wijken, die deels door
muren, deels door boulevards met elkander verbonden zijn. Wereldvermaard is het Kreml of Kremlin,
dat een half uur gaans in omtrek heeft, en omringd
is door eenen dikken, van vele wachttorens voorzienen muur. Daar zetelden eeuwen tang de russische
tsaars, daar ontving Napoleon voor het eerst een
recbt besef van de kleinheid van den mensch in al
zijne grootheid, daar is 1849 het nieuwe keizerlijke
residentie-paleis gebouwd. Nog altijd is M. de boofdzetel der industrie en het middelpunt van de handelsbeweging van geheel Rusland, gelijk het ook de

woonplaats is van de oudste en aanzienlijkste familien des lands. — VoOr vorst Joeri Wladimirowitsj
Dolgoroeki van Kiew, was M. slechts een onbeduidend dorp, zoodat die vorst genoemd wordt als de
stichter van M. (1147). De tenietgang van bet
grootvorstendom Kiew door de Mongoolsche overweldiging (1235) en de inbezitname van het geheele zuiderdeel van Rusland door de Gouden Horde,
deed M. als van zelf een bepaald overwicht erlangen,
terwijl de linie der vorsten van M., te beginnen met
Jaroslaw H (1238) de dynastie der grootvorsten of
tsaars van Rusland werd ; en van het oogenblik af,
waarop Jan Danilowitsj (1328) zijne residentie van
Wladimir naar M. verlegde, werd M. feitelijk de
hoofdstad van geheel Rusland. Verscheidene malen
werd M. belegerd of ingenomen : door Olgjerd 1369
—70 ; door T.oktamoeisj 1382 ; door Jedigei 1408 ;
door Dmitri-Khemiaka 1445 ; door de Tartaren 1451
en 1477 ; door Otrepjeff 1605 ; door de Polen onder
aanvoering van Ladislas, den zoon van Sigismund III,
in 1611. Maar in weerwil van at die rampen, en zelfs
in weerwil dat tsaar Peter de Groote in 1703 zijne
residentie van hier verlegde naar Petersburg, bleef
M. aanhoudend toenemen in bloei, in rijkdom en in
luister. De zwaarste ramp trof M. in 1812 ; nauwlijks
had het fransche leger bezit van M. genomen, nauwlijks beyond Napoleon zich in het Kremlin, in het
eeuwen-oude paleis der tsaars, of er barstte in M.
een allesvernielende brand los, die van 14 tot 21
Sept. woedde, en waardoor drie vierdegedeelten der
door de bevolking verlatene stad in de asch werden
gelegd. Het geheele plan, om M. door de vlammen te
laten verteren zoodra de Franschen er bezit van namen, was door den gouverneur van M. met name
Rostopsjin, op uitdrukkelijk bevel van keizer Alexander I, zoo goed beraamd en ten uitvder gelegd,
dat er geen mogelijkheid bestond om dien brand te
blusschen. Veel is er geschreven om dit werk der
vernieling te doen voorkomen als eene daad, door
de Franschen gepleegd ; doch al die betoogen, met
hoeveel talent ook ontwikkeld en voorgedragen, stuiten af op deze waarheden : dat de stad, toen de Franschen er in kwamen, zoo goed als door de gansche
bevolking verlaten was, en dat de brand van M., in
dat klimaat, onvermijdelijk den totalen ondergang
moest veroorzaken van het Fransche leger, zooals
dan ook de geheele veldtocht naar Rusland dientengevolge in een beklagenswaardig werk des ongeluks werd berscliapen. De troon van den eersten
franschen keizer werd er door aan 't wankelen gebracht; man M. werd spoedig weder opgebouwd,
nog schooner en prachtiger dan te voren, en is nog
altijd de heilige stad der Moscovieten. Onder den
naam van Vrede van M. heeft men te verstaan het
tractaat van 1686 tusschen Rusland en Polen, waarbij
Sobieski groote concession deed aan Rusland, om
den steun van dat machtige rijk te verkrijgen tegen
de Tartaren en tegen de Turken.
Moskovieten, oude naam der Russen.
Moskowa, de rivier Moskwa.
Moskwa, 1) russ. naam der stad Moskou.
2) rivier in europ. Rusland, ontspringt in 't gouvt.
Smolensk, stroomt oostwaarts langs Mojaisk en Zwenigorod tot Moskou, neemt dan eene zuidoostelijke
richting, en outlast zich bij Kolomna in de Oka, na
eenen loop van 61 mijlen. Naar deze rivier wordt de
slag van Borodino (7 Sept. 1812) ook wel genoemd
Slag aan de M.; en de fransche maarschalk Ney, die
daarin eene schitterende doch bloedige overwinning
bevocht, ontving ter helooning daarvoor den titel van
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Moslem

Moslem (meervoud Moslemim), verbasterd in
Musulman, beteekent Rechtgeloovige, d. i. Belijder
van den Islam, dus zooveel als Mahomedaan.
Moslemah, arabisch veldheer, een der zonen
van kalif Abd-el-Melek, kommandeerde de musulmansche legers onder de regeering van zijne broeders Walid I, Soliman, Jezid II en Hezjam. Zijne
voornaamste wapenfeiten zijn de verovering van
Pontus en van Armenie (705), het beleg van Constantinopel, dat ruim twee jaren duurde (717), zijne
overwinning op Jezid-ibn-Mhaleb en op de turksche
Khazaren, en de onderwerping van Sjirwan. Zijn
sterfjaar is 739.
MoSoU1, fransche spelling voor Mossoel.
Mosquito kust, of Mosquitia, eene kuststreek in Middel-Amerika, aan de Caraibische Zee,
binnenslands met onbestemde grenzen aan Nicaragua
en Honduras palende, is omstr. 800 vierk. mijlen
groot, door omstreeks 19,000 menschen bewoond
(waarvan een gedeelte Mosquito-Indianen zijn). Het
opperhoofd van deze landstreek, de zoogenaamde
koning, resideert te Bluefields (de voornaamste havenplaats dezer kust), en is onderhoorig aan het
gezag van Groot-Britannie.
Moss, stad in Noorwegen, aan het Skager-Rack,
ruim 13 uren gaans bezuiden Christiania; 4400 inw.
Mossdorf (Friedrich), geb. 1757 te Eckartsberge, sedert 1785 hof- en justitie-kanselarij-seeretaris te Dresden, gest. aldaar 16 Maart 1843, heeft
zich doen kennen als een kundig en bekwaam schrijver over de Orde der Vrijmetselaars. Onder het pseudoniem .Lenning" o. a. leverde hij eene Encyklopeidie
der Freimaurerei (3 dln. Leipzig 1822-28), waarvan 1862 een tweede droll in het Licht kwam onder
dezen titel : Allgemeines Handbuch der Freimaurerei.
NEOssingen, marktvlek in den wurtembergschen Zwartewoudkreis,ruim 3 uren gaans bezuidw.
Reutlingen; 2900 inw.
Mossoel, Mossoul, Mossul, stad in aziat. Turkije, hoofdplaats van het ejalet of pachalik M., aan
den Tigris, 46 a 47 mijlen benoordw. Bagdad ;
20,000 inw.; 20 moskeen, 15 kerken der Nestorianen en Jacobieten, en eene hoogeschool der Mahomedanen ; het was oudtijds de groote metropolis der
mesopotamische Christenen. Voorheen was M. beroemd om de , vervaardiging van metaal- en lederwaren, en vooral katoenen stoffen (vandaar de naam
Moesseline); doch zoowel de industrie als het handelsvertier van M. is bijna geheel te niet gegaan.
Ten deele is M. gebouwd op de plaats van het nude
Ninive, waarvan nog ruinen in de nabijheid van M.
liggen. Lang had M. eigene sultans, die onderhoorig
waren aan de kalifen ; het werd herhaalde malen
geplunderd (door Saladijn,de Mongolen enTarnerlan);
in Iva belegerde Nadir-Schach het tevergeefs.
Mostaefy Billah, abbassidische kalif van
Bagdad, bekloni 944 den troon. Te veel vertrouwende op zijnen emir Moez-ed-Daulah, werd hij,
na 16 maanden geregeerd te hebben, door dien
stoutmoedigen minister afgezet, van het geziclit beroofd, en in eene gevangenis geworpen, waarin hij
vier jaren zuchtte totdat hij 949 stierf.
Mostadher Billah, abbassidische kalif van
Bagdad, zoon en opvolger van Moctady, kwam op
16-j. leeftijd op den troon 1094, en stierf 1118, na
eene regeering van 25 jaren. Grootmoedig en een
begunstiger van de letterkunde, had M. evenwel niet
de hoedanigheden van eenen vorst: hij kwam onder
bet juk van Barkiaroc. Onder het kalifaat van M.
maakten de Kruisvaarders zich meester van Jeruzalem (1199).
-

-

-

Mostasem
Mostady-Biamr-Allah, abbassid. kalif,
volgde 1170 zijnen vader Mostandzjed op den troon,
en :stierf in 1180 na eene roemrijke regeering.
Zijn kalifaat is vermaard door de onderwerping van
Egypte, dat door zijn veldheer Saladijn bevrijd werd
van het juk der fatimitische kalifen.
Mostaganem,het nude Cartenna of Murustoga,
havenstad in Algerie, 10 mijlen benoordoosten Oran,
aan de uitwatering van den ChM' (Sjelieff); 7300
inw.; werd 1833 door de Franschen bezet.
Most ► n, abbassidische kalif van Bagdad in
862, liet zich leiden door de raadgevingen zijner
gunstelingen, en zag zijne onderdanen herhaalde
malen in opstand komen tegen zijn gezag. Door de
opstandelingen belegerd in Bagdad, zag M. zich eindelijk genoodzaakt afstand van den troon te doen
ten behoeve van zijnen neef Motaz, die hem ter dood
liet brengen (866), maar die zelf slechts 3 jaren
mocht regeeren.
Mostandzjed, abbassidische kalif van Bagdad,
volgde 1160 zijnen vader .Moctady op den troon. Hij
had eerst Onen opstand te onderdrukken, tegen hem
verwekt door een zijner broeders ; vervolgens regeerde hij vreedzaam en verstandig, doch stierf reeds
1170 ten gevolge van vergiftiging.
Mostanser, abbassidische kalif van ',Bagdad,
volgde 1226 zijn vader Dhaher op den troon, was
bij zijne onderdanen bemind om zijne grootmoedigheid en om de bescherming, die hij verleende aan
kunsten en wetenschappen. In de laatste jaren zijner
regeering sloeg hij de Mongolen af, die eenen inval
in zijn rijk kwamen doen. Hij stierf 1243 op 51-j.
leeftijd. M. (Achmed), eerste abbassid. kalif van
Egypte, broeder van den vorige, ontkwam aan den
moord, waardoor zijne familie uitgeroeid werd na
de verovering van Bagdad door Hoelagoe, onder
Mostasem : bij vluchtte naar Egypte, werd in 1260
als kalif erkend door Bibars, die daar te lande regeerde, en ontving van dien vorst de noodige hulp
om Bagdad te gaan heroveren ; doch zijn krijgstocht
mislukte geheel en al, en nog in datzelfde jaar sneuvelde hij in den strijd tegen de Tartaren.
111.,
koning van Tunis in 1249, werd aangetast door den
heiligen Lodewijk, die in 1270 het beleg opsloeg
voor Tunis. Doch de pest begon vreeselijk in het
kamp der Franschen te woeden, en alleen hieraan
had M. het te danken, dat Filips de Stoute hem eenen
eervollen vrede toestond. In 1276 stierf M.
Mostar, versterkte stad in europ. Turkije,
hoofdplaats der Hertzogewina, aan de Narenta, 10
mijlen benoordw. Trebinje; 10,000 inw.; oude romeinsche brug,
Mostardzjed, abbassidische kalif van Bagdad,
volgde 1118 zijn vader Mostaher op den troon. Na
eerst eenen opstand van zijnen broeder gedempt te
hebben, trachtte M. zich vrij te maken van de tirannie der emirs; doch deze gewaagde onderneming
bracht hem ten val. Hij werd overwonnen en gevangen genomen door een zijner veldheeren (1135), en
kort daarna vermoord.
Mostasem, laatste abbassidische kalif van Bagdad, zoon en opvolger van Mostanser, beklom den
troon 1243. Louter voor vermaak levende, liet hij het
regeeringsbeleid over aan zijne vrouwen en gunstelingen. Er bestond destijds een godsdiensttwist tusschen de Sunnieten en de Sjyieten ; M. liet de bezittingen van laatstgenoemde plunderen : zij hadden
echter een beschermer in M.'s vizier Mowajed-Eddin,
die, om zich te wreken, Bagdad overleverde aan
Hoelagoe, den broeder van den khan der Mongolen.
Terwijl het moorden en plunderen in de ongelukkige

Roster
stad in vollen gang was, begat M. zich naar bet kamp
van Hoelagoe, die hem echter met zijne twee zonen
ter dood liet brengen (1258); M. was 42 jaren oud,
en had er 15 geregeerd ; met hem eindigde de eerste
dynastie der Abhassieden, die gedurende 508 jaren
te Bagdad geregeerd had.
Moster, of Mostertie, eilandje aan de zuidwestkust van Noorwegen, amt Zuid-Bergenhuus; op dit
eilandje werd in 997, onder koning Olaf Tryggvason,
de eerste christenkerk van Noorwegen gebouwd.
Mosyneken, in de oudheid een woest bergyolk in Pontus, ten W. van Trebizonde.
Mosyr, of Mozir, stad in het russ. gouvt. (en
18 a 19 mijlen bezuidoosten de stad) Minsk, aan
den Pripet ; 4600 inw,
Mota del Cuervo, stad in Spanje, 6 a 7
uren gaans benoordoosten Alcazar, aan den we , van
Madrid naar Valencia ; 3500 inw.; bekend is M. 'door
Don Quijote's avontuur met de windmolens.
Motadhed, abbassidische kalif, volgde in 892
zijnen oom Motamed op den troon, regeerde met
evenveel beleid als vastheid, hield de landsgrooten
in behoorlijk ontzag, verminderde de op het yolk
drukkende lasten, begunstigde de geleerden, en stierf
902, na 9 jaren geregeerd te hebben.
Motadi Billah, abbassid. kalif te Bagdad in
869, had pas elf maanden geregeerd toen hij vermoord werd, omdat hij hervorrningen wilde invoeren
in de volkszeden, in de godsdienst en in de krijgstucht.
Motamed, abbassid. kalif van Bagdad, volgde
870 zijnen neef Motadi op den troon. Hij regeerde
23 jaren, zonder zich ooit met de staatszaken te
bemoeien, daar hij het gansche bewind overliet aan
zijnen broeder Mowaffek. Hij stierf 892, op 51-j.
leeftijd, tengevolge van eene zwelgpartij ; hij werd
opgevolgd door zijnen neef Motadhed.
Motassem, vierde zoon van Haroen-al-Razjid,
en achtste abbassid. kalif van Bagdad, regeerde van
833 tot 842 ; hij onderscheidde zich door zijne onverdraagzaamheid in de godsdiensttwisten, en door
zijne wreedheid in de oorlogen met keizer Theophilus. Door M. werd de turksche militie opgericht, die
in lateren tijd de kalifen van den troon stiet ; hij
stichtte de stad Sermenrai, en liet (837) den sectaris Babek ter dood brengen.
Motawakkel, laatste abbassidische kalif van
Egypte, leefde onder de regeering van den mameluk
Kansoe-al-Ghauri, met wien hij oorlog voerde tegen
den turkschen keizer Selim I (1516), in welken
oorlog hij gevangen genomen werd, en zich gedwongen zag afstand te doen van al zijne rechten. Hij
bleef vier jaren gevangen te Constantinopel, en keerde
toen terug naar Egypte, waar hij in 1538 stierf.
Met hem eindigde de titel van kalif, die zijne famine
gedurende 8 eeuwen gedragen had.
Motaz, kalif van 866 tot 869. Zie MOSTAIN.
Motazilieten, mahomedaansche sectarissen,
een onderdeel uitmakende van de secte van Ali ; zij
verwerpen de eeuwige-ongeschapenheid van den
Koran, en houden vast, datde mensch een volkomen
vrijen wit heeft.
Motenebbi, arab. dichter, geb. 915 te Koefa,
werd 965 door Bedoeienen vermoord. Zijn Divan,
met de commentarien van Wahidi, werd in 't licht
gegeven door Dieterici (Berlijn 1858-61) en door
Hammer-Purgstall (Weenen 1823).
Motherwell (William), schotsch dichter,
geb. 13 Octob. 1797 te Glasgow, gest. aldaar 1 Nov.
1835. Poems (Glasgow 1832).
Motier, eiland in nederl. 0. I., in den Molukschen archipel. Zie MOTIR.
-

-

-
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Motiers, of Motiers-Travers, dorp in 't twits.
kanton Neufchatel, 6 uren gaans bezuid w. Neufchatel,
aan de Reuse, in het Val de Travers; circa 1000
inw.; 't voormalige kasteel dient thans tot gevangenis. Van 1762 tot 1765 hield J. J. Rousseau verblijf
te M., en schreef bier zijne Lettres de la Montagne.
Motir, of Motier, ook wet Moti/, doch wegens
de vele pottebakkerijen, die er zijn, in de wandeling
bekend onder den naam van Pottebakker, eiland in
den Molukschen archipel (nederl. 0. I.), bezuiden
Tidor en bewesten Gilolo, behoort tot de Ternataansche eilanden, was in vorige eeuwen een roofnest.
Door de Motireezen werd Ternate overvallen en gedeeltelijk geplunderd in 1284 en in 1290. De vier
koningen der Molukken sloten 1322 op het eiland
M. een verbond, waarbij bepaald werd, dat die van
Gilolo de eerste in rang zou zijn ; dan volgde Ternate,
dan Tidore, en eindelijk Batjan. Laatstgenoemde
verzette zich tevergeefs daartegen ; zelfs baatte het
hem niet, dat hij in herinnering bracht, hoe de draken-eieren, waaruit hun alter dynastie (van alle vier
die koningen) uitgebroeid was, gevonden waren door
zijn voorzaat Riko Tjigara. Op verzoek van de Ternatanen werd in 1609 door de Nederlanders op M.
de steenen vesting Nassau aangelegd ; doch 1625
werd die geslecht, en verplaatst naar Makjan. Na het
oproerig gedrag van den koning van Ternate in 1630
ward hij tot vasal der O. I. Com pagnie verlaagd; sedert
dien tijd behoort ook M. dus aan de Nederlanders ;
krachtens de overeenkomst van 31 Jan. 1652 tusschen
den nederl. gouverneur-generaal en den koning van
Ternate, werden op M. al de nagelboomen uitgeroeid ;
van toen of hield M. op van veel gewicht te zijn.
Motley (John Lothrop), amerik. geschiedschrijver, geb. 15 April 1814 te Dorchester in Massachusetts, vooral beroemd door Rise of the Dutch
Republic (3 din. Londen 1856) en History of the
United Netherlands (2 dln. Londen 1860). Beide
werken zijn in 't Hollandsch vertaald; zie het art.
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.
Motola, stad in de napolit. prov. Otranto, 7
uren gaans benoordw. Taranto; 3400 inw.
Motril, het oude Firmum Julium, rijke en
bloeiende stad in de spaansche prov. Granada, 2
uren gaans van Malaga ; 11,000 inw.; het ligt nabij
de Middellandsche Zee, en heeft Calahonda tot haven;
in de nabijheid loodmijnen.
Motta, verscheidene italaansche steden, o. a.:
1) M.-del-Friuli, in Lombardije, aan de Livenza, 8
uren gaans benoordoosten Treviso ; 4700 inw. —
(2 M.-Santa-Lucia, in Calabrie, 5 uren gaans bezuiden Cosenza ;3000 inw.
Motteville (Francoise Bertaut, mevrouw de),
geb. 1621 in Normandie, gest. 1689, bad eerie
spaansche moeder, en tot oom den dichter Bertaud.
Reeds vroeg aan het hof van Anna van Oostenrijk,
werd zij in ongenade gestort door Richelieu ; toen
nam zij de wijk naar Normandie, trouwde daar 1639
met N. Langlois, beer van M., en werd twee jaren
later weduwe. Na den dood van kardinaal Richelieu
riep Anna van Oostenrijk haar terug aan het hof, en
maakte haar al spoedig hare grootste vertrouweling.
Mevr. de M. heeft geschreven : Memoires pour servir
a l'histoire d'Anne Autriche (1723), waarin belangrijke bijzonderheden over het Leven der koningin
en over de Fronde.
Mottra. Zie MATTRA.
Mouchy (Antoine de), bijgenaamd Demochares, kardinaal van Noyon, geb. nabij Compiegne,
gest. 1574 te Parijs, is berucht geworden door zijnen
ijver tegen de Hugenoten, en werd benoemd tot In-
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quisiteur. Naar M. werden al de huurlingen, die hij
als speurhonden gebruikte om ketters op te sporen,
Moucharts genoemd, welk woord nog ten huidigen
dage in Frankrijk de schimpnaam is voor
dienders" of astille verklikkers".
Mouchy (Philippe de Noailles, hertog van),
maarschalk van Frankrijk, geb. 1715, maakte al de
veldtochten van Lodewijk XV mede, en was gouverneur van Versailles toen de omwenteling uitbarstte.
Zijne gehechtheid aan Lodewijk XVI kostte hem het
leven : 27 Juni 1794 viel zijn hoofd op het schavot
der revolutionairen.
Moudania. Zie MOEDANIA.
Moudon, duitsch Milden, lat. Minidunum, stad
in 't zwits. kanton Waadt, aan de Broye, 6 uren gaans
benoordoosten Lausanne ; 2500 inw.; romeinsche
rumen ; behalve een oud, door Berthold van Zahringen gesticht kasteel (de Staffis) nog de beide kasteelen Carouge en Rochefort. Lang was M. de hoofdstad
van Waadtland, doch geraakte in verval sedert dit
land 1536 onder het gezag van Bern was gekomen.
Mouhy (Charles de Fieux, ridder van), fransch
romanschrijver, geb. te Metz 1702, gest. 1784.
Onder zijne vele romans: Mille et une faveurs; Le
Masque de Fer; enz.
Moukden, of Moekden, Mookden, Mnkden,
hoofdstad van de chineescheprov. Sjing-Kiang en van
geheel Chineesch Mandzjoerie, aan eene rivier, die
zich in den Lias ontlast, ligt op eenen berg, omstr.
50 mijlen benoordoosten Peking. Het was de laatste
residentie der Mandzjoe-keizers, eer ze China veroverden ; verscheidene der eerste keizers van de
thans regeerende dynastie zijn te M. begraven. Thans
zetelt te M. een chineesch stadhouder van den hoogsten rang.
Moulins, I) M., in de middeleeuwen Molince,
fransche stad aan den Allier, hoofdplaats van het
dept. Allier, en van het voormalige hertogdom Bourbonnais; 18,000 inw.; volgens sommige schrijvers
zou M. gesticht zijn in 1370, ter plaatse van het
oude Gergovia der Bojers, en zou het M. zijn genoemd naar de vele watermolens langs de oevers
van den Allier. In 1566 hielden de Staten-generaal
hunne zitting te M. — 2) M.-Engilbert, stad in 't
fransche dept. Nievre, ruim 3 uren gaans bezuidw.
Chateau-Chinon ; 3800 inw.; had vroeger een eigen
beer; werd 1474 veroverd door Karel den Stoute,
en 1475 hernomen door den hertog van Bourbon.
5) M.-la-Marche, dorp in 't fransche dept. Orne, 4
uren gaans benoordoosten Mortagne ; 1000 inw.;
minerale bron.
Moulton. Zie MOELTAN.
Mounier (Jean Joseph),fransch rechtsgeleerde,
geb. 12 Nov. 1758 te Grenoble, 1789 afgevaardigde
ter Staten-generaal, was een der invloedrijkste mannen in het begin der omwenteling, die hij (tegen
zijnen wil) hielp bevorderen. In 1790 echter verliet
hij Frankrijk, bezocht Zwitserland en Engeland, en
vestigde zich toen op het kasteel Belvedere bij
Weimar, waar hij eene kostschool opende voor engelsche jongelieden. Na 18 Brumaire in Frankrijk
teruggekeerd, stierf hij 26 Jan. 1806 als staatsraad.
Voornaamste werken : Recherches sur les causes qui
out empeche les Francais de devenir litres (2 din.
1792); en be l'influence attrituee aux philosophes,
aux francs-macons et aux illumines sur la revolution
de France (Tubingen 1801; nieuwe druk Parijs 1821).

Mounin (Archipel van), ook wel Archipel van
Magellaan genoemd. Zie BONIN-EILANDEN.
Mount-Holly, steden in Noord-Amerika,
o. a.: 1) staat Nieuw-Jersey, 6 a 7 uren gaans be-

zuiden Trenton ; 3000 inw. — 2) staat Vermont,
ruim 11 mijlen ten Z. Z. W. van Montpelier; 1800 inw.
Mount Mellick, marktvlek in Ierland, prov.;
Leinster, Queen's County, derdhalf uur gaans benoordw. Maryborough ; 3600 inw.
Mount Morris, stad in den n.-amerik. staat
New-York, 3 uren gaans ten Z. Z. 0. van Genesee ;
5000 inw.
Mount-Pleasant, steden in Noord-Amerika,
o. a.: 1) staat New-York, 25 mijlen bezuiden Albany ; 9000 inw. 2) staat Pennsylvania, 37 mijlen
bewesten Harrisburg; 600 inw. — 3) staat Ohio,
25 mijlen ten 0. N. 0. van Columbus ; 2000 inw.
Mountrath, marktvlek in Ierland, prov.
Leinster, Queen's County, 6 uren gaans ten 0. N. 0.
van Roscrea ; 2000 inw.; nonnenklooster.
Mount Sorrel, eigenlijk Mount Soar-hill,
marktvlek in Engeland; graafschap Leicester, 3 uren
gaans benoorden Leicester; 2000 inw.; sterk kasteel.
Mount–Vernon,verscheidene steden,dorpen,
enz. in de n.-amerik. Unie, o. a.: 1) staat Maine,
6 uren gaans benoordw. Augusta ; 1600 inw.
2) staat Ohio, 8 mijlen ten N. N. 0. van Columbus;
4000 inw. — 3) Mount Vernon House, buitenplaats
in Virginia, aan den Potomac, derdhalf uur g. van
Alexandria, werd lang bewoond door Washington,
die hier 14 Dec. 1799 stierf, en wiens huis, graf en
gedenkteeken nog bier in wezen zijn.
Moura, 1) stad in Brazilie, prov. Para, aan den
Rio-Negro, circa 10 mijlen ten W. N. W. van AirAo.
2) steden in Portugal; zie MOURO.
Mourmelon, dorp in 't fransche dept. Marne,
nabij Chalons ; 5000 inw.; is onder het tweede keizerrijk zeer in bloei toegenomen sedert de oprichting
van het groote kamp van Chalons.
Mouro, of Moura, twee steden in Portugal,
beiden in de prov. Alemtejo: — het eene is bet
Nova civitas Aruccitana der ouden, ligt 8 uren gaans
benoordoosten Beja, nabij de vereeniging van den
Guadiana met de Ardilla, en heeft 4000 inw. — het
andere ligt insgelijks nabij den Guadiana, 12 uren
gaans bezuidoosten Evora, en anderhalf uur g. van
het vorige, en heeft 2500 inw.
Mouseron, dorp in de belgische prov. OostVlaanderen ; 7000 inw.; grensstation tusschen Belgie
en Frankrijk op den spoorweg van Gent naar Rijssel.
Bij M. versloegen de Franschen 28 April 1794 de
Oostenrijkers onder Clerfait.
–

–

-

Moustiers. Zie m
Moutier, duitsch

Minster, vlek in het zwits.
kanton Bern, in het door den Birs besproeide Munsterdal of Dal van M. ; 950 inw.
Moutiers, fransche steden : 1) dept. BassesAlpes, 6 a 7 uren gaans bezuiden Digne; 2000 inw.—
2) M.-en-Tarentaise, in het dept. Opper-Savoje, aan
de uitwatering van den Doron in de Isere, ligt 5
uren gaans bezuidoosten Chambery, en heeft 2700
inw. Het is het Darantasia of Centronuni civitas der
ouden, was reeds in de 4e eeuw een bisdom, in de
9e aartsbisdom, en sedert 1827 weder bisdom;
vroeger behoorde dit M. tot Sardinia, doch is onder
het nieuwe keizerrijk weder aan Frankrijk gekomen.
Eertijds versterkt ; doch 1336 werden de vestingwerken geslecht. Het is de geboorteplaats van paus
Innocentius V. — 3) M.-les-Maufaits, in de Vendee,
6 a 7 uren gaans beoosten Sables d'Olonne; 600 inw.
Mouton (George), fransch generaal. Zie het art.
LOBAU (graaf van).
Mouton Duvernet, fransch generaal, geb.
te Parijs, was 1813 divisie-generaal, 1815 lid van de
Kamer van afgevaardigden (in de Honderd Dagen),
-

Mouzala
en gouverneur van Lyon 2 Juli werd Maart 1816
in hechtenis genotnen, en te Lyon gefusilleerd 19
Juli hij was een der velen, die bij de Restauratie
het slachtoffer werden van hunne gehechtheid aan
Napoleon.
Mouzala, fransche spelling voor Moezaja, berg
in Algerie, in de eerste Atlas-keten, tusschen Blidah
en Medeah. Aan den voet van dezen berg eene zeer
gevaarlijke bergengte, genaamd Teniah de M., waar
de Franschen verscheidene gevechten hebben geleverd, en die in 1840 door hen geforceerd werd. In
de nabijheid de dorpen Mouzalaville, Bou-Roumi en
El-Afroun, die 2 Jan. 1867 in een minuut tijds door
eene geweldige aardbeving ten onderste boven gekeerd en in drie groote puinhoopen herschapen werden, waarbij nagenoeg de gansche bevolking van
die drie dorpen oinkwarn. Van de huizen te Blidah
werd bij die gelegenheid bet vier-vijfdegedeelte vernield of althans onbewoonbaar.
Movers (Frans Karel), duitsch exegeet, geb.
17 Jnli 1806 te Koesfeld in Westfalen, sedert 1839
prof. der oud-testamentelijke theologie aan de
roomsch-kath. faculteit te Breslau, gest. 28 Sept.
1856, heeft vooral main gemaakt door zijne phenicische studien. Voornaamste werk : Die Phonizier
(3 dln. Breslau 1840-56).
MOWa, stad ire britsch 0. I., staat. Jeypoor
(Dzjeypoer), 14 mijlen bewesten Agra; 10,000 inw.
Moxos, een lndianenstam in Bolivia en Brazilie. Ze hadden indertijd hunnen naam gegeven aan
een district van het departement Santa-Cruz, in
welk district o. a. de plaatsen Exaltation, Trinidad,
Loreto en Concepcion lagen.
Moyenvic, stad in 't fransche dept. Meurthe,
anderhalf our gains bezuidoosten Château-Saline,
en een half uur beoosten Vic ; 3100 inw.; saline;
was voorheen versterkt.
MoyOtte, of Mayotta, een der Comorische
eilanden.
Moys, dorp nabij Gorlitz, bekend nit den Zevenjarigen oorlog door het gevecht 7 Sept. 1757
tusschen de Pruisen (onder den hier gesneuvelden
Winterfeld) en de Oostenrijkers, die onder Nadasdy
de overwinning bevochten.
Moza, stad in stain Benjamin ; Jozua 18 : 26.
Moza, 1) een zoon van Kaleb; I Chron. 2 : 46.2) een afstammeling van Saul ; I Chron. 8 : 36, 37;
9:42, 43.
Mozambique, het 250 mijlen lengte beslaande
kustland aan de oostzijde van Zuid-Afrika, zich uitstrekkende van de Delagoa-baai tot kaap Delgado,
is rijk aan goudmijnen, en stoat onder eenen portugeeschen gouverneur-generaal, die resideert te M.,
eene goed versterkte stad met 8500 inw. op een
eilandje nabij de kust. Reeds in 1498 werd de Lust
van M. aangedaan door Vasco de Gama ; doch eerst
in 1508 kwamen de Portugeezen er eene nederzetting vestigen. De bust van M. is ingedeeld in zes
districten. Lang was de bust van M. een der vruchtbaarste leveranciers voor den slavenhandel; doch
de aanhoudende vertoogen daartegen, inzonderheid
van de zijde van Engeland, hebben ten gevolge gehad,
dat het gouvernement van Portugal in deze zijne
kolonie met meer Klein tegen Mien verfoeilijken
handel is opgetreden.
Mozaraben, dat is : »Onechte Arabieren",
zoo noemden de Mooren van Spanje de Christenen,
die met behoud van eigene wetgeving en godsdienst
under het Moorsche gezag leefden. hunne liturgie(de
oud-gothische) werd in de 6e eeuw verdrongen door
de zoogenaamde Mozarabische Liturgic, opgesteld
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door den heiligen Leander, biskhop van Sevilla, en
aangevuld door zijnen opvolger, den heiligen Isidorus. In de 11e a 12e eeuw werd de Mozarabische
ritus verdrongen door den Latijnschen ; dit kostte
echter niet weinig moeite : herhaalde bevelen van den
► auselijken Stoel en van de koningin van- Castilie
en Arogonie waren noodig, om het yolk er toe te
brengen hunne geliefde nationale liturgic te laten
varen.
Mozart (Joh. Chrysostomus Wolfgang Gottlieb,
gemeenlijk genaamd Wolfgang Amedeiis), een der
grootste toonzetters van Duitschland, geb. 27 Jan.
1756 te Saltzburg, deed als klavierspeler zijne eerste
groote kunstreis 1763-66 mar Parijs, Londen en
de Nederlanden, en trad ook reeds toen op als cornponist ; •769 benoemd tot concertmeester te Saltzburg, deed hij nit die stad herhaalde kunstreizen,
0. a. 1770 door Italic, rnaakte zijnen naam vooral
beroemd als opera-componist (Don Juan; Figaro's
Hoehzeit ; Zauberflote ; Titus), en stierf 5 Dec. 1791.
In zijne geboortestad is hem 1841 een bronzen
standbeeld opgericht.
Mozdok, stad in Zuid-Rusland, gouvt. Caucasus, aan dent Tereli, 45 mijlen bezuidoosten Stawropol; 8000 inw.
MOzes, bevrijder en wetgever der Israelieten,
zoon van Amram en jochebeth, uit den stam Levi,
geb. omstr. 1725 v. Ch. in Egypte, werd door zijne
moeder in eene biezen nand to vondeling gelegd op
den Nijl, in de hoop hem zoodoende te redden van
het moordbevel, uitgevaardigd door den koning van
Egypte, dat alle joodsche kinderen van het mannelijk
geslacht ter dood gebracht rnoesten worden. he
plaats, gekozen om hem te vondeling te leggen, was
in de onmiddellijke nabijheid van de plek, waar des
konings dochter, prinses Thermutis, gewoon was
zich te komen baden. Zij nam het kind tot zich,
stelde juist de moeder van M. als min aan, en liet
den knaap vervolgens in al de wetenschappen der
Egyptenaren onderwijzen. Oinstreeks 40 jaren oud
zijnde, ontdekte M. het geheim zijner geboorte,
waarop hij vaarwel zeide aan bet hof, ow voortaan
onder de Israelieten te wonen ; zoodoende had hij
gelegenheid van nabij Bade te slaan, hoe groot de
verdrukking was, waarin zij leefden ; en op zekeren
dag ziende dat een hunner niisharndeld werd door
eenen Egyptenaar, vatte hij de partij van den verdrukte op, en sloeg den Egyptenaar dood. Alsnu
beducht voor de straf, die op manslag stond,vluchtte
hij naar de woestijn van Midian, en trouwde daar
met de dochter van een joodsch priester, genaamd
Jethro. In zijne afzondering gewerd hem een bevel
van God, om zijne geloofsgenooten te verlossen uit
de verdrukking van het egyptische juk, waarop hij
zich tot den koning begaf, om van dezen te verkrijgen, dat de lsraelieten uit de dienstbaarheid ontslagen worden en ongehinderd uit Egypte trekken
mochten. Aanvankelijk ontving hij op dit aanzoek
niet anders dan weigeringen ; om toen den boning
vices aan te jagen voor de gevolgen zijner weigerachtigheid, bezocht M., als werktuig van God, bet
egyptische yolk met ramp op ramp, bekend onder
den naam van de Tien Plagen van Egypte; eerst
na de tiende plaag begreep de koning, dat het mar
zaak was aan het verlangen van M. toe te geven ;
en bet Israelitische yolk begon omstr. 1645 v. Chr.
den gedenkwaardigen uittocht uit Egypte, onder
aanvoering van 111., die hen droogvoets door de Bootle
Zee bracht op het tijdstip eener ehbe, die inderdaad
to besehouwen ie als een natuurwonder. Nauwlijks
waren de Israelieten vertrokken, of de boning van
39
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Egypte had berouw, zijn land van zoovele nijvere
slavenhanden beroofd te hebben, zoodat hij een sterk
leger liet oprukken, om de Israelieten te achterhalen
en weder in de slavernij terug te brengen. Doch
juist op het oogenblik, waarop deze armee zich in
de lage dalstreek beyond, die door de ebbe was
drooggelegd, kwam de vloed weder opzetten met
zulk eene plotselinge hevigheid, dat de gansche
egyptische legermacht door de golven der Roode Zee
verzwolgen werd. Zoo had M. het Israelitische yolk
uit Egypte verlost; maar no ving de omzwerving aan
door de woestijnstreken, welke omzwerving veertig
jaren duurde eer de Israelieten in het Beloofde Land
kwamen, dat M. zelf intusschen niet mocht betreden,
omdat hij dens had gewankeld in zijn vertrouwen
op God. Want in die veertig jaren had M. met ongeloofelijke moeilijkheden te worstelen, waaronder
niet de geringste waren oproerige bewegingen onder
de Israelieten zelven, en schier aanhoudende oorlogen
met de volken, wier landen zij moesten doortrekken.
Van de wonderers, door M. in dien tijd verricht, en
van zijne samenspraken met den persoon Gods zullen
wij hier geen melding maken: zij, die aan dergelijke
dingen gelooven, kunnen dat alles nalezen in het
0. T. Genoeg zij het hier, dat M. zich ontegenzeggelijk in de geschiedenis der wereld vertoont als een
der grootste mannen, die ooit geleefd hebben. Nadat
God hem vergund had a het Beloofde Land in de
verte te zien, waartoe hij zich op den berg Nebo had
begeven, stierf hij op dien berg anno 1605 v. Chr.
op 120-j. leeftijd. Hij heet de schrijver te zijn
van de Pentateuch (d. i. de Vijf Boeken Mosis),
waarmede het 0. T. aanvangt. Het eerste (Genesis)
bevat de geschiedenis van de schepping der wereld
en van de aartsvaders ; het tweede (Exodus) en
vierde (Numeri) behelzen het verhaal van den uittocht der Israelieten uit Egypte en van de omzwervingen door de het derde (Leviticus) bestaat hoofdzakelijk uit voorse.. • e'en voor de levitische
godsdienst ; in het vijfde bock (Deuteronomium)
wordt de Wet herhaald en toegelicht.
Mozes van Khorene, armenisch geschiedschrijver, geb. omstr. 370 na Chr. te Khorene in
Armenie, maakte zijne grondige studie van de
grieksche letterkunde, bezocht A ntiochie, Alexandria,
Rome en Constantinopel, werd bij zijn terugkeer
bewaarder van het patriarchaats-archief, later aartsbisschop van Pakrevant en Arsjaroeni, en stied omstr.
489. Van zijne werken (Venetic 1843), waaronder
ook hymnen en eene rhetorica, verdient inzonderheid
melding de ,, Geschiedenis van Armenie" (te Louden
uitgegeven 1738 door Whiston, en met fransche
vertaling van Le Vaillant de Florival te Venetic
1841, 2e druk 2 dln. Parijs 1849).
Mpongwe, een tamelijk in beschaving gevorderd negervolk aan den benedenloop van den Gaboen
in West-Afrika, spreekt eene eigene taal, die tot den
grooten zuid-afrikaanschen taalstam behoort.
Msta, rivier in Busland, komt uit het meer
Mstino (gouvt. Twer), besproeit het gouvt. Nowgorod, en outlast zich 3 uren gaans bezuidw. Nowgorod in bet Ilmenrneer, na eenen loop van 60 mijlen.
Mstislawl, mad in 't Fuss. gouvt. Mohilew,
ruim 11 rnijlen benoordoosten Mohilew, aan de
Wechra; circa 7000 inw.; gesticht 1180 ; werd
dikwijls veroverd, en door Catharina II bij Rusland
iugelijfd 1772.
Mtzensk, Fuss. stad. Zie AIZENSK.
Muata, de voort van Cazembe.
Muchamiel, stad in Spanje, 5 uren gaans benoordoosten Alicante ; 4000 inw.

Mfiggelsee
Mucianus (Marcus Licinius Crassus), uit eene
familie, die door adoptie tot het geslacht Mucius
behoorde, veldheer en vriend van Vespasianus, dien
hij krachtdadig behulpzaam was om Vitellius van
den troon te stooten. Vespasianus, zelf keizer geworden, liet uit erkentelijkheid aan M. eene groote
mate van macht, waarvan M. nu en dan misbruik
maakte. Hij was herhaalde malen consul (52, 70,
74 na Chr.).
Mucidan, stad in 't fransche dept. Dordogne,
6 uren gaans bezuiden Riberac ; 1600 inw.
Mucius, een vermaard plebejisch geslacht te
Rome, met den bijnaam iScwvola", die als eernaam
geschonken was aan den held Caj us M. (507 v. Chr.),
bracht verscheidene rechtsgeleerden voort, en schijnt
uitgestorven onder de keizers. Zie SCIEVOLA.
Mucy-1'Eveque. Zie MUSSY.
Mudania. Zie MOEDANIA.

Mud-River. Zie MISSOURI.
Mude (Stad van der), oude naam van Sint-

Anna-ter-Muiden. Zie MUIDEN 2).
Muemba, negervolk in het binnenland van
oostelijk Zuid-Afrika, tusschen de Chevas en het
land Cazembe.
Muffling (Fried. Ferd. Karl van WEISS, baron
van), pruis. veldmaarschalk, geb. 12 Juni 1775 te
Halle, diende sedert 1792 in alle veldtochten, was
1813 Blucher's kwartiermeester-generaal, had 1815
bij de deeling der saksische troepen groote onaangenaamheden, werd 1815 gouverneur van Parijs,
1820 chef van den generalen staf der pruis. armee,
bewerkte 1829 als gezant te Constantinopel den
vrede van Adrianopel, werd 1841 president in den
staatsraad, en bekwam 1847, op zijn verzoek, eervol
ontslag, werd tot veldmaarschalk verheven, en stierf
16 Jan. 1851. Hij heeft vele oorlogsgeschiedkundige
werken geschreven onder het naamcijfer C. v. W.
Mufti, d. i. uitlegger van de Wet (nl. van den
Koran), het kerkelijke book! der Mahomedanen in
elke stad. De Groot-Mufti of scheik-oel-Islam, die te
Constantinopel resideert, is bij de Mahomedanen
ongeveer hetzelfde wat de Pans is bij de Roomschkatholieken ; bij wordt genoemd 41e rechterarm van
Mabomed", en is als Hoogepriester de hoogste autoriteit in alles, wat de verkiaring van den tekst en de
bedoelingen van den Koran betreft. Hij is het opperhoofd der wetgeleerden zoowel als der priesters, en
zijne bevelen worden blindelings gehoorzaamd. Bij
de troonsbeklimming des sultans is de Groot-Mufti
degene, die hem den degen aangordt.
stad in Saksen, aan de Mill:Litz, 12
uren gaans ten O. Z. 0. van Leipzig; 2500 inw. In
de nabijheid het dorpje Altmligeln met 180 inw.
1VIUgge (Theodoor), geb. 8 Nov. 1806 te Berlijn, studeerde philosophic, doch schreef twee werken, nl.: Frankreich and die letzten Bourbonen (Berlijn 1831) en England and die Reform (Leipzig 1831),
waardoor hij zich alle uitzicht, om ooit aan eene
pruisische universiteit eene aanstelling te erlangen,
voor goed benam. Hij wijdde zich dan ook geheel
en al aan de letterkunde, schreef een aantal romans
en novellen, waarvan wij inzonderheid willen noemen Toussaint Louverture (4 dln. Stuttgart 1840),
leverde ook zeer verdienstelijke reisbeschrijvingen,
en stierf 18 Febr. 1861 te Berlijn.
MUggelsee, het Miiggel-meer, een meer in
den kreis Teltow van het pruis. reg.-district Potsdam, aan welks noordelijken oever de Riidersdorfer
kalksteengroeven, terwijl zich langs den zuidelijken
oever de 332 vt. hooge, boschrijke Miiggels-bergen
uitstrekken.
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Muggensturm

Muiderberg

Muggensturm, marktvlek in Baden, Mittelrheinkreis, oberamt Rastadt ; 1500 inw.; 29 Juni
1849 gevecht tusschen de Pruisen en de badensche
opstandelingen.
MtigUtz, moray. Mohelnice, stad in den moravischen kreis Olmutz, 8 uren gaans benoordw. 01miitz; 3800 inw. — M., rivier in het saksische
reg.-district Dresden, ontspringt in Bohemen bij het
dorpje M. aan de saksische grenzen, en valt, na
eenen loop van 8 mijlen, beneden Pirna in de Elve.
Mugnano, marktvlek in het Napelsche, 2 uren
gaans ten N. N. W. van Napels ; 7000 inw.
Mugron, stad in 't fransche dept. Landes, aan
den Adour, vierdhalf uur gaans bewesten St.-Sever ;
2500 inw.
Muhammed. Zi M_OHAMMED
OHAMMED en MAHOMED.
Muhl, twee rivieren (de Groote M. en de Kleine
M.) in Oostenrijk boven de Enns, die beiden uit het
Bohmerwald komen, en naar welke de Mahlkreis
(circa 60 vierk. mijlen, met 197,000 bewoners en
Lintz tot hoofdplaats) genoemd is.
1Viiihlbach, marktvlek in Tirol, kreis Brixen,
in het Pusterdal, ruim 5 uren gaans bewesten Brunecken, aan de Rientz 650 inw., nabij M. ligt de
Miillbacher Klause, mine eener sterkte, die de Franschen 1809 in de lucht hebben laten vliegen.
Mithlbach (Louise). Zie MUNDT (Clara).
111iihlberg, 1) stad in 't pruis. reg.-district
Merseburg, kreis Liebenwerda, aan de Elve, 21 uren
gaans beoosten Merseburg ; 3500 inw.; op de nabij
M. gelegene Lochauer Heide 24 April 1547 overwinning van keizer Karel V op keurvorst Johan Frederik van Saksen. Vergelijk de artikels ANNABURG en
SCHMALKALDISCHE BOND.
2) vlek in 't pruis. reg.district (en vijfdhalf nur gaans bezuidw. de stad)
Erfurt, aan de Gera ; 1350 inw.; ruine van den
burg M.
stad in den badener Middelrijnkreis, aan de Alb; 1800 inw.
stad in Beieren, kreis Oberbaiern,
aan de Inn, ruim 8 mijlen benoordoosten Munchen ;
1900 inw.; tusschen M. en het dorp Ampfing 28
Sept. 13'22 een vermaarde veldslag (zie AMPFING).
Naihlenbach, hong. Szas:,-Sebes, stad in Zevenbergen, 6 uren gaans bezuiden Carlsburg ; 5700
inwoners.
Milhlenbruch (Christian Friedr.), duitsch
rechtsgeleerde, geb. 3 Oct. 1785 te Rostock, achtereenvolgend professor te Rostock, Greifswalde, Koningsbergen, Halle en Gottingen, met den titel van
Geheim-Justitieraad te Gott. gest. 17 Juli 1843, inzonderheid beroemd door zijne kennis van het Romeinsche recht. Voornaamste werken : Die Lehre von
der Cession der Forderungsrechte (3e druk Greifsw.
1835); Doctrina pandectarum (4e druk 3 dln. Halle
1838-40); Entwurf eines gemeinrechtlichen Civilprocesses. Door M. werd Cluck's 'Erlauterung der
Pandekten" voortgezet van dl. 35 tot dl. 41 (Erlangen 1833-40).
Ntiihlhausen, 1) stad in pruis. Saksen, aan
de Unstrut, 11 a 12 uren gaans benoordw. Erfurt;
belangrijke fabriekplaats met 16,000 inw.; vroeger
vrije rijksstad ; werd 1802 aan Pruisen afgestaan.
2) stad in Oost-Pruisen, 20 uren g. bezuidw. Koningsbergen ; 1600 inw. — 3) stad in Bohemen, 6
uren g. ten W. N. W. van Tabor ; 3000 inw. —
4) marktvlek in Beieren, kreis Oberfranken, 5 uren
g. bezuidw. Bamberg ; 800 inw. — 5) stad in den
Elzas ; zie MULHOUSE.
1VEtialheim, 1) stad in Rijnpruisen, aan den
Rijn, 5 kwartier gaans benoordoosten Keulen ; 8000

inw. — 2) stad in Rijnpruisen, aan de Roer, 6 uren
g. benoordoosten Dusseldorf; 13,500 inw. — 3) vlek
in Wurtemberg, Zwartewoudkreis, aan den Donau,
circa 2 uren gaans benoordoosten Tuttlingen ; 1000
inw.; twee kasteelen ; wordt druk bezocht in den tijd
der bedevaarten.
Muiden, 1) of Muyden, oudtijds Amuden, planelandsstadje in Noord-Holland, aan de uitwatering
van de Vecht in de Zuiderzee, derdhalf our gaans
oostelijk ten Z. 0. van Amsterdam ; 1900 inw.; was
in 't begin der 16e eeuw slechts eerie visschersplaats ;
in de 17e eeuw (1629) dacht men ernstig aan 't
versterken van M., doch het is er niet toegekomen.
Reeds eeuwen vroeger speelt M. eene rol in onze
geschiedenis; 1197 werd het overvallen en verbrand
door de Kennemers ; 1204 door Wouter van Egmond en Albrecht Banjaart ; in 1296 kwam
van Mechelen, 41e bisschop van Utrecht, met eene
legermacht voor het Slot te Muiden (zie verder
hieronder), liet dat hevig bestormen, en veroverde
het; 1356 kwain Jan van Arkel, 47e bisschop van
Utrecht, M. bestormen, was in 4 dagen meester van
de stad en van het kasteel, en stak beiden in brand;
1374 werd M. op brandschatting gesteld door de
Utrechtschen, 1507 in brand gestoken door hertog
Karel van Gelder, die ook het kasteel bemachtigde;
1576 was de stad M. een oogenblik in bander) van
Sonoy, die echter, eer hij het kasteel kon aantasten,
door de Spanjaarden en Amsterdarnmers weder verdreven werd ; doch I Jan. 1577 ging M. bij verdrag voor goed aan den prins van Oranje over. Het
Slot te Muiden, een kasteel, even ten N. N. 0. huiten
de stad, omstr. 1270 gesticht door graaf Floris V,
werd 1296 diens gevangenis (van 23 tot 27 Juni
sleet hij daar 4 treurige nachten); later was bet de
residentie der drossaarden van het Gooiland ; ook de
dichter en geschiedschrijver Pieter Corneliszoon
Hooft heeft dit kasteel bewoond, en er menig genoegelijk uur gesleten met Tesselschade, Huygens,
van Baarle en Vondel. Ingevolge een besluit van
3 Juli 1823 werd in Juni en Juli .1825 herhaalde
malen eene advertentie in de Amsterdamsche courant en in de Haarlemsche geplaatst, waarbij gegadigden werden opgeroepen, daar het kasteel van
Muiden voor afbraak verkocht zou worden ; doch
door de ijverige bernoeiingen van eenige belangstellende personen werd het bedoelde besluit door koping Willem I ingetrokken, en bleef dit gedenkstuk
van Nederlandsche oudheid bewaard. — 2) M. (Ter-),
voluit Sint-Anna-ter-Muiden geheeten, dorp in Zeeland, een kwartier gaans bewesten Sluis, en even
ver van de Belgische grenzen ; 170 inw.; werd 1241
tot eene smalstad verheven ; 1387 door de Engelschen geplunderd, 1405 door hen platgebrand, en
sedert heeft ter-14. zich niet weder tot den rang van
stad kunnen opbeuren ; 1483 geplunderd door de
troepen van aartshertog Maximiliaan; veel Teed ter-M.
bij de belegering van Sluis door Maximiliaan 1492
en door den hertog van Parma 1587; in 1650 was
ter-M. bijna geheel afgebrand, en twee derden der
gronden, waar het gestaan had, werden 1653 door de
zeegolven overstroornd ; 7 Aug. 1831 werd ter-M.
bezet door de Belgen, die echter onverwijld van daar
werden verdreven door het nederl. garnizoen van
Sluis. — 3) M., of de Piet, voormalig dorp op het
zeeuwsche eiland Wolphaartsdijk, verdronk 1378 ;
de toren van M. is nog bijna anderhalve eeuw
blijven staan, doch ingestort bij den zwaren storm
in bet jaar 1512.
Muiderberg, dorp in Noord-Holland, aan de
Zuiderzee, een half uur gaans oostelijk benoorden
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Muiden ; 300 inw.; graf van de dichters J. F. Helmers en S. J. Wiselius; 1673 verschansten zich hier
de Franschen om een aanslag op Muiden te doen,
doch moesten reeds 6 Juni opbreken; tijdens den
inval der Pruisen in ons land werden al de buitenplaatsen rondom M., alsook het dorp, jammerlijk
door hen geplunderd ; 11 April 1814 onderging M.
hetzelfde lot.
Muilkerk. Zie DUSSEN-MUILKERK.
Muiscas, een Indianenvolk in de dalen van de
Magdalena-rivier en den Cauca in de republiek Columbia, stond reeds tijdens de aankomst der Europeanen op een tamelijk hoogen trap van beschaving.
Mukden. Zie MOUKDEN.
Mula, stad in de spaansche prov. Murcia, 8
uren gaans bewesten Murcia; 6600 inw.; warme
bronnen.
Mulatten, in Amerika de kleurlingen, die eenen
Europeaan tot vader en eene Negerin tot moeder
hebben.
Mulciber, d. i. de Metaalverwerker, een bijnaam van Vulcanus.
Mulde, rivier in Duitschland, ontstaat nabij
Colditz, in het koninkrijk Saksen, uit de vereeniging
van twee armen (de Zwickauer of Westelijke M. en
de Freiburger of Oostelijke M.), waarvan de westelijke reeds 17, de oostelijke circa 13 mijlen loop afgelegd heeft ; gezamenlijk doorloopen zij nog eene
lengte van 13 mijlen, om zich bij Dessau in de
Elve te ontlasten.
Mulder (Gerardus Johannes), nederlandsch
scheikundige, geb. 27 Dec. 180'2 te Utrecht, sedert
1840 professor der scheikunde aldaar, heeft aan
zijnen naam eene europeesche vermaardheid verschaft door zijne uitmuntende werken over de chemie.
Muley Abdel Melek, koning van Fez en
van Marokko, uit de dynastie der sjerifs (1576—
1578), stiet zijnen neef Muley-Mohammed van den
troon, om d en zelf te beklimmen. De onttroonde
vorst ging de hulp inroepen van Sebastiaan, koning
van Portugal, en deze landde met eene armee van
20,000 man in A frika. Ofschoon ernstig ziek zijnde,
kwam M. den vijand slag leveren, en bevocht de
schitterende overwinning van Alcazar-Quivir ; na den
afloop van den slag, waarin koning Sebastiaan was
gesneuveld, was M. derwijze overspannen en afgemat, dat hij spoedig den geest gaf. Hij werd opgevolgcl door zijnen broeder Muley-Achnaed, die 25
jaren lang vreedzaam regeerde.
Muley Hassan, koning van Tunis in 1533.
Hij werd aangetast en nit Tunis verdreven door den
veldheer der Turken, den beroemden Barbarossa.
Hij riep de hulp in van keizer Karel V, die Barbarossa versloeg, Tunis heroverde, en M. op den troon
herstelde (1535). Maar zijne onderdanen kwamen
tegen hem in opstand hij werd, verslagen door zijn
cigen zoon Muley-Homaidah, op wiens bevel hij in
de gevangenis geworpen en van het gezicht beroofd
werd. Door de Spanjaarden uit den kerker verlost,
nam M. de wijk naar Italia, waar hij omstreeks 1545
stierf. Zijn zoon lluley-Homeidah werd in 1573 uit
Tunis verdreven door de Turken, en was de laatste
vorst uit de dynastic der Hafsieden.
Mu1ey—isma61, keizer van Marokko, uit de
dynastie der sjerifs, beklom 1672 den troon, ontweldigde (1684) Tanger aan de Engelschen, en maakte
zich meester van verscheidene steden, die hij ontnarn aan de Span jaarden, o. a. Larasj in 1689 ; doch hij
belegerde Ceuta tevergeefs gedurende zesentwintig
Jaren. llij sloot een tractaat van koophandel inet
Lodewijk XIV, en ondernam eenen krijgstocht tegen
—

—

—

de Algerijnen (1690), doch leed daarin de nederlaag.
Op zijnen ouden dag kwamen zijne zonen tegen hem
in opstand. Hij stierf 1727, op 81-j. leeftijd. Zijne
regeering had zich gekenmerkt door verregaande
wreedheden.
Mulgrame (Constantin John Phipps, lord), engelsch zee-officier, geb. 30 Mei 1734, bekend door
zijne reis (1773) naar de noordpoolstreken, om eene
doorvaart din Noord-Amerika te ontdekken, hetgeen
hem niet gelukken mocht, in weerwil dat hij voorwaarts drong tot den 80sten graad Noorderbreedte.
Hij besclireef dezen tocht in Journal of a voyage
towards the North-Pole (Londen 1774), werd 1775
lid van het Lagerhuis, 1777 commissaris der admiraliteit, 1783 peer, en stierf 10 Oct. 1792.
Mulgrave archipel, met dezen gemeenschappelijken naam bestempelt men somwijlen de
Marshall's-eilanden en de Gilbert's-eilanden in den
Grooten Oceaan ; inzonderheid echter beet M. de
zuidelijke groep der Radak-eilanden, waarvan Meli
het voornaamste is.
Mulhouse, d uitsch Miihlhausen of Mulhausen,
stad in den Elzas, in 't franscbe dept. van den BovenRijn, aan de Ill en het Rhone-Rijn-kanaal, waardoor
het op can eiland ligt, is een der voornaamste fabrieksteden van Frankrijk, en heeft circa 30,000 inw.
Onder keizer Frederik II tot stad verheven, werd M.
onder Rudolf van Habsburg vrije rijksstad, vervolgens (1515) bondgenoot der dertien kantons van
Zwitserland, en eindelijk 1798 bij Frankrijk ingelijfd. In 1674 warden nabij M. de Keizerlijken verslagen door Turenne.
Mull, eertijds Drdolin, een eiland der zuidelijke
Hebrieden, door den Mullsound van Morvern gescheiden, heboort tot het schotsche graafschap Argyle, is 14 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 18,000
zielen.
ook Mulhem, of Mulheim, dorpje in
Noord-Braband, 1 uur gaans bezuiden Boxmeer.
Muller (Gerhard Friedrich), reiziger en geschiedschrijver, geb. 1705 in Westfalen, gest. 1783,
vertrok reeds vroeg naar iRusland als prof. der geschiedenis en geographie, werd door keizerin Catharina benoemd tot historiograaf, rijks-archivaris, enz„
en uitgezonden op verscheidene wetenschappelijke
reizen, o. a. vergezelde hij Gmelin op diens reis door
Siberia (1733-43). Behalve verscheidene andere
werken heeft men van M.: Origines gentis et norninis
Russorum (Petersb. 1749).
Muller (Otto Fredrik), deensch natuurkundige,
geb. 1730 te Kopenhagen, gest. 1784, is een der
voornaamste natuurkenners, die de 18e eeuw opgeleverd heeft. Hij is vooral bekend door zijne nasporingen aangaande de infusie-diertjes, en heeft overigens een aantal verdienstelijke natuurk. werken
geschreven.
Milner (Andreas), geleerd orientalist, geb.
owstr. 1630 in Pommeren, gest. 1694 te Stettin,
east predikant te Bernow in Pruisen, later provoost
der kerk te Berlijn, nam 1667 zijn ontslag, om geheel
voor de studie te kunnen leven. Hij bracht ties jaren
in Londen door, als rnedewerker aan den Bijbel in
vele talen (van Walton). Hij maakte zich zeer verdienstelijk op het gebied der aziatische taalstudie,
inzonderheid van het Chineesch. Op zijne eigene
kosten liet hij 66 verschillende alphabets drukken,
en gaf ook in het licht het Ooze Vader in het Chineesch, vergeleken met honderd andere lezingen in
even zoo vele verschillende talen (Berlijn 1676).
Miller (Johannes), wis- en werlitnigkundige.
Zie BEGtomoNTANus.
—
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Muller (Johannes von), zwitsersch geschiedschrijver, geb. 3 Jan. 1752 te Schaffhausen, werd
1786 hofraad van den keurvorst van Maintz; na de
bemachtiging van Maintz door de Franschen werd
M. 1792 te Weenen tot hofraad bij de rijkskanselarij
benoemd, en 1800 tot custos der keizerlijke bibliotheek; 1804 ging hij uit oostenrijksche dienst over
in die van Pruisen, aan de akademie van Berlijn ; en
toen Napoleon meester van Pruisen was geworden,
werd M. (Jan. 1808) benoemd tot staatsraad en
directeur-generaal van het openbaar onderwijs in
het koninkrijk Westfalen, in welke betrekking hij
29 Mei 1809 te Cassel stied. De voornaamste werken van M. zijn Schwet:ergeschichte (dl. 1-5, afd.
1, Leipzig 1806-8), well( werk hem eene plaats
verzekert in de rij der nitstekendste duitsche geschiedschrijvers; het is later voortgezet door GlutzBlotzheim, Hottinger, en anderen. Bijzondere rneiding verdienen ook M.'s Vierundzwanzig Bucher
allgenteiner Geschichte (4e druk 3 din. Stuttgart
1828). Eene complete editie van M.'s werken werd
bezorgd door zijnen broeder Joh. Georg M., professor
te Tubingen, ni.: 27 dln. Stuttgart 1810-19; nieuwe
druk 40 dln. 1831-35.
Muller (Pet. Erasmus), noordsch oudheidkundige, geb. 29 Mei 1776 te Kopenhagen, sedert 1830
bisschop van Seeland, gest. 16 Sept. 1834. Voornaamste werken : Sagabibliothek (3 din. Kopenhagen
1S16-18); Kritisk Undersogelse of Danmarks og
iVorges Sagnhistorie (2 dln. Kopenh. 1823-30);
Dansk Synonynzik (2 din. Kopenh. 1829 ; 2e °Ingewerkte druk, van Dahl, 1853-55).
Miller (Karl Otfried), duitsch oudheidkundige,
geb. 28 Aug. 1797 te Brieg in Silezie, sedert 1819
prof. der archeologie te Gottingen, gest. 1 Aug. 1840
op eene wetenschappelijke reis te Athene, heeft aan
zijnen naam eenen duurzamen roem verzekerd door
zijne Geschichte hellen. Steimme and Staaten (2e
druk 3 dln. Breslau 1844). Van bijzondere waarde
zijn ook : Die Etrusker (2 deeien, Breslau 1828);
Handbuch der Archeiologie der Kunst (Breslau 1830 ;
3e druk 1846); Denkmeilern der alien Kunst (Gott.
1832); Prolegomenen zu einer ,wissenschaftlichen
Mythologie (Gott. 1825); Geschichte der griechischen
Litteratur bis auf das Zeitalter Alexander's (2 din.

Breslau. 1841); enz.
Milner (Wilhelm), duitsch dichter, geb. 7 Oct.
1794 te Dessau, onderwijzer aan de Geleerdenschool
aldaar en hertogelijk bibliothecaris, gest.1 Oct. 1827.
Voornaamste werken : Gedichte aus den hinterlassenen
Papieren eines reisenden Waldhornisten (2 dln. 1821
—24; 2e druk 1826); Lieder der Griechen 5 stukk.,
Dessau en Leipzig 1821-24; nieuwste druk Leipzig
1844). — M. (Friedrich Max), zoon van den vorige,
geb. 6 Dec. 1823 te Dessau, studeerde te Leipzig,
Berlijn en Parijs, ging 1846 naar Engeland, werd
daar 1850 aangesteld als professor te Oxford, en
heeft zich doen kennen als een kundig taalgeleerde
en uitstekend kenner van het Sanskrit. Van zijne
werken verdienen vooral melding: de groote editie
der ,,Rigveda" (3 dln. Oxford 1849-56 ; kleine
editie dl. 1, Leipzig 1854-57); Suggestions for the
assistance of officers in learning the languages of the
seat of war in the East (2e druk Londen 1855);
History of ancient Indian literature (2e druk Louden 1860); Lectures on the science of languages

(Londen 1862; en in 't Duitsch vertaald door BOttiger, Brunswijk 1863). Wijders zijn hoogstverdienstelijk M.'s studien over de zoogenaamde turanische
talen, over de oud-indische philosophic en het
Buddhismus.
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stad in Baden, Bovenrijnkreis, r lllnl
7 uren gaans bezuidw. Freiburg; 2800 inw.
Mullingar, stad in lerland, prow. Leinster,
hoofdplaats van het graafschap West-Meath, 9 mijlen benoordw. Dublin, aan den spoorweg van Dublin
naar Galway; 11,500 inw.
MU.1.1rose, stad in 't pruis. reg.-district (en
4 uren gaans bezuidw. de stad) Frankfort, aan het
Miillroser-kanaal, waardoor de Spree met de Oder
in gemeenschap staat ; 2200 inw.
Multan. Zie 1110ELTAN.
Multatuli, de gefingeerde naam, Avaaronder
door Douwes Dekker veel over oost-indische onderwerpen en belangen geschreven is, in eenen scherp
hekelenden geest tegen de zoogenaamde ,)Oudgasten",
gelijk de streng-conservatieven op koloniaal regeergehied genoemd worden. Vooral grooten opgang maakte
het eerste, werk van M., zijnde zijn in Mien geest
geschreven romantisch verhaal Max Havelaar of de
koffij-veiling en der Nederlandsche Handelmaatschappij

(2e druk 2 din. Amsterdam 1860).
Mummius (Lucius), romeinsch veldheer, consul 146 v. Chr., versloeg Diceus, veldheer der Acheers, vernietigde den Acheischen Bond, nano stormenderhand Corinthe in, en gaf die stad aan de viammen
prijs ; hij onderwierp geheel Griekenland, dat dientengevolge herschapen werd in een romeinsch wingewest, onder den naam van Achaia. Hij werd vereerd met eenen zegepralenden intocht te Rome, en
ontving den bijnaam Achalcus. Het meerendeel der
standbeelden, vazen, schilderijen en andere kunstschatten, die Athene bezat, liet M. naar Rome overbrengen, doch had zoo weinig begrip van de eigenlijke waarde dier voorwerpen, dat hij aan degenen,
die met het vervoer er van belast werden, de waarschuwende bedreiging deed, dat ze alles wat ze onder
weg er van verloren (NB) nit bun eigen zak zouden
moeten vergoeden.
Mummoi. (Ennius) burgundisch krijgsman
uit de 6e eeuw, zoon van Peonius, graaf van Auxerre,
werd 561 in zijns waders plaats tot graaf verheven
door Gontran, koning van Orleans en Burgundi6.
Vervolgens benoemd tot opperbevelhebber der burgundische troepen, versloeg hij de Longobarden en
de Saksen, ontweldigde Touraine en Poitou aan
Chilp6ric, koning van Soissons. Doch toen hij (585)
Gontran van den troop zocht te stooten, om er een
gelukzoeker met name Gondobald op te plaatsen,
werd hij in Comminges belegerd en overwonnen,
zoodat hij, geen uitweg meer ziende, zich zelven van
het levee beroofde.
Munatius Plancus ( L.) , romeinsch redenaar
en veldheer, geb. te Tibur, vergezelde eerst Cesar
naar Gallie, ging later tot de partij van Pompejus
over, doch verliet die weder, om zich opnieuw aan
Cesar aan te sluiten. Later diende hij lang Antonius,
doch verliet diens partij, en schaarde zich aan de
zijde van Octavius. Dat aan dezen door den senaat
de titel van ,,augustus" verleend werd, geschiedde
op een daartoe gedaan voorstel van M.-P. Hij was
consul geweest (42) en censor (22 v. Chr.) en had
gewichtige kommandementen bekleed in Gallie en
in Azie terwijl hij proconsul in Gallie was, stichtte
hij (41 v. Chr.) de stad Lugdunum (Lyon). Horatius
heeft aan M.-P. de 7e ode van zijn le bock toegezongen : Laudabunt alit claram lihodon, enz. — Zie
PLANCUS.
Muncer, somwijlen voor MUNTZER.
Munch (Petrus Andreas), deensch gesehiedschrijver, geb. 15 Dec. 1810 te Christiania, sedert
.1841 prof. der gesehiedenis aldaar, op eene weten-
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schappelijke refs gest. te Rome 25 Mei 1863, heeft
zich ook als noordsch ondheidkundige hoogst verdienstelijk gemaakt. Behalve zijne spraakkunsten
der Runentaal (Christiania 1848), der Oud-noorweegsche taal (Christ. 1847 en 1849), der Gothische
taal (Christ. 1848), zijn als M.'s voornaamste werken
te vermelden: Det Norske Folks Historic (dl.
Christ. 1853-62) ; Nordmaendenes Gudelaere i
Hedenold (Christ. 1847) ; Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriket Norge i Middelalderen
(Christ. 1849).
Munch (Ernst Herman Joseph von), duitsch
geschiedschrijver, geb. 25 Oct. 1798 te Rheinfelden,
eerst professor to Freiburg, toen te Luik, sedert
183 .1 geheimhofraad te Stuttgart en particulier bibliothecaris des konings, gest. 9 Juni 1841 te
Rheinfelden. Voornaamste . werken: Geschichte des
Houses nod Landes Fiirstenberg (3 dln. Aken 1829
--32); Geschichte des Hauses Nassau- Oranien (3
dln. Aken 1831-33); Allgemeine Geschichte der
neuesten Zeit (6 dln. Leipzig 1833-35). Zijn eigen
leven beschreef hij in Erinnerungen and Studien aus
den ersten 37 Jahren eines deutschen Gelehrten (3 dln.
Ca rlsruhe 1836-38).
Mtinch Bellinghausen, adellijk duitsch
geslacht; in 1580 werd door den keurvorst van
Trier tot den adelstand verheven zijn geheimschrijver Georg Munch, wiens afstammeling Johann Joachim Georg von Munch, geb. 18 Febr. 1701, gest.
22 April 1774 als rijks-hofraad, 1745 verheven
werd tot rijksbaron van Bellinghansen. Een kleinzoon van dezen is: M. B. (Eligius Franz Joseph,
baron van), dichter en dramatisch schrijver onder
den gefingeerden naarn Frederik Halm ; geb. 2 April
1806 te Krakau, sedert 1845 eerste custos aan de
keizerlijke hofbibliotheek te Weenen. Behalve eene
verzameling van zijne dramatische werken (6 dln.
Weenen 1 856) , verscheen nog van hem: Gedichte
(2e druk Weenen 1857), en nasporingen Ueber die
eiltern Sammlungen spanischer Drainer (Veen. 1852).
Miinchberg, stad in Beieren, kreis Oberfranken, aan den spoorweg Hof-Bamberg; 3200 inw.
Miincheberg, stad in 't pruis. reg.-district
Frankfort, kreis Lehus; 3300 inw.
Munchen, la t. Monachium, ital. Monaco,fransch
en engelsch 1Vlunaclr, hoofdstad van Beieren en residentie des konings, aan de Isar, heeft met inbegrip
van de voorsteden 145,000 inw„ vele prachtige gebonwen en kostbare monumenten (o. a. de 100 vt.
hooge obelisk op het Catharina-plein, het kolossale
ruiterstandbeeld van keurvorst Maximiliaan I op het
Wittelsbacher plein, enz.); sedert 1826 de toen nit
Landshut naar M. verplaatste Ludwig-Maximiliaansuni versiteit, met bi bliot heck van 160,000 boekdeelen;
de hof- en staatsbibliotheek (800,000 boekdeelen
met 18 a 19 duizend manuseripten) ; enz. Gesticlit
962 (of 1175), op een terrein, dat toebehoorde aan
de Monniken (duitsch Monche, vandaar de naam M.)
van het klooster van Schaffelaren, werd M. 1158
door Hendrik den Leeti w verheven tot count- en
tolstad, en 1255 koos Lodewijk den Strenge, die bier
den Ludwigsbnrg lief bouwen, M. tot residentie.
Zwaar door brand geteisterd .1527, en hijna geheel
vernield door brand 1448, werd M. viermaal door
oorlogsgeweld ingenomen, tat. door de Zoeden 1652,
door de Oostenrijkers 170, 11, 1741, 1745, en door
de Franschen bezet 1800. In wcerwiI dat reeds door
keurvorst Maximiliaan 1 en zijtiell opvolger, en ook
onder Karel Theodoor, veei gedaan was ter verfraaiing
van M., Meet het nogiatts vette onbednidende stad,
totdat koning Maximiliaan I in 1817 een begin liet

rnaken met het optrekken van nieuwe gebouwen,
waarmede onder Lodewijk en onder Maximiliaan II
ijverig werd voortgegaan, zoodat M. thans een der
schoonste steden van Duitschland is, en druk bezocht wordt door vreemdelingen.
MilnchengrAtz, stad in Bohemen, aan de
Iser, vierdhalf uur gaans ten N. N. 0. van Buntzlau;
3500 inw.; kasteel, in welks kapel het grafmonument
van Wallenstein ; te M. had 1833 de bijeenkomst
plaats van de keizers van Oostenrijk en Rusland en
den koning van Pruisen.
lYliinchhausen, oud-adellijk nedersaksisch
geslacht, waarvan wij noemen : M. (Gerlach Adolf,
baron van), geb. 14 Oct. 1688 te Berlijn, trad in
hanov. staatsdienst, was gedurende 37 jaren geheimraad van den keurvorst van Hanover, en werd 1768
diens eerste minister. Hij stierf 26 Nov. 1770.
Vooral verdienstelijk maakte M. zich als hoofdbewerker, dat de universiteit van Gottingen gesticht
werd, waarvan hij sedert 1734 gedurende 32 jaren
curator is geweest. M. (Hierunimus Karel Frederik, baron van), geb. 1720 op Bodenwerder in het
Hanoversche, gest. 1797; door de wonder-avonturen,
die hij opdischte als door hem zelven ondervonden in de veldtochten tegen de Turken (1737-39),
werd hij als het ware de schepper der zoogenaamde
Munchhausiaden. Zijne grotesk-komische blufferijen
werden eerst in geschrift gebracht in de engelsche
taal door den naar Londen gevluchten casselschen
professor en bibliothecaris R. L. Raspe (Londen
1785 ; nieuwe editie geillustreerd 1858) ; en na den
4den druk van het met ongemeene graagte gelezene
werkje van Burger (Louden 1786; 2e druk 1 787)
werden ze ook in het Duitsch vertaald en voortgezet
door Schnorr (3 din. Stendal 1794-1800).
Munda, tegenw. Monda, stad in Hispania, in
Bietica, bij de 13astuli Pxni, is vermaard door de
overwinning, die Cesar bier bevocht op de twee
zonen van Pornpejus (45 v. Chr.), door welke overwinning een erode gemaakt werd aan den burgeroorlog. M., rivier in Hispania, in Lusitanie ;
tegenw. de Mondego.
Miinden, of Hannoversch-Miinden, stad in de
hanov. landdrostij Hildesheim, 6 a 7 wren gaans
bezuidw. Gottingen, aan de samenvloeiing van de
Fulda en de Werra ; 4400 inw.; ingeno:nen en geplunderd door Tilly 1626 ; bezet door de Franschen
1756 en 1805.
Mundi, vasalstaat in den Pendzjab, in den julfinder Doab (britsch grondgebied), is 36 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 113,000 zielen, en heeft tot
hoofdstad M., aan den Beas, 44 mijlen beoosten
Anaritsir, met 7000 inw.
Mundt (Theodor), vruchtbaar duitsch schrijver,
geb. 29 Sept. 1808 te Potsdam, sedert 1831 tot het
zoogenaamde ,Jorge Duitschland" behoorende, gest.
30 Nov. 1831 als Universiteits-bibliothecaris te
Berlijn. Behalve een aantal verdienstelijke historische
romans, enz. schreel hij o. a.: Kunst der deutschen
Prosa (2e druk Berlijn 1843); Geschichte der Literally der Gegenwart (2e druk Leipzig 1853);
Allgemeine Literaturgeschichte (2e den k 3 din. Berlijii,
1847); Geschichte der Gesellschaft (2e druk Leipzig
1856); Die Giitterivelt der alien -Volker (2e druk Berlijn
1854). Vooral verdienstelijk zijn ook zijne twee karakteristieke werken: Paris und Louis Napoleon
(2 dIri. Berlijn 7858) en I lalienischeZuslriode (4 din.
Berlijn 1859-40). — M. (Clara), echtgenoot
van den vorige, met wien zij1839 gehinvd was, geb.
2 Jan. 1814 te Neubrandenburg, dochter van den
opperburgemeester illiiller te Miihlbach, heeft zich

614

-

-

Muneepoor
als schrijfster beroemd gemaakt onder den gefingeerden naam Louise MUllbach; hare uitmuntende historische romans zijn in vele vreemde talen
overgezet.
Muneepoor, Munneepoor, Mnnipoer, onafhankelijk vorstendom in het verste oosten van het
britsch 0. I. rijk, tusschen Assam, Katsjar en Birma,
is 358 vierk. mijlen groot, staat sedert 1825 onder
britsch protectoraat, en heeft tot hoofdstad Tsjandrapoer, welke stad ook M. genoemd wordt.
Mungo, in Suriname. Z ie A UCKA.
Mungo, de heilige, ook Kentigern genaamd,
bisschop van Glasgow in de 6e eeuw, stawde of van
eene kouinklijke familie, en was een leerling van
Palladius. Naar men wil zou M. het St.-Asaph'sklooster gesticht hebben (560), en ook de eigenlijke
stichter zijn van de universiteit van Oxford.
Mungo Park, schotsch reiziger, geb. 10
Sept. 1771 te Fowlshiels bij Selkirk in Schotland,
eerst geneesheer te Selkirk, later in Indic, werd, na
zijn terugkeer van daar in Engeland, door het Afrikaansch genootschap te Londen uitgezonden op eene
ontdekkingsreis naar Nigritie, welke reis hij volbracht
1795-97, en beschreef in Travels into the interior
of Africa (Londen 1799), welk merkwaardig boek
iu bijna alle talen van Europa overgezet is. Na weder
eenigen tijd als geneesheer werkzaam geweest te zijn
aanvaardde hij 1803 eene tweede reis naar de binnenlanden van Afrika, doch verdronk bij Boessa in
het koninkrijk Haussa, nadat men zijne laatste tijdingen ontvangen had gedagteekend 16 Nov. 1805.
Ilet verhaal van deze tweede reis is in het licht gegeven door majoor Rennet (Londen 1815-16).
Munich, in engelsche en fransche boeken voor
Munchen.
Munich, cuss. generaal. Zie MUNN1CH.
Munk (Christina), morganatisch gehuwd met
Christiaan IV van Denemarken, die hij later, om vrij
man te 4n met zijne bijzit Wybeke, door de rechtbank liet veroordeelen wegens echtbreuk, nadat hij
verscheidene kinderen bij haar verwekt had, die
alien eene vrij belangrijke rot in de geschiedenis van
Denemarken spelen. Zij stierf 1568.
Munk (Eduard), duitsch philoloog, geb. 20
Jan. 1803 te Grossglogau, Lang leeraar aan de Wil•
helmsschool te Breslau, sedert 1848 stil levende in
zijne geboorte-stad, doch 1861 vereerd met den titel
van professor, heeft o. a. geschreven de uitmuntende
werken, getit.: Geschichte der griechischen Literatur
(2e druk 2 dln. Berlijn 1862-63) ; Geschichte
der romischen Literatur (3 din. Berlijn 1858-61),
beiden evenzeer geacht.
Munk (Salomon), uitstekend orientalist, geb.
14 Mei 1805 te Glogau, tot 1842 custos aan de bibliotheek te Parijs, gest. aldaar Febr. 1867, heeft
zich vooral verdienstelijk gemaakt met betrekking
tot de arabisch-joodsche tetterkunde en philosophic
der middeleeuwen, alsook jegens de studie van het
Phenicisch.
Munkacs, of Mongatsj, stad in Hongarije,
hoofdplaats van 't comitaat Beregh, aan de Latorcza,
12 a 13 mijlen benoordoosten Tokay ; 7500 inw.
Een half uur gaans beoosten M. ligt op eene 600 vt.
hooge rots de vesting M., vermaard door verscheidene belegeringen ; o. a. hield de vrouw van Tekely
hier een merkwaardig beleg uit (1685-88). Het
was ook de wapenplaats van Ragotzky gedurende
den oorlog tegen Oostenrijk (1703-11).
Munnekeburen, dorp in Friesland, 3 uren
gaans zuidetijk bewesten Heerenveen ; 400 inw.; teed
veel door den watervloed Febr. 1825.
-

-
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Munnekenzijl, in de wandeling Muntjeszijl,
dorp of lange buurt in Friesland, 4 uren gaans beoosten Dockum.
Munnich (Burkhard Christoph, graaf van),
russisch generaal, geb. 9 (15) Mei 1863 te Neuhuntorf in het Oldenburgsche, diende als ingenieur onder
prins Eugenius in den Successie-oorlog, ging in
russische dienst over, en werd door Peter den Groote
belast met den aanleg van het kanaal van Ladoga.
Na dit belangrijke werk voltooid te hebben, werd hij
door Peter II en keizerin Anna Iwanowna met eerbewijzen overladen, 1727 onder Peter II generaal-enchef der russische legers, 1728 verheven tot graaf,
en onder Anna 1731 tot veldmaarschalk-generaal.
Aan zijne veroveringen in den Turkschen oorlog
sedert 1735, werd door den vrede van Belgrado 18
Sept. 1739 een einde gemaakt. Aan M.'s bemoeiingen had hertog Ernst Johan van Koerland (zie
BIBEN) het te danken, dat hij door keizerin Anna
als rijksbestuurder aangenomen werd ; reeds spoedig
echter werd deze weder in ongenade gestort door
M., die zich nu tot eersten minister liet benoemen,
doch 1741 op zijne beurt naar Siberie gebannen
werd door keizerin Elizabeth, die Biren uit zijne
ballingschap terugriep. Eerst in 1762 werd aan de
ballingschap van M. een einde gemaakt door Peter
HI, die hem herstelde in at zijne titets, en hem benoemde tot directeur-generaal der havens aan de
Oostzee. Hij stierf 16 Octob. 1767 te Petersbnrg.
Munnikendam, 1) verkeerde spelling voor
Monnikendam. 2) verkeerde benaming voor Muntendam.
Munoz (Gilles de), tegenpaus onder den naam
van Clemens VIII, was kanunnik van Barcelona.
toen hij door de afgescheidene kardinalen, na den
dood van den tegenpaus Benedictus XIII verkoren
werd (1424), waarop hij geinstalleerd werd te Peniscola. De verzoening van Alfons V, koning van
Aragonie, met paus Martinus V maakte aan de
macht van M. een einde. Door genoemden koning
uitgenoodigd om van den pauselijken titel afstand
te doen, gaf M. daaraan gehoor, en maakte zoodoende 1429 een einde ,pan de scheuring, die de
Kerk sedert 51 jaren verdeeld had. Bij wijze van
schadeloosstelling ontving M. het bisdom Majorca.
Munoz (Sebastiano), spaansch schilder, geb.
1654, was een leerling van Coello, werd door Karel
II tot hofschilder benoemd, en stierf 1690 door
eenen vat, terwijl hij bezig was een koepel te repareeren, geschilderd door Herrera.
Mulioz (don Fernando), zoon van een alcalde
te Tarancon in La Mancha, diende in de spaansche
lijfwacht, redde 1833 koningin Christina het Leven,
werd na des konings dood haar kamerheer en vertrouweling, en trad in bet geheim met haar in het
huwelijk 28 Dec. 1833 ; dit huwelijk werd eerst 13
Oct. 1844 openbaar ingezegend, bij welke gelegenheid M. verheven werd tot grande van Spanje le
ktasse en tot hertog van Rianzares.
Mfinsingen, 1) stad in Wurtemberg, Donaukreis, aan den Heuberg, circa 10 uren gaans bewesten Ulm ; 1600 inw.; bier 1482 het Munsinger verdrag,
waardoor de beide graven Eberhard het vroeger gedeelde Wurtemberg weder tot een maakten.
2) dorp in 't twits. kanton Bern, aan den spoorweg
van Bern naar Thun ; 1220 inw.; twee kasteelen.
Munshausen, of Muntzhausen, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, een half uur gaans bezuidoosten Clerff.
Munster, 1) iersch Mown, lat. Montonia, een
her vier groote provincien, waarin Ierland ingedeeld
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is, en wet de zuidelijkste der vier, grenst ten N. aan
Connaught, ten 0. aan Leinster, ten Z. en ten W.
aan den Atlantischen Oceaan, is ingedeeld in zes
graafschappen (Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary, Waterford), beslaat eene grondsoppervlakte
van circa 434 vierk. millet], en heeft eene bevolking,
die door landverhuizing als anderszins gestadig afneemt (1,857,736 in 1851, slechts 1,503,200 in
1860). — 2) stad in het fransche dept. van den
Boven-Rijn, vijfdhalf nur gaans bezuidw. Colmar,
aan de Fecht ; circa 4000 inw.; deze stad heeft haar
ontstaan to darken aan een in 660 gesticht klooster,
annvankelijk gewijd aan den heiligen G•egorius den
Groote, later vereenigd met de congregatie der Benedictijnen van St.-Vannes ; vervolgens werd M. eene
vrijd duitsche rijksstad, en bleef dit, totdat Lodewijk XIV zich meester van M. maakte, en het ontmantelde. — 3) vlek in 't zwits. kanton Lateen, aan
de Wynen ; 1150 inw.; de eerste boekdrukkerij, die
in Zwitserland werd opgericht, werd bier in 1470 gevestigd door Elias Hello. — vlek in 't zwits. kanton
Bern, in 't Munsterdal; zie MouTIER. - 5) M. am Stein,
dorp met 350 inw. in 't pruis. reg.-district Coblentz,
kreis Kreutznach, aan de Nahe. — 6) M., in middeleenwsch Latiln Monasteriam, stad in Pruisen,
hoofdplaats der prov. Westfalen, en van het (ruim
132 vierk. rnijlen groote, en met 442,500 zielen bevolkte) regeerings-district M„ ligt aan het riviertje
de An, heeft 27,500 inw., en order meer andere
merkwaardige gebouwen het historisch vermaard
gewordene raadhuis, waar 14 October 1648 de
Westfaalsche vrede, ook Vrede van Munster genaamd,
gesloten werd. In de plants der 1818 opgehevene
roomsch-kath. universiteit bestaat thans te M. eene
akadernie net kath.-theol. en philosoph. faculteit.
In de 9e eeuw bestond M. nit twee deelen, unmet.
Mimigernford (het oudste gedeelte) en Munster (of
het Mooste•). Het was voorheen eene vesting, en
had zelfs eene citadel, dock -werd 1765 ontman told.
In 1532 werd to M. de Hervorming ingevoerd, en
1555 en 1556 was het 't bowled van de woelingen
der Wederdoopers, die bier bun middelpunt hadden,
met Jan van Leiden aan het hoofd, die den weldschen titel voerde Van koninq van Munster. Nadal
de stad can hen ontweldigd was door de Itissehoppelijken, had er eene doortastende reactie plants ten
voordeele der Boonisch-katholieken, (lie ook tegenwoordig nog verreweg liet meerendeel der bevolking
nitmaken. VOOr 1789 was M. de hoofdstad van het
Bisdom M. (zie 4 regels lager); in 1806 kwam het
in de macht der Fransehen, werd 1809 begrepen in
het groothertogdom le•g, 1810 hoofdplaats van het
i'onsche dept. der Lippe, en !ovum 1815 earl Prnisen. — 7) het, /list/ow tl. ale ten der stater van
het Heilige lloonische Bijk, waartoe het in de 92e
eenw verheven was, besloeg een grondgebied van
180 vierk. tnijlen met 550,000 bewoners. Sedert
1719 bekleedde de aartsbisscho ► van Ke ti nt tovens
,

do waa•digheid van Bisschop van M., boowel
a•zonde•lijk vo•stendom bleel, Inet zijn eigen gout-

vet:no-Dent. In 1805 geseculariseerd, kwarn &arm.
eel, gedeelte (60 vierk. net 128,00(1 bewoners) tart Pruisen, net gedeelte, tot prinsdom
verheven, bij (len vrede van rfilsit (1807) win Frank-

rijk algestaan tnoost worden, doch bij het \\ T eene •
Congres (1815), op Kloppenburg eel Vochta na, Ran
Pruison te•teggegeven wen'.
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voorinalige i(enedictijner aIjulij
te Luxemburg, eestieht 1085 (of 108(i) door trimrand. 1, grant' van Luxemburg, op de hoogre, (lie nog
togeniwoo•dig °lid-Munster genoemd worth; 1541

afgebroken op last. van keizer Karel V, opdat de
Franschell zich niet daar zouden nestelen. De abdij,
toen verplaatst in den Grund (een gedeelte der benedenstad), weed bij beleg van 1684 vervvoest, 1688
weder opgebouwd, en 1795, toen de fransche republi kei nen Luxemburg bezetteden, opgeheven. In 1443
(20 Dec.) werd in de abdij M. de vrede gesloten tusschen de hertogen Filips van Burgundie en Willem
Van Saksen. — 2) voormalige abdij in Opper-Gelder
(prov. Limburg), in de stad Roermonde, 1306 door
Beinald,graaf vanGelre, met rijke inkomsten begiftigd.
Munster (Sebastian), geleerd Hebraist, geb.
1489 te Ingelheim, had te Tubingen de Franciscaner
getoften afgelegd, cloth omhelsde met ijver de leerstellingen van Luther, bekleedde eerst een leerstoel
te Heidelberg, sedert 1529 te Bazel, waar hij 23 Mei
155'2 stierf. Behalve verseheidene werken over de
llebreettwsche taal en over wiskunde, schreef hij de
Cosmographia (Bazel 1544 ; dikwijls berdrukt), een
vow. de geschiedenis der geographische literatuur
belangrijk boek.
Munsterberg, stad in pruis. Silezie, aan de
Ohlau, 7 willen bezuidw. Breslau : 5300 inw.; koude
zwavelb•on ; nabij M. 't 1222 gestichte cistercidnserklooster Heinrichau ; M. was eertijds hoofdstad van
een prinsdom
dal aan de famine Auersperg
behoorde, clock gekocht werd door Frederik 11.
Munster dal, dal in het zwits. kanton Bern.
Z ie MOUTIER.
Munster Geleen, dorp in het voormalige
hertogdorn Gutik, titans ill nederl. Limburg, een half
uur gaans bezuiden Sittard ; 500 inw.
J%Iunsterkerk, een gehucht. Zie het artikel
DUSSEN-MUNSTERKERK.
1Viuntailer (En Hanlon), geb. 1265 te Vernlada in Catalonia, bracht het grootste gedeelte zips
levees in krijgsdienst door, en stierf omstr. 1340 to
Valencia. llij heeft geschreven eene Kronijk van
Aragonid, in het Duitsch vertaald door Lanz (2 dln.
Leipzig '1842), die ook eene editie bezorgde van den
oorspronkelijken spaanschen tekst (Stuttgart 1844).
—

—

Munten (T
gron. dorp. Zie TERMUNTEN.
.Muntendam, op de kaart van Starkenbueg
genanind Olt-Muntendon, deep in de prov. Groningen, derdhalf uur gaans bewesten Winschoten; 1550
inw,
Boven-illantendant heette vO6• 1655 do
streek in Groningen, waar Alen thans de (logien
Veendam en Wildervank aantreft.
2,1untjeszij1. Zie .-UNNEKENZIJI..
latintOk, of Mintao, door de Engelsehen Minto
genoemd, stad in nederl. O. I., op het soendasche
eiland Banka, nabij de trust ; 2000 inw.; tinmijnen.
Tfiluntzer. Lie (duitsche spelling) MilNzEn.
Mmatzinger. Zie (duitsche spell.) MuNziNGEn.
Munychia, tegetp,v. Porto, vlek en haven in
Attica, tusschen den Pyreils en Imp Sunium, Was
eon der d•ie havens van Athene, en een zeer sterk
Bunt. 'Ile M. stolid een zoe• boroennio Diatia-tempel.
(Thomas), Th. Muntzer, con (ler hoofden van de Wederdoopers, gob. 1498 to Stolbe•g
aan den Harts, aanvankelijk luthe•sch prodikant to
Zwickau, sode• 1525 to Allstedt, begon echter op-

roe•ige prerlicaticii to bonder, waa•in hij volhomene
gelijkheid van alien en gerneensehap van goederen
annbeval. heswege als predikant, afgezet, begun 110
(. 01)l ,41.1C11[Cr Vali 0011 nlotlw

keriq.';enootsellap te

spelen, tuor, prediliewl door rl'huringeu, Z‘uheti

ell

Vrol:;eolood rood, overal nitgevemle voor een
nienwen Gideon, die Vail den howl in 114 had, om

Christie: op narde te herstellen hetkoni•jva
door middel van bet zwained. In korten HA had hii

Munzinger
eenen aanhang van ruim 30,000 menschen, meerendeels boeren en mijnwerkers; hij maakte zich te
Miihlhausen in Frankenland, in vereeniging met een
anderen dweeper (Pfeifer genaamd) van het hoogste
gezag meester; (loch door de verbondene vorsten
werd eene behoorlijke troepenmacht tegen hem uitgezonden, en zijne armee werd 15 Mei 1525 bij
Frankenhausen verslagen en grootendeels in de pan
gehakt; M. zelf en Pfeifer werden gevangen genomen, en met nog 24 harmer geestverwanten onthoofd.
Munzinger (Werner), W. Muntzinger, zwitsersch reiziger, geb. 1832 te Olten in Zwitserland,
ging na volbrachte studien 1852 naar Cairo, 1854
als chef eener handels-expeditie naar de Roode Zee,
en hield zich daar tang te Massaua op. Sedert 1855
hield hij verhlijf te Keren, de hoofdplaats der Bogos,
totdat hij zich 1861 aansloot aan de duitsche expeditie naar Middel-Afrika. Toen echter het hoofd dier
expeditie, von Heuglin, in strijd met zijne instructien, naar Abyssinia ging, schcidde M. zich van hem
af, en ging over Chartum (Khartoem) naar Obed,
van waar hij zich door Darfoer naar Wadai Wilde
begeven. Daar hij echter geen vergunning kon bekomen um door Darfoer te reizen, keerde hij 1862
terug naar de Nijllanden. Belangrijke bijdragen over
de geographic, ethnographic en linguistiek der door
hem bezochte landen, heeft M. in verschillende tijdschriften openbaar gemaakt. Afzonderlijk verschenen
van hem in bet licht: Die Sitten end des Becht der
liogos (Winterthur 1859).
Muonio, rivier in russisch Lapland, vormt bij
het dorp Muonioniska een prachtigen waterval, en
ontlast zich na eenen loop van 30 mijlen in den
Torne-Elf.
Muota, of Muotta, rivier in het zwits. kanton
Schwytz, komt van de Glattalp, en outlast zich bij
Brunnen in het Vierwaldstatter-meer, na eenen loop
van 8 uren pans, waarin zij het _1111Na-dal doorstroomt ; in dat dal ligt een dorp M., in welks nabijheid 1799 een gevecht plaats had tusschen de
Franschen en de Russen.
Muppim, een tier zonen van Benjamin ; Gen.
46: 21.
Mur, rivier in Stiermarken, ontspringt in Saltzburg, en valt, na 56 mijlen loop, beneden Warasdin
lit de Drau (Drave).
Mur, twee plaatsen in Frankrijk: 1) dept. CO'tesdu-Nord, vierdhalf our gaans bewesten Loudeac;
2500 inw. 2) M.-de-Barres, dept. Aveyron, 9 uren
gaans benoorden Espalton ; 1400 inw.
Murad, k h su 1ltans.
tans. Zie MoEnAn.
Mirada, eene plaats in Spanje, in de SierraMorena, 12 uren gaans benoorden Jaen, vermaard
door de overwinning, die hier 1212 op de Mooren
bevochten werd door (Inci koningen (van Castilie,
Navarre en Aragonie). Die veldslag is ook bekend
onder den naam van ) , Slag de as Navas de Tolosa".
Muralt (Eduard von), geb. 12 Juli 1808 te
Bischofszell in de Thurgau, kwam als onderwijzer
aan een instituut naar Petersburg, en werd daar
1857 aangesteld als conservator der manuscripten
en theol. boehen aan de keizerlijke bibliotheek. Behalve eenige werken over de grieksche Kerk, en zijne
editie van Minutius Felix (Zurich 1836), zijn van
M.'s werken inzonderheid te noemen: Katalog der
griech. Handschriften der petersburyer Bibliothek

(Petersh. 1840); de editie van het Nieuwe Testament naar den Vaticaanschen codex (Hamburg 1846);
Essai de chronographie Byzantine (Petersburg 1855),
de editie der Kronijk van George Hamartolus (Petersburg 1859); enz.
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Murano, marktvlek in de lagunen van Venetie,
een half uur gaans benoorden Venetie,op bet eilandje
M.; 3600 inw.; in de 15e eeuw had M. eene bevolking van 30,000 zielen ; sedert de 11e eeuw had het
wereldberoemde en zelfs tegenwoordig nog zeer be- .
Murat, 1)

stad in 't fransche dept. Cantal, 10
uren gaans benoordoosten Aurillac; 2500 inw.
2) stad in 't fransche dept. Tarn, 12 uren gaans beoosten Castres ; 2800 inw.
Murat (Julie de Castelnau, gravin van), geb.
te Brest 1670, gest. '1716, trouwde op haar 16e jaar
met den graaf van Murat. Verdacht van medeplichtigheid aan de uitgave van een schimpschrift, dat
beleedigend was voor bet hof van Lodewijk XIV,
werd zij op aanzoek van mevr. de Maintenon naar
Loches gebannen, en schreef in hare ballingschap
verscheidene romans, die nieerendeels uitmuntten
door sierlijkheid van stijl en goeden smaak. In 1715
maakte de hertog van Orleans aan hare ballingschap
een elude.
Murat (Joachim), koning van Napels, een der
dapperste generaals van Napoleon I, geb. 25 Maart
1771 te La Bastide, hij Cahors, was de zoon van een
herbergier, trad 1791 in krijgsdienst, en was 1794
reeds brigade-generaal. Even als Bonaparte afgedankt na 9 Thermidor, knoopte hij met dien genereal vriendschappelijke betrekking aan, trad tegelijk
met hem weder in dienst, en hielp hem 13 Vendemiaire in het verdedigen van de Conventie. Vervolgens vergezelde hij hem als aide-de-camp en vertrouweling naar Italie en naar Egypte, onderscheidde
zich bij iedere gelegenheid door voortvarende onverschrokkenheid en heldenmoed, en werd weldra
bevorderd tot divisie-generaal. Den 18 Brumaire
kommandeerde M. de 60 grenadiers, die den Raad
der Vijfhonderd uiteen dreven ; ter belooning voor
die dienst benoemde Bonaparte hem tot kommandant der Consulaire lijfwacht, en schonk hem de
hand van zijne zuster Caroline (1800). Na den slag
van Marengo, waarin M. het bevel voerde over de
kavallerie, werd hij benoemd tot gouverneur der
Cisalpijnsche republiek, vervolgens tot gouverneur
van Parijs (1804). Zoodra het keizerrijk gesticht
was (1804) ontving M. den maarschalksstaf en de
waardigheid van rijksprins, en werd kort d.aarna benoemd tot opper-admiraal. Hij had in groote mate
deal aan het welslagen van den veldtocht in Duitschland (1805), onderscheidde zich inzonderheid bij
Austerlitz, en werd beschonken met het nieuwopgerichte hertogdom Berg. In 1808 naar Spanje
gezonden, bracht hij honing Karel IV tot het besluit
zich naar Bayonne to begeven, en hoopte zelf op den
troon van Spanje geplaatst te zullen worden ; doch
Napoleon gaf daartoe de voorkeur aan zijnen brooder
Jozef, en schonk aan M. den troon van Napels: 1 Aug.
1808 werd hij geproclameerd als koning der BeideSicilien, onder den naam van Joachim Napoleon ;
doch zijrt gezag strekte zich nooit weeder uit dan het
koninkrijk Napels, waar M. vreedzaam regeerde tot
1812. Toen nam hij deel aan den veldtocht naar
Rusland, als opperbevelhebber der kavallerie. Toen
de keizer de armee verlaten had, bestuurde M. den
rampvollen terugtocht van Smolensk naar Wilna,
(loch keerde 1815 van Hanau naar Napels terug,
pacificeerde 11 Jan. 1814 met de verbondene mogendheden, die hem zijnen troon lieten behouden
onder voorwaarde, dat hij een napolitaansch contingent zonde leveren tegen Frankrijk ; doch zoodra M.
vernam, dat Napoleon van Elba teruggekeerd was,
verklaarde hij zich voor hem, overweldigde Opper-

langrijkes- plfabriken.
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Italia, en rukte tegen de Oostenrijkers op. Bij Tolentino verslagen (2 Mei 1815), verloor hij in een
oogenblik zijne armee en zijnen Croon. Hij vluchtte
naar het zuiden van Frankrijk, en begaf 'zich vervolgens naar Corsica, waar hij eenige aanhangers vond,
met wier hulp hij eene poging beproefde om zijn
verloren koninkrijk weder te bemachtigen ; doch
door eenen storm van het Bros zijner strijdmacht
afgescheiden, werd hij nagenoeg alleen staande op
het strand van Pizzo geworpen ; dadelijk gevangen
genomen, werd hij op bevel van koning Ferdinand
voor eenen krijgsraad gebracht, ter dood veroordeeld,
en 13 Oct. 1815 gefusilleerd. Zijne weduwe Maria
Annunciata Carolina, geb. 26 Maart 1782 te Ajaccio,
nam den 'titel aan van gravin van Lipona (het anagram van Napoli, d. i. Napels), en stierf 18 Mei 1839
te Florence. — M. (Napoleon Achille), oudste zoon
van den vorige, geb. 21 Jan. 1801, emigreerde 1821
naar Noord-Amerika, en stierf 15 April 1847 als
plantage-eigenaar in Jefferson-County, in Florida.
— M. (Napoleon Lucien Charles, prins), tweede
zoon van koning M., geb. 16 Mei 1803 te Milaan,
kwam na de Februari-omwenteling van 1848 nit
Amerika naar Frankrijk, werd herhaaldelijk tot diplomatieke zendingen gebezigd, en 25 Jan. 1852
benoemd tot senateur. — M. (Joachim Napoleon),
zoon van den vorige, dus kleinzoon van koning M.,
geb. 1831, is kavallerie-oflicier in fransche dienst en
ordonnans van keizer Napoleon Ill. — M. (de dochters van koning) zijn : Letitia Josephe, geb. 25 April
1802, gehuwd met graaf Pepoli te Bologna; en
Louise Julie Caroline, geb. 22 Maart 1805, gehuwd
met graaf Rasponi te Ravenna.
Muratori (Ludovico Antonio), ital. geleerde,
geb. 21 Oct. 1672 ,te Vignola, gest. 23 Jan. 1750,
was reeds op 20-j. leeftijd als geleerde beroemd,
werd 1694 vereerd met eerie aanstelling als conservator aan de Ambrosiaansche bibliotheek te Milaan,
doch keerde 1700 naar zijn geboorteland terug op
aandrang van den hertog van Modena, die hem tot
bibliothecaris en archivaris benoemde. Onder M.'s
werken, waarvan complete editien in 't licht zijn
verschenen te Arezzo (36 dln. in 4., 1767-80) en
te Venetia (48 dln. in 8., 1790-1810), rnunten
vooral nit : Rerun?, Italicarunt scriptores (25 din.
Milaan 1725--51); Antiquitates medii cevi
(6 din. Mil . 1738-42); Annali d'Italia (12 dln. Mil .
1744-49); Novus Thesaurus veteruni inscriptionum
(4 dln. Milaan 1739-42).
Murau, vlek in Stiermarken, aan de Nur, 10 uren
gams bewesten Judenburg; 1300 inw.; ijzermijnen.
Murawjew, cuss. geslacht. Zie MOER AWJEFF.
Murazzano, tnarktvlek in . Piernont, 5 uren
gaans benoordoosten Mondovi ; 2500 inw.
Murbach, beroemde Benedictijner abdij in het
fransche dept. Haut-Rhin, gesticht 726, werd door
Frankrijk 1680 in bezit genomen, en 1764 geseculariseerd. De abt van M., die den titel van prins voerde, had sedert 1548 zitting en stem in den Duitschen
rijksdag.
Murchison (sir Roderick Impey), engelsch
geognost, geb. 19 Febr. 1792 te Taradale in het
schotsche graafschap Ross, gaf het resultaat van
zijne nasporingen over Engeland in het licht in
The saurian system, en die betreffende Rusland
maakte hij openbaar in zijn voornaamste work :
Geology of Russia in Europe and Cite Ural mountains

(2 dln. Loud. 1845; 2e dr. Louden 1853). Voorts zijn
nog in 't bijzonder van M. te noemen : Salvia (Lowden 1854; 3e druk 1859), en Geological Atlas of
Europe (Edinburg 1856).

Murfreeshorough
Murcia, bet oude Arcilacis, in de middeleeuwen
Vergilia, stad in Spanje, circa 50 mijlen bezuidoost.
Madrid, op den linkeroever van de Segura, heeft
(met inbegrip van hare voorstad op den rechteroever dier rivier) ruim 89,000 inw. Het is de hoofdplaats der prov. M. (ruim 210 vierk. mijlen, met
381,000 bewoners). De eerste 'melding, die van M.
in de geschiedenis gemaakt wordt, is anno 713 ;
doch het moet veel onder zijn. Het behoorde eerst
tot het kalifaat van Cordova (756), werd in de 1 le
eeuw de hoofdstad van een zelfstandig moorsch
koninkrijk (zie 3 regels lager); bet werd 1265 ingenomen door de Christenen, en 1810 bemachtigd
en geplunderd door de Franschen. In 1829 heeft M.
veel geleden door eene aardbeving,— M., voormalig
moorsch koninkrijk in Spanje, aan de Middell. Zee,
tusschen Valencia, Nieuw-Castilie, A ndalusie en Granada, was 492 vierk. mijlen groot '(thans de provincie Albacete en de prov. M., zie boven), ontstond
in 1056 uit de verbrokkeling van het kalifaat Cordova ; het werd veroverd door Jacobus 1 van Aragonie, ten behoeve van den koning van Castilie, Alfons X (1266), en 1281 aan de prinsen van La Cerda
geschonken, doch 1305 gedeeld tusschen Castillo en
Aragonie. Eene groote menigte Catalanen, Aragoneezen en Franschen kwamen zich in M. nederzetten ;
niettemin bleven er nog een aantal Mooren gevestigd tot den tijd van Izabella en Ferdinand den Katholieke. Overigens behield dit land nog lang zijn
ouden naam, zoo zelfs, dat het nog tegenwoordig
door de kracht der gewoonte .koninkrijk M." genoemd wordt.
Mure (la), stad in 't fransche dept. Isere, 8
uren gaans bezuiden Grenoble ; 3500 inw.; eertijds
vesting. — 2) plaatsje in 't fransche dept. RhOne,
aan de Azergue, ruim 5 uren gaans benoordwesten
Villefranche.
laurena (L. Licinius), veldheer van Sylla, droeg
veel bij tot de overwinning van Cheronea (87 v. Chr.).
Bij de afwezigheid van Sylla werd aan M. de leiding
toevertrouwd van den Zen oorlog tegen Mithridates
(82 v. Chr.); hij maakte zich tneester van Comana,
doch ondervond vervolgens eenige tegenheden, en
werd genoodzaakt tot den terugtocht. — M. (L.
Licinius), zoon van den vorige, diende met lof onder
Ltrullus in den 3en oorlog tegen Mithridates, en
werd anno 61 v. Chr. henoewd tot consul. Door
Cato beschuldigd, dat hij zich van ornkooperij bediend had orn tot die waardigheid te geraken, werd
M. verdedigd door Cicero in eerie uitmuntende redevoeririg, die tot ons gekornen is.
Muret, stud in 't fransche dept. haute-Garonne,
vijklhalf uur pans bezuidw. Toulouse, aan de Garonne ; 4000 inw.; vermaarde veldslag 1213, waarin
Pedro II, honing van Aragonie, en de Albigenzen
verslagen werden door Simon van Montfort, terwijl
Pedro II daarbij sneuvelde.
Muret (Marc Antoine Francois), meer bekend
onder zijn verlatijnschten naam Muretus, fransch
geleerde, gel). 12 April 1526 te Muret bij Limoges
in Frankrijk, gest. 4 Juni 1585 als priester te Rome.
Orationes en Epistote en Vanity, lectionis -van M. (3
dln. Leipzig 1834-41). Ook to Leiden w,A van
werken eerie editie bezorgd door Ruhnkenius
(4 dln. 1789).
Murfreesborough, clad in den n.-amerik.
staat Tennessee, 12 a 13 uren gaans beznidoosten
Nashville; 3000 inw.; was tot 1827 de hoofdstad
van den staat ; bij M. een bloedige vekislag 1 : 63 in
den grooten burgeroorlog, waarin het (sedert 1861)
herhaalde males genoemd is.

Murgentium
Murgentium, tegenw. Ergetio, stad in het
oostgedeelte van het oude Sicilia, was beroemd door
hare wijnen.
Murger (Henri), fransch dichter en schrijver,
geb. 1822 te Parijs uit behoeftige ouders, gest. 28
Jan. 1861, maakte zich na eenige mingeslaagde proeyen het eerst bekend door zijne uitmuntende Scenes
de is Vie de Boherne, en leverde vervolgens onder
dien titel eene lange reeks uitmuntende realistische
schetsen uit het leven der letterkundigen van professie. Zijne gedichten zagen 1860 het licht onder
den titel Nuits d'itiver.
Murgis, stad en haven in Bcetica ; thans Almeria.
Muri, twee zwitsersche dorpen: 1) in 't kanton
Bern, een half uur gaans bezuidoosten de stad Bern.
— 2) in 't kanton Aargau, ruim 7 uren g. bezuidoosten Aarau, bestaat uit verscheidene gehuchten
te zamen met 2000 bewoners, en is vooral bekend
door de in 1026 aldaar gestichte benedictijner abdij,
die in 1841 opgeheven is.
Murillo( Bartolomeo Esteban),beroemd spaansch
schilder, geb. 1 Jan. 1618 te Sevilla, was sedert 1660
president der door hem gestichte akademie van
schoone kunsten te Madrid, en stierf 3 April 1682.
Murillo (Juan), spaansch staatsman. Zie het
art. BRAVO-M=1Am.
Miiritssee, d. i. het Merits-meer, het grootste
binnenmeer van Noord-Duitschland, circa 4 mijlen
lang en bijna 2 mijlen breed, is ongeveer derdhalve
vierk. mijl groot, en staat door de Elde in bevaarbare gemeenschap met de Eke.
Murmanische kust,of Murmanskische kust,
de russische kust der Witte Zee, van de noorweegsche grens tot kaap Swjetoi-Nos.
Murmerwoude, of Mormerwolde, verkort
Mormwoude, dorp in Friesland, 1 uur gaans bezuiden Dockum ; 450 inw. Naar men wil is de naani M.
eigenlijk eene verbastering van Moordenaarswoude,
dus genoemd, oindat de heilige Bonifacius daar ter
plaatse vermoord zoude zijn.
Muro, 1) het oude Numistro, stad in de napolit.
prov. Basilicata, 6 a 7 uren gaans bezuidw. Melfi ;
8000 inw.; nabij M. een veldslag tusschen Marcellus
en Hannibal ; in 1382 werd koningin Johanna 1 van
Nape's bier gesmoord. — 2) stad in het binnenland
van 't spaansche eiland Majorca, 8 uren g. benoordoosten Palma ; 5000 inw. 3) Muro-di-Carini, bet
oude Hyccara; zie CABIN!.
MUrOS, stad in de spaansche prov. Cormla, aan
eene bocht der Middellandsche Zee, 6 mijlen ten
W. Z. W. van Santiago ; 3000 inw.; haven.
Murphy (Arthur), engelsch drama-schrijver,
gel). 27 Dec. 1727 in bet iersche graafschap Roscommon, gest. 18 Juni 1805 te Londen als hoofdambtenaar bij de Bank van Londen. De meeste
zijner blijspelen, treurspelen, enz. (complete editie
7 dln, Londen 1786) worden nog tegenwoordig
van tijd tot tijd ten tooneele gevoerd.
Murr (Christoph Theophile), duitsch geleerde,
geb. 1733 te Neurenberg, gest. aldaar 1811, beroemd als taalkenner, bibliograaf en oudheidhundige,
heeft verbazend veel geschreven, zoowel in 't Fransch
en Latijn als in het Duitsch. Een catalogus van al
zijne werken leverde hij zetf (1802 en 1805).
Murray, schotsch graafschap. Zie ELGIN.
Murray, de grootste rivier in Australi6, ontstaat nit de vereeniging van een aantal beken, die
van de westerhelling der Australische Alpen komen,
doorstroomt Victoria en Zuid-Australie, en outlast
zich beneden Wellington, na 220 mijlen loop, door
kustmeer Victoria in den Oceaan (Encountrebaai).

Murviedro
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Murray (James Stuart, graaf van), natuurlijke
noon van Jacobus V van Schotland, geb. 1531, was
de oudste broeder van Maria Stuart, en desniettegenstaantl e haar bitterste vijand. Daar hij er naar streefde
zelf op den Croon te komen, deed hij at het mogelijke
om Maria ten onder te brengen ; hij plaatste zich aan
het hoofd der protestantsche partij in Schotland ; hij
verlaagde zich tot de rol van spion, eerst van Engeland's koning Eduard VI, daarna van koningin Elizabeth ; naar sommigen willen, was M. de bewerker
van den op Henry Darnley, den tweeden gemaal van
Maria Stuart, gepleegden inoord, en dwong haar vervolgens hare hand te schenken aan Bothwell, den
moordenaar van Henry ; daarna bracht hij het
yolk :tegen haar in opstand, zoodat zij zich genoodzaakt zag de wijk te nemen naar Engeland, waar zij
bescherming hoopte te vinden bij Elizabeth, die intusschen niets anders was dan hare gezworene vijandin. Nu liet M. zich benoemen tot rijksbestamrder
(1567), en tijdens Maria's gevangenschap in Engeland was M. degene, die aan Elizabeth het plan mededeelde, door den hertog van Norfolk beraamd om
Maria te bevrijden, wier lot door de verijdeling van
slit plan nog veel treuriger werd. Nadat M. de aanhangers van Maria Stuart bij Langside verslagen
had, werd hij ech ter 23 Jan.1569 bij Linlithgow vermoord door een schotsch edelman, met name James
Hamilton, wiens vrouw door M. in hare ear was
gekrenkt.
Murray (sir George), engelsch generaal, geb.
6 Febr. 1772 op zijn familiegoed in Pertshire, trad
1789 in krijgsdienst, was Wellington's kwartiermeester-generaal in den oorlog in Spanje, later bevelhebber der britsche krijgsmacht in Canada, had
naderhand herhaalde malen als lid zitting in verscheidene Tory-ministerien, en weal 1841 benoemd
tot generaal der artillerie. Nadat hij nog de depdches
van den hertog van Marlborough (5 dln. Londen 1845
—46) in het licht gegeven had, stierf M.28 Juli1846.
Murray (Lindley), engelsch taalgeleerde, geb.
1745 in Pennsylvanie, gest. 1826, was eerst advocaat te New-York, werd vervolgens koopman, en
ging, na als zoodanig veel geld te hebben gewonnen,
stil leven in Engeland., waar hij zich deed kennen
door het schrijven van verscheidene nuttige boeken ;
o. a. verscheen 1795 van hem in het licht eene Engelsche spraakkunst, die bijna eene halve eeuw ook
in ons land het voornaamste middel geweest is om
de Engelsche taal aan te leeren.
Murre (la), fransche stad. Zie MIJRE.
Murrhardt, stad in Wurtemberg, Neckarkreis, aan de zich in den Neckar ontlastende Murr,
10 uren gaans benoordoosten Stuttgart ; 2700 inw.
Murrumbidgee. Zi e m
Mina, twee steden in Neder-Pannonia, nl.:
1) Mursa major, tegenw. Eszek of Osziek, aa.n de
Drave (Dran), nabij de uitwatering dezer rivier in
den Donau. De romeinsche keizer Constans behaalde
hier (350) eene schitterende overwinning op zijnen
medestander naar het keizetschap Magnentius.
2) Mursa minor, tegenw. Dania, lag dicht bij 't vorige.
_OERZJEDABAD.
Murschedabad. Zie M
Murten, zwits. stad. Zie MORAT.
Murtz, en Murtzdal. Zie Wm.
Murtzuphlus. Zie Auxins V.
Murviedro, het oude Muri veleres, stad in de
spaansche prov. Valencia, aan de Palancia, 5 kwartier
gaans van de zeekust en 6 a 7 uren g. benoordoosten
Valencia, nabij de plaats van 't oude Saguntum; 7000
inw.; in de nabijheid vele romeinsche en moorsche
ruinen.
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Mfirz

Miirz, rivier in Stiermarken, kreis Bruck, ontspringt op den Semrnering, doorstroomt het romantische Murzthal, en ontlast zich bij Bruck in de Mur.
Murzuk, hoofdstad van Fezzan. Zie MOERZOEK.
Musa, of Moesa, stad in 't arabische landschap
Jemen, 9 uren gaans beoosten Moka.
MUSBBUS, grieksch dichter, uit den mythischen
tijd, leerling of zoon van Orpheus, en vader van Eumolpus, moet geleefd hebben owstreeks de 13e of
14e eetiw v. Chr. — M, , grieksch taalgeleerde nit
het laatst der 5e of begin der 6e eeuw na Chr., schreef
het erotische heldendicht Hero en Leander, het best
in 't Licht gegeven door Passow (Leipzig 1810) met
de vertaling in het Duitsch er bij.
MuMUS (Johann Karl August), duitsch schrijver, geb. te Jena 1735, als prof. aan het gymnasium
te Weimar gest. 28 Oct. 1787, schreef o. a. den
roman Der deutsche Grandison (2 dln. Eisenach
1781-82), waarin hij de sentimentaliteit van Richardson bestreed ; wijders Physiognomische Reisen
(4 stukken Altenburg 1778-79), zijnde eene satire
tegen Lavater. Het meest bekend evenwel is hij
door zijue Volksmarchen (5 dln. Gotha 1782; dikwijls herdrukt ; pracht-editie Leipzig 1843).
Musella, lat. imam der rivier de Moezel.
Zie MOSELLE.
Musen. Zie m-UZEN.
Musi, zoon van Merari, en stamvader der
Musieten ; Exod. 6:18; Num. 3:20, 33; 26:58;
I Chron. 6: 19, 47; 23:21, 23; 24 :26, 30.
Musignano, een plaatsje in den Kerkelijken
Staat, delegatie Viterbo, door paus Pius IX tot
prinsdom verheven ten behoeve van Lucien Bonaparte.
Musics (Cornelis), geb. 1503 te Delft, bracht,
na te Leuven zijne studien voltooid te hebben,
eenigen tijd in Frankrijk door, keerde toen naar
zijne geboortestad terug, ontving de priesterwijding,
en werd aangesteld als biechtvader van het Donnellklooster van St.-Agatha te Delft. Toen die stad 1572
aan de Staten overging, liet M. zich door prins Willem
I, die in 't St.-Agatha-klooster zijn verblijf vestigde,
bewegen om het klooster niet te verlaten ; doch in
weerwil hij beloofd had to zullen blijven, vertrok M.
heimelijk naar den Haag, waar spaansch krijgsvolk
in garnizoen lag. Nauwlijks eater was hij in eene
ijsslede vertrokken, of de prins kreeg er de lucbt
van, zond hem dadelij k Lumey achterna, met tutdrukkelijken last den pater terug te brengen, doch geen
Naar op zijn hoofd te krenken. Door den wreeden
Lumey achterhaald, werd 11I, echter mishandeld, naar
Leiden vervoerd, en daar 10 Dec. 1572 opgehangen.
Hij was ruim 34 jaren biechtvader van 't St.-Agathaklooster geweest, en algemeen geacht en bemind om
zijne deugden en edele hoedanigheden.

Muskaatnoot-eilanden. Zie n-ANDA-EIL.
Muskau,heerlijkheid in pruis.Silezie,reg.-distr.
Liegnitz, maakte voorheen deel nit van de OpperLausitz, is 9 vierk. mijlen groot en met circa 12,000
zielen bevolkt. Vroeger behoorde deze heerlijkheid
aan de fawilie Piickler, doch werd door prins Hermann Ludwig Heinrich Piickler in 1845 verkocht
aan graaf Edmund von Hatzfeld, en doordezen weder
aan prins Frederik der Nederlanden, die ieder jaar
eenigen tijd aldaar gaat cloorbrengen op zijn Lasted,
waarbij het door prins Piickler aangelegde engelsche
park, een der prachtigste parken van geheel Europa,
dat zich langs de beide oevers van de Neisse uitstrekt en ruim 1000 morgen gronds beslaat. De
hoofdplaats dezer heerlijkheid is de stad 11/3., aan
de Neisse, 13 a 14 mijlen ten W. N. W. van Liegnitz,
net 2600 inw. en minerale bron (Hermannsbad).

Musselburgh
MUSkieten—Oiland,of Muggen -ei land , in den
St.-Lazarus-arch ipel, benoordw. Manila (neder10.I.)
Muskoghen, yolk in Noord-Amerika. Zie
CR EECKS.

MUSOne, I) rivier in Lombardije, ontspringt
bezuiden Asolo, deelt zich bij Mirano in twee armen,
waarvan de eene zich in de Brenta ontlast, terwijl
de andere arm zich 5 kwartier gaans bewesten
Venetie in de Lagunen stort. — 2) rivier in den
Kerkelijken Staat, ontspringt 2 uren gaans bezuidw.
Cingoli, loopt noordoostwaarts, en outlast zich 5
kwartier g. benoordoosten Lorette in de Adriatische
Zee, na 7 mijlen loop. In het door Napoleon I gestichte koninkrijk Italie gaf doze rivier haren naani
aan eon departement M., waarvan Macerata de
hoofdplaats was.
Musonius Rufus (Cajus), stoicijnsch wijsgeer, geb. to Volsinium onder de regeering van
keizer Tiberius, opende to Rome cone school, die
druk bezocht word. Onder Caligula word M. naar
Gyaros gebannen, keerde terug onder Vitellius, en
won dermate de algemeene achting, dat Vespasianus
aan hem alleen vergunde to Rome to blijven, toen
alle philosofen nit die stad werden gebannen.
1Viussaram, dorp op Java, residentie Bagelen,
op eenen berg ; was in Dec. 1829 door de muitelingen tot schuilnest gekozen, doch ze werden er (17
Dec.) door de nederl. troepen aangetast, op de
vlucht gedreven on verstrooid.
Mussato (Albertinus), italiaansch geschiedschrijver en dichter, geb. to Padua 1261, volbracht
verscheidene zendingen bij keizer Hendrik VII,
kommandeerde de troepen van Padua in de oorlogen
tegen het keizerrijk on tegen Vicenza, on stierf
in ballingschap 1329. Hij heeft nagelaten: De
gestis Henrici VII inzperatoris; De gestis Italorunt
post lIenricum. De Werken van M. verschenen in
het Licht (in fol.) Venetie 1636.
Musschenbroek (Johannes Joosten van),
geb. 2 Aug. 1660 to Leiden, werktuigkundige aldaar,
gest. 10 Jan. 1707, on zijn brooder M. (Samuel
Joosten van), geb. 25 Juli 1639, gest. 1682, zijn de
eersten, die in Holland physicalische instrunienten
vervaardigd hebben. RI. (Johannes van), oudste
zoon van eerstgenoemden, geb. 9 Aug. 1687, gest.
16 Sept. 1748, was insgelijks werktuigkundige.
M. (Pieter van), beroemd natuurkundige, brooder
van den vorige, gob. 14 Maart 1692, eerst practiseerend geneesheer, werd achtereenvolgend professor
der philosophic, der wiskunde on der geneeskunde
to Doesburg (1719), to Utrecht (1723) on eindelijk
(1740)te Leiden,waar hij 19 Sept. 1761 stierf. Hij was
een leerling en vriend van 's-Gravesande, on droeg
door zijne lessen, zijne ontdekkingen en zijne geschriften veel bij tot de invoering in Holland van de
proefondervindelijke wijsbegeerte en het Newtonianismus : hij geldt als uitvinder van de zoo beroemde
Leidsche Flesch.
Musselburgh, havenstad en visschersplaats
in het schotsche graafschap Edinburg, derdhalf our
gaans beoosten Edinburg; ruim 7000 inw.; zeebaden.
Vroeger behoorde M. aan de abdij van Duniermline;
het werd door Jacobus VI can den graaf v;01 L au
-deralgschonk,twi1709adehrogn
van Monmouth. In de nabijheid van M. 1547 de slag
van Pinkie, waarin de Schotten verslagen werden
door de Engelsehen ; 1568 de nederlaag van Maria
Stuart on Bothwell, waarbij Maria gevangen genomen
werd ; 1745 de slag van Prestonpans, wanbij de
troepen van den Pretendent de overwinning bevochten op de royalisten.

Musset

Muzen

Musset (Alfred de), fransch dichter, geb. 11
Nov. 1810, gest. 2 Mei 1857, was reeds op 18-j.
leeftijd een der hoofden van de romantische school.
Van zijne talrijke werken verdienen inz. melding:
Contes d'Espagne el d'Italie (Parijs 1830) ; Comedies
injouables (2 din. Parijs 1838). Zijne lierdichten
zijn onder den titel van Poesies completes bijeen
gebracht (Parijs 1840). — M. (Paul de), fransch
romanschrijver, broeder van den vorige, geb. 7
Nov. 1804.
Mussidan, fransche stad. Zie MUCIDAN.
stad op Sicilie, 4 uren gaans
benoordoosten Castro-Novo ; 9000 in -w.
Mussy, twee fransche vlekken of dorpen:
1) M.-sur-Seine of M.-l'Eveque, in 't dept. Aube,
vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Bar-sur-Seine;
1850 inw.; geboorteplaats van den dichter Boursault ; oud kasteel der bisschoppen (evegues) van
Langres. — 2) M.-sous-Dun in 't dept. SaOne-Loire,
6 uren gaans bezuiden Charolles; 1600 inw.
Mustapha, naam van vier sultans van Turkije,
nl.: M. I, volgde 1617 zijnen broeder Achmed op,
doch werd vier maanden later van den troon gestooten en in den kerker geworpen door de Janitsaren,
die Osman II op den troon plaatsten. In 1622 werd
M. teruggeroepen ; toen liet hij Osman ter dood
brengen ; doch een jaar later werd hij opnieuw afgezet, en tegelijk gewurgd (1623). — M. II, zoon
van Mahomed 1V, volgde 1695 zijnen oom Achmed
II op den troon, versloeg de troepen van Leopold I
voor Temeswar (1696), behaalde verscheidene voordeelen op de Venetianen, de Polen en de Moscovieten, doch ondervond later eenige tegenheden, sloot
toen den vrede van Carlowitz, en nam de wijk naar
Adrianopel, waar hij zich aan werkeloosheid overgaf.
Toen brak er een opstand uit ; M. werd van den
troon vervallen verklaard, en zag zich genoodzaakt
afstand van het gezag te doen ten behoeve van zijnen
broeder (1703) ; M. stierf zes maanden later.
M. III, zoon van Achmed III, geb. 1716, kwam
1757 op den troon, leefde gedurende zijne gansche
regeering in weelderigheid en vadzigheid, en liet al
wat naar staatsbestier zweemde aan zijne ministers
over, die hem in eenen noodlottigen oorlog met
Rusland wikkelden. Hij verloor Choczim, Moldavie
en een gedeelte van Walachije (1769-71); doch in
den veldtocht van 1773 herstelde hij zijne verliezen
eenigermate, waarop hij in het volgende jaar (1774)
stierf. M. IV werd 1807 op den troon gebracht,
door de omwenteling, waardoor zijn voile neef Selim
III als sultan afgezet werd. Al de door zijnen voorganger verordende instellingen werden door M. IV
opgeheven ; hij behaalde eenige voordeelen op de
russische vloot, sloeg de Engelschen af, die zich van
Egypte meester zochten te maken, en streefde naar
eene beperking van de aanmatigingen der Janitsaren;
doch er barstte een opstand uit, en M. werd afgezet
en gewurgd (1808). Zijn opvolger werd Mahmoed
II, zijn broeder.
Mustapha, oudste zoon van Soliman I, was
bestemd om zijns vaders opvolger te worden, en
beloofde voor het turksche rijk eenmaal een uitstekend vorst te zullen zijn ; doch zijne sluwe stiefmoeder Roxelane wist het zoo ver te bren gen, dat
zij hem bij zijnen wader geheel in ongenade stortte,
doordien zij Soliman overreedde, dat M. het er op
muntte om hem van den troon te stooten. De jonge
prins beyond zich toen op zijnen post als stadhouder
van Amasia ; en Soliman begaf zich naar bet niet ver
van daar liggende kamp der turksche armee, waar
hij zijn /00E1 tot zich ontbood: en nauwlijks had M.
—
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zijne voeten in Soliman's tent, of hij werd op diens
bevel gegrepen en gewurgd, zonder dat het hem
zelfs vergund werd, een woord ter zijner rechtvaardiging te spreken (1553). In het volgende jaar
legde de listige Roxelane het er werkelijk op aan
om Soliman van den troon te werpen ; tot dat einde
liet zij een bedrieger optreden, die, zich voor Mustapha uitgevende, eene groote menigte Musulmannen
misleidde, en verscheidene proviucien in opstand
bracht : doch de bedrieger werd reeds spoedig gevat
en in zee geworpen.
Mustapha BaIractar. Zie BAIRACTAR.
Mustoxidis (Andreas), geb. 1787 te Corfu,
was eenigen tijd werkzaam bij het russische gezantschap te Turijn, stond onder het regentschap van
Capodistrias aan het hoofd van het dept. van openbaar onderwijs, werd na diens dood lid van de
Wetgevende vergadering te Corfu, en stierf 17 Juli
1860. Als geschiedschrijver en philoloog heeft M.
zich zeer verdienstelijk gemaakt ; de meeste zijner
werken zijn in het Italiaansch gesehreven.
Musulani, een afrikaansch yolk aan de zuidergrenzen van Mauritania Cesariensis, bij de woestijnen;
waarschijnlijk zijn de M. niets anders dan de
Massylen.
Musulmannen, zooveel als Mahomedanen.
Musurus (Marcus), grieksch geleerde, geb.
omstr. 1470 te Retimo op Candia, gest. 1517, kwam
jong in Italie, werd professor aan de universiteit
van Padua, en maakte zich daar door zijne lessen
zoo beroemd, dat pans Leo X hem 1516 naar
Rome beriep, en hem benoemde tot aartsbisschop
van Malvasia in Morea.
Mutfort, of Muthfort, fransch Mouthfort, en op
sommige kaarten verkeerdelijk Montfort gespeld,
dorp in 't groothertogdom (2 uren gaans oostelijk
bezuiden de stad) Luxemburg, aan de Syren.
Mutien (1e), fransche naamsvorm voor Muziano.
Mutina, tegenw. Modena, stad in Italie (in
Cisalpijnsch Gallie), bij de Bojers, tusschen den
Gabellus en den Scultenna, werd geacht gesticht to
zijn door de Etrusken; het was een der lucomonien
van den Etruskischen Noorderbond, en werd 183
v. Chr. eene romeinsche kolonie. Naar M. noemt
men den Mutinensischen oorlog. Zie MonENA.
Mutius SCoavola. Zie SCIEVOLA.
Mutsen (Partij der), de volkspartij in Zweden
in de 18e eeuw. Zie HOEDEN.
Muttra. Zie M ATTKA.
Mutzig, stad in 't fransche dept. van den
Beneden-Rijn, aan de Breusch, circa 1 uur gaans
bewesten Molsheim ; 4000 inw.; geweerfabriek.
Muy (le), fransch stadje met 1700 inw. in 't
dept. Var, derdhalf uur gaans bezuidoosten Draguignan.
Muy (Nicolas Victor DE FELtx, graaf van), maarschalk van Frankrijk, geb. 1711 te Marseille, woonde
den slag van Fontenoy bij, werd 1748 luitenantgeneraal, 1762 gouverneur van Vlaanderen, 1774
minister van oorlog en maarschalk, en stierf 1775
Muzen, bij de Grieken godinnen der wetenschappen en schoone kunsten, gemeenlijk (zooals bij
Homerus) de Zanggodinnen genoemd, aanvankelijk
drie in getal, dat later aangroeide tot negen, en zoo
het eerst vermeld door Hesiodus als dochters van
Jupiter en van Mnemosyne, de godin van het geheugen. De flamer' dies negen M. zijn: Clio (de
verkondigende), gesteld over de histories Thalia
(de hloeiende), over bet blijspel ; Melpomene (de
zingende), over het treurspel ; Erato (de streelende),
over de erotische poezie en de elegie ; Calliope (de
—
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Muziano

met eene schoone stem begaafde), over het helden-

dicbt ; Urania (de hernelsche), over de sterrekunde ;
Polyhymnia (de aan liederen rijke), over de welsprekendheid en delierzangen; Terpsichore(de dansende),
over de danskunst ; en Euterpe (de opvrolijkende),
over de muziek. Apollo was voorzitter in de vergaderingen der M.; met hem bewoonden zij den
Parnassus, den Pindus, den Helicon of bet gebergte
Pierius. Aan de M. gewijd waren: de Parnassus,
de bronnen Castalia en Hippocrene, en het gevleugelde paard Pegasus. De M. waren maagden ; ze
werden afgebeeld jong en zedig. Identiek met de
M. der Grieken waren de Camenen (Camenze) der
Romeinen; die naam, afgeleid van cano, beteekent :
de Zingenden.
Muziano (Girolamo), fransch le Mutien, een
schilder der lombardische school, geb. 1528 te
Acquafredda bij Brescia, kwam jong naar Rome,
waar hij 1592 stierf.
Muzio (Girolamo), geb. 1496 te Padua, sedert
1525 afwisselend in dienst bij de keizerlijke armee
en bij het fransche leger, mengde zich 1545 in de
kerkelijke twisten, en was sedert 1550, in dienst
van het Heilig Officie te Rome, een algemeen gevreesd
werktuig der Inquisitie. Hij stierf 1576 bij Panaretta.
Mi1j (Ter-), bij de landlieden de gewone benaming voor het zuid-holl. dorp Ameide.
Myeale, gebergte in het zuiden van Ionie,
tegenover het eiland Samos, tusschen Panionium en
Priene, vormt (in zee uitstekende) het voorgebergte
Trogilium, vermaard geworden door den zeeslag,
waarin aan de Perzen de nederlaag gegeven werd
door Xantippus en Leotychides (479 v. Chr.) denzelfden dag, waarop Pausanias den veldslag van
Platea won.
Mycence, waarvan thans nog rumen bij Karwathi aanwezig zijn, stad in Argolis, benoorden
Argos, nabij het gebergte Tretos, was volgens sommigen gesticht omstr. 1920 v. Chr. door Mycena,
de dochter van Inachus, volgens anderen door Acrisius of Perseus (van 1462 tot 1431 v. Chr.).Rijk aan
prachtige monumenten, waarvan tegenwoordig nog
slechts ruinen in wezen zijn, was M. van 1431 tot
1190 v. Chr. hoofdstad van 't kleine koninkrijk M.,
dat aan At„ s de suprematie over den Peloponnesus betwistte. In de Medische oorlogen was M. alles
behalve vlug in het toezenden van hulp tegen den
gemeenschappelijken vijand ; hiervan maakte Argos
gretig gebruik om aan M. eenen oorlog te verklaren,
die eindigde met de verdelging van M.'s bevolking
en met den ondergang der stad (425 v. Chr.)

Voornaamste koningen van M.
Perseus
v. Chr. 1431 Agamemnon (v.Chr. 1280
Sthenelus
1397 Egisthus
1270
Eurystheus
1367 Orestes
1263
Hercules
omstr. 1330 Tisamenus
1192
Atreus en Thyestes 1307 PenthilusenCometes1190
Mycerinus, koning van Egypte, zoon van
Cheops of van Chephrem, bouwde de 3e der drie
groote pyramieden, waar zijne mumie gevonden
is in 1837.
Myconi, grieksch eiland in de Egeische Zee,
mini 2 vierk. mijlen groot, bevolkt met 6000 zielen;
waarvan 5000 in de hoofdplaats M., eene havenstad, waar men de eenige zoetwaterbron vindt van
het geheele eiland. Zie MYCONUS.
Myconius (Frederik), eigenlijk Mekum geheeten, geb. 26 Dec. 1491 te Lichtenfels in Oberfranken, een aanhanger van Luther, werd als pastoor
te Gotha de hervormer van Thuringen, om de hervorming in te voeren naar Leipzig beroepen.

ftlyndus
Hij schreef eene Historic Reformationis (Gotha

1715), en stierf 7 April 1546. — M. (Oswald), ook
een der hervormers, heette eigenlijk Geisshasler,
geb. 1488 te Lucern, sedert 1532 predikant en
professor te Bazel, gest. aldaar 14 Oct 1552.
Myconus, thans Myconi, een der Cycladische
eilanden tusschen Tenos teu N., Paros en Naxos ten
Z., lag sleeks twee mijlen bewesten Delos. Men liet
er de grafplaatsen der Centauren zien ; het eiland
was overigens slechts zeer schraal bewoond en zeer
arm, en werd bij herhaling geteisterd door aardbevingen.
Mijdrecht, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
zesdhalf uur gaans benoordw. Utrecht, derhalf uur
g. bewesten Loenen ; 1300 inw,, met onderhoorigheden omstr. 2700 bewoners; tot die onderboorigheden behoort de buurtschap het Groenewoud, aan
den Amstel, tegenover het dorp Uithoorn, bewoond
door eene godsdienstige secte, die gemeenscbap van
goederen predikt; de leden dier secte noemen zich
Nieuw-Jeruzalemmers, dock in de wandeling worden
ze genoemd , leden van 't Zwavelstokken-geloof",
omdat ze grootendeels bun bestaan vinden (althans
zoeken) in 't maken van zwavelstokken ; sedert de
uitvinding van de lucifers is dit geloof dan ook sterk
achteruit gegaan.
Mygdonen, drie volkeren, die de drie Mygdonien bewoonden. Zie MYGDONIA.
Mygdonia, 1) landschap in Hoog-Azie, aan
weerszijdeu van den bovenloop der rivier Mygdonius,
tusschen den Chaboras en den Tigris, wordt somwijlen begrepen in Mesopotamie, en vormde in de
4e eeuw het romeinsche wingewest Mesopotamie
der diocese van het Oosten (hoofdplaats Amid).
2) landschap in Macedonie, aan de grenzen van
Thracie, werd begrensd ten N. door den Medischen
muur, ten W. door den Axius, ten 0. door den
Strymon ; het had eerst Therm, later Thessalonica
tot hoofdplaats. — 3) landschap in Oost-Bithynie,
nabij het Olympisch gebergte, heette M., omdat het
bevolkt was door Mygdonen uit Macedonie.
Mylm, thans Melazzo, stad ter noordkust van
Sicilie, tusschen Naulochus en Tyndaris, heette gesticht te zijn door de Geten, en is vermaard door
twee zeeslagen, nl. 260 v. Chr. toen de Romeinen
de overwinning bevochten op de Carthagers, en 36
v. Chr. toen de vloot van Sextus Pompejus verslagen
werd door Agrippa.
Mylau, stad in Saksen, reg.-district Zwickau,
4 uren gaans henoordoosten Platten ; circa 4000
inw.; in de nahijheid bet beroemde spoorwegviaduct over het Goltschdal. Zie GOLTSCH.
Myles, in fransche boeken Mylm.
Mylitta, de godin des hemels bij de Assyriers,
onder den naam van Melecheth vermeld in bet 0. T.
(Jerem. 7:18; 44:17-25), is eene personificatie
der vrouwelijke teelkracht, en identiek met de
Venus der Romeinen.
Mylos, dorp in Griekenland, in Morea, 2 uren
gaans bezuiden Argos, nabij het moeras van Lerna
(waar Hercules de beruchte Hydra doodde), en waar
in den griekschen vrijheidsoorlog (1821) D. Ypsilanti met 600 man eene overwinning bevocht op
eene ruins dubbel zoo sterke egyptisclie troepenmacht.
Mynders, verkorte naam voor het friesche
dorp Minnertsga.
Myndus, thans Mentesj, stad in West-Carie,
aan de golf van Jassus, benoordw. Halicarnassus en
bezuidoosten Caryanda, was eene dorische kolonie
van Trezene bet onderwierp zich zeer laat aan
Alexander.

Mijn Heersen

Mzensk

Mijn Heersen, verbasterde naam van 't zuidholl. dorp Middelharnis.
Mynpoore, district in britsch Oost-Indie,
Noordwest-provincien, wordt besproeid door de
Dzjomna (Jumna), den Kali-Nuddi, verscheidene
kleinere rivieren, en het Ganges-kanaal. Dit district
kwam 1803 onder het gezag van Groot-Britannia ;
veel moeite kostte het hier, een einde te maken aan
bet barbaarsche gebruik, de kinderen van het vrouwelijk geslacht dadelijk na de geboorte te dooden.
Mynpooree, stad in britsch Oost-Indie, hoofdplaats van het district M., ligt omstr. 30 uren gaans
beoosten Agra, heeft 22,000 inw., en een Dzjain(Jain-)tempel, met een Buddhistisch afgodsbeeld.
De opstandelingen werden uit M. verdreven 1857.
Mijns Heerenland, of gelijk het voluit
beet Mijns-Heerenland-van-Moerkerken, dorp in
Zuid-Holland, 3 uren gaans bewesten Dordrecht, en
anderhalf uur g. ten 0. Z. 0. van Oud-Beierland ;
omstr. 1000 inw.
Myonte, in fransche boeken voor Myus.
Myos Hormos, ook Aphrodites Hormos,
tegenw. Cosseir, haven in Thebais, aan de Arabische
golf, was druk bezocht.
Myra, stad in Klein-Azie (Lydie), bij de kust;
thans vervallen; in het N. T. vermeld (Hand. 27 : 5).
Myrina, thans Lemno, stad op het eiland
Lemnos, M. genoemd naar Myrina, dochter van Cretheus en vrouw van Thoas.
Myriocephalw, stad in Klein-Azie. In de
nabijheid de bergpas, waar de armee van Manuel
Comnenus in de pan gehakt werd door Azzeddyn,
sultan van Iconium (1175).
Myrmidonen, yolk in Thessalia, in de omstreken van Phthiotis, maakte deel nit van het
koninkrijk van Achilles. Er waren ook M. op het
eiland Egina. Volgens de fabel was de gansche bevolking van Egina door eenen grooten watervloed
omgekomen, en toen had Jupiter, op verzoek van
zijnen zoon .,Eacus (zie rEAcus) al de mieren op dat
eiland in menschen herschapen (mier, lat. Myrmex).
Volgens anderen waren de M. afstammelingen van
Myrmidon, een zoon van Jupiter en Eurymedusa.
Door Strabo wordt de naam M. aldus verklaard, dat
dit yolk den landbouw beoefende met groote bedrijvigheid, waarom ze vergeleken werden bij Mieren.
Myrmillonen, eene klasse van gladiatoren ;
ze vochten gemeenlijk tegen de Retiarii. Zie de artt.
GLADIATOREN en RETIARII.
Myron, grieksch beeldhouwer en metaalgieter,
uit Eleuthera, leefde omstr. 450 v. Chr. te Athene.
Zijne ,athleten" zijn beroemd ; ook zijne ,>dieren",
die als het ware schenen te leven, vooral eene koe".
Myronides, atheensch veldheer, maakte zich
beroemd in den oorlog tegen de Lacedemoniers en
de Beotiers (457 v. Chr.), wreekte de nederlaag van
Tanagra, doordien hij de Beotiers versloeg bij
IEnophyta (456), ontweldigde hun al hunne steden
(op Thebe na), onderwierp de Opuntische Locren
en de Phocidiers, en drong door tot in Thessalia.
Myrrha, dochter van Cinyras, koning van
Cyprus, werd verliefd op haren eigen vader, en kwam
op zekeren nacht bij hem liggen in zijn bed. Op die
wijze bezwangerd, werd zij moeder van Adonis.
Toen Cinyras ontdekte, dat hij zelf de vader was van
dat kind, Wilde hij zijne dochter dooden ; zij redde
zich door de vlucht naar de woestijn van Arabia, en
werd daar in den mirrheboom veranderd.
Myrtilus, wagenmennen van CEnomaiis, koning
van Pisw. Deze vorst had verklaard, de hand van zijne
dochter slechts aan dengene te zullen schenken

die hem in het wagenmennen overtreffen zou.
Eer Pelops zich aan dies gevaarlijken wedren ging
wagen, wist hij M. om te koopen, om het zoo te
beschikken, dat de raderen van den wagen van
(Enomafts slechts gebrekkig aan de as vastzaten ;
midden in den wedren stortte dan ook des konings
wagen neder, en CEnomaiis verloor daarbij het
leven. Toen M. bij den overwinnaar (Pelops) ow
het loon voor zijn verraad kwam, bet deze hem als
een misdadiger in zee werpen en verdrinken.
Myrtos, eiland in de Egeische Zee, nabij de
zuidpunt van Eubea. De zee rondom dit eiland
heette Zee van M. (Myrtoum mare), en was door
de vele klippen een zeer gevaarlijk vaarwater. De
ouden waren het reeds oneens over de eigenlijke
uitgestrektheid van die zee ; in den ruimsten zin
liep zij van Eubea tot de oostkust van Laconia.
Mysie, lat. Mysia, landschap ter westkust van
Klein-Azie, benoorden Lydie gelegen, wordt o. a. ook
in 't N. T. vermeld (Hand. 16: 7, 8). De uitgestrektheid
van M. is zeer afwisselend opgegeven ; gemeenlijk
stelt men de grenzen aldus: Lydie ten Z., Bithynie
ten 0., de Propontis ten N., en de Egeische Zee ten
W. In den ruimsten zin genomen, bevatte M.: 1) met
eolische steden als bezaaide kusten, of nagenoeg geheel Eolis; 2) Troas; 3) Abrettenum ; 4) Hellespontisch Mysie, insgelijks vol met grieksche zeesteden ; 5) het land der Dolionen of Cyzicum. Men onscheidde ook : Klein-M. (dit was Hellespontisch M.),
en Groot-M., zijnde het binnenland (Abrettenum,
Cyzicum, enz.). Naar men wil °raving M. zijnen naam
van de bevolking uit Mesie: dat in beide landschappen Dardanen woonden, geeft aan dit vermoeden
wel eenigen grond. Die rnesische bevolking werd
ongetwijfeld naar het binnenland verdrongen, en
onderworpen door de grieksche steden langs de kust,
of door de onbeschaafde koningen der omstreken,
vervolgens door Cresus, en eindelijk door de Perzen.
On der deze laatstgenoemden werd het niet-grieksche
deel van M. begrepen in de le satrapie des rijks.
Pergamus, de bakermat van de macht der A ttalieden,
lag in M., en deze prov., zich eindelijk uitstrekkende
tot den Hellespont (277), behoorde hun geheel en
al, min eenige grieksche steden op het oeverland.
Myson, een landbouwer nit het vlek Chen in
Laconia, wordt door Plato (in zijn Protagoras) meegeteld onder de zeven wijzen van Griekenland, in de
plaats van Periandrus.
Mysore, landstreek in Indie. Zie MAi ssouR.
Myus, stad in Carie, aan de uitwatering van den
Meander, eene atheensche kolonie, gesticht door
Codrus ; het was een der 12 ionische steden, welker
burgers later naar Milete verhuisden.
Myvatn, d. i. bet water My, een der grootste
meren op ',Island, in het noordelijk gedeelte des
eilands, ontlast zijn overtollige water door de Laxrivier in zee.
Mijzen (West-), of West-Mysen, voormalig
dorp in Noord-Holland, een half our benoorden Alkmaar, is geheel te niet gegaan door brand als anderszins ; in 1744 is de kerk afgebroken, doch de grafzerken, enz. zijn eerst in 1817 weggeruimd ; thans
is 't weiland ; het voormalige schoolhuis van West-M.
is herschapen in eene boerendaggelderswoning. Beoosten de plaats, waar dit dorp lag, ligt het gehucht
Oost-Mijzen, zijnde slechts ettelijke verstrooid liggend e boerenwoningen.
Mzensk, of Mtzensk, stad in europ. Rusland,
gouvt. Orel, aan de Soezja, ruim 6 mijlen benoordoosten Orel; 12,500 inw.; behoorde eertijds aan
Litauen, doch werd 1509 aan Rusland afgestaan.
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N
N, als romeinsch getalmerk = 900 ; met een
streepje er boven (R) = 900,000.
N op de keerzijde van fransche muntstukken beteekent, dat ze geslagen zijn te Montpellier.

Naab, of Nab, rivier in Beieren, ontstaat uit
de vereeniging van de Wald-N. en Heide-N. met
de Fichtel-N., welke laatste, die als de hoofd-ader
aan te merken is, ontspringt op de oostzijde van den
Ochsenkopf ; de N. neemt, in haren 24 mijlen langen
zuidwaartschen loop, de Wils, de Pfreimt en de
Schwartzach in zich op, is van Kalmuntz af voor
kleine schepen bevaarbaar, en ontlast zich in den
Donau bij Mariaort boven Regensburg.
Naaghi, dorp in Afghanistan, 7 uren gaans
bezuidw. Badzjoer (Bajour). Sommige autoriteiten
hebben N. beschouwd als het Aornus der geschiedschrijvers van Alexander den Groote, wiens bemachtiging van die stad onder zijne grootste wapenfeiten
wordt gerangschikt.
Naaktloopers. Zie AMSTERDAM (dl. I, blz. 198
en 199).
Naaldwijk, dorp in Zuid-Holland, derdhalf
uur gaans bezuidw. 's-Gravenhage en 2 uren g. bewesten Delft ; 1400 inw.
Nadm, een der zonen van Kaleb ; I Chron. 4 : 15.
Nadma, stad in stam Juda ; bier woonde een
der vrienden van Job; de bewoners van N. werden
1Vadmathieten genoemd; Jozua 15 : 41 ; Job 2 : 11 ;
11: 1; 20 : 1; 42: 9.
Nadma, moeder van Rehabeam ; I Kon. 14 : 21,
31 ; 1! Chron. 12 : 13.
Nadman, 1) zoon van Benjamin en stamvader
der Naamieten; Gen. 46: 21; Num. 26: 40; I Chr.
8: 4. — 2) een syrisch veldoverste, werd door den
profeet Eliza van melaatschheid genezen; II Kon.,
5e hoofdstuk ; ook vermeld Lucas 4: 27. — 3) afstammeling van Benjamin ; I Chron. 8: 7.
Nadmathieten. Zie N AaMA (stad).
Nadmieten. Zie NA5MAN 1).
Nadra, een der twee vrouwen van Aschur ;
I Chron. 4: 5, 6.
Nadrai, een der helden van David ; I Chron.
11. 37.
Nadran, stad derEphraimieten; I Chron. 7: 28.
Naarden, lat. Nardensis, stad en vesting in
Noord-Holland, ruim 4 uren gaans ten 0. Z. 0. van
Amsterdam, op 5 minuten gaans afstands van de
Zuiderzee; 2900 maw.; gesticht krachtens handvest
van Willem V, graaf van Holland, in dato 1350. Het
heette aarivankeNk Nieuw-Naarden; eon ander N.
(Oud-Naarden), dat dichter aan zee had gelegen,
was eerst (15 Mei 1350) grootendeels verwoest door
de lloekschen, en kort daarna, op eenige weinige
huizen na, door de zee verzwolgen. De nienwe stad
was omstr. 1380 reeds volbouwd (de kerk eerst in
1440); in 1481 werd N. door de Utrechtschen op
listige wijze ingenomen en deerlijk gephinderd ; (loch
die van Naarden (van wie wij reeds in 1556 eerie
schitterende overwinning op de Amersloorters vermeld vinden) deden nog in hetzelfde 'par 1481
eenen inval in het Sticht van Utrecht, vernielden er

de kasteelen van Eemnes en Westbroek, en versloegen een leger van 1500 Utrechtschen. In 1486 werd
N. door een vreeselijken brand geteisterd, en nagenoeg geheel in de arch gelegd. Sedert 1489 waren
de dorpen van het Gooiland verplicht om de helft
der kosten te dragen voor de versterkingswerken
van N.; doch zij moesten 1561 door den baljuw van
het Gooiland gerechtelijk tot betaling worden gedwongen. Lang had N. de zijde van Spanje gehouden, doch was eindelijk aan den prins van Oranie
overgegaan, waarop het in 1572, ofschoon het in
onderwerping wilde komen, door de Spanjaarden
verraderlijk in bezit genomen werd ; en toen werd
dat gruwelstuk gepleegd, dat waarschijnlijk door
geen gruwel ter wereld overtroffen is, namelijk: al
de hoofden van huisgezinnen werden opgeroepen
om in de kerk bijeen te komen en den eed van
trouw aan den koning van Spanje to zweren ; en
toen op die wijze ruim 400 mannen zich weerloos
in het kerkgebouw bevonden, werden zij eonskiaps van alle kanten door spaansche soldaten overvallen, on (op slechts vier na, die een zwaren losprijs konden beloven) gruwelijk vermoord, waarna
bet kerkgebouw in brand werd gestoken ; dit eerste
bedrijf volbracht zijnde, begot] de voortzetting der
hemeltergendste schandbedrijven in de stad : vrouwen, maagden, tot kinderen zelfs, werden eerst geschoffeerd on daarna vermoord ; en terwijl alles nitgemoord on uitgeplunderd werd, werden eenigen,
die zich door de vlucht poogden to redden, op het
platteland achterhaald, van alle kleederen ontdaan,
en naakt aan de boomen opgehangen. De dorpelingen nit bet Gooiland waren inmiddels door de Spanjaarden geprest om de poorten, muren en torens
van N. af to broken ; on bij een besluit der landvoogdes van 6 Nov. 1573 werd N. van alle rechten
on voorrechten vervallen verklaard. Eene eeuw later
(20 Juli 1672) werd N. ingenomen door de Franschen, die even to voren Amersfoort bemachtigd
hadden ; doch nadat zij ruim een jaar meester van
N. geweest waren, werden zij er 6 Sept. 1673 belegerd door Willem III, prins van Oranje, welk beleg slechts 6 dagen dutirde, daar de Franschen reeds
12 Sept. capituleerden en N. overgaven. No werd
N. 1683 van vestingwerken naar het plan van den
beroemden Coehoorn voorzien. In 1747 was N. de
verblijfplaats van een aantal fransche hrijgsgevangenen ; en 1787 (25 Sept.) gaf de hollandsche bezelting van N. de stad zonder slag of stoot aan de
Pruisen over. In 1813 wapperde schier overal in one
land reeds de Oranje-vlag, toen N. zich nog in handen der Franschen beyond, die er een langdurig en
V0017 de stad allernoodlottigst beleg nithielden (van
Dec. 1813 tot Mei 18 .14), totdat ze eindelijk slechts
op bevel van Frankrijk's koning Lodewijk XVIII de
vesting ontriiiinden (12 Mei).
Naardingerland, oude naam van het Coolland in Noord-Holland.
Naas, marktvlek in Ierland, prov. Leinster.
graafschap ild are, 8 uren pans bezuid w. Dublin ;
ondtijds residentie der koningen van Leinster.
Naasson, of Nahasson, een in 't geslachtrogister van 'Jens; Alatth. 1 : 4; Cue. 5: 52.

Nab
Nab, rivier in Beieren. Zie NAAB.
Nabab. Zie NABOB.
Nabal, stad met 8000 inw. in het rijk Tunis,
6 a 7 mijlen bezuidoosten de stad Tunis, nabij de
kust (baai van Hamamet), en nabij de rumen van
eene stad der oudheid, die Neapolis heette.
Nabal, een rijke jood uitsden stam Juda, haalde
zich het misnoegen op den hals van David, door
zijne weigering om David's troepen, die vluchtende
waren, van leeftocht te voorzien ; doch M.'s huisvrouw, Abigail, haastte zich aan David het noodige
te zenden, om haar huis te vrijwaren tegen plundering. Toen zij den volgenden niorgen aan haren man
mededeelde wie David was, schrikte N. zoo geweldig,
dat hij ziek werd, en tien dagen later stierf. Zoodra
David dit vernarn, liet hij Abigail uitnoodigen zijne
vrouw te worden, waaraan zij gretig gehoor gaf; als
David's vrouw werd zij vervolgens gevankelijk weg-

gevoerd door de Amalekieten, (loch, weder bevrijd,
baarde zij David eenen zoon (Chileab); I Sam. 25: 3
en v.; 27: 3; 30: 5; Il Sam. 2: 2; 3: 3.
Nabalia, of Navalia, een der rivieren in of bij
het land der Batavieren, vermeld bij Tacitus (5, 26.),
is vermoedelijk de Usel geweest, ofschoon sommigen
het voor de Waal hebben gehouden. Toen er over
den vrede onderhandeld zou worden tusschen de
Batavieren en de Romeinen, werd de brug, die over
de N. lag, afgebroken, en Claudius Civilis op den
eenen oever hield zoo zijn mondgesprek met den op
den anderen oever staanden Cerialis, den veldoverste
der Romeinen.
Nabateers, een semi tische volksstam in Steenachtig Arabie; voornamelijk in den tijd na de Diadochen vindt men hen in de vroegere woonplaatsen
der Midianieten, Amalekieten en Edomieten ; ze fokten kameelen en schapen, dreven een uitgebreiden
handel, werden geregeerd door koningen, en beleden

het Sabeismus; ze maakten er ook hun werk van de
karavanen te plunderen in de woestijnen tusschen
Syrie en den Euphrates. Door Jonathas Macchabeiis
werd tevergeefs heproefd hen tot onderwerping te
brengen. Later noemden zij zich Sarraceenen.
Nabis, tiran van Sparta, opvolger van Machanidas, 205 v. Chr., was ecn monster van wreedheid ;
hij werd in 197 de bondgenoot van Philippus, die

hem de verdediging van Argos toevertrouwde; in
de hoop, meester van die stad te zullen blijven, verklaarde M. zich later voor de Romeinen. Doch zoodra
de Macedonische oorlog geeindigd was, werd Argos
hem ontweldigd door Flamininus, die hem harde
vredesvoorwaarden oplegde. Na het vertrek van den
romeinschen veldheer, begon N. den oorlog tegen
den Acheischen bond ; hij werd echter verslagen
door Philopeemen, en wendde zich toen om hulp
tot Etolie, hetwelk hem eene bende hulptroepen van
1000 man zond, onder aanvoering van Aleximenes,
op wiens bevel N. echter (192 v. Chr.).ter dood gebracht werd.
Zie N
.ABULUS.
.
Nablous, stad in
Nabob, eigenlijk noewtcab, d. i. plaatsvervanger,
heette, in het rijk van den Groot-Mogol, de stadhouder eener provincie. Na den inval van Nadir-Schach
in het Mongoolsche rijk in Indie, verklaarden de
nabobs zich onafhankelijk ; doch thans zijn ze nagenoeg alien onderworpen aan het britsch gezag. Onder
den naam van N. verstaat men tegenwoordig een
schatrijk man, die in Indie fortuin gemaakt heeft,
of die in zijne huishouding eene oostersche weelde
ten troon spreidt.
Nabolassar. Zie NABOPOLASSAR.
Nabonadius. Zie BELSAZAR.
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Nabonassar, koning van Babylonie (747—
733 v. Ur.), wellicht dezelfde als Phul ; hij is
bekend door de naar hem genoemde tijdrekening
,, Jaartelling van
N.", waarvan het begin gesteld
wordt op '26 Febr. 747.
Nabonid. Zie BELSAZAR.
Nabopolassar, of Nabolassar, koning van
Babylonie (626-605 v. Chr.), veroverde Nineve,
dat destijds geregeerd werd door Sarak of Chinaladan ;
en door diens landen bij zijn eigen rijk in te lijven
stichtte N. het tweede Assyrio-Babylonische rijk.
Cyaxares, koning der Meden, was zijn bondgenoot.
De opvolger van N. was Nebucadnezar 11, die sonawijlen Nabopolassar II genoemd werd.
Naboth, de bezitter van een wijngaard, dien
Achab begeerde, werd door de kuiperijen van Izebel
doodgesteenigd, opdat Achab zich dien wijngaard
konde toeeigenen ; I Kon. 21 : 1-19 ; II Kon. 9 : 21,
25, 26.
Nabuchodonosor. Zie NEBUCADNEZAR.
Nabulus, het Sicheni der oudheid, later ook
Mabartha, toen Neapolis genaamd, stad met 10,000
inw. in bet turksche ejalet Sjam (in Syrie), 6 a 7
mijlen benoorden Jeruzalem ; men last er de grafplaatsen van Jozua en van Jozef zien, alsook den
waterput, bij welken Jezus sprak met de samaritaansche vrouw. Dit N. werd de hoofdstad van Samaria,
nadat de stad Samaria verwoest was door Saimanasser.

Nachsjiwan, russ. stad. Zie NAKSJIWAN.
Nachitsj ewan, russ. stad. Zie NAKHITSJEWAN.
Nachod, stad in Bohemen, 8 uren gaans bezuidoosten KOniggratz ; 3200 inw.; bij N. de eerste
bloedige veldslag (Juni 1866) tusschen de Oostenrijkers en Pruisen, waarin laatstgenoemde overwinnaars bleven.
Nachon, de eigenaar van den dorschvloer,
waar Uza doodgeslagen werd door God ; II Sam. 6: 6.
Nachor, een in 't geslachtregister van Jezus
(Lucas 3: 34), is dezelfde als Nalior (zie NABOB).
Nacogdoches, stad in den n.-amerik. Uniestaat Texas, aan de Nana, 48 mijlen benoordw. SanAntonio ; 1000 inw.; behoorde eerst aan Mexico, en
heette toen Assinage. Eer die van Texas hunne onafhankelijkheid veroverd hidden, beproefden zij herhaalde malen eenen aanslag op N. (1812, 1819, 1826).
Nadab, 1) een der zonen van Afiron; Exod. 6:
22; 24: 1, 9; 28: 1 ; Levit. 10: 1 ; Num. 3: 2, 4;
26: 60, 61; I Chron. 6: 3 ; 24: 1, 2. — 2) koning
van Israel, zoon van Jerobeam, beklom den troon
943 v. Chr., gaf zich over aan allerlei buitensporigheden, en werd, na twee jaren geregeerd te hebben,
om het Leven gebracht door Baesa, een zijner veldheeren ; I Kon. 14: 20; 15: 25, 27, 31. -- 3) een
man uit den stain Juda ; I Chron. 2: 28, 30. — 4) de
broeder van Saul's grootvader; I Chron. 8 : 30; 9: 36.
Nadir — Schach, ook Thamasp-Koeli-khan
genaamd, koning van Perzie en vermaard veroveraar,
geb. 1688 te Medzjed in Khorassan, was eerst kameeldrijver, en werd vervolgens roover. Hij maakte
zich meester van Khorassan, partij trekkende van
de onlusten, die op den val van Hussein volgden
(1722); met zijne rooverbende stelde bij zich 1726
in dienst van Thamasp (den zoon van Hussein), veroverde lspahan (1729), en bracht de zaken van zijnen vorst in den bloeiendsten staat, waarbij hij echter zorgde, dat hij zelf al de macht in handen hield,
hoewel hij zich Thamasp-Koeli-khan noemde, d. i.
Opperhoofd der dienaren van Thamasp. Terwijl N.
eenen opstand in Khorassan dempte, werd Thamasp
verscheidene malen door de Ottomanen verslagen,
40
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en moest hun den linkeroever van den Aras afstaan.
Doch hierop kwam N. aansnellen, verzette zich tegen
dien afstand van grondgebied, liet Thamasp van den
troon vervallen verklaren, en stelde in zijne plaats
eel' 8-jarig kind, Abbas III, in wiens naam N. regeerde, en bracht den oorlog tegen de Turken gelukkig ten einde (1734-36). Bij den dood van
Abbas III (1736) liet N. zich als schach van Perzie
uitroepen, onderwierp Kandahar, tastte het rijk van
den Groot-Mogul in Hindostan aan (1738), bemachtigde de stad Delhi (1739), van waar hij een buit
wegvoerde, die op eene waarde van meer dan 100
millioen nederl. guldens geschat werd, en veroverde
verscheidene provincien. Maar Perzie, dat onder zijn
bewind verdrukt en uitgemergeld werd, verfoeide
hem; en eindelijk werd hij (Juni 1747) door een
zijner veldheeren vermoord. Zijn eenig overgebleven zoon werd naar Semlin gebracht, waar keizerin Maria Theresia hem liet doopen en voor zijne
opvoeding zorgde. Onder den naam van baron van
Semelin diende hij als oflicier in den Zevenjarigen
oorlog, en stierf later te Morning.
Nadrauen, lat. Nadrovia, landschap in bet
zoogenaamde Pruisenland, benoorden den Pregel, tot
aan den Memel, en beoosten de Deime ; in dit landschap lag de heilige offerplaats Rarnowe.
NEefels, vlek of dorp in het zwits. kanton
Glarus, nabij de Linth, 2 uren gaans benoorden
Glarus; circa 2000 inw.; bij N. het met gedenksteenen prijkende slagveld, wear 9 April 1388 door
1500 Zwitsers eene schitterende overwinning werd
bevochten op 8000 Oostenrijkers.
Naelenberg, ook Galgenberg genaamd, berg
in Gelderland, westelijk bezuid. Harderwijk,ontleent
zijnen naam aan zekere Naele Aelts, eene 78-jarige
vrouw, die daar 3 Juli 1594 levend verbrand is, als
veroordeeld wegens ontuchtigen omgang met twee
duivelen, met wie zij een verbond aangegaan had,
en die Naar geholpen hadden om vele tooverijen
te bedrijven. De stukken van dit merkwaardige
proces berusten in het archief van Harderwijk.
Naema, zuster van Tubal-Rain ; Gen. 4 : 22.
Naerebout (Frans), nederlandsche loods,
geb. te Veere in Zeeland 1747, gest. 1818. Meer
dan honderd schiphreukelingen zijn door hem bij
verschillende gelegenheden van eenen bijna wissen
dood gered. In 1794 als loods op het 0. 1. Cornpagnie-schip .Voorland" gekomen, dat door de onbekwaamheid van texelsche loodsen op eene droogte
was gestuurd, bracht de ervarene N. dit schip weder
vlot, en liet zich bewegen om het tot in het Kanaal
te loodsen ; door de hevige stormen was er geen
mogelijkheid hem te Dover of te Plymouth aan wal
te zetten, zoodat hij zich genoodzaakt zag mode te
varen tot de Kaap de Goede Hoop. Hier werd hij
herkend als de redder van zoovele meuschenlevens,
en feestelijk onthaald. Het schip, waarmede hij de
terngreis naar het vaderland aanvaardde, werd Juli
1795 door de Engelschen bait gemaakt en opgebracht
naar Londen. Ook daar herkende men N., en men
deed hem bet schitterende aanbod, 0I11 hem als engelschen loods aan te stollen op een vast traktement
van 2400 gulden 'sjaars; doch de edeldenkende nederige N. bedankte voor zooveel eer, er bijvoegeude, bet
nooit met zijn geweten te zullen kunnen rijmen urn
tegen zijn eigen vaderland te dienen. Na eene afwezigheid van 14 maanden keerde hij te Vlissingen
terug bij zijne vrouw en kinderen, en untying boven
het gewone daggeld, dat hij als verdiend loodsloon
te goed had, eene extra-belooning van twee honderd
gulden voor zijne betoonde trouw. Door de gebeur-

tenissen, die eene tijdelijke vernietiging van ons
zelfstandig volksbestaan ten gevolge hadden, werd
de edele N. nit zijnen werkkring gestooten, en op
zijnen ouden dag begiftigd met bet postje van lantaarnopsteker aan het Sas van Goes, doch kort voor
zijnen dood door koning Willem I verheven tot
Broeder der Orde yaw den Nederlandschen Leerm,
welke orde waarschipluk nooit eenen man onder
hare Broeders telde, waardiger dan N. om dien titel
te dragen.
Nwvius (Cnejus), romeinsch dichter uit Campanie, gest. 204 v. Chr. in Utica, had te Rome geleefd, doch was wegens eenige satirieke toespelingen
gebannen ; fragmenten van N. zijn verzameld door
Clussmann (Jena 1843) en door Vahlen (Leipzig 1854).
Zie NAM ... .
Naf
Nafels. Zie NEFELS.
Naga, een nog weinig der beschaving deelachtig
geworden volt, ten N. van Birma en ten Z. W. van
Assam. De N. zijn in vele stammen gesplitst, en
hebben, althans ten deele, het gezag van GrootBritannie erkend.
Nagara Boeroen, kaap van aziat. Turkije
(livah Bega), in het ejalet der Eilanden, aan het
nauwste gedeelte der Dardanellen. Twee uren gaans
ten Z. W. van N.-B. de ruinen van Abydos (zie
dat art.).
Nagasaki, stad in Japan. Zie NANGASAKI.
Nagel eilanden, onder dezen naam verstaat
men het eiland Amboina en de drie Uliassers, alien
behoorende tot den Molukschen archipel.
Nagel eilandjes , eenige eilandjes in de
baai van Boni, bezuiden het soendasche eiland Celebes.
Nagelstedt, twee dorpen (Ober-N. met 430
inw. en Unter-N. met 350 inw.) in het pruis. reg.
district Erfurt, kreis Langensalza, aan de Unstrut ;
was vroegereene opper-kommanderie van de Dui tsche
orde; bij N. 9 Juni 1075 overwinning van graaf
Herman van Gleisberg op hertog Otto van Saksen.
Nagem, of Nagen, dorp in 't groot-hertogdom
Luxemburg, een kwartier gaans benoordw. Red ingen.
Naggai, een in 't geslachtregister van Jezus ;
Lucas 3 : 25.
Nagold, stad met 2500 inw. in Wurtemberg,
Zwartewoudkreis, 6 a 7 uren gaans bewesten Tubingen, aan de rivier N., die een weinig hooger in
bet Zwartewoud ontspringt, de Wiirm in zich opneemt, en na eenen loop van 8 mijien bij PfortLheim
in de Entz valt.
Nagore, stad in het district Tanjore van 't
britsch 0. I. presidentschap Madras, aan een der
monden van den Coleroon, ligt circa 10 mijien beoosten Tanjore, en heeft omstr. 20,000 inw.
Nagorkote, d stars . 7 i __ANGRAH.
Nagpoor, of Nagpore, een der znidelijke provincien van britsch 0.1., bevat een gedeelte der prov.
Berar, benevens een groot deel der oude prov. Gandwana ; de hoofdstad N. ( Yagapura, d. i. Siangenstad) ligt aan den Nag, 200 mijien beoosten Ellichpoor, heeft 111,000 inw., en was vroeger residentie
van den radzja. De stad M. is gesticht in 1740; doch
het voorrnalige koninkrijk N. dagteekende reeds
uit de 13e eeuw; het koos 1803 partij tegen de
Engelschen, en bij den vrede moest de radzja zich
als vasal van Groot-Britannie erkennen; de laatste
radzja stierf 1853 kinderloos, zoodat zijn rijk tom
aan de britsche kroon verviel.
Nagy, hongaarsch wooed, beteekent Groot, en
komt voor in een aantal namen, o. a.: 1) Nagy-Bcinya,
duitsch Frauenstadt, ook Neustadt, stad in 't bon-

—
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gaarsche comitaat Szathmar, 6 a 7 mijlen ten 0. Z.
0. van Szathmar, nabij de Zevenbergsche grenzen;
7200 inw.; rijke goud-, zilver- en Ioodmijnen. —
2) Nagy-Enyed, bong. naamsvorrn voor Engeten. —
3) Nagy-Karoly, marktvlek in 't hong. comitaat
Szathmar, 7 a 8 mijlen ten 0. N. 0. van Debreczin;
10,500 inw.; groot kasteel van graaf Karoly.
4) Nagy-Szeben, hong. naam van Hermannstadt. —
5) Nagy-Vdrad, hong. naamsvorm voor Grosswardein.
Nagy – Sandor (Joseph von), generaal der
hongaarsche opstandelingen, geb. 1804 te Grosswardein, was officier in oostenrijksche dienst, stelde
zich 1848 ter beschikking van het revolutionair
bewind in Hongarije, ontving 6 April 1849 den rang
van generaal, moest zich na een wanhopigen strijd
eindelijk aansluiten aan de onderwerping van Gorgei
in Arad, werd door de Russen uitgeleverd, en eindigde
6 Octob. 1849 zijn !even aan de galg. Door de meesterlijke wijze, 'saarop hij de kavallerie aanvoerde,
had hij den eernaam verworven van ,, Murat der
hongaarsche armee".
Nahalal, of Nahalol, stad in stam Zebulon ;
Jozua 19 : 15 ; 21 : 35 ; Richt. 1 : 30.
Nahaliel, een der legerplaatsen van de Israelieten, eer zij de Amorieten gingen bevechten ;
Num. 21 :19.
Naham, broeder van Hodia, de huisvrouw van
Mered ; I Chron. 4 : 19,
Naharnani, een der voornaamste wederkeerenden nit de babyl. ballingschap; Neh. 7:7.
Naharai, een van David's helden; II Sam.23:37.
Naharath, stad in stam Ephraim ; Jozua 16: 7.
Nahas, 1) moeder van David's veldbeer Joab
en tante van Abigail : II Sam. 17: 25. — 2) koning
of rabba der Ammonieten ; I Sam. 11 : 1, 2; 12:12;
H Sam. 10: 2;17:27; I Chron. 19:1, 2.
Nahath, 1) kleinzoon van Ezau ; Gen. 36:13,
17 ; I Chron. 1 : 37. — 2) afstammeling van Levi;
I Chron. 6 : 26. — 3) een leviet ten tijde van Hizkia ; II Chron. 31 ; 13.
Nahbi, of Nachbi, een van de hoofden des
yolks, uit den slam ; Num. 13 : 14.
Nahe, rivier in Rijnpriiisen, ontspringt boven
Birkenfeld, vormt over een gedeelte de grenslijn
van de beiersche Palts, en vast na 16 mijlen loop in
den Rijn, bij Bingen.
Nahesson, 1) schoonzuster van Aaron, die
hare zuster Eliseba tot vrouw genomen had ; Exod.
6 : 22. — 2) de zoon van Amminadab nit den stam
Juda, werd door Mozes gesteld tot een van de hoofden des yolks; Num. 1 : 7 ; 2 : 3; 7 : 12, 17; 10:14 ;
Ruth 4 : 20; I Chron. 2 : 10, 11.
Nahor, 1) grootvader van Abraham; Gen.
11 : 22-25 ; I Chron. 1 : 26. — 2) broeder van
Abraham; Gen. 11 : 26-29; 22:20-23; 24 : 10—
47 ; 29 : 5 ; 31 : 53 ; Jozua 24:2.
Nahr, in oostersche geograph. namen zooveel
als .Rivier", bijv.:
Nahr-el-Arden. Zie JORDAAN.
Nahr-Ibrahim. Zie
ADONIS Cu .ABANA.
Nahrai, wapendrager van Joab; I Chron. 11:39.
Nahuatl, getneenschappelijke benaming voor
al de volksstammen van Anahuac, (lie de Aztekische
taal spreken. Vandaar Nahualismns de in Mexico nog
altijd in het geheim voortbestaande afgodeudienst.
Nahum, een der 12 Kleine profeten, leefde
omstr. 720 v. Chr. onder den joodschen knifing
Hiskia, en voorspelde den ondergang van het Assyrische rijk. Zijne voorspellingen vormen een afzonderlijk Boek van 3 hoofdstukken in het 0. T.,
tusschen de boeken Micha en Habakuk.
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Zie NAIN.

Naiman (Mongoolsche), mongoolsche yolksstam, langs de oevers van den Toerghen en de
Lokha. Zie ARGYN.
Ndin, of Nairn, stad in Palestina, nabij den
berg Thabor en de rivier C ison. Aan de poort van
N. wekte Jezus den zoon eener weduwe uit de dooden
op ; Lucas 7 : 11 - 15.
NM:refl. Zie NA1RS.
Nairn, stad met 3500 inw. in Schotland, 22
mijlen benoordw. Edinburg, ligt niet ver van de
uitwatering der rivier N., en is de hoofdplaats van
van het gaaafschap N. (10 vierk. mijlen, met
10,000 bewoners), dat aan de golf van Murray ligt,
en ten O. en ten Z. door het graafschap Inverness begrensd wordt.
NaIrs, of Nairen, eene talrijke en machtige
caste in Indie, vooral in Pecan en op de kust van
Malabar. De N. volgen in rang onmiddellijk op de
Brahrninen ; ze vormen om zoo te zeggen den hoogen
adel des lands, en bezitten groote eigendommen; tot
de N. worden ook de hoofdollicieren des legers
gerekend.
Nalssus, of Naisus, in fransche boeken Naisse,
tegenw. Nissa of Nisj, in de oudheid stad in OpperMesie, vermaard als geboorteplaats van Constantijn
den Groote; in de nabijheid van N. versloeg Claudius II de Gotlien (269 na Chr.).
Nair, het nude Nasium,, dorp in 't fransche
dept. der Maas, 6 uren gaans bezuidoosten Bar-leDuc; 350 inw.; talrijke ruinen. Gesticht onder de
regeering van Constans door de barharen van over
den Rijn, werd N. vervolgens versterkt, en stond
door een onderaardschen wee in gemeenschap met
Ligny. In 612 werd N. door Theodebert, koning van
Austrasie, ontweldigd aan Thierry, koning van
Burgundie.
Najac, stad in 't fransche dept. Aveyron, aan
den Aveyron, ruim 4 uren gaans bezuidw. Villefraurhe ; 2000 inw.
Najacela, volgens sommigen de oude naam
van het nederl. 0. 1. eiland Sumatra.
Najaden, in de grieksche mythologie de nimfen der bronnen en rivieren ; ze werden afgebeeld
als meisjes, slechts ten halve gekleed, en vergezelschapt van Hercules, den beschermgod der warme
bronnen.
Najafgurh, stad in britsch 0. I., op den rechteroever van den Ganges, 4 mijlen benoordoosten
Delhi ; 7000 in opstand zijude sepoys (cipayen)
werden bier door 3000 Engelschen op de vlucht
geslagen (1857).
Najera, stad in Spanje, aan den Najerilla (een
riviertje, dat zich in den Ebro ontlast), ligt 6 uren
gaans bezuidw. Logrolio, en heeft 3000 inw. Het
was eertijds de residentie der koningen van Navarra,
en is vermaard door den hardnekkigen veldslag van
April 1367, waarin Peter (le Wreedaard, gebolpen
door den Zwarten Prins (zie EDUARD), de overwinning
bevocht op zijnen broeder Hendrik van Trastamara
en op de Franschen, en waarbij Duguesclin gevangen
genomen werd.
Najoth, de plaats werwaarts David gevlucht
was, om aan Saul's woede te ontkomen; I Sam.
19:18-23; 20:1.
Nakel,stad in 't pruis. reg.-d istrict Bromberg, aan
de Warthe, 7 uren g. bewesten Bromberg; 5000 inw.
Nakhitsjewan , of Nak itsjewan, stad in europ.
Rusland, gouvt. Jekaterinoslaw, aan den Don, 3
uren gaans benoordoosten Rostow; 5000 inw.; in
1780 gesticht door Armeniers uit de Krim.
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Nancy, het Nancetuna der miadeleeuwen, in 't
Nakle, dorp op Java, in ,de Preanger regentDuitsch Nantzig (Nanzig) genaamd, stad in 't franschappen ; 6 Juli 1829 overwinning der nederl.
troepen op de muitelingen, die daardoor hun voorsche dept.. Meurthe, waarvan het de hoofdplaats is,
nemen, om den Progo over te trekken, moesten
aan de Meurthe, 42 mijlen beoosten Parijs; 48,000
opgeven.
inw.; gesticht in de 12e eeuw, werd reeds spoedig
Naksji—Roestem, d. 1. Beeld van Roestam, de hoofdstad van Lothariugen. Karel de Stoute bemachtigde N. 1475, verloor bet 1476, en vond den
zoo noemen de Perzen de oude grafsteden der achedood nabij N. 1477. Door Lodewijk X111 bemachtigd
menidische koningen te Persepolis.
Naksjiwan, het oude Naxuana, stad in rus- 1633, en in 1660 door Lolewijk XIV, die de vestingwerken van N. liet slechten. Aan Stanislas,die afwissisch Armenie, aan den Aras, 18 mijlen beoosten
selend te Luneville en te N. verblijf Field, heeft N. veel
Eriwan (in Trans-Caucasie) ; 5000 inw. Het is een
verfraaiingen te danker; hij werd 1766 te N. begraven.
der oudste steden van Armenie, telde indertijd
Van J. Callot, van Palissot, van mevr. Gratligny, van
200,000 inw., en stond op een hoogen trap van
generaal Dronot, enz. is N. de geboorteplaats.
bloei, tot op Abbas 1, die de bevolking van N. overNandadevi, een der reusachtigste bergmassaas
bracht naar het binnenland van Perzie. Veel heeft
van den Himalaja, in bet britsch 0. I. district Kumaon.
N. geleden in de oorlogen tusschen de Perzen en de
Nanek, stichtcr van bet Nanekismus, gelijk de
Russen, totdat het eindelijk voor goed in handers
godsdienst der Sikhs genoemcl wordt, zijnde eene
der laatstgenoemden viel. Het werd in 1840 door
samensmelting van het Brahmanismus met het Islaeene aardbeving geteisterd.
mismus, en zoowel de Vedas als den Koran in eere
Namaqua, of Namakeezen, afrikaansch yolk
houdende, werd omstr. 1469 geboren te Talwendy in
van het ras der Hottentotten ; ze onde•scheiden zich
Lahore, bekleedde eenigen tijd openbare ambten,
iu twee groepen, nl.: de Groote N., die een tijd lang
doch nam toen zijn ontslag, en begon Indie te dooronder bet patriarchaal bewind van den zendeling
kruisen, overal optredende als prediker van de nieuwe,
Anderson gestaan hebben, en, den loop der Oranjedoor hem uitgedachte godsdienst. Hij stierf 1539.
rivier volgende, noordoostwaarts getrokken zijn;
De Adi-granth, het door hem opgestelde wetboek,
en de Kleine N., die ten Z. van de Oranje-rivier
was het richtsnoer voor zijne opvolgers en zooveel
gevestigd zijn, en Pella tot voornaamste stad of dorp
als de bijbel der Sikhs, tot aan het hoogepriesterhebben.
Women, 1) voormalig dorp in Zeeland, ten schap van Goeroe-Gowind, dien zij als hun tweeden
profeet beschouwen. Hun hoogepriester resideert te
N. 0. van de stad Hoist, werd op Kerstdag 1717
Amretsir in Lahore.
door den grooten watervloed totaal verwoest.
Nanephi, of Nardi, eiland. Zie ANAPHI.
2) stad in Belgie ; zie NAMUR.
Nangasaki, eigenlijk Nagasaki, stad op de
Namneten, yolk in Celtisch Gallie (later Lugdunensis 3a), aan den Oceaan ; ze woonden ten Z.
zuidwestkust van het japansche eiland Kiu-siu, met
omstr. 100,000 inw. en schoone haven, die tot in
van de Redonen, ten N. van de Pictonen, van welke
onzen tijd door geen andere vreemdelingen bezocht
ze door de rivier Liger (thans de Loire) waren ge'Malt worden dan door de Hollanders en de Chiscbeiden, en hadden tot hoofdplaats Condivicnum
neezen, doch sedert 1861 ook voor de vlaggen van
of Nanznetes (thans Nantes).
Namslau, stad in pruis. Silezie, aan de Weida, andere natien opengesteld is.
Nangis, stad in 't fransche dept. Seine-Marne,
6 mijlen bezuidoosten Breslau ; 4400 inw.
Namur, lat. Nanzurcum, vlaamsch Namen, stad 6 uren gaans bewest. Provins ; 2000 inw.; in 1544
in Belgie, aan de samenvloeiing van de Maas en de
tot stad verheven door Frans I ; bij N. 17 Febr. 1814
overwon Napoleon I de Russen onder graaf Pahlen.
Sambre, 13 uren gaans bezuidoosten Brussel, heeft
Nanking, eigenlijk Kiang-ning, stad in China,
• 26,000 inw., is eene sterke vesting, en de hoofdplaats
hoofdpl. der prov. Kiang-soe, nabij de uitwatering
der belgische provtncie N. (circa 67 vierk. mijlen,
van den Jang-tse-Kiang; ruim 500,000 inw. (voormet 298,000 zielen), was reeds in de 10e eeuw
heen anderhalf
inw.; doe') een groot gedeelte
een onafhankelijk graafschap, dat, na inmiddels
der stad ligt sedert tang in rumen). Lang was N. de
eerst met Henegouwen, daarna met Luxemburg
vereenigd geweest te zijn, in 1261 aan Vlaanderen,
hoofdstad van China ; doch toen 1363 de zes hooge
gerechtshoven naar Peking verplaatst werden, ging
1420 aan Burgnnilie kwarn.Daarna vormde het graafde rang van hoofdstad insgelijks op Peking over. De
schap N. een (kr 17 provincien van de Nederlanden,
Mings hielden te N. nog hunne zomerresidentie;
totdat het bij den vrede van Luneville aan Frankdoch door de Mandzjoe-keizers is N. geheel verrijk kwam, en den naam ontving van Departement
onachtzaamd. De Engelschen hebben N. gebombarSambre-Maas. Sedert 1815 eene prov. van 't koninkdeerd 1842, en 29 Aug. 1842 werden de Chineezen
rijk der Nederlanden, ging bet door de afscheiding
genoodzaakt met de Engelschen den vrede van N. te
van Belgie mede, om deel uit te maken van dat rijk.
sluiten, waardoor China voor het eerst in de groote
De stad N. was in de oudheid eene sterkte der Aduatiei; in de 7e eeuw vertoont bet zich opnieuw in
wereldbeweging is getrokken. In 1858 werd door de
Keizerlijken de wereldberoemile porseleinen toren van
de geschiedenis; van eenig belang echter werd N.
eerst in het begin der 15e eeuw; in 1559 werd het
N. verwoest, ten einde de opstandelingen zich niet
een bisdom. Door Lodewijk XIV veroverd 1692, aan
daarin zouden kunnen nestelen die toren van 9 verdiepingen hoog was voltooid in het jaar 1432.
hem ontweldigd 1695, door de Franschen heroverd
1701, door de geallieerden gebombardeerd 1704,
Nanni (Job.). Zie ANNIUS (van Viterbo).
doch tot 1712 onafgebroken in de macht der FranNansouty (EL Ant. Marie CHAMPION, graaf
van), fransch generaal, geb. 1778 te Bordeaux, trad
schen, (lie het toen aan den keurvorst van Beieren
afstonden. Ofschoon sedert 1715 eene Barriere-stad,
1785 in werkelijke dienst bij de armee, doorliep at
de mint. graden, maakte den veldtocht in Duitschwerd N. niettemin 1746 door de Franschen heroverd;
doch bij den vrede van Aken (1748) kwam het aan
land mede met Moreau, dien in Portugal met Leclerc,
Oostenrijk. In 1793 en 94 kwam het met geheel
nam deel aan de verovering van Hanover (onder
Belgie aan Frankrijk, en was tot 1814 de hoofdplaats
Mortier), en aan de veldslagen van Austerlitz, Wagram en Friedland, werd gekwast te Borodino,
van het dept. Sambre-Maas.
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maakte zich na de nederlaag bij Leipzig van den
pas van Hanna meester, en werd 1813 kolonelgeneraal der dragonders, legde eene bewonderingwekkende bedrijvigheid aan den dag tijdens den
veldtocht in Frankrijk, en stierf 12 Febr. 1815, erkend voor een beste kavaaerie-generaals van zijnen
tijd.
Matt, vlek in 't fransche dept. Aveyron, 6 uren
gaans bezuidoosten Milhan ; 3500 inw.
Nanterre, Nannetodurum of Neptodurum oudtijds, vlek in 't fransche dept. Seine, aan de Seine,
3 uren gaans benoordw. Parijs ; 3000 inw.; geboorteplaats der heilige Genoveva; werd verscheidene ma..
len ingenomen en in brand gestoken door de Engelschen en door de Armagnaken.
Nantes, het oude Condivicnum of Namnetes,
stad in 't fransche dept. Seine-Infdrieure, is de vierde
zeestad van Frankrijk, ligt 7 mijlen van den Atlant.
Oceaan, op den rechteroever van de Loire, waar met
deze de nanteesche Sevre en de Erdre samenvloeien,
en heeft 114,000 inw. Een der voornaamste Armoricaansche steden, werd N. door de Noormannen
verbrand 834, 853, 871 en 959. In de middeleeuwen
was N. de residentie der graven en hertogen van
Bretagne; Hendrik IV gaf bier 1598 het vermaarde
Edict van N., waarbij aan de Protestanten vrijheid
van geweten werd gewaarborgd, (loch welk edict
1685 door Lodewijk XIV werd ingetrokken. In Juni
1793 rukte de Vendeesche armee tegen N. op, doch
konde de stad niet bemachtigen. Veel feed N. in den
tijd der omwenteling : Carrier beging er gruwelijke
wreedheden (o. a. de noyages met de klepschuiten,
de mariages rdpublicains, enz.; zie CARRIER). Fouchd
was geboren in de nabijheid van N., dat de geboorteplaats is van koningin Anna van Bretagne, van den
bouwmeester Botrrand, van den geleerde Lacroze, enz.
Nanteuil, marktvlek in 't fransche dept. Oise,
5 uren gaans bezuidoosten Senlis; 1600 inw.
Nan tsjang, stad in China, hoofdpl. der prov.
Kiang-si; 60 mijlen bezuidw. Nanking; aan de uitwatering van den Kang-kiang ; 300,000 inw.
Nantua, stad in 't fransche dept. Ain, aan het
kleine Meer van N., tusschen twee bergen, 8 uren
gaans beoosten Bourg; 3500 inw.; eene in 671 gestichte benedictijner abdij ; graf van Karel den Kale.
Nantuaten, gallisch yolk, in de Grajische en
Pennijnsche Alpen, tusschen de Sednnen en de Veragren, aan de grenzen der Allobrogen ; hunne hoofdplaats was Tarnaia of Tarnadm (thans St.-Maurice).
Nantucket, eiland dat tot den n.-amerik.
staat Massachusetts behoort, en op 4 mijlen afstands
van het vasteland ligt, heeft op de noordwestkust
de stad N. met 8000 inw. en kleine, doch goede
haven.
Nantwich, stad in 't engelsche graafschap
Chester, 7 uren gaans bezuidoost. Chester; 6000 inw.
Naomi, schoonmoeder van Ruth. Zie RUM
Napagedl, stad in Moravia, aan de March,
:3 urea gaans ten N. N. 0. van Hradisch; 2900 inw.;
minerale bron.
Naparis, eene rivier in Dacia, ontlastte zich in
den Donau. Sommigen houden den N. voor den
tegenwoordigen Dzjalomnitza, anderen voor den
Proawa, en weder anderen voor den Ardzjisj.
Napata, of Meroe, hoofdstad van het koninkrijk Meroe, stad in Ethiopie, aan den Nijl, Brie dagreizen van de Arabische golf, was de residentie van
koningin Candace; door de Romeinen onder Petronius werd N. (22 v. Chr.) ingenomen en geplunderd, doch spoedig weder verlaten.
NapOell, lat. Napcece, dalninifen, boschnimfen.

Napels, ital. Napoli, op de plaats van het oude
Neapolis, een der grootste steden in Italie, aan de

—

Golf van Napels (zie een volgend art.) in het landschap Terra-di-Lavoro, heeft circa 420,000 inw.,
en is wereldvermaard door zijne heerlijke Jigging.
Tot 1860 was N. de hoofdstad van het koninkrijk
der Beide Sicilien, en is thans de hoofdplaats der
italiaansche provincie N. (18 vierk. mijlen, met
877,000 bewoners). De stad N. was aanvankelijk
slechts eene kolonie van Grieken nit Cumal,en heette
toen Parthenope. Door nieuwe grieksche landverhuizers, die derwaarts kwamen, werd vervolgens in de
onrniddellijke nabijheid eene nieuwe kolonie aangelegd onder den naam van Neapolis (d. i. Nieuwe
stad), en toen werd Parthenope genoemd Palepolis
(d. i. Oude stad). Die beide steden lagen zoo dicht
bij elkander, dat ze door bijbouwing reeds onder de
romeinsche overheersching een waren (de Romeinen
maakten zich van N. meester 327 v. Chr.); doch
ook onder het gezag van Rome bleef N. in het wezenlijke eene grieksche stad, waardoor het de geliefkoosde verblijfplaats werd der rijke Romeinen,
die alien te N. hunne buitenplaatsen hadden; ook
werd Capua door N. vervangen als hoofdstad van
Campania. Van al de steden in Neder-Italie was N.
de eenige, welke in 536 wederstand hood aan Belisarius, die haar stormenderhand aan de Gothen ontweldigde, en plunderde; door Totila werd N. heroverd iu 541. De verdrijving van de Oost-Gothen
(544) bracht N. terug onder bet gezag van het
grieksche rijk, dat meester van N. bleef, zelfs toen
de Longobarden Italie hadden onderworpen : toen
vormde N. met de omliggende grieksche steden het
hertogdom N., dat begrensd word door het hertogdom Rome ten N. W., en bet hertogdorn Calabrid
ten 0. en ten Z. 0. Reeds kort daarna werd N. eene
nagenoeg souvereine republiek, en bleef dat van de
9e tot de lie eeuw, onder erfelijke hertogen. Eindelijk in 1139 onderwierp N. zich aan Roger II, die
reeds meester was van al bet grondgebied, dat later
den naam heeft gedragen van koninkrijk der Beide
Sicilien. Door Roger word N. verheven tot hoofdstad, en is dat, van dien tijd af, onafgebroken geweest, betzij van de Beide Sicilien, hetzij van het
koninkrijk N. (zie het volgende art.). In 1224 werd
door Frederik 11 de universiteit van N. gesticht. Bij
den dood van dien vorst (1250) verklaarde N. zich
voor pans Innocentius IV tegen de Hohenstaufen;
Koenraad IV en Manfred dwongen de stad N. tot
onderwerping, en slechtten hare muren. Lodewijk
de Groote, koning van Hongarije, bezette N. in 1347;
doch Johanna keerde er in 1348 terug. Lodewijk I
van Anjou bemachtigde N. 1383, Rend van Anjou
1438, eindelijk Alfons I (van Aragonie V) in 1442.
Karel VIII van Frankrijk veroverde Napels en het
geheele koninkrijk in 1495, en verloor beiden weder
in hetzelfde jaar. De troepen van Lodewijk XII rukten N. biunen in 1500, na het tractaat van Granada;
doch Ferdinand de Katholieke bleef reeds spoedig
meester van N. In den tweeden oorlog tusschen
Frans I en Karel V sloeg Lautrec, geholpen door
Doria, het beleg op voor N., doch zonder het te bemachtigen. In 1647 greep to N. de vermaarde opstand van Masaniello plaats (zie MASANIELLO), en
N. verklaarde zich tot republiek onder den hertog
van Guise; doch reeds in April 1648 werd de stad
heroverd door den groat' van Ognate. Eene groote
halve eeuw daarna (1707) word N. ten behoeve van
Karel III, den mededinger van Filips V, stormenderhand ingenomen door Dann, en geplunderd. Zonder
tegenstand to biedeu onderwierp N. zich aan den
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hertog van Parma, don Carlos (later koning der
Beide Sicilien en koning van Spanje). De Franschen
onder Championnet veroverden N. 23 Jan. 1799,
en stichtten er de Parthenopeische republiek ; doch
kardinaal Ruffo keerde reeds 13 Juni in N. terug.
In 1806 andermaal door de Franschen bemachtigd,
beklom Jozef Bonaparte er den koninklijken Croon,
waarop hij 1808 vervangen werd door Murat, die
1814 nit N. werd verdreven door de Oostenrijkers.
In 1820 kwam N. in opstand, en verkreeg eene constitutie; doch werd reeds in 1821 weder onder bet
despotieke juk teruggebracht door Oostenrijk. In
Mei 1848 was N. andermaal het tooneel van eenen
opstand, en werd geplunderd door de Lazzaroni,
waarbij ruins 1500 mensehen het Leven verloren ;
ook deze opstand werd ge ,lempt ; en N., met zijne
meerendeels domme en aartshijgeloovige bevolking,
zuchtte opnieuw onder het juk der dwingelandij,
totdat het door Garibaldi in bezit wad genomen
voor koning Victor Emmanuel (1860). Di kwijls heeft
N. te lijden gehad van aardbevingen en van uitbarstingen van ,den nabijgelegen Vesuvius; in de nahijheid van N. heeft men de opgravingen van Pompeji
en Herculaneum. Nog is melding waard, dat Virgilius
te N. gestudeerd heeft, en dat het de geboorteplaats
is var. Statics, vat Vell. Paterculus, van Sannazar,
van Marino, van Bernini, van Salvator Rosa, van Filangieri, van Pergolese, van Gravina, en vele andere
vermaarde personen.
Napels (koninkrijk), een der twee groote afdeelingen van het voormalige koninkrijk der Beide
Sicilian, besloeg het zuidelijk gedeelte van het (taliaansche schiereiland, tusschen de Adriatische, louische en Tyrrheensche Zeeen; het grensde ten N. W.

met Sicilie. Wel was het herhaalde males daarvan
afgescheiden, o. a. onder de fransche vorsten nit het
hills van Anjou (van 1282 tot 1442), onder het
Fransche keizerrijk (van 1806 tot 1815); zoomede
in 1848 en 1849, doch niettemin is de geschiedenis
van N. seders de 12e eeuw ineengeweven met die
van Sicilie (zie dat art.).
Napels (Golf van), de Crater sinus der ouden,
in de Tyrrheensche Zee, aan de napolitaansche kust,
strekt zich, bij eene breedte van 2 a 3 mijlen, over
eene lengte van omstr. 4 mijlen pit van kaap Miseno
ten N. W. tot kaap della Campanella ten Z. 0., heeft
aan hare noordzijde de eilanden Ischia en l'rocida,
en aan hare zuidzijde het eiland Capri liggen, terwijl
zich op hare oostkust de Vesuvius verheft. Aan de
Golf van, N. liggen verscheidene steden: in de eerste
plaats Nape's; wijders Pozzuolo, Portici, Stabim,
Castell'-a-Mare, Vico, Sorrento en Massa.
Naphath —Dor, een aan de zee gelegen ko-
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aan den Kerkelijken Staat, en ten Z. aan de Straat
van Messina (Faro di Messina), waarcloor het van
Sicilie geseheiden %vent : vandaar in officieele sinkken de benaming Grondgebied dezerzijds de zeeengte
(Dominj al di qua del Faro). Ilet koninkrijk N. had
tot hoofdstad de stad Napels (zie het vorige art.),
en was ingedeeld in 15 intendantschappen. nl.:

lntendantschappen.

Hoofdplaatsen.

Napels.
Caserta.
Salerno.
Avellino.
Campobasso.
Abruzzo Citeriore
Chieti.
Abruzzo Ulteriore I
Teramo.
Abruzzo Ulteriore II
Aquila.
Capitanata
Foggia.
Bari
Bari.
Terra d'Otranto
Lecce.
Basilicata
Potenza.
Calabria Citeriore
Cosenza.
Calabria Ulteriore I
Reggio.
Calabria Ulteriore II
Catanzaro.
In de geheele lengte doorloopen door het zuidelijk
gedeelte van de bergketen der Apennijnen (waartoe
de Vesuvius behoort), en besproeid door verscheidene
slechts weinig bevaarbare rivieren (de voornaamste
heeten : Basiento, Garigliano, Ofanto, Pescara, Volturno), kwam bet koninkrijk N. (waarin oak nog de
meren Agnano, Averno en Celano), ongeveer overeen
met het Groot-Gridenland der Ouden (Apulia,
canie, Messapio en Brutium), vergroot net Campania
en Samnium. Dit land, dat achtereenvolgend onderworpen is geweest aan de Romeinen, aan de LongoLarden, en aan de Noormannen, nam onder de
overheersching van laatstgenoemden den man] aan
van Koniniarjk N., en wend in de 12 eeeuwvereenigd

Napels
Terra di Lavoro
Principato Citeriore
Principato Ulteriore
Moliso (of Sannio)

ninkrijk of stad in het land Canaan, was een der 31,
die door Jozua overwonnen warden ; Jozua 11 : 2;
12: 23.

Naphis,

een der zonen van Ismael ; Gen. 25:

15; i Chron. 1: 31 ; 5: 19.

Naphtali, of Nephtali, zoon van Jacob en Bilha,
werd het hoofd van. den stam N. (stam der Nephtalieten), welks grondgebied tot de vruchtbaarste streken van Noord-Pa.lestina behoorde. De voornaamste
steden in den stam N. waren Asor, Japhia en Kedes.
In het N. T. slechts vermeld Matti]. 4 : 13, 15, en
Openb. 7: 6. loch in het 0. T. zeer menigvuldig
(Gen. 50: 8; 35: 25; 46:24; 49: 21; Exod. 1: 4;
Num. 1 : 15, 42, 43 ; 2: 29 ; 7: 78 ;10 : 27;13: 14.;
26: 48, 50 ; 34: 28; Dent. 27: 13; 33: 23; 34: 2;
Jozua. 19: 32, 59; 20: 7; 21 : 6, 32; Richt. 1: 33;
15; 7: 14;
4: 6,10; 5; 18; 6: 35; 7: 23;
15: 20; 11 Kon. 15: 29; 1 Chron. 2: 2; 6: 62, 76;
7: 13; 12: 34,40; 27: 19; II Chron. 16: 4 ; 34:6;
Ps. 68: 28; Jezaia 8: 23; Ezeeh. 48: 3, 4, 3C
Naphtuchieten, een yolk, dat tot stamvader
had een der zonen van Mizraim, den zoon van Chan ;
Gen. 10 : 13 ; I Chron. 1: 11.
Napier (John), ook Neper of Nepair geschreyen, schotsch wiskundige, geb. 1550, oudste zoon
van den schotschen baron van Merchiston en erfgenaarn van diens baronialen titel, heeft zich het
meest beroemd gemaakt door het uitvinden van de
Logarithmen. Hij stierf te Merchiston 3 April 1617.
Van dezen N. stammers of de lords N., van welke
een (William John) als opper-intendant van den
britschen handel in China 11 Oct. 1834 zijnen dood
vond te Macao. Een andere lord N. was eenigen tijd
(1859-1860) britsch gezant te 's-Gravenhage, na
dat vroeger bij 't kabinet van Washington geweest
te zijn, en werd in dezelfde hoedanigheid nit 's-Hage
verplaatst naar Petersburg.
Napier (sir Charles James), engelsch generaal,
geb. 10 Aug. 1782 te Londen, onderscheidde zich
als officier in den oorlog in Spanje, ward in dienst
der britsch 0. 1. Cornpagnie generaal, zag zich 1841
bekleed met het opperbevel over de armee tegen
Sindh en Beloedzjistan, en veroverde 1842-45 door
gelukkige veldslagen het gansche gebied van Sindli,
waarvan hij tot 1847 gouvernenr bleef. Als generalissimus der indische armee 1849-51 voerde hij
verscheidene hervorniingen in. In Engeland teruggekeerd, stierf hij 29 Aug. 1853 to Oaklands bij
Portsmouth. Zijn Life and opinions (4 din. Louden
1857) zijn in 't licht gegeven door zijnen broeder,
die pier volgt.
N. (sir William Francis Patrick),
engelsch generaal, broader van den vorige, gab .. 17
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Dec. 1785 te Castletown in Ierland, gest. 12 Febr.
ling een warm voorstander van hare beginselen. Hij
deed twee reizen naar Corsica (1790 en 1792) ;
1860 op Claphain-Park bij Londen, sebreef verseheivan daar gebannen door Paoli, die torn de bondgedene krijgskundig-histor. werden ; het voornaamste
Boot der Engelschen was, leefde N. een geruimen
is : History of the war in the Peninsula (2e drnk 6
tijd te Marseille met zijne moeder en zijne zusters
din. Londen .1853). — N. (sir George Thomas),
broeder der beide vorigen, geb. 30 Juni 1784, was
in zeer bekrompene omstandigheden ; eindelijk naar
1838-44 gouverneur der Kaap-kolonie, en leefde
zijn regement teruggekeerd, werd hij 1793 tot kavervolgens stil te Geneve, waar hij 8 Sept. 1855
pitein bevorderd, ter belooning omdat hij de federalistische Marseillanen door middel van schrootvuur
stied. — N. (sir Henry Edward), broeder der drie
vorigen, geb. 5 Maart 1780, gest. als kapitein der
tot hunnen plicht had gebracht. Nog in datzelfde
britsche marine 13 Oct. 1853, heeft zich als schrijver
jaar benoemd tot kolonel bij de belegering van Tonton, was _bet hoofdzakelijk aan hem te danken, dat
inzonderheid zeer verdienstelijk gemaakt door zijne
die stad aan de Engelschen ontweldigd werd, ter
Florentine history (6 din. Londen 1846-47).
Napier (sir Charles), britsch admiraal, geb. 6 belooning waarvoor hij den rang van brigade-geneMaart 1786 te Falkirk, deed uitstekende diensten in
raal ontving ; en in 1794 komrnandeerde bij de arSpanje en tegen Noord-Amerika, kommandeerde
tilierie bij het leger in Italie. Hoch eene geheime
1840-41 onder Stopford de Middellandschzeezending mar Genus, aan hem opgedragen door den
vloot, en bestuurde vervolgens de operation aan de
conventioneel Bicord, bracht hem in verdenking;
hij werd naar Parijs ontboden, zat eenigen tijd in
syrische kust. In 1846 tot schout-bij-nacht en 1853
tot vice-admiraal verheven, werd hij 1854 opperhechtenis, werd vervolgens op vrije voeten gesteld,
doch nit de actieve dienst ontslagen. Op dat oogenbevelhebber der britsche Oostzee-vloot, waarmcde hij
sedert 28 Mei al de russische kusten en havens
blik geheel zonder middelen van bestaan, was hij
blokeerde ; en na zich met de fransche vloot verop bet punt eene aanstelling in Turkije aan te neeenigd te hebben (13 Juni) bemachtigde hij o. a. de
men, waar men hem de organisatie der artillerie
vesting Bomarsund (21 Juni) enbezette vervolgens
wilde toevertrouwen, doch Ponteeoulant gaf hem
(begin van Aug. 1854) de Alands-eilanden. In
eene plaats aan het departement van oorlog, zoodat
Sept. wegens geschillen met bet ministerie terugN. van Turkije afzag. Door den 13 Vendemiaire
geroepen, held hij verblijf te Londen, was als lid
(5 Oct. 1795) te Parijs uitbarstenden opstand tegen
van bet parlement werkzaam, werd 1858 admiraal
de Conventie kwam er in de lotsbestemming van N.
der Mtn% e %lag, en stierf 6 Nov.1860 op Merchistoneene groote verandering. Barras koos hem tot onder.
Hall in het graafschap Hants.
bevelhebber tegen de opstandelingen, op wie N. eene
Napione (Carlo Ant. GAI.EANI), verdienstelijk bloedige, doch beslissende overwinning bevocht,
waarvoor hij beloond werd met eene aanstelling als
officier, geboortig uit Turijn, verliet omstr. 1800 de
piemonteesche dienst, toen zijn vaderland onder de
divisie-generaal. Kort daarna benoemd tot upperfransche overheersching stond, en begaf zich naar
bevelhebber der fransche armee binnenslands, trad
Portugal, waar hij als directeur van bet arsenaal van
N. het volgende jaar (9 Maart 1796) in den echt
Lissabon aangesteld werd. Hij vergezelde vervolgens
met Josephine (zie dat art.), weduwe van generaal
den prins-regent naar Brazilie, en werd daar luiteBeauharnais. Reeds voor de voltrekking van dat bunant-generaal. Hij richtte te Rio-Janeiro eene buswelijk was hij bekleed met het opperbevel over de
kruit-fabriek op, voerde vele verbeteringen in bij het
armee in Italie, die op dat oogenblik overal geslagen,
geheel gedemoraliseerd en zonder hulpmiddelen was.
mijnwezen, en stierf 1814. Hij heeft veel verdienstelijks geschreven over mineralogie en metallurgic. —
Nauwlijks gehuwd, begaf N. zich naar zijnen post in
N. (J. Fr. GALEAN1, graaf van), broeder van den Italie (Maart), en bevocht daar eene reeks van overvorige, lid der koninkl. akademie van Turijn, heeft
winningen: reeds 15 Mei rukte hij Milaan binnen.
veel geschreven, o. a. een verdienstelijk .Onderzoek
In een jaar tijds werden door N. teruggedrongen of
naar de geboorteplaats van Columbus". Al de werken
vernietigd 5 verschillende armeen, elk afzonderlijk
veel . sterker in getal, dan de gansche strijdmacht,
van N. bijeen (16 dln. Florence).
Napisten, spotnaam voor de aanhangers der waarover N. to beschikken had, nl.: het piemonteerussisehe partij in het hedendaagsche Griekenland,
sche leger versloeg hij bij Mondovi, en 4 oostenrijkin tegenstelling van de nationale partij.
sche lepers, t. w.: dat van Beaulieu bij Cairo, MonteNaples, fransche en engelsche naamsvorm voor notte, Millesimo, Dego, en bij de brug van Lodi dat,
van Wurmser bij Castiglione, Roveredo, Bassano;
Napels.
Naplouse, fransche naamsvorm voor Nabulus. dat van Alvinczy bij Arcole, Bivoli, en onder de
Napo, Rio-Napo, rivier in Ecuador, ontspringt muren van Mantua, welke stad door Wurmser, die
op de Cordilleras, loopt eerst oost-, vervolgens zuiddaar ingesloten zat, aan N. overgegeven werd ; bet
leger van prins Karel, eindelijk, werd door N. naoostwaarts, en volt na 100 mijlen loop in de Amazone,
gejaagd zelfs in Duitschland, op den wog naar Weeop bet grondgebied van Peru.
Napoleon, de heilige, een patricier te Alexan- nen, tot Leoben. De koning van Sardinie, de pans,
dria, onderging den marteldood onder Diocletiaan.
de hertogen van Parma, Modena, Toskanen, hadden
reeds den vrede geteekend of verzochten dien aan
Kerkelijke gedenkdag 15 Aug.
Napoleon I, keizer der Franschen, geb. te N.; ook de keizer van Oostenrijk vroeg er om, en bij
Ajaccio 1769, en wiens naamdag gevierd werd 15
het tractaat van Campo-Formio, waarvan de preliAug., gest. 5 Mei 1821 op St.-Helena, was de tweede
minarien reeds (18 April 1797) .te Leoben waren
zoon van Karel Bonaparte, een corsicaansch patrivastgesteld, stond Oostenrijk (ten elude het Venecier, en van Letitia Ramolino. Door de bescherming
tiaansche terug te bekomen, dat door N. als een
van goal' Marbeuf kwam hij 1779 op de militaire
bijkomend voordeeltje bezet was geworden) aan
school te Brienne, van waar hij 1784 overging naar
Frankrijk af: de Oostenrijksche Nederlanden met den
die te Parijs, trad 1 Sept. 1785 als tweede-luitenant
ganschen linker Rijnoever, zoomede bet Milaneesche,
in werkelijke dienst bij het regement Lafere, kwam
dat then herscbapen werd in Cisalptinsche Repu -bliek
1786 als eerste-luitenant bij bet 4e regement artil(1797). Zulke schitterende overwinningen, de alge-
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eerzucht, en ettelijke pogingen, die hij toen reeds
beprtlefde om zich meester te makers van het gezag,
vervulden het Directoire met bezorgdheid en wantrouwen. Om N. te verwtderen, bood men hem het
opperbevel aan over eene vloot, die bestemd was om
eenen vijandelijken inval in Engeland te gain doen ;
en men haastte zich zijn aanbod aan te nemen, eenen
krijgstocht te aanvaarden tegen Egypte, welk land
hij wilde veroveren, om het vervolgens te coloniseeren, zoodat het tot steunpunt zou kunnen dienen,
om later de Engelschen aan te tasten in India. Hij
vertrok 19 Mei 1798, maakte zich onderweg door
heimelijke verstandhouding (zie HOMPESCH) van het
onneembare eiland Malta meester, landde vervolgens
in Egypte, veroverde stormenderhand Alexandria,
bevocht 21 dull op Moerad-Bey de overwinning bij
de Pyramieden, waardoor hij zich de poorten van
Cairo opende, en, terwijl Nelson de fransche vloot
vernielde bij Aboekir, voltooide N., met behulp van
zijne onderbevelhebbers Kleber en Desaix, de onderwerping van Egypte, stichtte te Cairo een Instituut,
dat sedert een onschatbaar licht heeft geworpen over
de oudheden en de geschiedenis van Egypte, doch
zag zich reeds spoedig door de grootste gevaren bedreigd, daar er geen mogelijkheid bestond om huip
en toevoer te ontvangen uit het moederland. Desniettemin beproefde N. om ook Syria te veroveren
(1799): hij bemachtigde El-Arisj, Gaza, Jaffa, doch
sloeg voor St.-Jean-d'Acre tevergeefs bet beleg op
met troepen, die ontzenuwd werden door den honger en weggemaaid door de pest. In Egypte teruggekeerd, bevocht N. op de Turken nog de tot niets
dienende overwinning bij Aboekir (25 Juli 1799),
en droeg toen het opperbevelhebberschap op can
Kleber, naardien hij begreep, dat thans het oogenblik voor hem gekomen was, om in Frankrijk zelf
zijnen slag te waren. Slechts door enkele vertrouwde
personen vergezeld, ondernam hij de refs naar Frankrijk, ontsnapte als door een wonder aan de waakzaamheid der engelsche k•uise•s, stapte 9 Oct. 1799
te Frejus aan wal, en verscheen (zonder dat iemand
hem verwacht had) te Parijs, wear hij oogenblikkelijk de ziel werd van eene machtige partij, in welke
het tot nu toe slechts aan de noodige leiding had
ontbroken, om met goed gevolg op te treden tegen
het meer en meer in miskrediet gerakende Directoire. Bijgestaan door Sieyes, zijnen broede• Lucien
en generaal Leclerc, wierp N. het Directoire omver,
juist eene maand na zijne landing te Frejus, nl. 9
Nov. 1799, meer bekend als 18 Brumaire jaar VIII;
en bij de staatsregeling van 13 Dec. 1799 werd de
hoogste macht in de fransche republiek opgedragen
aan drie consuls, waarvan de eerste het hoofd was:
tot Eersten consul werd benoemd Bonaparte (zie
CoNsuLs). No stelde hij zich aan het hoofd van de
armee in Italie: zijn overtocht over de Alpen (1800),
de overwinning van Marengo, en de voo•deelen, die
(dank zij dit eerste krachtige optreden), vervolgens
door zijne onderbevelhebbers werden behaald, gaven
aan de fransche wapenen weder het overwicht in
Italie, terwijl Moreau aan den Rijnkant den slag bij
Hohenlinden won. Het tractaat van Luneville met
Oostenrijk (1801), en spoedig daarna (1802) dat
van Amiens met Engeland, maakte een einde aan den
tweeden oorlog der Fransche republiek. Van den
vrede trok Bonaparte meesterlijk partij, om de wonden binnenslands te heelers : hij maakte een elude
aan het reactionaire woelen der partijen, bevredigde
de Vendee, riep de uitgewekenen nit hunne ballingschap terug, opende de kerken weder, sloot met den
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ken van bestuur, stichtte de Bank van Frankrijk,
legde het Grootboek der openbare schuld aan, en
liet de Iaatste hand leggen aan de'samenstelling van
het Bu•gerlijk wetboek. Onder die bedrijven verijdelde hij allerlei komplotten, die tegen hem gesmeed werden, ontsnapte .aan den aanslag met de
Helsche machine, en trok van at die tegen hem gerichte woelingen telkens partij, om zijne macht meer
en meer uit te breiden. De senaat, die eerst (8 Mei
1802) den duur van zijn consulsebap van 10 jaren
verlengd had tot 20 jaren, en die hem nauwlijks 3
maanden later (2 Aug.) met het consulschap voor
zijn geheele levee bekleed had, droeg hem 18 Mei
1804 het erfelijk keizerschap op, en 2 Dec. 1804
werd hij, onder den naam van Napoleon (zijn doopnaam) in de kerk Notre-Dame te Parijs als keizer
der Franschen gezalfd door pans Pius VII, die tot dat
einde opzettelijk naar Frankrijk was gekomen. Een
half jaar later herschiep N. de Cisalpijnsche republiek in een koninkrijk Italie, en liet zich to Milaan
als koning van Italie kronen (26 Mei 1805). Intusschen had Engeland reeds sedert 1803 de vijandelijkheden hervat ; en Oostenrijk, Rusland en de Beide
Sicilian deden insgelijks in 1805. De vereenigde
vloten van Frankrijk en Spanje werden vernietigd
bij Trafalgar door Nelson ; doch dit gevoelige verlies
ter zee herstelde N. te land door eene reeks van
schitterende overwinningen, en, reeds meester geworden van Ulm en van Weenen, verpletterde hij de
austro-russ. armee in den slag van Austerlitz (1805).
Doze roemrijke veldtocht werd besloten met den
voordeeligen vrede van Presburg, waarbij het
Venetiaansche (1798 en 1801 aan Oostenrijk afgestaan) werd toegevoegd aan het koninkrijk Italie,
terwijl tevens gesticht werden de koninkrijken Wurtemberg en Beieren (ten behoeve van N.'s bondgenooten) en het groothertogdom Berg (ten behoeve
van N.'s zwager Murat). De koning der Beide Sicilien, Ferdinand IV, aan wien de vastelandshelft van
zijn rijk werd ontweldigd, nl. het koninkrijk Napels
(1806), zag daar N.'s brooder Jozef Bonaparte op
den troop geplaatst, terwijl hij zelf zich vergenoegen
moest met het eiland Sicilie. In Holland stichtte N.
een koningstroon, en plaatste zijnen brooder Lodewijk daarop. Reeds mediator van Zwitserland, bewerkte N. (1806) dat 14 duitsche vorsten den Rijnbond vormden, waardoor het Duizendjarige Heilige
Roomsche Rijk te niet ging ; N. werd onder den titel
van Protector officieel erkend als levenslang president van die vereeniging van vorsten, die alien verplicht waren deal te nemen aan zijne oorlogen, waartegen ze op Frankrijk's bijstand konden rekenen
indien ze wierden aangevallen. Deze van zooveel gewicht zijnde sticking, de bezetting van Hanover dat
reeds sedert 1803 door Frankrijk.aan de Engelschen
ontweldigd was, de subsidies van Engeland, de be!often van Rusland, cites noopte Pruisen, om eenen
tegenhanger van den Rijohond te scheppen, en vervolgens de wapenen op to vatten. Doze vierde coalitie vernietigde N. door zijne twee veldtochten van
1806 en 1807, de eene in Duitschland, de andere in
Polen : de eerste kenmerkte zich door de overwinningen van Jena en van Anerstadt; de tweede door
de bloedige veldslagen van Eylau en Friedland ; de
vrede van Tilsit, geteekend door Alexander en Napoleon, maakte een einde aan den oorlog, ontnatn
aan de pruisische monarchic de heift van hare provincien, gaf can JdrOme Bonaparte het koninkrijk
Westfalen (gevormd nit Hanover en ettelijke sinkken ander grondgebied), herschiep Saksen in can
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verzekerd. Aan bet hoofd van 450,000 man — de
scboonste legermacbt, die de wereld ooit ten oorlog
heeft zien trekken — trok N. den Njemen over,
bemachtigde Wilna, Witebsk, Smolensk, aanhoudend
den vijand vervolgende zonder hem te kunnen bereiken ; eindelijk kwam bei bij Borodino tot eenen
veldslag (7 Sept. 1812), en na eenen hardnekkigen
tegenstand van Koetoesoff eindelijk meester gebleven van het terrein, rukte N. zeven dagen later (14

hertogdom Warschau, dat toegedeeld werd aan den
koning van Saksen. In de bij dat tractaat van Tilsit
behoorende geheime artikelen werd Rusland gerechtigd verklaard, om zich meester te rnaken van
Finland, terwijl Frankrijk bevoegd werd gemaakt
om zich Spanje toe te eigenen, hetgeen dus metterdaad nederkwam op eene deeling van Europa, min
Engeland en Turkije. Bovendien beloofde Alexander
het continentale stelsel te zullen begunstigen, in
1806 uitgedacht door Napoleon, die daardoor aan
Engeland den doodsteek hoopte te geven. Reeds
spoedig werd Toskanen bezet (1806), Portugal overweldigd (1807), Vlissingen ingelijfd bij Frankrijk.
Middelerwijl had N. eenen erfelijken adel ingesteld ;
17 Maart 1808 stichtte hij de Universiteit. Krachtens bet tractaat van Fontainebleau rukte Murat aan
het hoofd van 80,000 Franschen de spaansche grenzen over, en Karel IV van Spanje werd gedwongen
afstand te doen van den troon, dien N. nu aan zijnen
broeder Jozef gaf, in wrens plants hij Murat verhief
tot koning van Napels (1808). Doch Spanje verzette
zich tegen de vreemde overheersching. De nederlaag
en tie capitulatie van Dupont te Baylen, die van
Junot te Cintra, waren om zoo te zeggen bet begin
van den tegenepoed der fransche varien. Wel bracht
N., door zich persoonlijk naar Spanje te begeven
(Dec. 1808), eenige verbetering in den stand der
zaken; wel werden door Soult, Massena, Suchet
schitterende wapenfeiten volbracht; doch Spanje,
ondersteund door Engeland, overdekt met guerrillabenden, aangevuurd door zijne juntas en zijne monniken, streed eenen hardnekkigen worstelstrijd,
waarin het, ofschoon honderdmaal overwonnen, telkens weder onverwonnen het hoofd omhoog stak ;
een worstelstrijd, waarin in vijf jaren tijds (1808—
1813) ruim 400,000 soldaten van N. (Franschen,
Duitschers, Italianen en Polen) hun graf vonden.
Partij trekkende van de krachtverspilling, die voor
N. met den oorlog in Spanje gepaard ging, en van de
impopulariteit, dien hij zich door dien oorlog op den
hals haalde in Europa, bewerkte Engeland in 1809
eene vijfde coalitie, waaraan Oostenrijk en Pruisen
deelnamen. Andermaal trad N. als overwinnaar uit
den strijd: hij won de veldslagen van Abensberg,
Eckmiihl, Regensburg; bombardeerde en bemachtigde Weenen, behaalde te Esling een duur betaald
voordeel en bij Wagram eene beslissende overwinning, die gevolgd werd door den wapenstilstand van
Znaym (in Moravie). Doch in plaats van de Oostenrijksche monarchie te verbrokkelen en zoodoende
machteloos te maken, vergenoegde N. zich met het
voordeel, aan Oostenrijk de illyrische provincien te
ontnemen (Stiermarken, Karnten, Krain, oostenrijksch Friuli, Dalmatie, Cattaro), daarbij tevens
bedingende, dat de aartshertogin Maria Louisa hem
tot gemalin zou worden gegeven, tot welk einde hij
zijn kinderloos gebleven huwelijk met Josephine zou
laten ontbinden. Terloops zij hier aangestipt de aanslag op N.'s leven 13 Oct. 1809 te Schembrunn (zie
STAPSS). De echtscheicling van Josephine had plaats
16 Dec. 1809, waarop volgde de voltrekking (2 April
1810) van N.'s huwelijk met Maria Louise, die hem
20 Maart 1811 een zoos schonk, aan wien bij de
geboorte de titel werd geschonken van koning van
Rome. In 1810 werden Holland, Walliserland, de
Monden van Ferns. Weser en Elve en meer andere
streken van duitsch grondgebied bij Frankrijk ingelijfd ; en N. stond op bet toppunt van macht en
roem, totdat hij den roekeloozen veldtocht tegen
Rusland ondernarn (1812), zonder zich eens van

Sept.) Moskou binnen; doch nauwlijks had N. zijnen intrek genomen in bet Kreml (bet oude paleis
der tsaars) of de stad geraakte in brand (zie Mossou),
en na langer dan eene maand tevergeefs gewacht te
hebben op vredesvoorstellen uit Petersburg, zag N.
zich door den barren winter gedwongen zijn heil te
zoeken in den terugtocht. Nauwlijks was die terugtocht aangevangen, of de russische troepen kwamen.
van alle kanten als uit den grond verrijzen, om aan
de aftrekkende Franschen afbreuk te doen ; duizenden van N.'s strijdens vonden hunnen dood in de
sneeuw, of kwamen om in de golven van de Berezina. Terwijl deze ramp N.'s leger trof, bewees de
samenzwering van Malet te Parijs, dat ook binnenlandsche gevaren den troon van N. bedreigden. Doch
het scheppende genie van N. wist zich weldra boven
alles te verheffen; 4 Dec. had hij zijne armee verlaten en was naar Parijs gesneld, waar hij 18 Dec.
1812 was aangekomen ; en reeds in 1813 bracht hij
een nieuw leger in het veld, en opende den veldtocht in Duitschland met bet behalen van schoone
voordeelen : hij overwon bij Lutzen, Bautzen en
Wurtchen ; maar Pruisen (reeds in 1812 een twijfelachtige bondgenoot) was 1813 aan de zijde van
Rusland tegen N.; Zweden, dat Bernadotte op den
troon had geplaatst, deed insgelijks. Zelfs Oostenrijk
koos, na het congres van Praa, partij tegen N.; en
in weerwil van de overwinning bij Dresden, werd dit
voorbeeld (na de nederlagen van Vandamme te Kulm
en van Ney te Dennewitz) gevolgd door Beieren,
door Wurtemberg, en door de Saksen, wier oude
koning vergeefsche moeite aanwendde om hen te
doen volharden in hun bondgenootschap met Frankrijk. De noodlottige slag van Leipzig (18 en 19 Oct.),
genaamd de Volkenslag (bataille des Nations) drong
eindelijk N. terug op het grondgebied van Frankrijk,
dat nu overweldigd werd van alle kanten. In eenen
laatsten bewonderenswaardigen veldtocht, hield de
keizer, ofschoon over geen genoegzame middelen te
beschikken hebbende, nog eenigen tijd de kansen
zwevende. Schitterende voordeelen, door hem bevochten bij Brienne en bij La Rothiere, leidden tot het
vruchtelooze congres van Chatillon, dat gevolgd werd
door de overwinningen van Champaubert, Montmirail, enz. De berekening van N. was, om den vijand,
die op Parijs aanrukte, in den rug te vallen; doch
toen de hoofdstad na twee dagen strijdens hare
poorten opende, begreep hij dat alles verloren was.
De geallieerden proclameerden 31 Maart 1814 bet
herstel van de dynastie der Bourbons; N. deed 4
April afstand van den troon van Frankrijk, waartegen aan hem het eiland Elba in souverein bezit
gegeven werd, met een jaarlijksch inkomen van 2
millioen francs. Den 20en April vertrok hij nit Fontainebleau ; in het zuiden van Frankrijk, dat hij
doortrok, liep meer dan eens zijn leven gevaar, daar
er 'waren, die tbans den dood van dierbare betrekkingen, in den oorlog gevallen, op N. wilden wreken ; doch hij, kwam ongedeerd op Elba aan. Lang
echter bleef hij niet daar. De berichten, die hem
aangaande den staat van zaken in Frankrijk en aan-
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hem, om 26 Febr. 1815 zijn eiland te verlaten. Hij
landde 4 Maart met ongeveer 900 man op de reede
der golf vqn Juan, trok geheel het zniden van Frankrijk door, zag ieder oogenblik zijn leger aangroeien,
daar alle korpsen onderweg zich bij het zijne aansloten — kortom, zijn tocht was een ware zegetocht ;
en zonder slag of stool deed hij 20 Maart weder
zijne intrede in Parijs, waar de ledigstaande troon
hem wachtte: want zoodra men vernam, dat N. op
Parijs kwam aanrukken, had Lodewijk XVIII de
vlucht genomen wat kon een Lodewijk XVIII met
eenige vleiende hovelingen, tegen een Napoleon met
eene vol geestdrift aan hem gehechte armee! Maar
de coalitie, die N. den eersten keer van den troon
bad geworpen, sloot zich bij zijn weder-optreden
dadelijk weder aaneen; en alles voorspelde, dat de
mogendheden niet rusten zouden voordat hun gevaarlijke tegenstander andermaal, en ditinaal voor
goed, uit de rij der vorsten geschrapt zoude zijn.
Geenszins ontveinsde N. zich al de moeilijkheden
van het oogenblik ; hij vond slechts weinig niedewerking van de zijde der republikeinsche partij,
die concession van hem bedong voor haren steno;
doch met eene dappere armee, die met geestdrift
zijnen terugkeer begroet had, aarzelde hij niet, tegen
de verbondene mogendheden aanvallenderwijze op
te treden, en 16 Juni 1815 bevocht hij op de Pruisen de overwinning bij Ligny. Het noodlot was echter tegen hem : door Bourmont verraden, werd hij
door Wellington en Blucher verslagen (18 Juni) te
Waterloo, zoodat hij in allerij1 naar Parijs spoedde,
en daar 22 Juni 1815 afstand van den troon deed
ten behoeve van zijnen zoon, die als zijn opvolger
den naam moest voeren van Napoleon 11. Het kortstondige tweede keizerschap van N. I had joist
honderd dagen ged wird, en is daarom in de geschiedenis bekend onder den naam van de Ilonderd Dagen.
Gedwongen om Parijs te verlaten, begaf hij zich
naar de haven van Rochefort. Den weg naar Amerika zag hij zich versperd : hij besloot daarom, eene
wijkplaats te zoeken in Engeland ; en zijne veiligheid
toevertrouwende aan de bescherming der Engelsche
vlag, begaf hij zich aan booed van den pBellerophon".
Doch hij bad zich, op Albion's grootmoedigheid rekenende, deerlijk vergist : het engelsche kabinet verklaarde, dat hij beschouwd en behandeld moest worden als de gevangene der verbondene mogendheden,
en dat bet de taak op zich genomen had hem als zoodanig te bewaken op het eiland St.-Helena, werwaarts N. dm ook als gevangen roan overgebracht
werd, slechts vergezeld van eenige getrouwen (LasCases, Bertrand, Montholon), die zijn ongelnk met
hem wilden deelen. Hij stapte 16 Oct. 1815 te
St.-Helena aan wal, om er na eene vijfjarige gevaugetischap 5 Mei 1821 te sterven. Aan de beroemde
zinsnede nit zijn testament : >1k wensch, dat nine
aqch zal rusten aan de oevers van de Seine" werd
1840 gevolg gegeven, toen koning Lodewijk Filips
zijnen zoon (den pries van Joinville) naar St.-Helena
zond, om er bet stotrelijk overschot van N. of te halen, dat vervu:gens ward bijgezet in het IlOtel der
Invalieden te Parijs, en later, onder den tegenwoordiren is overgebracht naar den vorstelijken
grafkelder te St.-Denis. Met Alexander, Cesar en
Karel den Groote wordt N. terecht gerangschikt
onder de grootste mannen, die de wereld ooit heeft
voortgebracht. Men moet de scheppende kracht van
zijnen geest, op het oorlogsveld en in de regeerkunst
heiden, bewonderen. \Vat hij voor Frankrijk geweest
is, is nooit een vorst ter wereld voor cenig land ter
wereld geweest : terwijl hij er een einde maakte aan
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de regeeringloosheid, de godsdienst herstelde,
rechten en plichten der maatschappelijke samenleving regelde naar waste wetten, die door hem in
het aanzijn werden geroepen, schonk hij aan Frankrijk eenen krijgsroem, die in de geschiedenis der
wereld door geen andere wordt overtroffen. Dat er
op den luister van zijn roem ook schaduwvlekken
kleven (o. a. de terdoodbrenging van den hertog
van Enghien) wie zou het durven tegenspreken?
Zonder dat zou hij een oorlogsgod geweest zijn ; en
ofschoon een der grootste mannen, die ooit geleefd
hebben, was hij toch slechts een mensch, .van gelijke bewegingen als wij alien". De geschriften van
N. verschenen in • bet licht onder den titel van
Oeuvres (5 dln. Parijs 1821-22 ; nieuwe druk 1855);
zijne Memoires werden in 't licht gegeven door
Gourgaud en Montholon (2e druk 9 din. Parijs 1830).
Napoleon II, zoon van den vorige, eerst koning van Rome, later 'hertog van Reichstadt (zie
REICHSTADT), geb. 20 Maart 1811, gest. 22 Juli 1832,
werd bij keizerlijk-fransch decreet van 7 Nov. 1852
verklaard, krachtens de abdicatie ten zijnen behoeve
22 Juni 1815, hoezeer dan sleeks een oogenblik,
niettemin wettig keizer der Franschen te zijn geweest onder den naam .van N. H.
Napoleon III, keizer der Franschen, neef
van Napoleon 1, derde zoon van Lodewijk Bonaparte,
den gewezen koning van Holland, geboren te Parijs
20 April 1808, ontving bij den doop (4 Nov.) de
namen Karel Lodewijk (Charles Louis). Met de geheele familie Bonaparte nit Frankrijk gebannen,
woonde hij eerst te Aargau, vervolgens te Thurgau,
nam 1831 :met zijnen broeder deel aan de mislukte
poging tot opstand in Noord-Italie, werd door zijne
moeder met moeite over Nizza near Frankrijk gered,
en nam na den dood van zijnen ouderen broeder
(17 Maart) den naam Napoleon aan. Daarna hield
hij wederom verblijf op het kasteel Arenenberg in
Turgau, verklaarde zich (krachtens de bepalingen
der senatus-consulten van 28 Floreal jaar XII en
5 Frimaire jaar XIII) erfgenaam der bonapartistische rechten op den franschen troon, en ondernam, om de dynastie Orleans van dien troon te
stooten, 30 Oct. 1836 den aanslf:g te Straatsburg,
waarbij hij gevangen genomen went. Door Lodewijk
Filips op vrije voeten gesteld, nadat hij zich verbonden bad naar Amerika te zullen gaan, begaf hij
zich eater op het bericht van de ziekte zijner moeder, in strijd met zijn gegeven woord, naar Arenenberg terug; dads na haren dood (3 Oct. 1837), out
de zwitsersche regeering in geen moeilijkheden te
brengen, verliet hij Zwitserland, en begaf zich (1838)
near Engeland. Daar beraamde hij den nieuwen aanslag, dien hij 6 Aug. 1840 op Boulogne ondernam,
en die andermaal mislukte, waarop hij tot levenslange gevangenschap veroordeeld en near de vesting
Ham overgebracht werd (7 Oct. 1840), vvaar hij gevangen bleef tot 25 Mei 1846, toen het hem gelukte
te ontsnappen near Engeland. Dear hield hij verblijf, totdat de Februari-omwenteling hem de gelegenheid opende om naar Parijs te komen (28 Febr.
1848). Nadal de Nationale vergadering 13 Juni beslist had, dat hij tot volksvertegenwoordiger gekozen
mock worden, nam hij 26 Sept. zitting voor bet
departement Yonne in de Kamer van afgevaardigden ; en 10 Dec. 1848 werd hij bij meerderheid van
sten-mien (tegen Cavaignac, (lie door de vol ► loedrepublikeinsche partij liandidaat gesteld was) tot
president der republiek gekozen voor 4 jaren. Bij
den stoatsgreep van 2 Dec. 1851 hief hij de Legislatieve op, en herstelde het algeweene stemrecht,
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waardoor hij 20 en 21 Dec. tot president voor een
tijdvak van 10 jaren, en vervolgens (21 en 22 Nov.
1852) op gelijke wijze tot keizer der Franschen gekozen werd, welke waardigheid hij 2 Dec. 185'2
aannam, waarna hij achtereenvolgend door al de europeesche hoven (het eerst door Engeland) als zoodanig erkend werd (over zijne regecring, zie het art.
FRANKRIJK dl. 1, blz. 1092). Hij trad 30 Jan. 1853 in
den echt met Eugenie Montijo (spreek uit: Montiech-o), gravin van Teba (zie EUGENIE), die hem
16 Maart 1856 eenen zoon schonk, prins Eugenius.
De aanslagen op N.'s leden door de ltalianen Pianori
(28 April 1855) enBellarnare (8 Sept. 1855) lieten
hem ongedeerd ; evenzoo die van den Italiaan Orsini
(14 Jan. 1858), welke echter a.anleiding gaf tot
eenige spanning met Engeland, en tot harde maatregelen binnenslands. Bij den ital. veldtocht van
1859 voerde N. 111 zelf het opperbevel ; daarna bezocht . hij Algerie ; in 1867 ontving hij, bij gelegenheid der groote wereld-tentoonstelling, nagenoeg al
de gekroonde hoofden van Europa aan zijn hof; en
tijdens bet bezoek an Busland's keizer werd op
dezen, terwijl hij met N. in een rijtuig zat, een
moordaanslag gepleegd door den Pool Beroeski,
waarbij echter de beide monarchen ongedeerd byeven. Van de vele krijgs-, staat- en staathuishoudkundige werken, door N. voor 1848 in het 'L icht
gegeven, verdient inzonderheil melding het werk
getiteld Idees Napoleoinennes (1839); als keizer heeft
hij geschreven La vie de Cesar, een geschiedkundig
werk, dat in eene menigte talen (tot zelfs in bet Hebreeuwsch) is overgezet, en dat, daargelaten de historische onpartijdigheid, waarover door sommigen
een zeer strong nordeel geveld is, in elk geval door
de middelen, die den gekroonden schrijver ten dienste hebben gestaan bij de samenstelling (Wk. opnemingen en opmetingen op de plaatsen zelven) en
waarover nooit een partieulier zoo in de ruimte beSchikken kan, geacht mag worden een bock te zijn
van blijvende waarde, vooral wanneer men daarbij
in het oog houdt het standpunt van den schrijver.
Napoleon (Joseph Charles Paul Bonaparte,
algenieen bekend als Pews), zoon van den gewezen
koning Jerome van Westfalen en de prinses van
Montfort (prinses Sophie Dorothea Friedorike Catharina van Wurtemberg), en bijgevolg neef van keizer
Napoleon Ill, geb. 9 Sept. 1822, bezocht de militaire school te Ludwigsburg. Nadat hij 1847 met
zijnen vader vergunning hekornen had om in Frankrijk terug te keeren, deed hij zich onverholen kennen als warm republikein, en nerd tot lid der Nationale vergadering gekozen. Nadat Lodewijk Napoleon zich tot keizer verheven had, werd N. verheven
tot franschen prins van den bloede en tevens tot
eventueelen troon-opvolger. In het voorjaar van
1854, bij het uitbarsten van den Oosterscheu oorlog,
werd prins N. bekleed met bet kommando over eene
divisie, ging daarmede naar Gallipoli, Constantinopel
en Varna, vervolgens naar de Krim, waar hij deelnam
aan den slag aan de Alma; doch reeds spoedig werd
hij teruggeroepen. Nadat hij in 1855 de algemeene
tentoonstelling te Parijs bestuurd en 1856 eene reis
naar Usland en Groenland gedaan had, werd hem
1857 eerie diplomatieke zending naar het hof van
Pruisen toevertrouwd, en 1858 nerd hij benoemd
tot minister voor Algerie en de kolonien. In 1859
(30 Juni) trad hij in den echt met Clotilde, dochter
van koning Victor Emmanuel. In den Italiaanschen
veldtocht voerde prins N. bet kommando over het
5e armeekorps, dat Toskanen bezette, en vervolgens
naar den Mincio gedirigeerd werd. Sedert heeft
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prins N. herbaalde malen,groot opzien verwekt door
zijne redevoeringen in den senaat en elders, waarin
hij niet zelden hevig tegen het drijven der Clericalen, Legitimisten en Orleanisten, en warm voor de
rechten der nationaliteiten is opgetreden.
Napoleonieden,inzonderheid de.tot de troonopvolging gerechtigd verklaarde leden der familie
Bonaparte. Ms zoodanig werden bij senaatsbesluit
van 7 Nov. en bij keizerlijk decreet van 18 Dec. 1852,
bij ontstentenis van rechtstreeksche (legitieme of
geadopteerde) mannelijke afstammelingen van keizer
Napoleon III aangewezen de rechtstreeksche Luannelijke en wettige afstammelingen van prins Jerome,
nit diens huvve. lijk met Catharina van Wurtemberg,
welke afstammelingen tevens voor zich zelven en
voor hunne afstammelingen den titel ontvingen van
fransche prinsen, benevens het recht ()Fri zitting te
nemen in den senaat en in den staatsraad. Zie overigens BONAPARTIEDEN.
Napoleon's-Land. Zie :REYCINET.
Napoleonville. Zi e . ) ONTI‘Y.
Napoleon-Vendee. Zi e -OURBON-VENDEE.
Napoule (la), het oude Athenopolis, dorp in
het fransche dept. Var, in de nabijheid van Draguignan, aan een inham der zee, Golf van Napoule
genaamd.
Napper Tandy (James), een van de hoofden der Iersche Unie, die in 1796 en 98 pogingen
deed om Ierland van Engeland of te scheuren, was
eerst koopman geweest. Olschoon ondersteund door
Frankrijk, trachtte hij tevergeefs (1796-98) eenen
opstand in Ierland te bewerken.
ziende, nain hij de t% ijk naar Frankrijk, waar
hij eene aanstelling bekwam als kolonel. Hij stierf
te Bordeaux 1803.
Nar, thans Nera, rivier in Italie, kwam nit het
gebergte Fiscellus, stroomde tusschen Umbrie en
Sabina, kwam tangs Narnia, en ontlastte zich in
den Tiber.
Nara, twee rivieren in Rusland: 1) gouvt. Moskou, outlast zich in de Oka. — 2) gouvt. Jaroslawl,
outlast zich in de Wolga.
Narah, versterkt vlek in Algerie, prov. Constaetine, aan eene rivier, die zich in den Wed-Abdi
outlast, werd Lang voor onneembaar gehouden, doch
5 Jan. 1850 bemachtigd en geslecht door de Franschen onder generaal Canrobert.
Naran Dawie, dorp in 't landschap Mataram
op Java, resid. Djokdjokarta, was sterk bezet door de
muitelingen, die echter na een moorddadig gevecht
door [de nederl. troepen nit hunne sterke stellingen
werden verdreven (22 April 1828).
Narbah, stad in het 0. I. landschap Sirhind,
is de residentie van den radzjah van den britschen
vasalstaat N. (313 dorpen, en 80,000 bewoners).
Narbo, of Narbo-Martius, stad in Gallie ; thans
Narbonne.
Narbonaise, fransche naamsvorm voor Narbonensis.
Narbonne, het oude Narbo Martius, meestal
kortweg Narbo, ook wel Julia Paterna of Colonialiecumanorum genaamd, stad in 't fransche dept.
Aude, waarvan het de hoofdplaats is, ligt, op 12 uren
gaans afstands beoosten Carcassonne, aan het .kanaal
van N., dat door den vijver van Sigean in gemeenschap staat met de Middellandsche Zee, en heeft
14,500 inw. Gesticht door de Atacini, werd N. anno
118 v. Chr. tot romeinsche kolonie aangelegd door
Martins (vandaar de naam Narbo Martius) en was
en bleef tot den tijd van Augustus de voornaamste
wapenplaats der Romeinen in Gallie onder Augus—
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tus werd bet de hoofdplaats eerst van geheel GalliaNarbonensis, later van Narbonensis la, en viel,
slechts na een langdurigen wederstand te hebben geboden, in de macht der West-Gothen (462), onder
wie bet een der voornaamste steden van Septimanie
was. Sedert Karel den Groote bad N. eigene graven
of vice-graven, onderhoorig aan het graafschap Toulouse; de laatste vice-graaf van N., Willem III,
sneuvelde 1424 voor Ivry. Het vice-graafschap N., in
eigendom overgegaan aan Gaston, graaf van Foix,
werd door dezen tegen het hertogdom Nemours afgestaan aan Lodewijk XII, en heeft sedert dien tijd
altijd aan de kroon van Frankrijk behoord.
Narbonne (Lodewijk, graaf van), eigenlijk
van Narbonne-Zara, geb. 1755 te Colorno in Parma,
kwam 1769 naar Frankrijk, trad reeds spoedig in
krijgsdienst, en volbracht te gelijkertijd zijne studien voor de diplomatieke loopbaan. Bij het uitbarsten van de omwenteling was hij kolonel, werd 6
Dec. 1791 minister van oorlog, dock moest reeds
10 Maart 1792 aftreden. Na 10 Aug. in staat van
beschuldiging gesteld, vluchtte hij naar Londen,
zond van daar ten behoeve van Lodewijk XVI een
verdedigschrift aan de Conventie, keerde in 1800
naar Frankrijk terug, trad 1809 weder in dienst
met den rang van divisie-generaal, vergezelde Napoleon als aide-de-camp op den veldtocht naar Busland, werd fransch ambassadeur te Weenen 1813,
nam deel aan bet congres van Praag, en stierf nog
in datzelfdejaar (1815) als kommandant van Torgau.
Narbonensis, deze naam werd onder Augustus gegeven aan de oude romeinsche prov. Gallia,
waarvan Narbo de hoofdstad was. In de 4e eeuw
werd N. gesplitst in 5 provincien, nl.: Narbonensis
Prima, Narbonensis Secunda, Viennensis, Grajischeen-Pennijnsche Alpen, Zee-Alpen. — N. — Prima,
zooveel als Languedoc, bewesten de RhOne, grensde
ten 0. aan die rivier en aan de Middellandsche Zee,
ten W. aan de drie Aquitanien, ten Z. aan Hispania,
had tot hoofdstad Narbo, en werd door verscheidene
volkeren bewoond, waarvan de zes voornaamste waren : Tectosagen, Arecomicen, Sardonen, Tolosaten,
Atacijuen, Umbranicen.
N. — Secunda, een
gedeelte van Provence en van Dauphine, beoosten de
Rhone, doch op eenigen afstand van die rivier, lag
tusschen Viennensis en de provincie, genaamd der
Zee-Alpen, en grensde dus niet aan NarbonensisPrima. Het werd bewoond door verscheidene volkeren, onder andere door de Albiecen, de Commonen,
de Salyers; de voornaamste stad was Aquae Sextim
(thans Aix).
Narcissus, zoon van den riviergod Cephissus
en de nimf Liriope, was een jongeling van ongemeene sehoonheid. Hij versmaadde de liefde van de
ninif Echo, die zich dit derwijze aantrok, dat zij
verdroogde van verdriet. Kort daarna zag N. toevallig zijn eigen beeld in het water en werd in eens
zoo verliefd, dat hij er naar greep om het te omhelzen. Toen hij gewaar werd dat hij die schoone gestalte niet in zijne armen kon drukken, werd hij
zoo verdrietig, dat hij van minnepijn wegkwiinde,
waarop de goden hem nit medelijden veratiderden
in de Idim), die zijn naam draagt. Naar hem verstaat men onder den naarn van N. een ingebeelden,
zich zelven vergodenden jongen kwast.
Narcissus, vrijgelatene en gunsteling van
Claudius, werd schatrijk, voornamehjk nit de opbrengst van verbenrd verklaarde goederen. Hij was
een der hoofdbewerkers van den val van Messalina,
en gaf het bevel tot hare terdoodbrenging. Agrippina wist lot zoo to best ieren, dat hij gebannen werd,

Narses
om welke reden hij zich nit wanhoop van het !even
beroofde (54 na Chr.).
Narcissus, 1) een der eerste Christenen ; Rom.
16: 11. — 2) de apostel van Augsburg, wordt door
de roomsche Kerk als heilige vereerd 5 Aug. —
3) een andere heilige der Roomsch-katholieken;
kerkel. gedenkdag 29 Oct.
Narda, turksche stad. Zie ARTA.

Narding, oude naam van Naarden.
Nardo, het oude 1Veritum, stad in de napolit.
prov. Otranto, 6 uren g. bezuiden Lecce; 9000 inw.
Nareda, zoon van Brahma en Saraswati, is de
uitvinder van de Wina (de indische lier), en bode
der goden, dus zooveel als Mercurius.
Narenta, lat. Narona, stad in Bosnia (europ.
Turkije), 6 uren gaans bezuidw. Mostar, heeft nog
500 huizen, doch was eertijds veel grooter; in de
10e eeuw was het bewoond door zeeschuimers, die
(987) uitgeroeid werden door de Venetianen; het
werd 1479 ingenomen door de Turken, en ligt aan
de rivier N., die bij Gatsko ontspringt, langs Mostar
stroomt, en zich beneden het fort Opus in Dalmatia
ontlast in de Adriatische Zee.
Narew, rivier in Rusland en Polen, ontspringt
in het gouvt. Grodno, wordt bij Tykoczin bevaarbaar, en valt na 65 mijlen loop in den Bug, bij Sierock, 7 a 8 uren gaans benoorden Warschau.
Narino (Antonio), uit Santa-I'd-de-Bogota,
narn deel aan verscheidene opstanden in NieuwGranada (van 1794 tot 1811), werd benoemd tot
president der nieuwe republiek, doch viel eindelijk
in handen der Spanjaarden ; hij stierf in den kerker
te Cadix.
Narisci, een tot den suevischen stam behoorend yolk in Zuid-Germania (tegenwoordig de Opperpalts en de streken van bet Fichtelgebergte).
Narni, het oude Narnia, stad in de ital. prov.
Spoleto, aan de Nera (die oudtijds Nar heette), ruim
8 mijlen benoorden Rome; 3500 inw.; het is de
geboorteplaats van keizer Nerva.
Naro, het oude Motyutrt, stad op Sicilia, 5 uren
gaans beoosten Girgenti ; 10,000 inw.

Narona. Zie NARENTA.
Narowa. Zie NARwA.
Narras, dorp op Sumatra's westkust, resid.
Padang ; was door de Padries versterkt, doch werd
8 Juni 1831 door de nederl. troepen bemachtigd.
Narses, 1) zevende sassanidische koning van
Perzie, regeerde van 296 tot 303, versloeg Maximianus Galerius (301), maar werd vveldra op zijne
beurt verslagen, en zag zich genoodzaakt aan het
Romeinsche rijk de vijf provincien generzijds den
Tigris af to staan.
Narses, 2) beroemd gesnedene, geboortig uit
Perzie, was kamerheer, vervolgena thesanrier, van den
byzantijnschen keizer Justinianus I, volbracht met
den besten uitslag verscheidene diplomatieke zendingen, en werd 540 als veldoverste uitgezonden, om
hulp te verleenen aan (of eigenlijk meer om het oog
te 'louden op) Belisarius, in den oorlog tegen de
Gothen. Veel droeg N. bij tot bet ontzet van Rimini;
doch door zich van Belisarins af te scheiden werd
hij oorzaak, dat Milaan verloren werd. In 552 kwam
hij andermaal naar Italie, met den titel van opperbevelhebber, en bevocht twee beslissende overwinflinger) (bij Tagina in 552 op Totila, en op diens
opvolger Teja in 553 bij Nocera). Hij versloeg oak
Lent haris of Lotharius, en IThccelinus, 2 aanvoerders
der Germanen, die de Gothen te hulp waren gekomen. Na die krijgsbedrijven meester van bet geheele
schiereiland, met den titel van hertog van Italie
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(554), reorganiseerde hij dat landschap, herstelde
er de orde, beurde de italiaansche steden op, doch
maakte zich gehaat door zijne Neale maatregelen.
Op eene krenkende wijze teruggeroepen door Sophia,
de gemalin van Justinus II, en Longinus beuoemd
ziende tot zijnen opvolger, wreekte hij zich daarover
door de Longobarden naar Italie te roepen, doch
stierf te Rome 567, ongeveer een jaar eer de Longoharden Italie overweldigden.
Naruszewicz (Adam Stanislas), poolsch geschiedschrijver en dichter, geb. 20 Oct. 1733 in
Litauen, werd Jezutet, deed reizen in Italie*, Frankrijk en Duitschland, won de genegenheid van toning
Poniatowski, die hem na de ophelling van de Jezuieten-orde benoemde tot groot-notarius van Litauen, tot coadjutor van Smolensk, en eindelijk tot
bisschop van Luck. Hij stierf 6 Juli 1796 te Janowiec
in Galicie. Voornaamste werken : zijne klassiek gewordene, slechts tot 1386 loopende .Geschiedenis
van Polen" (beste editie 10 din. Leipzig 1836) ;
eene .Geschiedenis van de Krim" (1797) ; enz.
Narva. Zie NARWA.
Narvaez (Pamphilio de), spaansch veldheer,
geb. te Valladolid, onderscheidde zich in Amerika
door zijne dapperheid, en werd door Velasquez
uitgezonden tegen Ferdinand Cortez, die hem echter
overwon, hem gevangen nam, en hem naar Cuba
zond. In 1526 landde hij in de tot dien tijd nog
onbekende baai van Pensacola; hij waagde zich daar
onvoorzichtiglijk een weinig te ver in het binnenland, en werd daar door de inboorlingen van Florida
vermoord.
Narvaez (don Ramon), hertog van Valencia,
spaansch veldheer en staatsman, geb. 4 Aug. 1800
te Loja in Andalazie, nam deel aan den vrijheidsoorlog tegen Napoleon, streed 1833 met goed gevolg
tegen de Carlisten, sloot zich geheel aan bij de
Camarilla der verdrevene koningin Christina, en
stond 1843 aan het hoofd der militaire beweging,
die de verdrijving van Espartero ten gevolge had.
Na den terugkeer van koningin Christina stond N.
aan het hoofd van het kabinet, totdat zijn ministerie
omver werd geworpen in Febr. 1846. Nadat hij in
1847 en 1849-50 nogmaals aan het hoofd van het
ministerie gestaan had, leefde hij eenigen tijd ambteloos, trad 12 Oct. 1856 wederom op als ministerpresident, moest echter in Nov. 1857 weder aftreden, en werd 1866 opnieuw aan bet roer van staat
geroepen.
Narwa, stad en voorheen sterke vesting in bet
russische gouvt. Petersburg ; 6000 inw.; haven;
ligt aan de rivier N. (of Narowa) vierdhalf uur
gaans van haren mond in de Golf van Finland; werd
door brand verwoest 1659 en 1773. Bij N. bevocht
Karel XII van Zweden met 9000 man eene schitterende overwinning (30 Nov. 1700) op eene armee
van 60,000 Russen, die aangevoerd werden door
Peter den Groote.
Nasamonen, lat. Nasamones, yolk in Afrika,
bezuiden de Groote Syrte, en op eenigen afstand van
de kust; ze werden door de Borneinen onderworpen
gelijktijdig met Cyrenaica, en in naam ingelijfd bij
bet Romelnsche rijk. Onder Diocletiaan kwamen de
N. in opstand.
Naseby, dorp in 't engelsche graafschap Northampton, bewesten Bothwell en 5 uren gaans ten
N. N. W. van Northampton, is vermaard door den
veldslag van 14 Juni 1645, waarin de Parlementaire
troepen, aangevoerd door Fairfax en Cromwell, de
voile nederlaag toebrachten aan de troepen van
koning Karel I.
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Naser (Aboel Hassan), de derde vorst uit de
dynastie der Samanieden, die over Oost-Perzie en
Transoxiana regeerde, was pas 8 jaren oud toen zijn
wader Achmed vermoord werd (in 914). Zijn vizier
Aboe-Abdallah-Mohammed en zijn veldheer Hamoejab verschaften hem de overwinning op al zijne
vijanden. Hij zelf beoefende al de deugden, die eenen
monarch verheffen tot een groot man, en stierf
943, opgevolgd wordende door zijnen zoon (Noeh
of) Noah I. Zie NASSER.
Naserieden. Zie GRANADA.
Nashua, vroeger Dunstable genaamd, fabriekstad in den n.-amerik. staat New-Hampshire, 5
uren gaans benoordw. Lowell, aan de rivier N.,
die zich in den Merrimack ontlast ; 10,000 inw.
Nashville, 1) stad met 4000 inw. aan de
Nashua, tegenover de stad Nashua ; zie vorig art. —
2) hoofdstad van den n.-amerik. staat Tennessee,
aan de Cumberland-rivier, 32 mijlen bewesten
Lexington ; 17,000 inw.; universiteit sedert 1806.
Nasireers, in de oudheid onder de Joden
eene soort van asceten, die o. a. de gelofte gedaan
hadden nooit hun naar te zullen laten snijden.
Nasir-ed-Din. Zie.e -ASS1R-EDDYN.
N
Nasium, stad in Belgisch Gallie, bij de Leuci,
door velen verkeerdelijk gehouden voor het tegenwoordige Nancy. Het is het tegenwoordige Naix, in
het fransche dept. der Maas, nabij Bar-le-Duc.
Naso, bet nude Agathyrnum, stad met 4500
inw. op Sicilie, nabij de uitwatering der rivier N.,
9 mijlen ten W. Z. W. van Messina.
Nassau, 1) een stadje met 1200 inw. in 't
voormalige hertogdom Nassau, aan de Lahn, 9 uren
gaans benoordoosten Wiesbaden. Aan de overzijde
Ian de Lahn, op eene hooge rots, de burg N., het
familie-kasteel van het vorstelijk geslacht N. —
2) de hoofdstad van Nieuw-Providence (een der
Bahama-eilanden) ; 7500 inw.; haven. — 3) stad in
den n.-amerik. staat New-York, 6 uren gaans bezuidoosten Albany ; 3500 inw.
4) twee eilanden
in nederl. 0. I., in de Indische Zee,
e - Sumatra,
door de straat Si-Kakap van elkan,
het noordelijkste telt 7, bet znidelijkste 5 au. ,
Kakap is de hoofdplaats; de gezamenlijke
is omstr. 1600 zielen.
Nassau, 5) voormalig duitsch hertogdom,
groot 85 a 86 vierk. mijlen, tusschen Rijnpruisen,
de drie Hessen en het gebied van Frankfort, met
omstr. 460,000 bewoners, en VViesbaden als hoofdstad (tot 1866 tevens residentie van den hertog,
die echter ook veel verblijf hield op zijn kasteel in
het nabijgelegene Bibrich, aan den Rijn), is 1866
door de Pruisen veroverd, en 1867 formeel bij het
koninkrijk Pruisen ingelijfd.
Nassau (het geslacht) stamt of van de graven
van Lurenburg of Laurenburg (oudtijds een kasteel
aan de Lahn), en noemt als stamheer Walram I, graaf
van N., in de 12e eeuw. Walram's twee kleinzonen,
nl. Walram II en Otto, werden de stichters van twee
linien (de Walramische en de Ottonische). De Walramische little, die het zuiderdeel der familie-goederen erfde, nl. Idstein, Wiesbaden en Weilburg, is
in de erflanden gebleven. tilt de Ottonische linie,
aan welke Dillenburg, Beilstein en Siegen ten deel
vielen, is bet nederlandsche vorstenhuis gesproten.
Walram II werd .de vader van keizer Adolf. Na menigvuldige deelingen werden al de bezittingen der
Walramische linie weder tot den gebracht door
Lodewijk 11 (gest. 1625). Zijne zonen vormden de

linien N.-Saarbriick, N.-Idstein en N.-Weilburg.
De eerste dezer drie splitste zich weder in de
:
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finial N.-Ottweiler, N.-Saarbriick en N.-Usingen,
van welke . de laatstgenoemde het langst bestaan
heeft, doch 1816 uitgestorven is. De tweede linie
(N.-Idstein) stierf 1721 nit met prins George
August Samuel. De derde (N.-Weilburg) is de stamlinie van de tot 1866 geregeerd hebbende dynastie
N. In 1738 sloten de leden der Walramisehe linie
eene overeenkomst betreffende bet recta van eerstgeboorte, aan welke overeenkomst ook de Ottonische
linie in 1783 haar zegel hechtte. Voor 28 vierk.
mijlen grondgebied, die op den linker Rijnoever afgestaan werden, won de familie N. 52 vierk. mijlen
grond, die haar 1803 als schadeloosstelling werden
toegewezen. Door spoedig toe te treden tot den
Rijnbond werd de hertogstitel benevens de souvereiniteit verworven, en nogrnaals eene aanwinst van
31 vierk. mijlen grondgebied. In 1815 en 1816
werden ruil-overeenkomsten met Pruisen getroffen,
en kwam de Walramische linie in het bezit van
bijna al de duitsche bezittingen der Ottonische linie,
het lage graafschap Katzenellnbogen, en het erfrecht
op Luxemburg; dit laatstbedoelde recht werd 1839
echter afgekocht voor 750,000 gulden. Met den
dood van prins Frederik August van N.-Usingen
(24 Maart 1816) kwamen al de bezittingen der
Walramische linie aan den eenig overgeblevenen
tak Nassau-Weilburg. — Prins Wilhelm van
Nassau-Weilburg, geb. 1792, die 9 Jan. 1816 zijnen
vader in de regeering opgevolgd was, werd on bewindhebber-alleen in N., en hertog. Reeds zijne
voorgangers hadden 1814 eene staatsregeliug gegeven, mar het beginsel van volksvertegenwoordiging
in twee Kamers. In 18 9 stierf hertog Wilhelm
(20 Aug.), en werd opgevolgd door zijnen zoon
Adolf. De woelingen in bet voorjaar. van 1848 hadden
eene wijziging der constitutie en eene reeks IA
organieke wetten ten gevolge, die in Dec. 1849 gepubliceerd werden. De domeinen werden verklaard
tot eigendom van den stant. In Nov. 1851 werd erne
nienwe kit:wt.!. geoctrooieerd. la 1866 werd N.
door de Pruisen bezet, en 1867 bij het koninkrijk
Pruisen ingelijfd. Uit de Ottonische linie (welker
stichter, graaf Otto, 1292 stierf) sproot graaf Willem
de Oude, gest. 1559. Zijit zoon Willem 1 (zie WILLEM),
graaf van N., erfde 1544 van zijnen neef Rettatus
(Rene) het prinsdorn Oranje, en noemde zich van
dien tijd of Prins van Oranje. Van Willem's broeder,
graaf Johan van Dillenburg, gest. 1606, en diens
zonen kwamen de linien : N.-Siegen (uitgestorven
1743), N.-Dillenburg (uitgest. 1739), N.-Hadainar
(uitgest. 1811) en N.-Dietz. Uit deze laatste linie
sproten de stadhouders van Friesland en Groningen:
Willem Lodewijk (gest. 1620), diens broeder Ernst
Casimir (doodgesehoten. 1632), diens zoon en
kleinzoon Willem Frederik (gest. 1664) en Hendrik
Casimir (gest. 1696). Des laatstgenoemden zoon en
opvolger, Johan Willem Friso, werd erfgenaam van
het huis van Oranje, voor zoover bet erfgoed niet
bij testament aan Pruisen kwam, doch verdronk
1711. Zijn zoon Willem IV werd 1748 erfstadhouder, en stierf 1751. Hij werd opgevolgd door zijnen
zoon Willem V (geb. 1748), die door de stormen
der omwenteling genoodzaakt werd te vluchten, en
8 April 1806 in Duitschland stierf. Zijn zoon Willem
werd, order den naam van Willem I (zie WILLEM)
de eerste koning der Nederlanden.
Nassau (graven van). Zie in dl. I de artikels
ADOLF (biz. 50), ENGELBERT (blz. 968), ERNSTCAsimin (blz. 986); en in dl. 11: HENDRIK en HENDRIKCASIMIR (blz. 54), JOIIAN MAURITS (biz. 212), LODEwin; (blz. 405), en verder op den naam WILLEM.

Natal
Nassau(Henriette Ad rienne Louise Fiore d'Oultremont, gravin van) dochter van graaf Fraps d'Oultremont,geb.28 Febr. 1792 te Brussel, 16 Feb. 1841
te Berlijn gehuwd met den 7 Oct. 1840 ten behoeve
van zijnen ondsten zoon afstand van den nederiandschen troon gedaan hebbenden koning Willem I,
graaf van Nassau, was langen tijd staatdame geweest
bij diens eerste gemalin, koningin Wilhelmina.
Reeds 12 Dec. 1843 werd Henriette weduwe, en
stied in 73-j. ouderdont te Aken 27 Oct. 1864.
Nasser -L edinillah, abbassidische kalif
(1180--1225), vergrootte zijn grondgebied aanmerkelijk, organiseerde te Bagdad eene uitmuntende
politic, stichtte moskeen, enz.; maar men beschuldigt hem van groote inhaligheid: hij liet een onmetelijken rijkdom na.
Nasser — Mohammed (Melik,a1-), negende
marneluksehe sultan van Egypte en van Syrie, nit
de dynastie der Baharieten, regeerde van 1293 tot
1341, maar zag zijne regeering gedurende verscheidene jaren verontrust, door de overweldigingen van
Ketbogha en van Ladzjin (1295-99), en door die
van Bibars (1309). Hij had ook bloedige oorlogen te
voeren met bet buitenland; doch at zijne vijanden
overwinnende, breidde hij zijn grondgebied uit tot
Malatiah en Anal' aan den Euphraat. In zijn binnenlandsch bestimr toonde hij zich even verlicht als vol
ijver: hij overdekte Egypte met dijken, wegen,
kanalen, fraaie monumenten, terwij1 landbouw en
schoone kunsten door hem aangernoedigd werden.
Zie ook NASER en NASSIR.
Nassick, groote stad in britsch 0. I. , presidentschap Bombay, 19 mijlen henoordoosten de stad
Bombay; omstr. '25,000 inw.; worth druk bezocht
door bedevaartgangers. In den omtrek groote spelonktempels van zuiver Boeddhistisch karakter ; doch
de stad zelve is het rniddelpunt van het Brahmanismus in Decan.
Nassirabad, stad in Indie. Zie DARWAR.
Nassir — Eddyn (eigenlijk Aboe-Dzjafar Mohammed Ben-Hassan AL-THOESSI, d. i. uit Thoes,
met den bijnaam), perzisch sterrekundige, geb. 1201
te Thoes in Khorassan, directeur der sterrewacht te
Meragha, gest. 1271, is bekend als schrijver van een
aantal sterre-, wis- en aardrijkskundige werken.
Nassir — Eddyn, schach van Perzie, ondste
zoon van Mohammed Mirza, geb. 20 Nov. 1829,
beklom den troon 6 Sept. 1848, bet 1851 door
oostenrijksehe oflicieren eene rnilitaire school opriehten te Teheran, zocht de perzische armee op
europeesche wijze te organiseeren, en had herhaaldelijk opstanden te beteugelen van :de secte der
Babis. Toen in Aug. 1852 door aanhangers der Babis
een aanslag op het Leven van den sehaelt gepleegd
was, werd de secte op de .wreedste wijze vervolgd,
doch kon niet geheel en al uitgeroeid worden.
Nastrand, of Nastrond, in de oudnoordsche
fabelleer bet Doodenstrand, zijnde eene plaats in
Niflhem of de noordsche hel.
Natal (de kust van), Natalia, eene britsche
kolonie ter oostkust van Znid-Afrika, tot bet Kafferland behoorende, omstreeks 850 cierk. mijlen groot,
met 158,000 zielen bevolkt, en zich uitstrekkende
van de rivier Om-Toekela in het N. tot den OrnZirukoeloe in bet Z. Het is een zeer vruehtbaar land,
met kostelijke weiden, en wordt bewoond door
Kaffers (de oorsproilkelijke bevolking), Hollanders
(de zoogenaamde Boeren, afstainmelingen van de
eerste hollandsche kolonisten) en Engelschen. De
naarn N. is aan dit land gegeven door de Portugeezen, die Kier bet eerst voet aan land zetteden op
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Kerstdag 1498. Sedert 1835 is N. in bezit genomen
door de Engelschen, die het onder het bewind van
een vice-gouverneur gesteld hebben. De hoofdstad
is Pieter-Maritsburg; en 10 mijlen ten N. W. van
daar ligt de havenplaats Port-d'Urban.
Natal, 1) ook Cidade-dos-Reis genaamd, stad
in Brazilie, hoofdplaats der prov. Rio-Grande, aan
den Rio-Grande, circa een uur gaans van de uitwatering in zee; 10,000 inw. 2) stad met haven
op Sumatra, resid. Ajer-Bangies. — 3) eiland in de
Indische Zee, aan de westkust van Sumatra.
Natalis Comes. Zie CONTI (Noel).
Natangen, lat. Natangia, landschap in OostPruisen, tusschen Ertneland en Pregel.
Natchez, of Natsjeez, een inheemsch volk op
de oevers van den benedenloop der rivier Mississippi,
voorheen machtig en tainelijk beschaafd, doch bijna
uitgeroeid door de Fran=chen in 1730. De N. zijn
vereeuwigd door Chateaubriand in een dichtstuk,
dat hunnen naam ten titel draagt. Zij hebben hunnen naam gegeven aan eene stad, N. in den n.amerik. staat Mississippi, aan de rivier
25 mijlen benoordw. Nieuw-Orleans, met 7000 inw.
Natchez (NIobile-), of Floridiaan:;the familie,
onder dezen naam verstaat men een der voornaamste inheemsche volkerengroepen van NoordAmerika, welke zich in verscheidene natien splitst,
waarvan de vooraa ► mste zijn : de Natchez (zie het
vorige art.) ; de Creeks of Muskohgen, tusschen de
staten Alabama en Georgie; de Tsjikkasah, in bet
noorden van den staat Mississippi; de Sjaktas
(Chaktas) of Platkoppen, in de staten Mississippi,
Louisiana en Arkansas; de Cherokeezen in het
N. W. van Georgie, in het N. 0. van Alabama en in
het Z. 0. van Tennessee.
Nathan, I) joodsch profeet, bestrafte David
over den aan Urias gepleegden moord, en voorspelde
hem, dat de eer van den tempelbouw was weggelegd
voor Salomon. Hij is in het 0. T. vermeld II Sam.
7 : 2 en v.; 12:1 en v.; 1 Kon, 1:8 en v.; I Chron.
17:1 en v.; 29:29; 11 Chron. 9:29; 29:25;
Ps. 51:2. De wijsheid van N. heeft Lessing aauleiding gegeven om hem tot hoofdpersoon te kiezen
van zijn wereldberoemde dramatische dichtstuk
Nathan der Weise. — 2) zoon van David ; II Sam.
5 :14; I Chron-. 3 : 5 ; 14: 4. — 3) zoon van Salomon,
(Zack. 12:12), waarschijnlijk dezelfde als David's
zoon. — 4) vijf verschillende personen in het 0. T.
(H Sam. 23:36; I Kon. 4:5; I Chron. 2:36;
11:38; Ezra 8:16; 10:39).
Nathanael, een der 72 jongeren van Jezus,
nit Cana in Galilea, door sommigen gehouden voor
identiek met den apostel Bartholomeiis; Job.
1 :46-50; 21:2.
Nathan —Melech, hoveling van koning Josia;
II Kon. 23 : 11.
Nathusius (Gottlob), een der grootste industrieelen van Duitschland (zie ALTHALDENSLEBEN),
geb. 30 April 1760 te Baruth, gest. 23 Juli 1835. —
N. (Marie), dochter van den vorige, gest. 1858,
heeft zich als verdienstelijke dichteres en romanschrijfster does kennen. Hare Gesammelte Schri[ten
verschenen in 7 dln., Halle 1858-59.
Natiolum, stad in Peucetia; beet tegenw.
Giovenazzo.
Natoena — eilanden, in nederl. 0. 1., in de
Zee van Carnnata, aan de noordwestkust van het
soendasche eiland Borneo, vormen drie groepen, ni.:
de Noord-N., de Middel-N. en de Zuid-N.; het
voornaamste dezer eilandjes, genaamd Groot Natoena,
behoort tot de Middelgroep.

Natolib, of Anatolie, turksch Anadoli, zooveel
als Klein-Azie. Zie ANATOLle.
Natospiros, volksstam op Oostelijk-Flores,
beoosten Endeli (nederl. 0. 1.).
Natron - dal (Nitriotes nomos), dal in NederEgypte, in de prov. Bahrieh, wordt ook genoemd Dal
(of Woestijn) van den heiligen Macarius; het ligt omstr. 9 mijlen bewesten Cairo, en bevat verscheidene
kloosters, doch is inzonderheid vermaard flour zijne
zeven zoutmeren, nit welke natron wordt getrokken.
Nauclerus (Joannes Vergen, genaamd), kronijkschrijver, geb. omstr.1430 in Z wa ben, gest.oinstr.
1510 als kanselier der universiteit van Tubingen. Men
heeft van hem, in het Latijn,eene kronijk.loopende van
Adam of tot hetjaar 1400 (2 dln. in fol.Keuleni564).
Naucratis, stad in Neder-Egypte, aan den
Canopischen Nijl-arrn, in de 7e eeuw door Milesiers
gesticht ; de haven van N. is vermaard als de eenige
haven van Egypte, Ivaar, onder de regeering der
Pharaonen, vreemde schepen rnoctiten binnenloopen.
Onder Amasis gelieel en al opgegeven aan de Grieken,
werd N. later bekend door zijne heteeren ( . vermaarde
lichtekooien), van welke er eene, met name Rhodopis of Doricha, de vronw geworden moet zijn van
Psaminetichus II. Ook is N. bekcnd als de geboorteplaats van Julius Pollux (den schrijver van het Onomastikon) en van AthenTus.
Nauders, dorp in Tirol, kreis Innsbruck, aan
den Stilfser weg ; 1600 inw.; een half uur gaans van
N., bij Finstermentz, zijn sedert 1858 vestingwerken.
Nauen, stad in Oost-Havelland, in 't pruis.
reg.-district Potsdam, aan den Grooten Havellandschen Loch ; 5600 inw.
Naugard, stad in pruis. P ► mmeren, 6 mijlen
benoordoosten Stettin ; 4800 inw.
Nauheim, stad in Keurhessen, prov. Hanau,
ruirn 5 uren gaans ten N. N. W. - van Hanau; 1700
inw.; groote saline; druk bezoehte bronnen.
Naulochus, stad op Sicilie, benoordoosten
Myke, nabij kaap Pelorus. Tusschen Mylm en N.
werd anno 36 v. Chr. een zeeslag geleverd, die de
partij van Sextus Pompejus gehcel vernietigde, en
Sicilie, benevens het meesterschap over de Middellandsche Zee, in handen bracht van Augustus.
Naiim, een in Jezus'geslachtregister; Lucas 3:25.
Naumburg, 1) stad in Keurhessen, prov.
Neder-Hessen, aan to zich in de Eder ontlastende
Elve; 1850 inw. — 2) stad in 't pruis. reg.-district
Merseburg, aan de Saale en den Thuringschen spoorweg, 7 uren gaans bezuidw. Merseburg; 14,500
inw.; oude gothische domkerk (voltooid 1349);
bekend is het jaarlijks te N. gevierd wordende kinderfeest, ter herinnering van bet ontzet der stad na
het merkwaardig beleg door de Hussieten onder
Procopius (28 Juli 1432). Door den Vorstendag te
N. 27 Jan. 1451 werd de Saksische Broeder-oorlog
beeindigd. Te N. werd 24 Fehr. 1554 ook bet verdrag (Naumburger verdrag) gesloten tusschen JohanFrederik den Grootmoedige (na zijn terugkeer nit de
gevangenschap) en keurvorst August, waarbij aan
eerstgenoemden eenig land afgestaan werd. Ook het
Naumburger Eriverdragtusschen Brand enbu rg,Hessen
en Saksen werd Kier gesloten (28 April 1457). Het
voormalige bisdom of hoogstilt N. (12 vierk. mijlen
met omstr. 40,000 bewoners) werd in 968 gesticht
door keize• Otto 1, en 1564 herschapen in ecn protestantsch domkapittel. — 3) stad aan den Bober,in 't
pruisseg.-district(en12 mijl.benoord w.de stad)Liegnitz; 950 inw.— 4) stad aan den Queis, in 't pruis.reg.distr. (en 7 mijlen ten westen van de stad) Liegnitz;
1800 inw. -- 5) N. vor dem Walde; zie NEUNBURG.
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Naundorf

Naundorf (Karel Wilhelm), gaf zich uit voor
een zoon van Lodewijk XVI van Frankrijk, en is
van alien, die de rol van den ongelukkigen koningszoon gespeeld hebben, wel degene, die nog het
meest aanhang gevonden, of althans twijfel omtrent
zijne identiteit gaande gemaakt heeft. Zijn eerste
optreden was omstr. 1810 te Spandau, in het nederige bedrijf van horlogiemaker; van daar begaf hij
zich metterwoon naar Brandenburg, en vestigde zich
vervolgens te Krossen in de Neder-Lausitz. De
overeenkomst, welke hij en zijne kinderen in de
gelaatstrekken en in geheel hunne persoonlijke gestalte hadden met de farnilie der Bourbons, maakte
het hem gemakkelijk de rol te spelen, die hij als
een middel beschouwde om tot grootheid to geraken.
Na de Juli-omwenteling begaf hij zich dan ook naar
Frankrijk, waar hij al spoedig onder de Bourbonsgezinden eenige aanhangers vond. Na wendde hij
zich tot de Kamers en tot de gerechtshoven, doch
tevergeefs. Om hem geheel onschadelijk te maken
werd hij uit Frankrijk gebannen ; hij ging toen naar
Engeland, waar hij zich bezig hield met krijgskundige uitviudingen. Na nog verscheidene wederwaardigheden doorleefd te hebben, k warn hij naar Holland,
hield met zijn secretaris (een Franschman ) eenigen
tijd verblijf te Rotterdam, en bracht het eindelijk
zthiver, dat hij door bet nederlandsche gouvernement
toegelaten werd om proeven met eene door hem
gedane uitvinding te nemen aan het constructiemagazijn te Delft, in welke stad hij later stierf.
Naupactus, tegenw. Lepanto, stad in Griekenland, op de kust van Locris, had toebehoord aan
de Ozolen, werd ingenomen door de Atheners, die
er na den derden Messenischen oorlog de vluchtelingen uit Messene vestigden, die de onverzoenlijke
vijanden waren van Sparta. Na den slag van !EgosPotamos viel N.'in handen der Spartanen, die het
teruggaven aan de Ozolen; vervolgens werd N. bemachtigd door Philippus, die het aan de Etoliers
gaf, aan wie het na eene hardnekkige belegering
(191) ontweldigd werd door de Romeinen,aangevoerd door M. Acilius Glabrio.
Nauplia, twee steden in Griekenland, nl.:
1) Napoli di Malvasia, ook Monembasia genaamd,
aan de oostkust van Morea, circa 7 mijlen bezuidoosten Misitra, op het eilandje Minoa, dat door eene
brug met het vasteland verbonden is. In de nabijheid
rumen van Epidaurus Limera (thans Oud-Malvasia);
overblijfselen van eenen tenipel van Esculapius. Bij
de stichting van het Latijnsche rijk werd N. de
hoofdplaats van een prinsdom N.: het viel reeds

spoedig in handen van Michael Paleologus, aan wien
bet ontweldigd werd door de Venetianen ; door
Solirnan aan hen ontnomen 1540, werd het 1690 op
nieuw door hen bemachtigd, en bleef no in him
bezit tot 1715. — 2) Napoli di Romania, somwijlen
Anaholi genaamd, goed versterkte zeestad aan de
golf van N. (de oude golf van Argos), op eene landtong, 5 mijlen bezuiden Corinthe; 4000 inw.; groote
haven ; was oudtijds de haven van Argos; werd
1715 veroverd door de Turken. In 1823 door de
Turken opgegeven, werd dit N. 1824 tot hoofdstad
van Griekenland verheven ; 1825 tevergeefs belegerd door Ibrahim Paella ; 6 Fehr. 1833 landde
koning Otto te N., en in Dec. 1835 verlegde hij den
hoofdzetel der regeeritig nit N. naar Athene.
Nauplius, koning van het eiland Eubea, was
een der Argonauten, en vader van Palamedes. Den
dood van zijnen zoon willende wreken op Ulysses en
de Grieken, ontstak N. groote men tusschen de
klippen, door welk bedriegelijk seinlicht vele griek-
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sche schepen vergingen ; doch Ulysses ontkwam aan
dit gevaar: en toen N. dit hoorde,stortte hij zich uit
wanhoop in zee.

Nauportus, thans Oberlaibach, stad in het
land der Taurisken, was ten tijde der Romeinen
eene aanzienlijke koopstad en wapenplaats.
Nausicad, dochter van Alcinous, ontving
Ulysses toen hij schipbreuk leed op het eiland der
Pheaken, en bracht hem naar haars vaders paleis.
Nauvoo, stad in den n.-amerik. staat Illinois,
aan den Mississippi, 25 mijlen benoordw. Springfield, werd 1837 als kolonie gesticht door de Mormonen, die er van 1840 tot 1846 hunnen hoofdzetel
hadden. Omstr. 1850 hield de socialist Cabet met
zijnen aanhang eenigen tijd te N. verblijf; bet heeft
thans 3000 inw.
Nava, steden in Spanje, nl.: 1) N.-del-Rey,
6 mijlen bezuidw. Valladolid, en 3 uren pans benoordwesten Medina-del-Campo; 4000 inw.
2) N.-Hermosa, 5 mijlen bezuidw. Toledo ; 2200
inw. — 3) N.-el-Carnero, 8 uren ...hezuidw. Madrid;
3500 inw.; geboortepl. van den schilder Seb.
Navailles (Phil. de Montaut de Benac, hertog
van), sedert 1675 maarschalk van Frankrijk, geb.
1619, gest. 1684. Zijne Memoires (Parijs 1701)
loopen van 1635 tot 1683.

Navajoes, een tak van den grooten scam der
Apache-Indianen, in 't gebied van Nieuw-Mexico,
tusschen San-Juan en Little-Colorado.

Navalcarnero, of Nava-el-Carnero. Zie
Navalia. Zie NABALIA.
Navarette. Zie NAVARRETE.
Navarino, of Navarin, nieuw grieksch

NAVA 3).

Neo-Kastron, havenstad met 3000 inw. in de grieksche nomarchie Messenie, ruim 18 mijlen bezuidw.
Tripolitza, aan de baai van N., is vooral vermaard
door den grooten zeeslag van 20 Oct. 1827, waarin
de turco-egyptische vloot in minder dan drie uren
tijds totaal vernield werd door de vereenigde
engelsch-fransch-russische vloot. In 1825 had in de
nabijheid van N. een bloedig gevecht plaats gehad
van de Grieken tegen de Turken onder IbrahimPacha. In 1829 sloeg de bliksem in bet kruitmagazijn van N., waardoor een groot gedeelte der stad
in eenen puinhoop herschapen werd. Op eenigen
afstand, noordwestelijk van N., ligt Oud-Navarino,
ter plaatse van het oude Pylos.
Navarra, voormalig koninkrijk in Spanje,
waartoe ook bet van de noordzijde der Pyreneen
liggende, titans met het fransche dept. Basses-Pyrenees vereenigde landschap Neder-Navarre behoorde,
vormt titans eene afzonderlijke spaansche prov., met
Pamplona tot hoofdplaats; die prov. N. is ruim 190
vierk. mijlen groot, met 297,500 bewoners (meerendeels Basket), die de oorspronkelijke bewoners des
lands zijn geweest, Vascones, bij Plinius als Vacceers
vertneld). De noam N. komt van het woord Navarros,
hetwelk beteekent bewoners van het platteland. De
Navarreezen waren lang getrouwe bondgenooten
der Romeinen, en wederstonden waarsehijnlijk de
Sueven en de West-t,othett; doch in 778 werd
Pamplona veroverd door Karel den Groote, door
wien toen het grootste gedeelte van N. bemachtigd
werd, terwijl het overige de prooi der Mooren werd.
In 806 gaf Lodewijk de Vrome, destijds honing van
Aquitanie, het bewind over Navarre aan graaf
Aznar, die (824) daar:n bestendigd werd door
Pepijn, koning van Aquitanie, doch die zich 7
jaren later (831) ortafhankelijk verklaarde. Hij wercl
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837 opgevolgd door zijnen broeder Sancho-Sanzio,
die den titel van pgraar voerde ; Garsimine (GarciaXimenes), zoon van Sancho, werd 857 zijns vaders
opvolger, en nam 860 den titel van koning aan. De
opvolgers van Garcia regeerden over N. tot 1076, toen
Sancho IV van den troon werd gestooten door zijn neef
Sancho-Ramirus, koning van Aragonie.Evenzoo droegen Pedro I en Alfons de Strijdlustige de beide kronen
te gelijk. Bij den dood van Alfons (1134) werd N.
weder een afzonderlijk en op zich zelven staand koninkrijk. In 1234 begon eene nieuwe dynastic met
Thibaut van Champagne, den zoon der erfdochter
van N. Door het huwelijk van Johanna I, koningin
van N., met Filips den Schoone (1284) kwam dit
land aan Frankrijk, waarmede het vereenigd bleef tot
1328. Hare kleindochter Johanna, de dochter van
Lodewijk X, krachtens de salische wet onbevoegd
om den troon te beklimmen, erfde ten minste N., dat
toen van Frankrijk afgescheiden werd. Dit koninkrijk
N. kwam vervolgens aan het geslacht Foix, daarna
aan de familie Albret. Door Ferdinand den Katholieke, koning van Castilie en Aragonie, werd geheel
Opper-N. aan Jan van Albret ontweldigd (1512),
zoodat deze slechts in het bezit bleef van Neder-N.,
zijnde het gedeelte benoorden de Pyreneen.Sedert dien
tijd is Opper-N. bestendig aan Spanje verbleven.
Sinds Ilendrik III van Bourbon, koning van NederN., in 1589 den troon van Frankrijk beklom onder
den naam van Hendrik IV, hebben zijne opvolgers de
koningen van Frankrijk tot 1830 altijd tevens den
titel gevoerd van .Koning van Navarre".
VORSTEN VAN NAVARRA.

Koningen van Navarra.
Garcia I Ximenes, of
857
880
905
926
970
994

Koningen van Frankrijk
en van Navarra.
Filips de Schoone 1284
Lodewijk le Hutin 1305
Jan I
1316
Filips de Lange
1316
Karel IV (I in N.) 1322

Garsimine,
Fortunio
Sancho I
Garcia II
Sancho II
Koningen van Navarra.
Garcia III
Sancho III de Groote 1001 Johanna H 1328
1 035 Filips van Evreux 1328
Garcia IV
1054 Karel II, de Slechte 1349
Sancho IV
1387
Koningen van Aragonie Karel III
Jan II
1425
en van Navarra.
1425
1076 Blanche
Sancho V
1 479
1094 Eleonore
Pedro I
1104 Fr. Phebus de Foix 1479
Alfons I
Koningen van Navarra. Catharina en Jean
1134
d'Albret
1483
Garcia V
1 150 Hendrik II
1516
Sancho VI
1194 Johanna III d'Albret
Sancho VII
en Ant. de BourThibault I (Chambon.
1234
1555
pagne)
1253 Hendrik III (later
Thibault H
1270
Hendrik 1V)
1 572
Hendrik I
Johanna I 1274-1305
Nav arre en Bearn, groot-gouvernement
van Frankrijk voor de omwenteling, bestond uit twee
afzonderlijke deelen (Fransch Navarre en het landschap Beam), doch had Pau tot gemeenschappelijke
hoofdplaats. Dit groot-gouvt. is vervolgens herschapen in : departement des Basses-Pyrenees.
Navarre (Nieuw-), eene oude provincie van
het Mexicaansche rijk, maakt thans deel uit van den
staat Sonora.
Navarre (Pedro), spaansch veldheer, was eerst
gemeen matroos, nam dienst onder den beroemden
Gonzalvo, bracht groote verbeteringen in het aanleggen van mijnen, bemachtigde daardoor het kasteel
Dell'Uovo te Napels (1503), werd ter belooning tot
—

II.

-
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den adelstand verheven met den titel van graaf van
Alvetto, en aan het hoofd der Afrikaansche expeditie
van Ximenes geplaatst 1509; ook aan den veldtocht
van 1510 nam hij deel, redde toen bet overschot der
spaansche armee, kwam 1511 in Italie, en werd bij
den slag van Ravenna (1512) door de Franschen gevangen genomen. Daar Ferdinand den losprijs niet
betaalde, ging N. in fransche dienst over, en onderscheidde zich vooral in de veldslagen van Marignano
en Bicocca. Doch vervolgens in louden der Spanjaarden gevallen, werd hij naar Napels gebracht en op het
kasteel dell'Uovo gevangen gezet, waar hij (1528)
op bevel van Karel V gewurgd werd.
Navarreins, fransche vestingstad in dept.
Basses-Pyrenees, ruim 4 uren gaans bezuiden Orthez,
aan den Gave d'Oldron ; 1 500 inw.; gesticht 1529.
Navarrete, vlek in Spanje, 3 uren gaans bewesten Logrolio; 2400 inw.; tusschen N. en Najera
(1367) de veldslag, waarin aan Hendrik van Trastamara de nederlaag toegebracht werd door zijn broeder Pedro den Wreedaard en den Zwarten Prins, en
bij welke gelegenheid Duguesclin gevangen genomen
werd.
Navarrete(donMartin Fernandez de),spaansch
geleerde, geb. 9 Nov. 1765 te Abalos, gest. 8 Oct.
1 844 als directeur der akademie voor geschiedkunde.
Zijn voornaamste werk is de uitmuntende Coleccion

de los viages y descubrimientos gue hicieron los
Espalioles desde el fin del siglo XV (5 din. Madrid
1825-37).

Navigator eiland en. Zie SCHIPPERS-EIL.
Naxia, eiland en stad. 'Lie NAXOS.
Naxos, vroeger Strongyle, Dia Dionysias,
—

,

Callipolis genaamd, titans Naxia, grieksch eiland in
de Egeische Zee, het grootste der Cycladen, circa
7 vierk. mijnen met 22,000 inw.; reeds in de oudheid
beroemd door zijne vruchtbaarheid 'en door zijne
marmergroeven. Toen N. nog onbevvoond was, werd
daar, volgens de fabel, Ariadne verlaten door Theseus.
De Bacchus-veneering had op N. haren voornamen
zetel. Gecoloniseerd door Cariers, werd N., na lang
onafhankelijk geweest te zijn, door Pisistratus onder
het juk van Athene gebracht ; na den Ionischen opstand kwam N. onder de heerschappij van Darius I;
tijdens den inval van Xerxes trad N. in bondgenootschap met Athene, welk bondgenootschap echter
reeds spoedi ,7 ontaardde in een protectoraat. Bij N.
b
overwon Chabrias
de Peloponneezische vloot 376 v.
Chr. Even als nagenoeg al de eilanden van den archipel, behoorde N. tot het aandeel van Venetic na
de bemachtiging van Constantinopel in 1204. Met
de naburige eilanden vormde N. bet hertogdom van
Naxos en der lwaalf Cycladen. Omstr. 1478 werd het
aan de Venetianen ontweldigd door de Turkel'.
Hoofdplaats van het eiland is het oude N. (thans
Naxia), op de noordvvestkust, met haven, citadel en
5000 inw. — N., oudtijds stad op Sicilie ; zie
TAUROMEN1UM.
Naxuana, stad in het oude Armenie. Zie
NAHS.11WAN.
Nay, stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees,
aan den Gave-de-Pau, 4 uren gaans bezuidoosten Pau;
3300 inw.
Nazabath, rivier in Afrika. Zie AROUSE.
Nazareors, of Nazareners, I) onder de oude
wet die Joden, die hetzij voor geheel hun Leven,
hetzij voor een zeker tijdsbestek eene gelofte deden,
waarbij ze zich verbonden tot kuischheid, onthouding van dronkenmakende dranken, en 't laten
groeien van hun hoofdhaar. Simson, Samuel en Johannes de Dooper waren N. — 2) de aanbangers
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Nazareth

Nebscadnezar

van Jezus van Nazareth (zie dat art), dat wil zeggen
Neaps', duitsche naamsvorm voor Napels.
de eerste Christenen., onverschillig of ze vroeger tot
1sTeapolis, d. i. Nieuwe stad, naam van verhet Heidendom of tot het Jodendom behoord hadscheidene oude steden van griekschen oorsprong;
den (die uit het Jodendom werden bij de Joden
de voornaamste zijn 1) het oude Parthenope, thans
Mineers genoemd, en werden door de uit het HeiNapels. — 2) het oude Sichem, thans Nabulus.
dendom bekeerde N. bestempeld met den naam van
3) vermeld Hand. 16 : 11. — 4) ook eene wijk van
Ebionieten; zie dat art.). — 3) eene bijzondere
het oude Syracuse droeg den naam N.
ebionitische secte in het Christendom, die de leer
Nearchus, vlootvoogd van Alexander den
van Jezus aankleefden, loch met behoud van de
Groote, vooral bekend door de reis, die hij gedaan
ceremonien volgens de wet van Mozes.
heeft, van de nitwatering van den Hydaspes in den
Nazareth, thans Nazireh, turksch Nasra, vlek Indus tot Babel, met bet doel om de Indische Zee
of kleine stad in Palestina (in Galilea), veelvuldig
op te nemen. Zijn dagboek van die reis bestond nog
vermeld in het N. T. als de plaats waar Jezus' ouders
ten tijde van Arrianus, die fragmenten daaruit heeft
zich metterwoon nederzetteden na hunne terugkomst
medegedeeld, welke door Geier bijeengebraCht zijn
in de Alexandri historiarurn scriptores cetate suppares
uit Egypte; doordien Jezus hier zijne kinderjaren
sleet, wordt hij in het N. T. dikwijls de Nazarener
(Leipzig 1844). Reeds door W. Vincent was hetgenoemd. In den tijd der Kruistochten werd N. zeer
zelfde gedaan in zijn Voyage of Nearchus (Louden
druk door bedevaartgangers bezocht ; het heeft thans
1797), in 't Fransch vertaald door Billecoq (Parijs
1800).
omstr. 3000 inw., waaronder tweederde Christenen.
In 1799 leverde generaal Junot in de nabijheid van
Nearja, 1) afstammeling van Zerubbabel ; I
N. met eene hand vol dapperen een schitterend geChron. 3 : 22, 23. — 2) afstammeling van Simeon ;
I Chron. 4: 42.
vecht aan eene overmacht van Turken, die door hem
op de vlucht geslagen werden.
Neath, stad met 5800 inw. in 't engelsche
Nazareth, verscheidene voormalige kloosters
graafschap Glamorgan, prinsdom Wallis, 2 wren gaans
in ons land: 1) te Beverwijk, bewoond door regubezuiden Swansea, ligt aan de rivier N., die zich
liere kanonikessen der orde van St.-Augustinus, was
beneden de stad in de Swansea-baai outlast.
tot 1430 een zusterhuis der orde van St.-FrancisNeaux, fransche naam der stad Eupen.
ens. — '2) in de heerlijkheid Bredevoorde, prov. GelNebai, een leviet ; Neh. 10 : 19.
derland ; zie MARIA'S.-CONVENT. - 3) in Delfland,
Nebajoth, oudste zoon van Ismael; Gen. 25: 13;
onder Rijswijk, bij de Geestbrug ; Augustijner non28 : 9; 36 : 3; I Chron. 1 : 29 ; Jezaia 60 : 7.
nen. — 4) in Friesland, 1 uur gaans bezuidoosten
Neballat, stad in stam Benjamin ; Neh. 11 : 34.
Hallam; Bernardijner nonnen. 5) in Friesland,
Nebat, vader van Jerobeam I.
onder 't dorp Idzega ; Grauwe Begijnen. — 6) in de
Nebo, 1) berg in het land der Moabieten ; op
heerlijkheid Gein, prov. Utrecht, gesticht omstr.
dezen berg stierf Mozes : Num. 33 : 47 ; Dent. 32 : 49 ;
1325 ; de Augustijner nonnen uit dit klooster zijn
34 : 1. — 2) stad in stam Ruben ; Num. 32 : 3, 38 ;
1572 naar Utrecht gevlucht, om aan de spaansche
I Chron, 5 8; Jezaia 15 : 2 ; Jerem. 48: 1, 22. —
soldaten te ontkomen. — 7) te 's-Hertogenbosch,
3) stad in stam Juda ; Ezra 2 : 29 ; Neh. 7 : 33.
op den Papenhulst; Augustijner nonnen. — 8) te
Nebo, 1) een der Israelieten, die in Babylonie
Leiden, op de Ilooglandsche Achtergracht, 1474 gevreemde vrouwen genomen hadden; Ezra 10: 43.-sticht voor Grauwe Zusters van St.-Franciscus ; na
2) eon afgod der Babyloniers.
de Hervorming gedeeltelijk ingericht tot Saaihal, geNebouzan, klein landschap in het oude Frankdeeltelijk vol bebouwd met woningen voor arme
rijk, in 't zuidoosten van Gascogne, had St.-Gaulieden, die er zoo opgehoopt werden, dat men het
dens tot hoofdplaats, en is tegenwoordig begrepen
't Mierennest placht te noemen. — 9) te Waalwijk,
in de departernenten Haute-Garonne en Hautesprov. N.-Braband ; Augustijner kanonikessen, gePyren6es.
sticht 1454, bekrachtigd 1471, 1629 oogluikend
Nebraska, ook Platte genaamd, rivier in het
door de Algemeene staten in stand gelaten, in 't bemiddelgedeelte der Vereenigde Staten van N.-Amegin der 18e eeuw te niet gegaan. 10) onder Limrika, ontspringt onder den naam van North-Fork
mel, prov. Limburg, een kwartier gaans benoordoosin het zoogenaamde Noorderpark van bet Rotsgeten Maastricht.
bergte, vereenigt zich na 87 mijlen loop met den
Nazianzus, stadje in Cappadocia, in het zuiden;
South-Fork of Paduca, en valt na 326 mijlen loop
bekend als geboortepl. van Gregorius van Nazianzus.
(130 mijlen boron St.-Louis) in den Mississippi.
Langs de N. loopt de groote weg naar Oregon en
Nea. Zie RIMMON-METHOAR.
Neagh (Lough), meer in Ierland, prov. Ulster,
California. Naar daze rivier heet het 1854 georganiaan de zuidwest-grens van het graafschap Antrim,
seerde territorium N., waarvan het noorderdeel in
is vermaard door allerhande wonderlijke legenden.
1861 bij het territorium Dacohta gevoegd word, en
Neander (Joh. Aug. With.), protestantsch
dat thans nog omstr. 2000 vierk. mijlen groot is, met
godgeleerde, van Joodsche afkomst, geb. 16 Jan. 1789
Omaha-City tot hoofdstad. Sotnwijlen heeft men
to Gottingen, eerst te Heidelberg, sedert 1813 te
under den naam N. te verstaan bet gansche groote
Berlijn, aldaar gest. 14 Juli 1850. Op het gebied der
prairieland, dat zich uitstrekt tusschen de Rotsgekerkelijke historic is N. een der voornaamste schrijbergten ten W., de staten Minnesota, Jowa en Kansas
vers van Duitschland. Men heeft o. a. van hem :
ten 0., het Indianen-territorium ten Z.
Denkiviirdigkeit en aus der G eschichte des Christ enthurns
Nebriden. Zie NEBRODEN.
und des christl. Lebens (3e druk 3 dln. Berlijn 1845
Nebrissensis (Antonius). Zie di. I hlz. 258.
—46); Allgerneine Geschichte der christl. Religion
Nebroden, tat. Nebrodes, of Nebriden, bergen
und Kirche (6 dln. in 11 stakken, Hamburg 1825
op Sicilia, strekten zich in 't noorderdeel van het
—52; 3e druk 2 dln. in 4 stukken, Gotha 1856) ;
eiland nit van het W. naar het 0. Ze werden ook
Geschichte der P[lanzung und Leitung der Kirche
Hereische bergen genoemd.
durch die Apostel (4e druk 2 dln. Hamburg 1847) ;
Nebucadnezar I, of Nabuchodonosor, koning
Das Leben Jesu Christi in seinent geschichtlichen
van Nineve, regeerde van 667 tot 647 v. Chr.; in den
Zusainnienhange (5e druk Hamburg 1853).
slag van Ragan overwon hij en doodde eigenhandig

Nebuschazban Rab•Saris

Neder•llessen

Arphaxad (den Phraortes der Grieken), koning van

professor in bet duitsche staatsrecht, word opgeleid
in den koophandel, en vestigde zich als bankier te

Medie; hij zond Holophernus uit tegen Phenicie en
Syrie, verloor at zijne veroveringen na den dood van
dien veldheer (die bij het beleg van Bethulia door
de schoone Judith vermoord werd), en sneuvelde
zelf waarschijnlijk bij het verdedigen van Nineve
tegen Cyaxares (Phraortes' zoon) en tegen Nabopolassar. — N. II, ook genaamd Nabopolassar II,
koning van Babel en Nineve, beklom den troon 605
v. Chr.; verslocg Necho te Circesium ; bemachtigde
Jeruzalem, en voerde koning Jechonia gevankelijk
weg; ondernam eenen tweeden krijgstocht tegen
Jeruzalem, dat gedurende een jaar het beleg doorstond, doch toen werd ingenomen door N., die no
de gansche bevolking met Karen koning Zedekia gevankelijk wegvoerde; de stall Tyrus werd dertien
jaren Lang door N. belegerd, en eindelijk door hem
ingenomen; vervolgens veroverde hij Egypte, en
maakte daareen ontzaglijken buit,dien hij aanwendde
ter verfraaiing van Babel. Naar men wil heeft N. geoorloogd tot in Spanje. Hoovaardig geworden door
al zijnen voorspoed, wilde N. vereerd %vorden als een
God ; doch hij werd met krankzinnigheid geslagen,
verbeeldde zich dat hij een os was, en ging een
zwervend Leven Leiden in de bosschen : gedurende
zijne afwezigheid werd het rijk geregeerd door zijne
vrouw Nicotris. Zeven jaren bleef hij weg, keerde
toen terug op den troon, doch stierf reeds in het
jaar daarop (562 v. Chr.), en had tot opvolger zijnen
zoon Evilmerodach.
Nebuschazban Rab Saris, een der veldoversten van koning Nebucadnezarll ; Jerem. 39: 13.
Nebuzaradan, de opperbevelhebber over de
troepen van Nebucadnezar 11 ; II Kon. 25 : 8-20;
Jerem. 39 : 9-13; 40:1 ; 41 : 10 ; 43 : 6; 52 : 12
en v.
Nechalamieten, een israel. yolk ; Jerem. 29:
24, 31, 32.
Nechao, of Necho, twee koningen van Egypte:
N. I, regeerde in het laatst tier 8e eeuw v. Chr.,
en snenvelde in een gevecht tegen Sabaco, koning
van Ethiopie. Hij lief een pasgeboren zoon na, met
name Psammetichus. — N. II, kleinzoon van N. I
en zoon van Psammetichus, regeerde van 617 tot
601 v. Chr., en oorlogde tegen Nabopolassar I, koning van Assyrie, en tegen Josia, koning der Joden.
Laatstgenoemde werd door hem overwonnen en gedood to Megiddo (II Chron. 35 : 20, 22; 36 : 4);
doch N. zelf werd to Circesium verslagen door Nebucadnezar, die hem at zijne veroveringen ontweldigde (605 v. Chr.)..
—

Necho. Zie NECRAO.
Neckar, of Necker, de Nicer der Romeinen,
rivier in Duitschland, ontspringt in Wurtemburg,
aan den oostvoet van het Zwartewoud, bij het dorp
Schwenningen, aan de Badensche grenzen, 2150 vt.
boven den spiegel der zee, wordt hij Cannstadt bevaarbaar voor kleine schepen, bij Heilbronn voor
groote, komt bij Eberbach in het Badensche, en valt,
na 53 mijlen loop, bij Mannheim in den Rijn. De
voornaamste rivieren, die zich in den N. ontlasten,
zijn Entz, Kocher en Jaxt. — De Neckarkreis in
Wurtemburg is 60 a 61 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 498,000 zielen, en heeft de hoofdstad des rijks
(Stuttgart) tot hoofdplaats.
Necker, I ) zie NECKAR. — 2) rivier in 't
twits. kanton St.-Gallen, ontlast zich bij Lfitisburg
in do Thor, na bet 3 uren gaans Lange Necker-dal
gevormd te hebben.

Necker (Jacques), minister van Lodewijk XVI,
geb. te Geneve 30 Sept. 1732, was de zoon van een

643

Parijs. Na met dit vak rijk geworden te zijn, word
N. door Geneve benoenid tot minister-resident in
Frankrijk ; door zijne geschriften over finantieele
onderwerpen trok hij .de aandacht, en werd Juli 1776
tot fransch finantie-raad, Juni 1777 tot directeurgeneraal (zooveel als minister) van finantien benoemd.
In het bankiersvak doorkneed, bracht N. at spoedig
orde en herstel aan in hetjammerlijke finantie-wezen
van Frankrijk ; doch door zijne even doortastende
als eerlijke en wijze maatregelen joeg hij tegen zich
in het Karnes alien, die uit den vroegeren staat van
zaken voordeel hadden getrokken ; en de oppositie
tegen hem nam derwijze toe, dat hij 12 Mei 1781
plotseling ontslagen word, waarop hij zich naar Geneve begaf, en daar de heerlijkheid Coppet aankocht.
Intusschen zag Lodewijk XVI zich door de misslagen van N.'s opvolgers reeds spoedig in de noodzakelijkheid gebracht, het aan N. verleende ontslag te
betreuren. In 1788 word N. teruggeroepen met de
titels van controleur-generaal en minister van staat,
en ver•ierf eene hooge mate van populariteit, doordien hij het bijeenroepen van de staten-generaal bewerkte. Het 11 Juli 1789 opnieuw aan hem gegevene
ontslag gaf aanleiding tot de onlusten van 12 tot 14
Juli, waarop hij nogmaals teruggeroepen werd. Doch
middelerwiji won de omwenteling derwijze veld, dat
hij begreep dat zijne gematigde en aan orde ondergeschikte denkwijzen niets meer daartegen vermochten, zoodat hij in Sept. 1790 zelf zijn ontslag nam,
en naar zijn lanclgoed Coppet terugkeerde, waar hij
9 April 1804 stierf. Ter verdediging des konings
gal N. in het licht : Rdilexions adressdes et la nation
francaise (Parijs I 793). Zijne Oeuvres completes vormen 15 din. (Parijs 1821). — De vrouw van N.,
Suzanne Curchod de la Nasse, was de dochter van
een protestantschen predikant; zij verstond de oude
en verscheidene nieuwe talen, heeft zich als verdienstelijke schrijfster doen kennen, man meer nog doordien zij aan hare ongemeene schoonheid at de deugden paarde, welke het sieraad eener vrouw zijn, inzonderheid eene onuitputtelijke weldadigheid. —
De dochter van dit echtpaar was de beroemde mevrouw de Stael (zie STAU).
Necker de Saussure (naev•.) Zie SAUSSURE.
Neetanebo, twee egyptische koningen : de
eerste, die van 375 tot 363 v. Chr. regeerde, verrichtte niets merkwaardigs; de tweede N., kleinzoon
van den eersten, beklom den troon 363 v. Chr. als
opvolger van Tachos, en tuchtigde zijne in opstand
gekomene onderdanen, tot welk einde hij in bondgenootschap was getreden met Agesilas. Vervolgens
trachtte N. H het perzische juk of te schudden, doch
werd nu aangetast door Artaxerxes-Ochus in persoon, die hem totaal versloeg, zoodat N. genoodzaakt
was naar Ethiopie to vluchten, waar hij tusschen
354 en 350 v. Chr. stierf.
Nedabja, een afstammeling van Jechonia;
1 Chron. 3 : 18.
ede, geld, do rp. Zie NEEDS.
N
Neder Andel, n.-brab. dorp, 2 uren g. benoord. Waalwijk ; wordt veelal Neer-Eil genoemd.
ERBOSCB.
Nederbosch, geld. dorp. Zie NE
Nederduitsch, beteekent Plat Duitsch.
Neder Duitschland, de landen der noordduitsche vlakte, nl. Hanover, Oldenburg, Holstein,
Mecklenburg, Pommeren, Brandenburg, enz.
Neder Ilessen (met Schaumburg), eene
—

—

—

—

prov. van Keurhessen, groot 801 vierk. mijl, met
359,000 bewoners; hoofdplaats Cassel.
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Nederkwartier

Nederkwartier, het voormalige Nederkwartier van Utrecht bevatte de stad Utrecht benevens
de heerlijkheid Abcoude, Nichtevecht, Overmeer,
Nederhorst, Vreeland, Ankeveen, Kortenhoef-enRiethoven, Loenen, Loenersloot-Oukoop-en-Ter-Aa,
Ruwiel, Portengen, Breukelen, Breukelerwaard, Breukelerveen, Maarssen, Oostweerd, Maarssenbroek,
Maarsseveen, Tienhoven, Zuilen, Westbroek, Achttienhoven, de Oostveensche-landen, Langerak, Willige-Langerak, Lopik, Zevenhoven, het Gein, Jutphaas, Galekop,Papendorp,den-Ouden-Rijn-en-Heikop, Harmelerwaard, Harmelen-en-Haanwijk, Gerverskop, Nijkoop, Gieltjesdorp, Vijfhoeven, Loefsgerecht, Kockengen, de Haar, Themaat, Vleuten-en-de
-Meer, 's-Gravesloot, Segveld, Kamerik, Oudhuizen,
Demmerik, Vinkeveen, Mijdrecht, Thamen, Wilnisen-Westveen, Uithoorn en Kudelstaart, zoomede den
polder Blokland en een gedeelte der Rondeveenen.
Nederlanden (koninkrijk der), grenst ten N.
en W. aan de Noordzee, ten Z. aan Belgie, ten 0. aan
Pruisen en 't Hanoversche, heeft 31 mill. bewoners, is
594 vierk. mijl. groot, ingedeeld in elf provincien, nl.:
Provincien.

Hoofdplaatsen.

Groningen
Groningen
Leeuwarden
Friesland
Assen
Drenthe
Zwolle
Overijsel
Arnhem
Gelderland
Utrecht
Utrecht
Haarlem
Noord-Holland
's-Gravenhage
Zuid-Holland
Middellfurg
Zeeland
's-Hertogenbosch
Noord-Braband
Maastricht.
Limburg
De hoofdstad van het koninkrijk der N., tevens de
eerste koopstad des rijks, is Amsterdam, de residentie-stad is 's-Gravenhage, de tweede koopstad des
rijks is Rotterdam. Van 15 Febr. 1815 tot 1830 behoorden tot bet koninkrijk der N., behalve de bovengenoemde provincien, tevens die, weike thans
het koninkrijk Belgie vormen (zie BELG18), en die
van het vroegere koninkrijk der N. de zuidelijke helft
uitmaakten, zoodat bij de afscheiding de namen
Noord-Nederland en Zuid-Nederland in zwang kwamen. Bij die afscheiding is Noord-Nederland (het tegenwoordige koninkrijk der N.) in het bezit gebleyen van zijne rijke overzeesche kolonien, namelijk :
In Attie : het eiland Java met het eiland Madoera
(Madura), 't grootste gedeelte van Sumatra, de eilanden Banka en Billiton, den archipel van Bintang, een
groot gedeelte van Borneo, gelled Celebes of Macassar, de Kleine Soenda- (Sunda-) eilanden, den Molukschen archipel en de grootste helft van NieuwGuinea ; — In Amerika : bet nederlandsche gedeelte
van Guiana, de Curacaosche eilanden en de nederlandsche Antillen ;
In Afrika: eenige forten met
omliggend grondgebied op de Goudkust. Die overzeesche bezittingen zijn in vierk. mijlen groot :
in Azie 28589, met omstr. 17,000,000 zielen
30 A
90,000
in Amerika
500
100,000
in Afrika
De geschiedenis van het koninkrijk der N. sedert
1815 levert in vergelijking bij die van het overige
Europa weinig onrustige momenten op. Wanneer
wij buiten beschouwing laten 10. den slag van Waterloo 18 Juni 1815, waaraan wij deelnamen omdat
onze pas sedert eenige maanden herborene onafhankelijkheid daarhij op het spel stond ; 2o. den oorlog
op Java, waar wij van 1824 tot 1830 te strijden hadden tegen een gedeelte der iniandsche bevolking,
welke opstand eerst met de gevangenneming van
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Diepo Negoro (28 Maart 1830) als gedempt beschonwd
konde worden 30. den Belgischen opstand (zie
TIENDAAGSCHEN VELDTOCHT), die de afscheiding van
Belgie ten gevolge had ; 40 een paar kinderachtige
oploopen te 's-Hage en te Amsterdam in het revolutie-jaar 1848, dat voor het koninkrijk der N. rustig voorbijd reef en ons eene nieuwe Grond wet schonk;
50. eenige agitatie in 1853, veroorzaakt door de
stichting van roomsch-katholieke bisdommen in ons
land ; en 60. de zoogenaamde Runderpest, die van
1864 tot 1867 onzen veestapel heeft geteisterd —
dan bat. zich die geschiedenis samenvatten in deze
weinige woorden : koning Willem I regeerde van
1815 tot 1840, toen hij afstand van den troon deed
ten behoeve van zijnen oudsten zoon Willem II, die
bij zijnen dood (17 Maart 1849) opgevolgd werd
door zijnen oudsten zoon Willem III, onzen tegengenwoordigen koning. Doch de vroegere geschiedenis van ons land is daarentegen zoo rijk aan gebeurtenissen, die met de geschiedenis der wereld samenhangen, dat wij die zullen behandelen in een afzonderlijk artikel ; zie 14 regels lager.
Nederlanden (Nieuwe), zoo noemden de
Hollanders de kolonie, die zij in 1621 in NoordAmerika gesticht hadden bij de uitwatering der
Hudson-rivier, en die zich uitstrekte over de gansche landstreek tusschen Delaware en Connecticut.
De hoofstad dier kolonie was Fort-Amsterdam, het
tegenwoordige New-York. De Engelschen maakten
zich van die kolonie meester in 1664.
Nederlanden (Fransche).
Zie het
Nederlanden (Oostenrijksche). volgende
Nederlanden (Spaansche). artikel.
Nederlanden (Republiek der Vereenigde).
Zie in het volgende art.
Nederlanden (Geschiedenis der). Om trent de
rroegste bewoners der N. weten wij niets anders
met zekerheid, dan dat ze door een grooten watervloed werden genoodzaakt deze landen te verlaten.
Na hen kwamen verscheidene volksstammen uit Germanie zich in de N. nederzetten, en wel : in het
land tusschen Maas en Waal de Batten (zie BATAVIEREN); ten N. van hen de Caninefaten (zie dat art.);
nog noordelijker, aan den derden Rijn-arm, die door
het meer Flevo (thans Zuiderzee) liep, de Maresaten
of Marsen ; ten N. 0. en ten 0. van laatstgenoemden
de Friezen (zie FRIEZEN) ; later ten Z. van de Frieze°, in het tegenwoordige Drenthe en Overijsel, de
Bructeren, terwijl zich in Twenthe de Tubanten, in
Zutphen de Usipeten gevestigd hadden. Ook bezuiden den Rijn woonden verscheidene volksstamnien,
waarvan in de eerste plaats de Belgen genoemd moeten worden, die (in weerwil van den heldhaftigsten
tegenstand, dien zij aan de Romeinen boden) toch
door Julius Cesar overwonnen werden. Dc Batavieren sloten toen (50 v. Chr.) een verbond van vriendschap met den romeinschen veldheer ; doch het
duurde niet lang of zij zagen zich verdrukt en mishandeld, zoodat zij (69 na Chr.) onder aanvoering
van Claudius Civilis de wapenen opvatteden, de
Romeinen uit hun land verdreven, en ten slotte, om
in het rustige bezit van hunne herwonnene onafhankelijkheid te kunnen blijven, hun verbond met de
Romeinen vernieuwden. Toen echter hun land in de
3e eeuw door de Salische Franken (zie FRANKEN)
overweldigd werd, hielden de Batavieren weldra op
een afzonderlijk yolk uit te makes ; de Friezen daarentegen handhaafden hunne onafhankelijkheid tegen
de vreemde indringers nog gedurende eenige eeuwen,
doch ook zij werden in de 7e eeuw door de Franken
tot onderwerping gebracht. Bij de deeling van het
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Frankische rijk (verdrag van Verdun, 843), werden
de landen der Batavieren en Friezen, benevens het
austrasische gedeelte van Belgie, bij het Duitsche
rijk gevoegd, en vervolgens geregeerd door stadhouders, die er mettertijd naar begonnen te streven zich
onafhankelijk te maken, zoodat de N. reeds in de
10e eeuw gesplitst waren in eene menigte afzonderlijke gewesten, die elk hun eigen vorst hadden, nl. :
de hertogdommen Braband, Luxemburg. Limburg,
en (het aanvankelijk een graafschap geweest zijnde)
Gelderland ; de graafschappen Vlaanderen, Artois,
Henegouwen, Namen, Holland, Zeeland, Zutphen,
Drenthe ; de heerlijkheden Friesland, Overijsel, Groningen (met Ommelanden) ; bet markgraafschap
Antwerpen ; 't bisdom Utrecht. Het machtigste van
die alien waren de graven van Vlaanderen ; en toen
Margareta, dochter en erfgenaam van den laatsten
graaf van Vlaanderen, 1384 in bet huwelijk trad met
den hertog van Burgundie, kwam deze dynastic allengs in het bezit van de meeste der N., die bij den
dood van Karel den Stoute geerfd werden door zijne
dochter Maria van Burgundie, door wier huwelijk
met den oostenrijkschen aartshertog Maximiliaan
ze vervolgens overgingen aan bet huis an Oostenrijk. Toen Maximiliaan's kleinzoon en opvolger Karel
V, reeds sedert 1516 koning van Spanje, in 1519
keizer van Duitschland werd, kwamen dus de 12
erflanden van Karel den Stoute in zijn bezit, t. w. :
de hertogdommen Limburg, Luxemburg, Braband,
het paltsgraafschap Burgundie of Franche-Comte,
de graafschappen Zeeland, Holland, Vlaanderen, Artois, Namen, Henegouwen, Antwerpen, Mechelen ;
daarbij geraakten door aankoop als anderszins nog
5 andere provincien in zijne handen, nl. : Utrecht,
Gelderland met Zutphen, Overijsel, Friesland, Groningen met Drenthe ; en deze 17 provincien, die
nagenoeg een aaneensluitend geheel vormden (waarop
alleen Franche-Comte eene uitzondering maakte),
stonden dus onder het gezag van den keizer van
Duitschland, die tevens koning van Spanje was, maar
waren niettemin geheel onafhankelijk van het Duitsche rijk, en moesten onder den naam van 'District
der Burgundische erflanden" steeds vereenigd blijven onder den beer, onder 't protectoraat van het
Heilige Roomsche (d. i. Duitsche) rijk. Inmiddels
begon de Kerkhervorming veld te winnen, hetgeen
ook in de N. verscheidene harde, ja wreede maatregelen van Karel V ten gevolge had ; doch aangezien
hij, bij al die vervolgingen ter zake van godsdienst,
steeds de staatkundige rechten en privilegien der N.
ongeschonden liet, bleef men hem erkennen als, hoezeer verdrukkend, niettemin wettig heer en meester
der N. Doch toen bij 1555 de teugels van het bewind nederlegde, en daarbij de N. toewees aan zijnen
zoon Filips II, aan wien hij reeds den troon van
Spanje had afgestaan, toen veranderde de zaak geheel en al van gedaante. Rechtstreeks onder de
spaansche overheersching gesteld, zagen de verschillende gewesten der N. zoowel hunne rechten en privilegien schenden en verkorten als de gewetensvrijheid hunner burgers vervolgen : en daar het wettige,
laatste en eenige wapen van den verdrukte door alle
eeuwen been geweest is en blijven zal "verzet", kon
bet verzet tegen Spanje's dwingelandij ook in de N.
niet lang rneer uitblijven. De bloedplakaten van Alva,
de kettermoordende vonnissen van den Bloedraad
(zie dat art.) en eindelijk de uitspraak van het Heilig Officie in Spanje (26 Febr. 1568), waarbij alle
Nederlanders verklaard werden voor ketters of kettersgezinden, brachten de N. in den beklagelijksten
toestand, waarin een yolk ooit verkeeren kan: afhan-
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kelijkheid van volslagen willekeur en onverzadelijken
moordlust. Prins Willem van Oranje, stedehouder
van Spanje's koning over Holland, Zeeland en
Utrecht, had bij de komst van Alva (1767) de wijk
naar Duitschland genomen, en was daar reeds bezig
0111 een leger aan te werven ter bevrijding van de
N. De eerste pogingen, om dat doel gewapenderhand
te bereiken, mislukten echter; wet bevocht zijn broeder, graaf Lodewijk van Nassau, eene overwinning
bij Heiligerlee, (loch werd bij Jemmingen totaal verslagen ; en deze eerste poging tot opstand had ten
gevolge, dat de graven van Egmond en van Hoorne
en een aantal andere nederlandsche edelen te Brussel onthoofd, de vorsten van Nassau gebannen, en
al de bezittingen der dus veroordeelden verbeurd
verklaard werden. Van dit oogenblik of nam de opstand der N., onder de leiding van prins Willem I,
meer en meer uitbreiding, waartoe niet weinig bijdroeg eene door Alva ingevoerde nieuwe belasting
(de heffing van den tienden penning); en toen de
Watergeuzen (zie dat art.) 1 April 1572 den Briel
hadden bemachtigd, werd de opstand algemeen :
Vlissingen, Veere en Zierikzee, Enkhuizen, Oudewater, Gouda, Leiden, Dordrecht, Gorinchem, Haarlem
enz. staken alien de vaan der vrijheid op, en 15 Juli
1572 werd de eerste vrije" vergadering der staten
van Holland gehouden, in welke vergadering Prins
Willem van Oranje erkend werd als wettig stadhouder des konings. Nu schaarden zich nagenoeg at de
provincien (1576 te Gent) aan de zijde van Oranje,
en sloten 15;77 de Unie van Brussel. Doch eensdeels
de bekwaamheid en het beleid van Alexander Farnese, en andersdeels de kerkelijke en nationale tweespalt brachten reeds spoedig de zuidelijke of waalsche provincien ( Duitsch-Vlaanderen, Henegouwen,
Namen, Zuid-Braband, Limburg, Luxemburg, Antwerpen, Mechelen) weder onder het gezag van Spanje,
en deze 8 provincien werden nu genoemd : de Katholieke of Spaansche Nederlanden. Wij zeiden daar
Duitsch Vlaanderen; want door de veroveringen, van
tijd tot tijd door Frankrijk gemaakt, was een gedeelte van Vlaanderen in fransche handen gevallen.
Vandaar de benaming Fransche Nederlanden, onder
welken naam men ye& 1585 to verstaan heeft een
groot-gouvernement van Frankrijk, bestaande uit 5
deelen, nl. : Fransch-Vlaanderen, Cambresis, Henegouwen, een gedeelte van 't bisdom Luik, en een gedeelte van 't graafschap Namen ; de hoofdstad der
Fransche N. was Rijssel. Waren nu de zuidelijke N.
weder Spaansch geworden, de noorderprovincien
daarentegen waren onherroepelijk voor Spanje verloren. In 1579 sloten de provincien Holland, Zeeland,
Utrecht, Gelderland en Friesland de vermaarde Unie
van Utrecht, on verklaarden zich onafhankelijk;
1580 sloot zich Overijsel daarbij aan (1594 ook Groningen) ; on 26 Juli 1581 word to 's-Gravenhage
in eene plechtige zitting der algemeene staten de
koning van Spanje vervallen verklaard van zijne rechten op deze landen, alle ambtenaren werden van
hunnen eed van trouw aan Spanje's koning ontslagen,
on de Republiek der Vereenigde Nederlanden geproclameerd. Toen de grondlegger van ons onafhankelijk
volksbestaan (Prins Willem I) door sluipmoord was
gevallen (1584), werd bet zoo roemrijk door hem aangevangen werk niet minder roemrijk voortgezet door
zijnen zoon on opvolger, prins Maurits, die het zoover bracht, dat aan de N. eenige rust werd verzekerd
door het Twaalfjarig bestand, dat met Spanje 1609
to Antwerpen werd aangegaan. Na afloop van doze
12-jarige schorsing der vijandelijkbeden werd de
oorlog tegen Spanje hervat, kort na de uitbarsting
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Mei 1648) -werd- de onafhankeliAlleid van, de Republiek der Vereenigde N. voor altijd erkend. Door
scheepvaart en koophandel tot eenen hoogen trap
van bloei gestegen, en in het bezit gekomen van rijke
overzeesche kolonien, was de republiek der N. gedu.rende- gernimen tijd de eerste zeemogendheid der
wereld ; doch de toenemende macht van Engeland
en van• audere rijken deden haar in de 18e eetrw allengs het meesterschap over de zeeen verliezen, ofschoon de welvaart en rijkdom der N. zich bij voortduring bleven handhaven. Middelerwijl waren bij
den vrede van Rastadt (1714) de landen der spaansche monarchic verbrokkeld en de Spaansche N.
(zie boven) afgestaan aan Oostenrijk, waarom ze seder!, dien tijd Oostenrijksche Nederlanden genoernd
werden, hetgeen ze tot aan de uitbarsting der fransche omwenteling gebleven zijn. Bij al den stoffelijken voorspoed, dien zij genoot, werd de Republiek
der Vereenigde N. menigmaal door staatkundige en
kerkelijke twisten verseheurd ; doch de Oranje-partij,
die er in alle hachelijke tijdsomstandigheden aan het
hoofd werd geroepen, behield er ten slotte de overhand, doordien 1747 de stadhouderlijke waardigheid
erfelijk verklaard werd in het stamhuis van Oranje.
Daarmede was echter de verdeeldheid wel voor een
korten tijd ges.tild, maar geenszins gesmoord. De
partij, in de verhelling van den prins van Oranje
tot erfelijk stadhouder, de eerste schrede zag tot
vernietiging van den republikeinschen regeeringsvorm, stak opnieuw het hoofd op bij den dood van
prins -Willem 1V (1751), wiens zoon Willem V nog
minderjarig het erfstadhouderschap aanvaardde onder voogdij zijner moeder, prinses Anna, die 1759
stierf, waarna het regentschap bekleed werd door
den hertog van I3runswijk-Wolfenbuttel, tot 1766,
toen prins Willem V zeif de teugels van het bemind
in handen nam. Hij vend echter de tweespalt tusschen
de aanbangers en tegenstanders van Oranje aanhoudend grooter wordende, zoo zelfs, dat eindelijk aan
zijne op reis zijnde gemalin openbare beleedigingen
aangedaan werden, hetgeen den koning van Pruisen
(broeder der prinses) aanleiding gar, otn eenen ge-

wapenden inval in de N. te doen, ten einde de AntiOranje-partij, die zich de partij der Patriotten
noemde, te tuchtigen. Vele Patriotten namen toen
de vlucht naar Frankrijk, en hielden bij hunne geestverwanten in de N. bet misnoegen voortdurend levendig. Al werd dus voor een oogenblik het gezag
van Oranje hersteld, het vuur der ontevredenheid
bleef voortsmeulen, aangeblazen gelijk het werd uit
den vreemde; en toen de Patriotten het zoo tier gebracht hadden, dat een fransch lager eenen inval
kwarn doen in ons land, toen nam (18 Jan. 1795)
pins Willem V met zijn geziu de Nvijk naar Engeland, en 16 Mei 1795 word de Bataafsche Republick
uligeroepen, waarbij natuurlijk door Frankrijk, voor
de verleende hulp, gees geringe voordeelen \verde')
bedongen, nl.: de Bata.afsche republiek verbond zich
aan Frankrijk voor oorlogskosten te belalen 100
millioen guldens schadevergoeding; Staats-V1nanderen, Maastricht, Venlo en de landen van OverMaas werden aan Frankrijk afgestaan ; Frankrijk
zou voortaan krijgsbezetting mogen leggen in Viissingen, Bergen-op-Zoom, 's-Ilertogenbosch en
Grave, terwijl het tevens de \TOO vaart zou hebben
op de Schelde, de Maas en den Rijn ; en de 13ataarsche Republiek verhond zich nog bovendien
25,000 fransche soldaten in dienst te houden , te
voeden en to kleeden. Dit voor N. inderdaad ontee-

Engeland, dat zich Piet slechts van het meerendeel
onzer schepen, maar tevens van het grootste gedeelte onzer overzeesche bezittingen meester maakte.
Een sterk engelsch-russisch legerkorps deed in Aug.
1799 eene landing in Nd.-Holland, doe') werd bij Bergen en bij Castricum door de vereenigde.Patriotten en
Franschen verslagen en tot den aftocht genondzaakt;
eene poging van den prins van Oranje om gelijktijdig
met die. landing eenen inval in de N. te doen van de
oostzijde, mislukte geheel en al. In 1802 kwam de
vrede met Engeland tot stand, en de Bataafsche republiek bekwam de meeste harer kolonien terug.
En nadat Schimmelpenninck gedurende een paar
jaren met den titel van Raadpensionaris aan hoofd
der republiek gestaan had, werden de N. door de
pressie van Frankrijk gedwongen, aan Napoleon te
te verzoeken om de republiek te herscheppen in een
koninkrijk, en zijnen broeder Lodewijk als koning
op den nieuwen troon te plaatsen. Dit geschiedde :
de Bataafsche Republiek werd tot Koninkrijk Holland
verheven (zie HOLLAND), en Lodewijk Bonaparte,
5 Juni 1806 met bet koningschap bekleed, deed 18
Bier maand zijnen intocht in 's-Gravenhage. Ofschoon
aan de meerderheid van het nederlandsche yolk opgedrongen, wist koning Lodewijk zich echter door
zijn welwillend en edel karakter algemeen bemind
te waken ; doch voor alles het welzijn beoogende

van bet aan zijn bestuur toevcrtrouwde Yolk, handelde hij daardoor meest altijd in strijd met Napoleon's inzichten, die uitsluitend de grootheid van
het Fratisehe keizerrijk beoogde : de aanhoudende
oncenigheden, die daardoor tusschen de twee brooders rezen, hadden eindelijk ten gevolge, dat koning
Lodewijk 1 Juli 1810 zijne waardigheid nederlegde ;
en acht dagen later werd het koninkrijk Holland bij
Frankrijk ingeliy, en door Napoleon onder het bewind van eenen algemeenen stadhouder gesteld, met
Nvelke waardigheid bekleed werd Lebrun, hertog
van Plaisance. De fransche overheersching duurde
echter slechts !wt. Na den misbikten veldtocht
tegen Rusland en na de nederlaag der Franschen hij
Leipzig, begon de Oranje-partij in de N. weder mood
to scheppen : Limburg-Stirum, Hogendorp en Van
der Duyn warden de ziel der beweging, om Oranje
te herstellen; de Franschen warden overal genoodzaakt de N. te ontruimen ; de errprins, dringend
aangezocht um nit Engeland over te komen, staple
30 Nov. 1813 te Scheveningen aan land, en werd

den volgenden dag te Amsterdam uitgeroepen als
Sonvereine Forst.. Ilij den vrede van Parijs (30 Mei
1814) ward de sonvereiniteit van het huis van
Oranje erkend, en bepaald, dat aan de voormalige
Bataafsche republiek de voormalige Oostenrijksche
N. toegevoegd zouden worden, en dal het aldus
N'ergroote grondgebied den naam zou dragon van
lioninkrijk der Nederlanden : 15 Febr. 1815 werd
dit koninkrijk gesticht, en de souvereine worst verheven tot boning, onder den naam van Willem 1.
Nederlandsehen Leeuw (Orde van den),
cane ridderorde, ingesteld hij in wet van 29 Sept.
1815 ; de honing der Nederlanden is grootineester
der orde, die uit Groot-Kr:Ike!), hommandeurs en
Bidders bestaat ; aan de orde zijn ook Broeders verbonden, die eene jaarlijksche toelage genieten van
200 gulden nit 'srijks schatkist, terwijIbij hun overlijden de !wilt aan hunne weduwen locgekend blijft.
Neder - Oostenrijk, zooveel als Oostenrijk
beneden de Inns.
Nedersticht, zoo werd in vroeger tijd het

bisdom Utrecht genoemd, tcrwijl de prov. Overijsel,
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eeuw tot in de 19e is er een afschuwelijke handel
waarop de Utrechtsche bisschoppen recbt beweerden
gedreven met N., die, verkocht gelijk redeloos Tee,
te hebben, door hen het Oversticht genoemd werd.
Nederweert, ook de Kerkstraat genaamd, meerendeels als slaven naar Amerika vervoerd zijn,
in welk werelddeel tegenwoordig omstreeks 9 mitdorp in Nederl. Limburg. 1 uur gaans benoordooslinen N. aanwezig zijn, bebalve ongeveer 11 millioen
ten Weert ; 580 inw.
NederWetten,fransch Bas-Wetten, bij verkor- kleurlingen, afkomstig door kruising met bet Ethiopische ras. Uit paring van N. met blanken komen
ting Neerwetten, dorp in de Meierij van 's-Bosch, ande Mulatten, van N. met de koperkleurige inlanders
deihalf uur g. benoordoosten Eindhoven ; 130 inw.
van Amerika de Chinos voort ; de zoon van een neNederzale, oude Imam van Netersel.
ger en zulk eene chino is een zambo ; enz.
Ned7jd (Nedschd, Nedjd, Nedjed), cen ten
Negho eilanden, de middelste groep der
deele woest, doch in de dalen vruchtbaar bergaehtig
Aleoeten. Zie ANDREJANOWSCHE.
landschap in het binnenland van Arabie, tusschen
Negombo, d. i. Slangenland, stad ter westLabsa ten 0., Hedzjas ten W., en woestijnen ten N.
trust van Ceylon, 6 a 7 uren gaans benoorden Coen ten Z. De voormalige boofdstad Derreyeh is 1819
lombo; door de Engelschen veroverd 1796.
verwoest door ibraham-Pacha (Zie DERAYEH).
Negrepelisse, stad in 't fransche dept. TarnNeede, of Nede, verkort Nee, dorp in GelderGaronne, aan den Aveyron, 3 a 4 uren gaans beland, 6 uren gaans beoosten Zutphen ; 880 inw.
noordoosten Montauban ; 3400 inw.; eertijds bloeiNeer, dorp in nederl. Limburg, anderhalf nor
end, was N. eene vesting der Hugenoten ; veroverd
gaans benoorden Itoermonde, aan de uitwatering van
1622 door Lodewijk XIII en in brand gestoken.
de Neer in de Maas; 700 inw.; Teed veel in den
Negrepont. Zie NEGROPONTE.
tijd der Beeidstormerij, doch meer nog tusschen
Negroponte, eiland en stad ; de stad werd
1630 en 1650, toen het o. a. 1645 (11 Aug.) door
1470 door de Turken bemachtigd, en 1688 te verde Hessische troepen platgebrand werd.
Neer Andel, n.-brab. dorp. Zie N_EDER-ANDEL. goofs belegerd door de Venetianen. Zie EUBEA en
Neerbosch, dorp in Gelderland, 1 uur gaans CHALCIS 2).
Negros, cen der Philippijnsche eilanden, bebezuidw. Nijmegen ; 930 inw.
zuiden Luzon, is 460 vierk. mijlen groot ; 40,000
Neerloon, n.-brab. dorp. Zie LOON (Neer-).
Neerwinden, fransch Nerwinde, dorp in de zielen.
Negus (d. i. de Groote), Negus negash (de kobelgische prov. Luik, 9 uren gaans benoordw. Luik,
fling der koningen), de te Gondar resideerende koen 6 uren g. bezuidoosten Leuven, is vermaard door
ning der Ethiopiers, had echter door de aanmatiging
de overwinning, door den maarschalk van Luxemder ras (onderkoningen) reeds al zijn gezag verloburg 29 Juli 1693 hier bevochten op Willem III, en
ren, eer de door zijn conflict met de Engelschen
door de nederlaag van Dumouriez 18 Maart 1793.
befaamde keizer Theodorus opgetreden was.
Neethe. Zie NETHE.
Nehavend, stad in Perzie, prov. Irak-Adjemi,
Zie NEPH
Nef
Nefte, egyptische godin, vrouvv van Typhon, 10 mijlen bezuiden Hamadan, vermaard door de
groote overwinning, die de Arabieren op de Perzen
was, even als haar man, eene verdervende of schabevochten anno 638, waardoor het rijk der Sassadende godheid, in alles het tegenovergestelde van
nieden ten val kwam.
Osiris en Isis. De Egyptenaars zagen in haar de
Nehemia, 1) een voornaam Israeliet, als geaarde als tegenbeeld des ileum's — den dorren, onvangene in Perzie, werd daar de schenker en gunvruchtbaren grond van Libye, als tegenbeeld van
steling van Artaxerxes Longimanus, door wien hij
en eindelijk
den vruchtbaren grond van Egypte
vervolgens benoemd word tot stadhouder in Judea,
was N. het zinnebeeld der Zee. Waarschijnlijk ontmet vergunning om de muren van Jeruzalem weder
leenden de Grieken aan deze N. hunnen Neptunus.
op to bouwen. Hij wordt vermeld Ezra 2: 2, en heeft
Negapatam, havenstad in 't britsch 0. I.
zijne loopbaan beschreven in dertien hoofdstukken,
presidentschap Madras, 11 a 12 mijlen bezuiden
die eon afzonderlijk book vormen in het 0. T. —
Pondichery ; 10,000 inw.; gesticht door de Portu2) een der wederopbouwers van den muur van Jerugeezen ; door de Hollanders veroverd 1660; door de
zalem ; Neh. 3 : 16.
Engelschen bemachtigd 1781.
Nehiel, stad in stam Azer ; Jozua 19 : 27.
Negers, in het gewone spraakgebruik de beNehrung, aan de Oostzee de Lange, smalle
naming voor alto votkeren van het Ethiopische ras,
schiereilanden,
die het Frische Haft' en bet Curische
wier kenmerkendste bijzonderheid bestaat in de
Haff v an dee zee scheiden.
zwartheid hunner hu id, onverschillig in welken graad
een wederkeerende uit Babel; Neh. 7:7.
zij die zwartheid hebben. Andere kenmerkende bijNehustan, zoo noemde Hizkia de koperen
zonderheden der N. zijn kroeshaar, een smal en
slang, een door Mozes aan de Israelieten gegeven afingedrukt hoofd, een dikken, platgedrukten, stomgodsbeeld ; II Kon. 18: 4.
pen neus, zeer dikke lippen, en sterk vooruitstekende
Nehustha, moeder van koning Jojachin ; II
breede tanden. Intusschen zijn de eigenlijke N., die
Kon. 24 : 8.
al doze hoedanigheden in den hoogsten graad beNeigebaur (Joh. Dan. Ford.) gob. 24 Juni
zitten, slechts tot eene betrekketijk geringe uitge1783 to Dittmannsdorf in Silezie, bekleedde eerst
strektheid gronds beperkt, nl. tusschen den 13en en
eenige
rechterlijke ambten, was vervolgens een tijd
Gen graad noorderbreedte in Afrika. De N. (in de
bang pruis. consul-generaal to Jassy, on hield daarna
gewone beteekenis des woords) zijn in eon aantal
meestal in Italie verblijf. Van zijne talrijke werken,
groote familien of afdeetingen to splitsen, waarvan
die meerendeels de vruchten zijn van zijne vele reiwij enkele der voornaamste zullen noemen — In
zen, zijn inzonderheid to noemen Handbuch [fir
Middel Afrika : de Ghiolofs (Dhjolofs), Mandingos,
.Reisende in Itatien (3e druk 3 dln. Leipzig 1840) ;
Foelahs of Penis, Ashantijnen (Ashantis), de N. van
Sicilien (2e druk Leipzig 1848) ; Sardinien (2e druk
Haussa of Haoessa, van Boernoe of Bunn, van Congo,
Leipzig 1856) ; Die Sfidslatven (Leipzig 1851):
enz.; in Zuid Afrika : de Hottentotten, de Boschjes
Daciens classischc Alterthiinter (Kronstadt 1851) ;
manner), de Kaffers; in Oost Afrika : de Gallas, de
Die Donauffirstenthiitner (2 dln. Breslau 1854-55).
N. van Monomotapa, enz. Sedert het begin der i6e
—
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Neill

Neill (0'). Zie O'NEILL.
Neipperg (Wilt. Reinhard, mar van), oostenrijksch generaal, geb. 27 Mei 1684, onderscheidde
zich in keizerlijke dienst, werd 1733 veld maarschalk,
doch sloot na de nederlaag van Krotska voorbarig
17.39 den vrede van Belgrado. In 1741 bekleed met
bet opperkommando in Silezie tegen Frederik II,
verloor N. den slag bij Mollwitz. Hij stierf 26 Mei
1774 te \Veenen als president van den hofkrijgsraad. — N. (Adam Albrecht, graaf van), kleinzoon
van den vorige, geb. 8 April 1775, onderscheidde
zich in oostenrijksche dienst in Italie, alsook in de
veldtochten 1809, 1813 en 1814, werd 1814 benoemd tot luit.-generaal-veldmaarschalk en tot opperhofmeester van keizerin Maria Louise, bij wie
hij eenige kinderen verwekte, en die daarna een
morganatisch liuwelijk met hem aanging. Hij stierf
22 Febr. 1829.
Neisse, naam van verscheidene rivieren in
Duitschland, o. a.: 1) Lausitzer-N., in Neder-Silezie,
ontspringt in Bohemen op den Iserkamm, stroomt
door het zuiderdeel van de Saksische Upper-Lausitz,
komt langs Zittau, Gorlitz, Guben, en valt na 23
mijl loop bij Schiedlow in de Oder. — 2) Glatzer-N.,
komt van den kleinen Glatzer Schneeberg, doet dan
Glatz en de stad N. aan, en ontlast zich beneden
Schiirgast in de Oder, na 25 mijlen loop. — 3)
Woedende-N. ontlast zich in de Katzbach.
Neisse, stad en vesting in pruis. Silezie, aan de
Glatzer Neisse, ruim 6 mijlen bezuidw. Oppeln ;
19,000 inw.; in 1741 ingenomen door Frederik II.
Neith, of Neitha, egyptische godin, dochter en
vrouw van Knef en moeder van Fla, worth gewoonlijk ook beschouvvd als de vrouw van Fla en moeder
van Fre. Somwijlen schijnt zij identiek te zijn met
Boeto. Zij werd inzonderheid te Sais vereerd : haar
feest aldaar werd (wegens de groote menigte lampen
die daarbij ontstoken werden) het Lampenfeest genoemd.
Nekeb. Zie ADAM[ NEKEB.
Nekoda, 1) een der Nethinim; Ezra 2: 48;
Neh. 7 : 50. — 2) een voorvader der wedergekeerden uit Babel ; Ezra 2 : 60 ; Neh. 7 : 62.
Neleus, 1) zoon van Neptunus en Tyro, hielp
zijn broeder Pelias den troon overweldigen van Eson,
koning van lolcos. Daarna door Pelias verdreven,
ging N. de stad Pylos in Messenie stichten, en
trouwde met Chloris, bij wien hij 12 zonen (o. a.
Nestor) verwekte. Toen hij zich verstoutte Hercules
te bevechten, werd hij door dien held gedood ; hetzelfde lot ondergingen ook al zijne zonen, Nestor
alleen uitgezonderd. Men vindt N. genoemd als een
der Argonauten. — 2) zoon van Codrus, den laatsten
koning van Athene, en broeder van Medon, zag zich
genoodzaakt het gezag of te staan aan zijnen broeder, en begaf zich aan het hoofd van eene kolonie
Ioniers naar Klein-Azie. Men noemt hem als
stichten van de steden Mileto, Ephesus, Colophon,
Lebedos en Clazomene. — 3) N. van Scepsis, leerling van Theophrastus in de 3e ULM, ontving van
hem de handschriften van Aristoteles, en verborg
die (zegt men) zoo goed, dat ze eerst veel later, ten
tijde van Sylla, teruggevondcn werden door Andronicus van Ilhodits.
Nellore, stad in britsch 0. I., in het oude
Karnatic, 20 mijlen benoordw. Madras en ruim 2
mijlen van de trust van Coromandel; 20,000 inw.;
is de hoofdplaats van het district N. (375 vierk.
mijlen, met 936,000 bewoners).
Nelson (Horatio, viscount), engelsch admiraal,
geb. 29 Sept. 1758 te Burnham-Thorpe in 't graaf-

schap Norfolk, was de zoon van een geestelijke, en
trad op zijn 12e jaar in dienst bij de marine, , vond
bij den aanslag op de spaansche kolonien 1780 het
eerst gelegenheid om zich te onderscheiden, deed
dat vervolgens herhaaldelijk in Noord-Amerika, zoo
ook 1793 tegen Frankrijk, hielp 1794 Corsica veroveren, vernielde 1795 de vijandelijke vloot bij Alessio, droeg als commodore 1797 veel bij tot. de groerte
overwinning van St.-Vincent, werd schout-bij-nacht,
hombardeerde Cadix, verloor bij eenen aanslag tegen
Santa-Cruz op Teneriffe eenen arm, en vernietigde
I 7 Aug. 1798 bij Aboekir do fransche vloot, die Bonaparte naar Egypte gebracht had, voor welk wapenfeit hij. beloond werd met den titel van baron N. van
den Nijl. Na de omverwerping van de Parthenopeische republiek, bracht hij de koninklijke famine
(Ferdinand IV) naar Nape's terug, dock schandvlekte er zijnen .roem door het tenietdoen van de
capitulatie, die de republikeinen met kardinaal Ruffo
hadden gesloten, terwijl hij de voornaamste repuplikeinen aan ,de masten zijner schepen liet ophangen, tot welk schandbedrijf hij zich liet overhalen
door de beruchte lady Hamilton, met welke geesetenlooze vrouw hij eene ontuchtige betrekking aangeknoopt had. Tot admiraal .van de Blauwe vlag benoemd, werd hij 1801 uitgezonden tegen Kopenhagen, en verliet als overwinnaar Denemarken's hoofdstad, doch zag zijnen aanslag op de fransche flotille
van Boulogne mislukken. In 1803 hield hij de fransche vloot gedurende twee jaren geblokeerd in de
haven van Toulon ; en toen zij eindelijk middel had
gevonden om uit te loopen en zich met het spaansche eskader te vereenigen, ging N. die dubbele
scheepsmacht opzoeken, vond Naar op de hoogte
van kaap Trafalgar, en zette toen de kroon op zijnen
roem, door dien gedenkwaardigen zeeslag (21 Oct.
1805), waarin hij eene schitterende overwinning
bevocht, die hij echter betaalde met zijn leven, daar
hij in 't heetst van den strijd door een spaanschen
scherpschutter doodelijk gekwetst werd. Zijn stoffelijk overschot rust, in de Paulskerk te Londen, in
een prachtig praalgraf.
Nemausus, stad in Collie ; titans Nismes.

Nembrod.

Zie

NIMROD.

Nemea, thans Colonna of Tristena, stad in bet
oude Griekenland, in Argolis, beroemd door een
prachtigen Jupiters-tempel, doch meer nog door de
Nemeische spelen, die ingesteld waren door de zeven
tegen Tliebe verhondene vorsten, ter eere van den
jongen Opheltes of Archemorus (zie dat art.), of wel
door Hercules, ter gedachtenis van zijne overwinning
op den Nemeischen-Leeuw, welk diet zich in de nabijheid van N. ophield in eene spelonk. Die spelen,
even als de Olyrnpische in gymnastische en bellettristische wedstrijden bestaande, werden om de 3
of 5 jaren gevierd ; en naar die spelen had de tijdrekening in Argolis plaats.

NemeIsche spelen. Zle NEMEA.
Nemesianus (Marcus Aurelius Opimius),
latijusch dichter. geb. te Carthago in de 3e eenw,
tijdgenoot en in den poetischen wedstrijd overwinnear van keizer Ntnerianus, die vervolgens zijn bescherrnheer en vriend went Beroemd is N. door
drie didactische dichtstukken : Cynegelica (op het
Jagen), Halicutica (op het Visschen), en Naulica (op
de Zeevaart). De fragmenten, die van N.'s werden
tot ons gekomen zijn, zijn opgenornen in Weber's
'Corpus Poetarum Latinorum" (Frankfort 1833), en
in dl. I der , Poetm latini minores" van Lemaire.
Nemesis, godin der wrack en der vergelding,
dochter van Jupiter en Necessitas (de godin van den

649

Neinesins

Nepaul

nooddwang, die een tempo' had te Corinthe), of
wet dochter van Oceanus en den Nacht. De task,
die haar toevertrouwd was, bestond bierin : misdaden te straffen, en opgeblazen hoogmoed ten vat to
brengen. Zij werd afgebeeld gevleugeld, met flambouwen en serpenten. Er waren ook Nemesissen
van minderen rang, die veel overeenkomst hebben
met de Furien.
Nemesius, bisschop van Emesa in Syrie, in
de 5e eeuw bekend alsschrijver van eene verhandeling De natura hominis (nieuwe editie van C. G.
Matthai, Halle 1802).
Nemetacum, of Nemetocenna, stad in belg.
Ga'lie; thans Arras.
Nemeten, yolk in Galli& in Germanica la, tusschen de Vangionen ten N. en de Tribocken ten Z.;
hunne hoofdstad was Noviomagus of Netneles (thans
Spiers).
Nemeth, hongaarsch vvoord, dat .Duitsch" beteekent, komt veel als aanvangswoord in geogr. namen voor, die men te zocken heeft op het woord
dat op Nemeth volgt.

dat van Metz (1553), in Vlaanderen, in Italie, en in
de twee godsdienstoorlogen in Frankrijk (1562-63
en 1567). Vervolgens stil levende in zijn hertogdom
Genevois, stierf hij 1585 te Annecy. — N. (Hendrik I van Savoje, markies van St.-Sorlin, later hertog
van), tweede zoon van den vorige, werd 1591 gouverneur van Dauphine voor de Ligueurs, koos 1594
de zijde van Hendrik IV, en onderscheidde zich bij
't beleg van Amiens (1597). Hij trouwde de eenige
dochter van den hertog van Aumale (1618), en
stierf 1632.
Nemrod. Zie NIMROD.
een man nit den slam Ruben ;
Nemuel,
Num. 26 : 9. — 2) een der zonen van Simeon,
wcrd de stamvader der Nemvelieten ; Num. 26 : 12;
I Chron. 4 : 24.
Nenagh, stad in Ierland, graafsch. Tipperary,
9 uren gaans benoordoosten Limerick ; 6000 inw.
Nena — Sahib, ook Nana-Sahib, eigenlijk
Dandy-Pant, geb. 1825, zoon van een Brahmine in
Decan, en aangenomen zoon van Basji-Bao, den
laatsten peshwa (peisjwa) der Mahratten, werd na
Rao's dood (1851) door de Engelschen niet erkend
als diens wettigen erfgenaam. Deswege zette N.
eenen ingekankerden haat tegen de Engelschen,
aanvaardde na de uitbarsting van den grooten Indischen opstand 1857 het bevel over de in opstand
zijnde seapoys (cipayen) van Cawnpore, beging 27
Juni tijgerachtige wreedheden op de Europeanen
aldaar, bood vervolgens in verscheidene gevechten
den hardnekkigsten tegenstand aan de britsche vvapenen, doch moest eindelijk, toen de opstand geheel bedwongen was, zijn behond zoeken in de vlucht.
Neocles, een epicurist. Zie ARISTOBULUS
Neograd, hong. Nograd, comitaat in Hongarije, ruim 80 vierk. mijlen groot, bevolkt met
182,000 zielen; hoofdplaats Balassa-Gyarmath. In
dit comitaat, 11 uren gaans benoorden Pestb, het
vlek N. met 1500 inw.,a eertijds :eene gewichtige
plaats door hare bergvesting, die 1685vernield werd.
Neomagum, lat. naam van Nijmegen.
Neomagus. Zie NoviomAGUS.
Neomenia, bet Nieuwemaansfeest, een feest
1) bij de Egyptenarcn, hoofdzakelijk plechtstatige
processie met het heilige dier, dat aan de nieuwe
maand gewijd was; 2) hij de Grieken, offeranden
aan at de goden, vooral aan Apollo, daarna openbare
spelen ; de dag werd besloten met gerneenschappelijke maaltijden (.syssities).
Neoptolemus, koning van Epirus, zoon van
Achilles; zie PYRRHUS. - N. I (of II, indien men
Achilles' zoon medetelt), beklom den troon van Epirus met Arymbas in 861 v. Chr.; hij is de vader van
de befavide Olympias. — N. II (of III), usurpeerde den troon van Epirus gedurende de afwezigheid van Pyrrhus den Groote, die hem 295 v,
Chr. ter dood liet brengen.
Neopumock. Zie NEPOMUK.
Neorama, bij sommige schrijvers Constantinopel.
Neostadium, zooveel als Nieuwe stad ; zie

Nemetocenna. Zie NEMETACUM.
Nemirow, vlek in 't russ. gouvt. Bialystock,
aan den Bug, 9 a 10 uren gaans beznidoosten Drohitsjin ; 4000 inw.; van Juni tot Juli 1737 congres
tusschen de Russen en Oostenrijkers eener-, en de
Turken andererzijds.
Nemosus, ook genaamd Memel= en Angustonemetum, stad in Gallie ; thans Clermont-Ferrand.
Nemours, 1) middeteeuwsch lat. Nemus of
Nemorosum, stad in 't fransche dept. Seine-Marne,
vijfdhalf uur gaans bezuiden Fontainebleau; 3000
inw.; mid kasteel; geboorteplaats van den dichter
Francois d'Aubignac. Het ontstaan van N. ktimt niet
hooger op dan tot de 12e eenw. Het was aanvankelijk sleeks eene heerlijkheid, die 1276 in het bezit
van Filips den Stoute kwam. Karel VI verhief het,
(1404) tot een hertogdom, en stond het of aan Karel den Edele, koning van Navarre. In 1425 keerde
bet hertogdom aan de kroon terug, en werd 1461
door Lodewijk XI aan Jacques d'Armagnac afgestaan, bij Wiens dood Lodewijk XI het lerugnam
(1477). Lodewijk, zoon van Jacques d'Armagnac,
werd weder in 't bezit van 't hertogdom N. gesteld,
doch na zijn dood (1503) gaf Lodewijk XII het
(1507) sari zijnen neef Gaston van Foix (in ruil voor
bet graafschap Narbonne) ; doch toen deze 5 jaren
later te Ravenna gesneuveld was, schonk Frans I het
hertogdom N. aan Julianus van Medicis, den echtgenoot van zijne tante Philiberta van Savoje (1515).
Zoo kwam N. in het huis van Savoje, welke familie
het gedurende anderhalve eeuw bezeten heeft. Eindelijk, toen Lodewijk XIV er meester van geworden
was, schonk deze het (1666) aan zijnen broeder,
Filips van Orleans, vviens nakonielingschap in 't bezit is gebleven tot 1789. De Lite! van hertog vna N.
werd vervolgens gedragen door den tweeden zoon
van Lodewijk Filips. Merkwaardig is de stad N. door
het zoogenaamde Edict van Nemours, zijnde de schikking, die hier 7 Juli 1585 werd getroffen tusschen
Hendrik III en de Ligue.
Nemours, 2) stad in Algerie. Zie het art.
DJEMA-GHAZOUAT.
Nemours (hertogen van) : N. (Gaston de
Foix, hertog van), zie Foix. — N. (Jacobus van
Savoje, hertog ran Genevois en), zoon van Filips
van Savoje en Charlotte van Orleans-Longueville,
neef van hertog Karel III van Savoje en van de mocder van Frans I, werd geb. 1531 in Champagne; onderscheidde zich bij 't beleg van Lens (1552), bij

NEUSTADT.

Nepaul, Nepal, Neypal, koninkrijk ten noorden van Hindoslan, waarin bet menigmaal begrepen
wordt, ligt op de zuidwesthelling van de hoogste
sneeuvvbergen-keten van den Himalaja, heeftBritschIndie en Oude (Andh) ten W. en Z., Sikkim ten
0., en Tibet ten N.: het is een moeilijk toegankelijk
bergland, groot 2580 vierk. mijlen, bevolkt met '2
millioen menschen, die meerendeels het Boeddhismus belijden, doch in verscbillende volkeren te
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Neper

splitsen zijn (Hindoes, Dhenwars, Manzjis, Bhoetias,
Parbottis of in de gebergten wonende boeren, enz.)
De hoofdstad is Katniandoe (Khatmandu, Catniandoo). De tegenwoordig regeerende dynastie in N.
werd 1768 gesticht door den radzja van Gorkha,
het opperhoofd van een krijgszuchtigen stam in liet
westgedeelte van N. Bij het einde van den oorlog
van 1814-16 werden door de'Gorkhas (Ghoorkas)
aan de Eiwelsch6n afgestaan'al de landen tusschen
de rivieren bSutledzj terwiji zij (de Gorkhas)
tevens het. grondgebied van den radzja van Sikkim
ontruimden.
Neper, uitvinder der logarithmen. Zie NAPIER.
Nepetum, of Nepete, thans Nepi, stad in het
zuiden van Etrurie, tusschen Veji en Falerii, ontstond uit eene romeinsche kolonie (vandaar de naam
Colonia Nepensis). Door Totila, koning der OostGothen, bemachtigd, werd N. door Narses, den veldbeer van Justinianus, heroverd.
Nepheg, I) kleinzoon van Kehath; Exod. 6:20.
— 2) zoon van David ; II Sam. 5 : 15; I Chron. 3: 7 ;
14 : 6.
Nephele, godin der wolken. Zie ATHAMAS.
Nephtali. Zie NAPHTALI.
Nephtalitisehe Hunnen. Zie HuNNEN.
Nephte, of Nephtys. Zie NEFTE.
Nephtoah, eene bron in stam Juda; Jozua
15: 9; 18:15.
Nephtys, egypt. godin. Zie NEFTE.
Nephusim, vermeld Ezra 2 : 50 ; Neh. 7 : 52.
Nepi, het oude .Nepete, stad in Italie, 10 a 11
uren gaans benoordw. Rome; 2000 inw.
Nepomucene (Jean), fransche naamsvorm
voor Nepomuck.
Nepomuck, vlek in Bohemen, 5 a 6 uren
gaans benoordoosten Klattau ; 1700 inw.; geboorteplaats van JOhannes Nepoinuck den heilige.
Nepomuck(Johannes), boh. Joh. Nepomucky,
eigenlijk Joh. Weiflin geheeten, clod' N. genaamd
omdat hij te Nepomuck geboren is (in 1320), werd
kanunnik van Praag en biechtvader van keizerin
Johanna, de vrouw van keizer Wenceslas, die, twijfelende aan de Ithwelijkstrouw zijuer gemalin,
van N. verlangde te weten wat Johanna hem in de
biecht geopenbaard had. Toen N. weigerde de gebeimen der biecht te verraden, liet Wenceslas hem
op de pijnbank .brengen; en Coen dit niet hielp,
werd N. 21 Maart 1383 in de Moldau geworpen en
verdronken. Door geheel Bohemen vereerd als martelaar, werd N. door Benedictus XIllgecationiseerd ;
kerkel. gedenkdag 16 Mei. Ilij is de bescherinheilige
van Bohemen.
Nepos (Cornelius), lat. gesehiedschrijver. Zie
C ORNELIUS NEPOS.

Nepos, bisschop van Arsinoitis in Egypte in de
3e eeuw, werd bet hoofd van de secte der naar hem
genoemde Nepolianen, die de letterlijke vervulling
verwachten van al de profetien der Openbaringen
va n Johannes.
Nepos (Flavius Julius), keizer van het Westersch-rom. rijk (473-475), werd als keizer uitgeroepen na Glycerius, lien hij overwonnen had,
doch vervolgens verslagen door den patricier Orestes, die zijnen eigen zoon Augustulus op den troon
plaatste. Daarop nam N. de wijk naar Dalmatie (zijn
geboorteland), waar hij zich nog 4 jaren staande
hield, doch eindelijk door handlangers van Glycerius
vermoord werd. In zijne kortstondige regeering had
hij Auvergne afgestaan aan den westgothischeu koning Eurik.

ii.epotianen, secte. Zie 14 regels liooger.

Nergal
NepOtianus (Flavius Popilius), neef van Constantijn en consul* in 336, werd keizer 350, overwon
Anicetus, den pretoriaanschen prefect 'van Magnentins, doch werd door Marcellinus, een anderen veldheer van den usurpator, zelf verslagen en ter dood
gebracht. Het keizerschap van N. had slechts 23
dagen geduurd.
Neptunus, bij de Grieken Poseidon, god der
zee, zoon van Saturnus en Rhea, broeder van Jupiter, Pluto en Juno, had tot vrouw Amphitrite. Hij
!weft zijn paleis in de diepte van den Oceaan, rijdt
met zijne paarden over de Laren, en houdt met zijn
element de aarde bijeen ; de drietand is het zinnebeeld van zijne macht. Om door Ceres bemind te
worden, nam N. de gedaante van een paard aan; om
Theophania te verleiden, koos hij 'de gedaante van
een ram; om Tyro te kunnen bezwangeren, nam hij
de gedaante aan van den door Naar bemind wordenden riviergod Enipciis. Als zonen van N. worden
o. a. geuoemd : Pelias en Neleiis, Phorcus en Polyphemus, Otus en Ephialtes, Beeotus en Hellen.
Nequinum, naam van Narnia, stad in Umbrie.
Ner, rivier in Polen, valt beneden Chelmo in de
Warthe, staat door een kanaal in gemeenschap met
de Bzoera, en maakt zoodoende de scheepvaart tusschen Oder en Weichsel mogelijk.
Ner, 1) corn van Saul; I Sam. 14 : 50, 51 ;
26 : 5, 14 ; 11 Sam. 2 : 8, 12; 3 : 23, 25, 28, 37;
I Kon. 2 : 5, 32; I Chron. 26 : 28. — 2) grootvader
van Saul ; I Chron. 8 : 33 ; 9 : 36, 39.
Neva, lat. Nars, rivier in Italie, ontspringt op
den Monte-Sebilla, loopt eerst zuid-, dan westwaarts,
komt langs Terni en langs Narni, neemt den Velino
en den Corno in zich op, en valt, na 12 a 13 mijlen
loop, bij Orte in den Tiber.
Nerac, stad in 't fransche dept. Lot-Garonne,
aim de Baize, 6 uren gaans bezuidw. Agen ; 7300
inw.; gothisch kasteel, de voormalige residentie der
koningen van Navarre. Ofschoon destijds in Condomois gelegen, was N. de hoofdstad van het hertogdom Albret. Op hare reis hield Catharina de Mediets er (1579) couferentien met den koning van
Navarre (Hendrik IV), die het tractaat van Fleix
ten gevolge hadden, waarbij het vredesverdrag van
Poitiers aangevuld werd doordien aan de Hugenoten 12 steden als veilige wijkplaatsen werden toegestaan. In opstand gekomen, werd N. (1621) aan de
Hugenoten ontweldigd door II. de Mayenne.
Nerbedda, eng. Nerbudda, sanskrit Narmada,
de oude Narmadus, heette ook Binda (zie dat art.),
rivier in Voor-Indic, ontspringt in het hoogland van
Gondwana, besproeit de provv. Gondwana, Kandeisj,
Malwa, Guzerat, ontvangt de wateren der rivv. Tawa,
Bam, Koende, enz., en ontlast zich, na 160 mijlen
loop, in het presidentschap Madras in de Golf van
Cambay, 11 a 12 uren gaans bewesten Baroach.
Nereleden, zeenimfen, dochters van Nereus
en Doris, waren 50 in getal. Ze worden afgebeeld
als jong en schoon, gegroepeerd rondom Amphitrite,
omringd door Tritonen, en getooid met zeegras en
schelpen.
Neretis, een der eerste Christenen; Rom. 16:15.
Nereus, een zeegod, die bij zijne gemalin Doris
50 dockers verwekte (zie NEREiEDEN) ; hij bewoonde de Egeische Zee ; door hem kwam Hercules
in den twin der Ilesperieden.
Nergal, eon afgod der Assyriers; II Kon.17 :30.
"Nergal, twee der vorsten, die onderhoorig waren aan den honing van Babel, nl. Nergal-Sarezer

liab-Mag CO Nergal-Sarezer Samgar-Nebu; Jerem.
59 : 3, 13.

Nerthus
Neri, een in Jezus' geslachtregister; Lucas 3:27.
Neri (Philippus van), heilige, geb. te Florence
1515, stichtte 1567 de Congregatie van het Oratorim in Italie, werd daarvan superieur-generaal, en
stied 1595; kerkel. gedenkdag 26 Mei. Hij werd
1622 gecanoniseerd, en is de beschermheilige van
Napels.
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wulpsche vrouwen, en verwijderde Agrippina van
het hof; en op hare hedreiging, dat zij den jongen
Britannicus op den troon zou doen plaatsen, liet N.

zoo noemden de ouden Noorwegen.
of Nerias, de vader van Baruch.; Jerem.
32:12, 16; 36:4, 8, 14, 32; 43:3, 6; 45:1.
Neris, of Ndris-les-Rains, het oude Aquir Nerce,
vlek in 't fransche dept. Allier, derdhalf nor gaans
bezuidoosten Montlueon ; 1200 inw.; warnie bronnen ; oudtijds gewichtig, werd verwoest onder Constans II, onder Clovis, en door de Noormannen.
Nerita, eilandje in de Middellandsche Zee. Zie
FERDINANDEA.
Nerja, stad in Spanje, 11 uren gaans beoosten
Malaga, aan de uitwatering van 't riviertje N. in de
Middell. Zee; 5000 inw.
Nero (C. Claudius), romeinsch veldheer, diende
216 v. Chr. onder Marcellus, werd 214 pretor, 207
consul; zijn ambtgenoot in het consulaat was Livius
Salinator, zijn gezworen vijand : doch beiden besloten hunoc persoonlijke vijandschap ter zijde te stellen, en krachtig sarnen to werken om Hannibal nit
Italie te verdrijven. Na vele nietsbeslissende gevechten in Bruttium en Lucanie, wist N. door een behendiglijk volbrachten marsch zijne legermacht te vereenigen met die van zijnen ambtgenoot, en no overvielen zij op de oevers van den Metaurtis de hulptroepen, waarmede Hasdrubal in aantocht was OM
het leger van zijnen, broeder Hannibal to versterken.
Na Hasdrubal's nederlaag en dood keerde N. in allerijl naar Lucanie tern, liet daar het afgehouwen
hoofd van Hasdrubal in de carthaagsclie verschansingen werpen, om Hannibal te overtuigen dat alle
hoop voor hem veelor Zes jaren later werd
N. censor.
esste man van Livia (die
Nero (Tib.
later de vrouw van A . -4.stus wen]) en vader van
Tiberius, diende als c.:.stor onder Cesar (47 v.
Chr.) ; doch na des dictators dood verklaarde hij
zich voor Brutus en Cassius, en screed tegen Octavius. Genoodzaakt om naar Sicilie te vluchten, liet
hij zich van de republikeinsche partij aftroonen.
Toen keerde hij naar Rome terug, waar hij zijne
vrouw, die op dat oogenblik zwanger was van Drusus, afstond aan Octavius, door wien Drusus en ook
diens broeder Tiberius geadopteerd werden. Eenige
jaren later stierf N.
Nero (Lucius Domitius, na de adoptie Claudius
Drums), romeinsch keizer, geb. 37 na Chr. te Autium, was con zoon van Domitius JEnobarbus en
Agrippina (de dochter van Germanicus). Weduwe
geworden, tronwde Agrippina met keizer Claudius,
en hoewel deze reeds een zoon had (Britannicus)
wist Agrippina het zoo ver te brengen, dat haar
zoon geadopteerd en tot troonopvolger benoemd
werd, met voorbijgang van den wettigen kroonprins;
men gaf hem Octavia, de docker van Claudius, tot
vrouw. De leermeesters van N. waren Burrhus en
Seneca. Bij den dood van Claudius werd hij in 't
jaar 54 als keizer erkend, dank zij 't gekuip van
zijne moeder. In den aanvang zijner regecring was
hij zeer zachtzinnig, en liet het bewind nagenoeg
geheel aan zijne moeder over. Doch het duurde niet
lang, of hij begon zich berucht te maken door wreed-

dien prins. vermoorden (55). Eenigen tijd daarna
veinsde hij, zich met Agrippina te verzoenen., en liet
de noodige maatregelen nemen om haar, bij gelegenheid van eene spelevaart, te doen omkomen in zee;
en toen dit snoode opzet mislukte, zond hij eenige
huurlingen af, die zijne moeder op gewelddadige
wijze van kant maakten (59). Eindelijk geheel en
al vrij om te doen en te laten wat hij verkoos, ontbood hij hansworsten en pantomimisten, nun persoonlijk deel aan hunne spelen, vertoonde zich als
wagenmenner in den circus, trad als danser en als
fluitspeler op ten tooneele, en schaamde zich niet,
in het openbaar de liederlijkste losbandigheden te
bedrijven. Reeds spoedig verstiet hij zijne gemalin
Octavia, die hij kort daarna ter dood liet brengen,
nadat hij in hare plaats had gekozen de schoone
Poppea, die echter reeds spoedig stierf, ten gevolge
van een schop, haar door haren keizerlijken gemaal
toegediend. De gril kwam bij N. op, dat hij den
brand van Troje wel had willen zien; om zich nu
eenigszins een idee daarvan te kunnen vormen, liet
hij Rome in brand steken (anno 64), zoodat het
grootste gedeelte der stad eene prooi der vlammen
werd. Doch vreezende dat deze keizerlijke aardigheld te veel gemor tegen hem ver•ekken zou, wierp
hij de schuld van dien brand op de Christenen, en
vond zoodoende eene uitmuntende gelegenbeid, om
eene ontelbare menigte menschen te doen doodmartelen. Wel werd er anno 65 eene samenzwering tegen hem gesmeed door Piso ; doch het komplot werd ontdekt : en Piso, N.'s leermeester Seneca,
de dichter Lucanus en een aantal anderen ondergingen deswege de doodstraf. No ondernam N. eene
kunstreis naar Griekenland (66), om zich daar te
doen bewonderen als musicus en als dichter, en hij
keerde terug met 1800 eerekronen. Kort na N.'s Lerugkornst stak Vindex de vaan van den opstand tegen
hem op in Gallie (67) ; dock deze opstand werd beteugeld. Gelukkiger was Galba in Spanje (68) ; deze
werd door de pretorianen als keizer uitgeroepen, en
de senaat van Rome verklaarde N. tot vijand des
rijks. Gebannen en radeloos, vluchtte hij in eene
grot, en trachtte zich met een dolk dood te steken;
doch hij had er de kracht niet toe, zoodat zijn geheimschrijver, Epaphrodites, de noodige vastheid moest
geven aan zijne bevende hand. Door dezen zelfmoord
van N. (11 Juni 68) stierf de laatste uit het geslacht
der Cesars. Onder Vespasianus wierp zich een
eerzuchtige uit Armenie op, zich uitgevende voor
Nero ; doch de onlusten, door dezen bedrieger in
het oosten verwekt, waren even kort van duur als
luttel van beteekenis.
Neroberg, of Ersberg, een berg bij Wiesbaden, op welks hoogste punt een koepel, waar men
een heerlijk vergezicht heeft ; lets lager sedert 1855
eene russisch-grieksche kapel.
Neronde, vlek in 't fransche dept. Loire, 6 a
7 uren gaans bezuidoosten Roanne: 1500 inw.; geboorteplaats van pater Cotton (cene Jczniet), biechtvader van Hendrik IV en van Lodcwijk XIII.
Nerondes, vlek in 't fransche dept. Cher, 10
uren gaans benoordoosten St.-Amand ; 1600 inw.
Neronia. Zie ARTAXATA.
Neronias. Zie IRENOPOLIS.
Nerowitza. Zie ALIPHERA.
Nerthus, veelal verkeerdelijk Hertha genoemd,
werd bij vele stammen der oude Germanen vereerd

heden en losbandigheden. Hij omringde zich van

als zegen en vrede brengende godin der aarde.

Nerias. Zie NERIJA.
Neriglissor, kon. van Babel. Zie BABYLONli,j .

Nerigon,
Nerija,
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Nertsjissk

Nestrik

Nertsjinsk, stad in Oost-Siberia, in 't russ.
gouvt. Irkoetsk, aan de uitwatering van de Nertsja in
de Sjilka ; 6000 inw.; vesting, waardoor de grens
van China beheerscht wordt. Omstr. 40 mijlen van
N. de vermaarde lood-, zilver- en goudmijnen,
waarin over de 4000 menschen (meerendeels ballingen) werken.
Nertobriga, twee steden in Hispania : 1) in
Bffltica, dezelfde als Valeria ; thans Valera-la-Vieja.
2) in Tarraconensis, bij de Celtiberen ; thans Frejenal.
Nerva, (Marcus Coccejus), romeinsch keizer,
geb. omstr. het jaar 25 na Chr. te Narni, was de
zoon van een rechtsgeleerde, die openbare lessen
gaf en wiens leerlingen zich Coccejanen noemden.
Hij werd als keizer uitgeroepen in 96, na Domitiaan,
en regeerde tot 98. Zijne regeering, een tegenbeeld
van die zijns voorgangers, kenmerkte zich door
wijsheid en recht.schapenheid ; doch bij zijne hooge
jaren voelende, dat hij niet op den duur opgewassen
zou zijn tegen de aanmatigingen der pretorianen,
adopteerde hij kort voor zijnen (27 Jan. 98 plaats
grijpenden) dood Trajanus, die hem opvolgde.
Nervi, vlek in Piemont, aan de Golf van Genua,
2 uren pans bezuidoosten Genua; 4500 inw.
Nervicanus tractus, het Britsche Karma!,
of bet oostgedeeite daarvan, werd dus genoemd,
omdat het de kusten van het land der Nerviers bespoelde. Men noemde het ook Armoricanus tractus.
Nerviers, lat. Nervii, yolk in Gallie, in Belgica
2a, in het noorden, tusschen de Menapiers en Atre-

Nestor, de laatste der twaalf zonen van Nelefts (koning van Pylos) en Chloris, was de eenige
van zijne gansche familie, die door Hercules gespaard
werd, en erfde toen zijns vaders rijk. Hij was tegenwoordig bij den strijd der Lapithen en Centauren,
nam als aanvoerder der Pyliers en Messeniers met
90 schepen deel aan het beleg van Troje, waar hij
het verdriet had zijnen zoon Antilochus te verliezen. Dat N. toen hoog bejaard was blijkt uit de
woorden van Homerus, )(IA N. drie menschenlevens
doorleefd had"; ook wordt N. door de dichters geroernd om zijne wijsheid en welsprekendheid.
Nestor, de vader der geschiedkunde in Rusland, geb. omstr. 1056, monnik in 't petsjerische
klooster te Kiew, gest.: omstr. 1116, schreef in de
Slawische Kerke-taal eene voor de geschiedenis van
het Noorden hoogstbelangrijke Kronijk, die van 862
tot 1146 loopt, doch door verschillende andere bewerkers is voortgezet tot 1203. Van de editien dezer gewichtige bron voor de vroegste geschiedenis
der Slawen verdienen vooral melding die van Pogodin (Petersburg 1841) en van Miklosich (Weenen
1860). In 't Duitsch vertaald en gecommentarieerd
is deze Kronijk door Schlozer, getiteld Russische
Annalen (5 dln. Gottingen 1802-9).
Nestorianen, de aanhangers van de leer, dat

baten ten W., de Morijnen ten 0., de Veromanduers
en Remers (Remi) ten Z., langs de kusten van den
Nervicanus tractus; hunne voornaamste steden waren : Cameracum (Kamerijk), Turnacum (Doornik)
en Bagacurn (Bavay). Het land der N. bevatte gedeeltelijk het tegenwoordige Vlaanderen, Henegoirwen en Cambresis.
Nerwaris, een yolk in Nepaul, maakt de kern
der bevolking aldaar uit.

Nerwinde. Zie NEERWINDEN.

Nes (Aart van), nederl. zeeheld, 1653 kapitein
onder Tromp, 1662 schout-bij-nacht onder De Ruiter, 1665 vice-admiraal, 1666 als admiraal in den
Vierdaagschen zeeslag, 't laatst vermeld als roemrijk
medestrijder in den slar, bij Kijkduin (21 Aug.1673).
nl. : 1) op het eiland
'
Nes, drie frieschedorpen,
Ameland, 1 mijl benoordoosten Holwerd ; 5 a 600
inw.; in 't laatst der 18e eeuw ruim 800, waaronder
een 80-tal koopvaardij-kapiteins ; bij den watervloed
Februari 1825 liep N. geheel onder. — 2) in de
grietenij West-Dongeradeel, 3 uren gaans benoordoosten Holwerd ; 300 inw. — 3) in grietenij Utingeradeel, 3 uren g. benoorden Heerenveen ; 160 inw.
Nesactum, thans Castel-Vecchio, stad in het
oude Italie (in Istria), aan de Arsia (thans Arsa),
werd 221 v. Chr. door de Romeinen veroverd.
Nesle, stad in 't fransche dept. Somme, 5 uren
gaans bezuiden Peronne ; 1700 inw.
Nesse, voormalig dorp in 't noordoosten der
prov. Groningen, werd gedeeltelijk door den Dollart
verzwolgen bij den vloed van 1277 ; het gedeelte,
dat staan bleef, was echter door dien vloed van
Groningerland gescheiden, en bestond gedurende
eenige eeuwen als een cilandje bij Emden, doch
werd door aanslibbing eindelijk met den vasten grond
van Emden vcreenigd onder den naam van Nesserland.
Nessus, een centaur, werd door Hercules gedood. Zie DEJANTRA.
Nessus, rivier. Zie NESTUS.
Nesterik, of Nestr ik , dorp. Zie N—IFTRIK.

de twee naturen in Christus niet met elkander vereenzelvigd, maar elk afzonderlijk bestaan hebben,
zoodat dan ook Maria, ofschoon moeder van den
mensch Christus, geenszins den godmensch Christus
gebaard had. Deze leer werd het eerst geopperd door
Theodorus van Mopsuestia, maar vooral omstr. 428
verbreid door Nestorius (zie dat art.), wiens naam
er aan gegeven werd (Nestorianismus), doch werd
door bet concilie van Ephesus (431), en later nog
door twee concilien (451, 553) veroordeeld. In de
hierover tusschen Antiochie en Alexandria gerezene
twisters (Nestoriaansche tivisten) namen leeraars
der theologische school te Edessa (en onder hen
Thomas Barsumas) de vlucht naar Perzie,en stichtten daar 489 de Kerk der Chaldeesche Christenen,
in Oost-India genaamd Thomas-Christenen, welke
Kerk den bisschop van Seleucia en Ctesiphon als
hatholikos of Jacelich vereerde, en zich uitbreidde
naar Oost-Indie en Arable. In 1551 gelukte het, een
gedeelte der Chaldeesche Christenen aan den Pauselijken Stoel te onderwerpen ; deze Geiinieerde N.
(omstr. 90,000 zielen) nemen de 7 sacramenten
aan, doch houden vast aan hun dogma der twee
naturen, verwerpen dus de wonderleer der Onbevlehte Ontvangenis, en hebben ook nog altijd den
Griekschen ritus. De Niet-geiinieerde 'N. (omstr.
70,000 zielen) hebben 3 sacramenten (doop, avondmaal en priesterwijding), en hunne geestelijken mogen in het huwelijk treden. De Nestoriaansche
nzonniken ennonnen volgen den repel vanSt.-Antonius.
Nestorius, stichter der Nestoriaansche Kerk,
geb. te Germanica in Syria, eerst monnik en presbyter te Antiochie, werd 428 door Theodosius den
Jonge benoemd tot patriarch van Constantinopel,
vervolgde de Arianen en Novatianen, doch predikte
eene nieuwe leer (zie NESTORIANEN), die, na reeds
door het nationaat concilie van Alexandria veroordeeld te zijn (430), hetzelfde lot onderging op het
algemeen concilie van Ephesus, waarbij N. tevens
werd afgezet (431), en gebannen; hij stierf omstr.
440 in eene oasis der woestijn van Libya.
Nestus, of Nessus, rivier in Thracie, ontspringende op den Rhodoxa, en zich ontlastende in de
Egeisehe Zee.
Nestrik, dorp. Zie NIFTRIR.

Netersel
Netersel, dorp in Noord-Braband, derdhalf
uur gaans bezuidw. Oirschot ; 300 inw.
Nethaneel, in het 0. T. tier verschillende

personen van dien naam ; Num. 1 : 8 ; 2 : 5 ; 7 : 18,
23; 10:15; IChron. 2:14; 15 :24; 24:6;26:4;
II Chron. 17 : 7; 35 : 9 ; Ezra 10 : 22 ; Neh. 12 :
21, 36.
Nethania, in het 0. T. vijf verschillende personen van dien naam ; II Kon. 25 : 23, 25 ; 1 Chron.
25 : 2, 12 ; II Chron. 17 : 8; Jerem. 36 : 14 ; 40 : 8,
14, 15; 41 :1, 2, 6, 7, 9,10-18.
Nethe, of Neethe, twee rivieren in Belgie, nl.:
1) de Groote N. ontspringt in Limburg, en 2) de
Kleine N. ontspringt in Noord-Braband ; ze vereenigen zich in de belg. prov. Antwerpen, bij Lierre,
en ontlasten zich in de Rupel bij Rumpst, na eenen
loop van 4 uren gaans sedert hare vereeniging. Die
twee rivieren gaven 1801 Karen naam aan een departement van bet toenmalige Frankrijk (ddpartement des Deux-Nethes), gevormd uit een gedeelte
van Nd.-Braband, van 't markgraafschap Antwerpen
en van de heerlijkh. Mechelen ; dit dept., ingedeeld
in 4 arrondissementen (Mechelen, Turnhout, Breda,
Antwerpen) had tot hoofdpl. de stad Antwerpen.
Nethinim, bij de Joden, na de terugkomst
nit de babyl. ballingschap, de min de Levieten toegevoegde ondergeschikte helpers in de tempeldienst;
in 't 0. T. vermeld I Chron. 9 : 2 ; Ezra 2 : 43, 58,
70; 7 : 7, 24; 8 : 17, 20 ; Neh. 3 : 26, 31; 7 : 46,
60, 73; 10:28; 11 : 3, 21.
Nethou, Pic de N., de hoogste bergpiek der
Pyreneen, en in 't bijzonder van het Maladetta-gebergte ; is 10,722 vt. hong.
Netopha, de stamvader van bet naar hem genoemde israel. geslacht der Netophatieten; 11 Sam.
23 : 28, 29 ; II Kon. 25 : 23 ; I Chron. 2 : 54; 9:16;
11 :30; 27:13, 15; Ezra 2 :22; Neh. 7: 26; 12 :
28 ; Jerem. 40 : 8.
Netterden, dorp in Gelderland, 4 uur bezuidoost. 's-Heerenberg, aan de pruis. grenzen ; 380 mw.
Nettuno, 't oude Cano, de haven van Antium,
havenstad in Italie, aan de Tyrrheensche Zee, 7 a 8
mijlen bezuidoosten Rome ; 5000 inw.
Neuburg, 1) stad in Beieren, aan den Donau,
6 mijlen ten N. N. 0. van Augsburg; 8300 inw.;
was sedert 1503 hoofdstad van het toen zelfstandige prinsdom Neuburg-Pfaltz, dat 1799 weder
aan Beieren kwam. — 2) marktvlek in Beieren, aan
de Inn, district Passau ; 1000 inw. — 3) dorp in
Rijnbeieren, aan de uitwatering van de Lauter in den
Rijn; 1600 inw. — 4) zie KLOSTERNEUBURG.
Neuchatel. Zie NEUFCHATEL.
Neudamm, stad in Pruisen, prov. Brandenburg, 11 a 12 uren gaans ten N. N. 0. van Frankfort ; 3400 inw.
Neudorf, duitsche naam der hong. stad Iglo.
Neuenburg, 1) stad en kanton van Zwitserland ; zie NEUFCHATEL. - 2) verscheidene duitsche
steden, waarvan de voornaamste : N., poolsch Nowe,
3 a 4 uren gaans bezuidw. Marienwerder, aan de
Weichsel; 3700 inw.
Neuencamp, dorp op eene in den Bodden
vooruitstekende landtong van het eiland Rugen, ligt
I uur gaans van Putbus; 18 Sept. 1678 landde te
N. de Groote Keurvorst, ow de Zweden te verdrijven,

Neuengamm, een der Vierlande van Ham-

burg. Zie KHICHWERDER.

Neufahrwasser, dorp met 1800 inw. in

West-Pruisen, aan de uitwatering van den west-arm
der Weichsel, circa 2 uren gaans benoorden Dantzig,
waarvan het de haven is.
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Neufchateau,1) stad in 't fransche dept. der
Vogesen, aan den Mouzon, ruim 8 mijlen benoordw.
Epinal; 3800 inw. — 2) stad in 't Luxemburgsche,
7 mijlen beoosten Mezieres; 1500 inw.
Neufehtttel, 1) dorp in Frankrijk, dept. Aisne,
ruim 8 uren gaans hezuidoosten Laon ; 700 inw.
2) N.-en-Bray, oudtijds Driencourt genaamd, welke
naam in de 12e eeuw in N. werd veranderd door
Hendrik I, koning van Engeland, die er een kasteel
liet bouwen. Eertijds eene vesting (die 1596 ontmanteld werd), was dit N. de hoofdstad van het
landschap Bray; vermaard is de Neufcheiteller kaas.
De stad N.-an-Bray ligt 10 uren gaans benoordoosten Rouaan, in 't fransche dept. Seine-Inferieure,en
heeft thans 3700 inw.
Neufchatel, 3) stad in Zwitserland, in 't
duitsch Neuenburg, lat. Neocomum, ook Novicastrum
en Noviburgum, ligt aan de uitwatering van den
Seyon in het Meer van N., is omstr. 1034 gesticht
door keizer Koenraad II, werd herhaalde malen door
felle branden geteisterd (1248, 1269, 1450, 1714,
1750), en tweemaal door den Seyon overstroomd,
heeft thans 8500 inw., en is de hoofdstad van het
zwitsersehe kanton N., dat, 14 a 15 vierk. mijlen
groot, en met 88,000 zielen bevolkt, begrensd wordt
door Bern ten N. 0., Waadtland ten Z., het meer
van Neufchatel ten Z. 0., en Frankrijk ten W.
In 1707 kwam dit kanton (destijds graafschap) aan
den koning van Pruisen, die bij den vrede van
Utrecht (1713) in 't bezit werd bestendigd, doch
1806 genoodzaakt was het aan Frankrijk of te staan,
waarop Napoleon bet tot een prinsdom verhief, dat
bij aan Berthier schonk (die daarnaar zijn titel
prins van Neufchatel voerde). In 1814 kwam N. vergroot aan Pruisen terug, doch werd 12 Sept. 1814
tevens (als 22e kanton) in den Zwitserschen bond
opgenomen. De bevolking in N. was in twee scherp
tegenover elkander staande partijen verdeeld (koningsgezinden en republikeinen), en in het voorjaar
van 1848 kwam die verdeeldheid tot eene uitbarsting, welke gewapende beweging de invoering van
eene republikeinsche constitutie ten gevolge had.
Wel zocht Pruisen die constitutie met geweld van
wapenen omver te werpen (3-4 Sept. 1856), doch
die poging mislukte; en fangs diplomatieken weg
werd uitgewerkt, dat de pruisische koninklijke dynastie voor goed van baar souvereiniteitsrecht op
N. afstand deed (26 Mei 1857).

Neuhaldensleben, stad in pruis. Saksen,
6 uren gaans benoordw. Maagdenburg; 5300 inw.;
in de nabijheid Althaldensleden, dorp met 2000 inw.
Neuhof (Theodor, baron von), geb. 1696 te
Metz, zoon van een bisschoppelijk-munsterschen kapitein, moest als student te Keulen wegens een duel
uit die stad vluchten, werd ()Meier in spaansche
dienst, viel als zoodanig in Afrika in handen der
Mooren, was gedurende 18 jaren tolk bij den dei
van Algiers, en vervolgens (1735) kommandant der
algerijnsche hulptroepen op Corsica, dat itch van
het juk der Genueezen wilde bevrijden. De Corsicanen benoemden hem tot hunnen koning, onder den
naam van Theodoor 1. Hij moest eindelijk zwichten

voor de overmacht der fransche hulptroepen, en
stierf als vluchteling in Engeland 11 Dec. 1755.

Neuilly, vlek in 't fransche dept. Seine, aan
de Seine, een half uur gaans benoordw. Parijs ;
23,000 inw.; schoone buitenplaatsen ; het prachtige
zomerpaleis van Lodewijk Filips werd Kier 25 Febr.
1848 vernield, en in Engeland roerde de van den
franschen troon verdreven koning den titel van
Graaf van N. — Er zijn in Frankrijk nog vier an-

654

Neumann

dere plaatsen,.die N. heeten, nl.: 4) Neuilly-eg-Thel,
dept. Oise, 6 uren g. bewesten Senlis: 1100 inw.—
2) Neuilly-le-Real, dept. Allier, ruim 4 nren g.
bezuidoosten Moulins; 1200 inw. — 3) Neuilly-lesLangres, of 1Veuilly-l'Eveque, dept. Haute-Marne, 3
uren g. benoordoosten Langres; 1400 inw.
4) Neuilly-St.-Front, dept. Aisne, ruim 4 uren g.

benoordw. Chateau-Thierry; 2000 inw.
Neumann (Karl Friedrich), duitsch geleerde,
geb. 22 Dec. 1798 te Reichmannsdorf bij Bamberg,
1822-25 leeraar aan 't gymnasium te Spiers, ondernam 1830 eene reis naar China, was 1831-52
professor te Munchen, waar hij sedert 1852 slit
leeft. Grondig kenner van de chineesche en arnienische letterkunde, heeft N. nit die beide talen vele
belangrijke werken overgezet ; buitendien heeft hij
zeer veel verdienstelijks geschreven, o. a.: Versuch
einer Geschichle der armenischen Literatur (Leipzig
1833); Beitrage zur armen. Lileralur (Munchen
1849) ; Die Volker des slidlichen Russlands (Leipzig
1847) ; Geschichte des englisch-chinesischen Kriegs
(Leipzig 1846); Geschichte des englischen Reichs in
Asien (2 din. Leipzig 1857); Ostasiatische Geschichle
(Leipzig 1861) ; Geschichte der Vereinigten Staatert
von Amerika (dl. 1, Berlijn 1863).
Neumarkt, I) stad in Beieren, 14 uren gaans
benoordw. Regensburg; 3800 inw.; minerale bron.
2) stad in pruis. Silezie, 7 uren g. benoordw. Breslau;

5100i n w.;o verwinn. derPruisen opOostenrijkers1757.

Neunhausen, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, derd half uurg. bezuidw. Wiltz ; 380 inns.
Neurenberg. Zie -RNBERG.
Neurode, stad in pruis. Silezie, ruin] 8 mijlen
bezuidw. Breslau; 5900 inw.
Neu — Ruppin, pruis. stad. Zie RUPPIN.
Neusaltz, Neusalz, stad in pruis. Silezie, aan
de Oder, 9 a 10 mijlen ten N. N. W. van Liegnitz ;
4400 inw. ; Hernhutters-kolonie.
Neusatz, bong. Uj-Viddk, lat. Neoplazzta, stad
in 't hongaarsche comitaat Bacs, aan den Donau,
tegenover Peterwardein; 11,000 inw.
Neusiedel, marktvlek met 2200 inw. iii Ilongarije, comitaat Wieselhurg, 8 uren g. bezuidw. Presburg, aan het Meer van N. (duitsch Neusiedlersee,
hong. &rid), dat 4 mijlen tang, 1 a 11 mij1 breed,
vierk. mijl groot, en zeer vischrijk is.
Neusohl, hong. Besztercze-Bdnya, stad in
Hongarije, hoofdplaats van bet comitaat Sohl, 9 uren
gaans benoordoosten Chemnitz; 5700 in•.; is een
der schoonste steden van Hongarije.
Neuss, I) duitsche naam der zwits. stad Nyon.
— 2) bet oude Niusa, Nova Castra of Novesium,
stad in Rijnpruisen, anderhalf nur gaans bezuidw.
Dusseldorf; 10,800 inn.; zeer oude stad, biocide
reeds in de 4e eeuw, werd anno 451 verwoest door
Attila, en in de 9e eeuw door de Noormannen. Keizer Filips van Zwaben maakte zich 1206 van N.
meester, en schonk het aan den aartsbisschop van
Keulen ; in 1254 werd N. eene Hanzestad. Karel de
Stoute belegerde N. tevergeefs 1475, loch door
den hertog van Parma werd het ingenomen 1586,
en door de Franschen 1642 en 1794.
Neustadt, d. i. Nieuwe stad, naam van can
aantal steden in Duitschland ; de voornaamste zijn:
1) in Holstein, aan de Lubische bocht ; 3700 inw.
2) in Moravie, aan de Oslawa, ruim 5 uren gaans
benoorden Olmutz; 4500 inw.
3) poolsch Pruclnitz, in 't pruis. distr. Oppeln,
aan de Prudnica, bij Oostenrijk's grenzen ; 8500 inw.
4) in West-Pruisen, aan de Rheda, 10 uren g.
5)
benoordw. Dantzig; 3200 inw.

Neuwied
5) aan de Aisch, in Beieren, kreis Mittelfranken,
8 wren g. ten N. N. 0. van Anspach; 3500 inw.
6) aan de Hardt, in Rijnbeieren, aan den Speierbach, 5 uren gaans benoorden Landau ; 7200 inw.
7) bij Stolpen, in Saksen, 8 a 9 uren g. beoosten
Dresden ; 2500 inw.
8) aan de Heide, in 't Saksen-Coburgsche, 4 uren
g. benoordoosten Coburg; 2600 inn.
9) aan de Oda, in Saksen-Weimar, 10 uren g.
bezuidoosten Weimar; 4600 inw.; geschiedkundig
merkwaardig oud kasteel.
Neustadtel, stad in den boheemschen kreis
Buntzlau, aan den voet van 't Isergebergte; 3000 inw.
Neustadtl, I) marktvlek in 't, hongaarsche
comitaat Neutra, 6 a 7 mijlen benoordw. Neutra,
aan de Waag; 5000 inw. — 2) stad in Moravie, 5
mijlen benoordoosten Iglau ; 2200 inw. — 3) stad
in Krain, aan de Gurk, 6 mijlen bezuidoosten Laibach ; 2000 inw.
Neustettin. Zie STETTIN.
Neustrelitz. Zie -TRELITZ.
Neustrie, van het duitsche Newest Reich, d. i.
nieuwste rijk, wordt ook West-Francia genoemd ;
bet was een der drie groote frankische rijken, lag
ten W. van Austrasie, en had oncr eveer de volgende
°
grenzen : Bretagne ten W., de Loire
ten Z., eene
grenslijn die door Champagne liep en Reims liet
liggen ten 0., en de Maas ten N., zoodat N. de twee
oude koninkrijken Soissons en Parijs bevatte, terwijl
Austrasie aan Metz en Bourgogne-Orleans gelijk
stond. Dc naam N. begint op te komen na den dood
van Caribert, gedurende de oorlogen van Chilperic
tegen Siegebert. De zegepraal (613) van Clotarius
III was die van N., waarmede toen meer bijzonder
Aquitanie vereenigd scheen. Duch na den dood van
Clotarius Iii werd aan N. een koning opgedrongen
door de Austrasiers, en Aquitanie verkeerde toen
feitelijk in eenen staat van onafhankelijkheid (670);
door Ebroin werd N. nog TOOL' een korten tijd opgebeard, en eindelijk (687) bij Testry overwonnen,
was N. van dat tijdstip of slechts een vasalstaat van
Austrasie, bestuurd door een nit het huis Heristal.
De onderscheiding Neustri e , Austrasie, Burgundie
bleef echter nog bestaan, dock geraakte onder de
eerste Carolingers van lieverlede in onbruik. Na het
verdrag van Verdun (845) veranderde de naam N.
van beteekenis, en beduidde niets anders clan het
westerdeel van Neder-Neustrie. En zelfs dat nieuwe
N. verloor reeds spoed ig zijnen naam, nadat het (912)
afgestaan was aan Rollo den Noorman, naar wien
het nn Northmannia of Normandie genoemd nerd.—
Ook het koninkrijk Lorribardije was ingedeeld in
Neustrie en Austrie (in dit laatste niet begrepen de
hertogdommen Spoleto en Benevent) ; dit N. bevatte
de hertogdommen Turijn,Pavia, Milaan, Bergamo, enz.
Neutra, of Neitra, hongaarsch comitaat, groot
121 vierk. mijlen, was van 1849 tot 1860 gesplitst
in twee comitaten, nl.: Opper-N., met 239,000 zielen
en Tyrnau tot hoofdplaats, en Nede•-N. met 233,000
zielen en tot hoofdplaats de stad N. (hong. Nyitra),
aan de rivier N. Die stad N., met 9400 inw., is
thans de hoofdplaats van het geheele comitaat, en
tevens vestingstad.
Neuvy — le — Roi, vlek in 't fransche dept.
Indre-Loire, 8 uren gaans benoordw. Tours; 2000
inw.; veidslag (1044) tusschen de Angevijnen en de
Champagneezen.
Neuwied, stad in Rijnpruisen, 6 uren gaans
benoordw. Coblentz; 7800 inw.; vroeger hoofdpl.

van 't 1806 gemediatiseerde graafschap Wied ; 1797
overwinning derFranschen op de Oostenrijkers.

Neilsen

NeUZen;of Ter-Neuzen, lat. Novesium, stad en
vesting in Zeeland, 5 uren gaans bezuiden Goes, aan
Kanaal van Neuzen ; 1300 inw.; is zeer oud, teed
veel in de beroerten van Gent en Brugge, werd in
't begin van den 80-j. oorlog veroverd en heroverd,
doch bleef sedert 1583 aan Oranje. In 1830 een
oogenblik (20 Oct.) door de Belgen bezet.
Nevada, een territorium der Vereen. Staten
van Noord-Amerika, eerst sedert 2 Maart 1861 georganiseerd uit het westgedeelte van Utah en eenige
aangrenzende grondstukken van California, is omstr.
3800 vierk. mijlen groot, telde in 1860 omstr.
50,600 bewoners, waaronder 24000Indianen, en heeft
tot hoofdstad Carson-City.
Nevada City, stad in den n.-amerik. staat
California ; 5000 inw.
Nevada (Sierra), hergketen in den staat Mexico
van de Mexicaatische republiek.
Nevele, belg. stad, prov. West-Vlaanderen,
ruim 3 uren gaans bewesten Gent ; 3200 inw.
Nevers, het oude Noviodunum of Nevirnum,
stad in Frankrijk, hoofdplaats van het dept. Nievre,
aan de uitwatering van de Nievre in de Loire, was
de hoofdstad der voortnalige prov. Nivernais, en
heeft ruim 18,000 inw.; het is de geboorteplaats
van Adam Billault (genaamd Maitre Adam), van
Chaumette, enz. Reeds ten tijde van Cesar was N.
een gewichtig strategisch punt ; het werd in 506
(onder Clovis) een bisdom; herhaalde malen veren heroverd onder de Merovingers, werd in de 10e
eeuw tot graafschap verheven, en bleef dat tot 1538,
toen het door Frans 1 herschapen werd in een hertogdom. Veel feed N. in den Honderdjarigen oorlog
en in de godsdienst-oorlogen ; door hertog Karel III
werd het hertogdom 1659 verkocht aan kardinaal
Mazarin, die het als erfgoed naliet aan zijnen neef
Hips Jul. Mancini. Zie NIVERNAIS (hertogen van).
Neville, engelsch adellijk geslacht, dat 23
Juni 1295 tot de waardigheid van peer werd verheven in den persoon van Ranulph de N., van wiens
afstammelingen wij er slechts een paar zullen noemen : N. (Ralph), achterkleinzoon van Ranulph,
in 1397 verheven tot graaf van Westmoreland, gest.
1425, liet Lien zonen na en twaalf dochters, van
welke de jongste (ni. Cecily) de gemalin werd van
Richard Plantagenet, hertog van York, en zoodoende
de moeder van Eduard IV en Richard III. — N.
(Richard Cornwallis), uit de vrouwelijke afstamming
van 't geslacht N., geb. 17 Maart 1820, gest. 21
Febr. 1861, verdienstelijk oudheidkundige, die o. a.
geschreven heeft Saxon obsequies (Londen 1853).
Neville's Cross, plaats in Engeland, in de
nabijheid van Durham (in 't graafschap van dien
naam). Te N. bevochten de Engelschen onder lord
Percy eene schitterende overwinning (1346) op
David Bruce, koning van Schotland : 15,000 Schotten bleven op het slagveld liggen, de koning zelf
werd met zijnen ganschen adel gevangen genomen.
Nevirnum, lat. naam van Nevers.
Nevis, spaansch Nieves, een der engelsche Kleine
Antillen, aan de zuidoostpunt van St.-Christoph, is
1 vierk. mijl groot, heeft 10,000 bewoners, en tot
hoofdplaats Charlestown, op de zuidwestkust. Dit
eiland is een berg, die uit zee omhoog steekt, en op
welks kruin zich een uitgebraude krater bevindt ;
bet werd ontdekt door Columbus, die het N. noemde,
omdat hij de kruin met sneeuw bedekt vond. Sedert
1628 behoort N. aan de Engelschen ; bet was in
handen der Franschen van 1706 tot 1713 en van
1782 tot 1783.
New, engelsch woord, beteekent Nieuw.
—
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Newa, rivier in europ. Rusland, gouvt. Petersburg, komt uit bet meer Ladoga, loopt eerst Z. W.
daarna N. W. waarts, besproeit Petersburg, en ontlast zich met eenen zeer breeden mond in de Golf
van Finland. Ofschoon slechts 8 a 9 mijlen lang, is
de N., die door kanalen met de Wolga in gemeenschap staat, een der voornaamste waterwegen voor
den koophandel van Rusland.
Newark, 1) stad in den n.-amerik. staat NewJersey, 8 uren gaans ten N. N. 0. van New-Brunswick, aan den Passiac, 4 uren g. bewesten New-York;
72,000 inw.; is gesticht door Kosciusko. — 2) vlek
aan de uitwatering van den Niagara ; zie NIAGARA.3) N.-upon-Trent, stad in Engeland, graafschap
Nottingham, ruim 6 uren gaans benoordoosten Nottingham 10,000 inw.; ruinen van een fraai kasteel.
New Bedford, stad in den n.-atnerik. staat
Massachusetts, aan de Buzzard-baai ; 23,000 inw.
Newbern, stad in Noord-Carolina, aan de uitwatering van den Neuse in den Trent; 4800 inw.
New Britain, vlek in den n.-amerik. staat
Connecticut, 4 uren g. bezuidw. Hartford ; 5000 inw.
New Brunswick, stad in den n.-am. staat
New-Jersey, 6 mijl. bezuidw. New-York ;12,000 inw.
New Brunswick, d. i. Nieuw -Brunswijk,
een britsch territorium in Noord-Amerika, grenst
ten W. aan Maine en Neder-Canada, ten N. aan de
Chalp,nr-blai, ten 0. aan de St.-Laurentius-golf, en
ten Z. aan de baai van Fundy. Aan de zuidoostzijde
staat dit territorium door eene landengte in gemeenschap met Nova Scotia. De voornaamste steden
in N.-B. zijn: St.-John, Fredericton en St.-Andrews.
Te gelijk met Canada werd N.-B. aan Groot-Britannia
afgestaan 1763.
Newburg, verscheidene steden in NoordAmerika, o. a.: in staat New-York, aan den Hudson,
11 a 12 mijlen benoorden New-York ; 11,000 inw.
Newburgh, stad in Schotlantl, graafschap
Fife, ruim 3 uren g. bezuidoosten Perth ; 2700 inw.
Newbury, stad in 't engelsche graafschap
Berke, aan de Kennet, 6 uren gaans bezuidwesten
Reading; 6600 inw.; een der merkwaardigheden in
N. is het huis van •Jan den Lakenwever" (Jack of
Newbury), aan wien N. grootendeels zijne welvaart
to danken had, en die op zoo onbekrompene wijze
Hendrik VIII hulp verleende. In de nabijheid van N.
werden twee gedenkwaardige veldslagen geleverd
(1643 en 1644) tusschen de Parlementairen en de
Koningsgezinden. Benoorden N. ligt de buitenplaats
Donnington Castle, indertijd eigendom van den dichter Chaucer, die daar anno 1400 stierf. Het noorderdeel van N., thans Speenhamland genaamd, ligt
ter plaatse van het oude Spince.
Newbury Port, stad in den n.-amerik. staat
Massachusetts,aau den Merrimack, 5 kwartier gaans
van de zee, en 11 uren g. benoorden Boston ; 13,500
inw.; zwaar door brand geteisterd 1811.
Newcastle, naam van verscheidene steden in
Engeland, lerland en Amerika, o. a.: 1) Newcastle..
upon-Tyne, doorgaans kortweg Newcastle, het oude
Pons Xlii, naderhand Monkchester genaamd, hoofdplaats van het engelsche graafschap Northumberland, op den linkeroever van den Tyne, 12 mijlen
benoordoosten Carlisle; omstr. 110,000 inw.; eene
1852 gestichte Universiteit en een 1525 gesticht
gymnasium ; in de nabijheid rijke steenkolenmijnen;
N. is voor de koopvaardij de tweede stad van Engeland. Te N. was het eindpunt van den muur van
Severus; doch toen die muur gebouwd werd, bestond
de stad nog niet ; N. is gesticht door Robert, zoon
van Willem den Veroveraar, en is herhaalde malen
—
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veroverd en telkenie weder verloren door de Schotten;
6 Octob. 1854 werd N. geteisterd door een fellen
brand. — 2) Newcastle-under-Lyne, stad in 't engelsche graafschap Stafford, aan de Lyne (die zich
in de Trent outlast), 6 uren g. benoordw. Stafford ;
11,000 inw.; onbeduidende overblijfselen van het
1180 gebouwd door den graaf van
kasteel, hier
Chester, naar welk nieuw kasteel (new castle) de
stad genoemd is. — 3) stad in Opper-Canada. op
den noordoever van het meer Ontario, 17 mijlen ten
0. N. 0. van Toronto; 33,000 inw. — 4) stad in
den n.-amerik. staat Delaware, aan den Delaware,
2 uren gaans bezuidw. Wilmington ; 3600 inw.
......am,aertog
v.). ZiCCAVENDISIT.
Newcastle(willi
I
Newcomen (Thomas), smid te Darmouth,
vond 1695 tie machine uit, die naar hem genoemd
is, zijnde het eerste werktuig, waarop de stoom als
beweegkracht is toegepast. In die machine zijn
later verbeteringen aangebracht door James Watt.
New Forest, bosch in Engeland, graafschap
Southampton, tusschen Southampton-River ten 0.
en het Britsche Kanaal ten Z. In dit bosch werd
Willem de Roode gedood door een pijl, afgeschoten
door Walter Tyrrel.
New Foundland, d. i. Nieuw-Gevondenland, fransch Terre-Neuve, britsch eiland aan de
noordkust van Amerika, nabij Labrador, ligt oostelijk voor de St.-Laurentius-golf, is 1690 vierk. mijlen
groot, bevolkt met ornstr. 100,000 zielen (Engelschen, Franschen, Anglo-Amerikanen en inlanders),
vomit een afzonderlijk gouvernement van britsch
Noord-Amerika, is grootendeels met bosch bedekt
en rijk aan verscheurende en andere dieren (bekend
is de New foundlandsche hond), en heeft tot hoofdplaats de stad St.-Johns (fransch St.-Jean). De van
ouds zoo vermaarde visscherijen van N.-F. zijn
nog altijd de belangrijkste van de geheele aarde ;
bet meest wordt opgeleverd door de zoogenaamde
Croote Bank van N.-F., ten 0. en Z. O. van het eiland,
welke zandbank 130 mijl. lang, en op sommige plaatsen 43 mijl. breed is. Aan de zuidkust van N.-F. liggen
de drie aan Frankrijk toebehoorende eilandjes GrootMiquelon, Klein-Miquelon of Langlade, en St.-Pierre.
In 1497 ontdekt door Giovanni Cabot en zijnen zoon
Sebastiaan, werd 11.-F. in 1525 bezoclit door J.
Verazzani, die het in bezit narn namens Frankrijk :
intusschen werd er eerst in 1604 eene fransche kolonie aangelegd, nadat 1583 reeds de Engelschen
zich op het eiland hadden gevestigd. Bij den vrede
van Utrecht werd N.-F. aan Engeland afgestaan ;
doch bij de tractaten van Parijs (1763) en Versailles
(1783) is aan Frankrijk het recht gewaarborgd om
op en om N.-F. te visschen. De fransche nederzettingen op N.-F. liggen ter noord- en westkust.
Newgate, de groote strafgevangenis te Londen.
New Hampshire. Zie H A:V1PSh IRE.
Newhaven, 1) zeeplaats in Engeland, graafschap Sussex, circa 3 uren gaans bezuiden Lewes,
aan de uitwatering van de Ouse; 1400 inw. — 2)
zeedorp in Schotland, een half uur g. benoorden
Edinburg ; 2200 inw. — 3) zeestad in den n.-amerik. staat Connecticut, 7 mijlen bezuidw. Hartford,
aan eene baai van de Long-Island-sond ; 39,000
inw.; beroemde hoogeschool (Yale College).
New Jersey, een der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika. Zie JERSEY.
New London, havenstad in Connecticut,
aan de Thames, 1 uur gaans van de uitwatering
dierrivier in den Long-Island-sond ; 10,000 inw.
Newmarket, vlek in Engeland, 5 uren g.
beoost. Cambridge; 3400 maw.; beroemde wedrennen.
–

–

–

–

–

Newport, naam van verscheidene steden in
Engeland en in Noord-Amerika, o. a.: 1) in 't engelsche graafschap Southampton, midden op het
eiland Wight, waarvan het als de hoofdplaats te be.
schouwen is, aan de bevaarbare Medina ; 8000 inw.;
oude kerk, waar begraven is Elizabeth, de dochter
van Karel I, als gevangene gestorven op Carisbrooke
Castle, nadat Naar varier op 't schavot zijn leven bad
geeindigd. Te N. was vroeger het .Tractaat van
Newport" gesloten tusschen Karel I en de Gecornmitteerden van het Parlement. — 2) in 't engelsche
graafschap Monmouth, aan den Usk, 5 mijlen bezuidw. Monmouth en 4 a 5 mijlen benoordw. Bristol; 3000 inw.; haven. — 3) in den n.-amerik. staat
Rhode-Island, 9 uren g. bezuidoosten Providence,
aan de baai Narraganset ; 10,500 inw.; uitmuntende
haven. — 4) in den n.-amerik. staat Kentucky, aan
den Ohio, tegenover Cincinnati ; 10,000 inw.
New Providence, een der middelste Bahama-eilanden ; 8400 inw.; de hoofdplaats is Nassau.
Newry, stad in de iersche prov. Ulster, graafschap Down, 12 uren gaans bezuidw. Belfast ; 13,500
inw.; haven; oude (in 1543 opgehevene) abdij.
Newstead, vlek in 't engelsche graafschap
Nottingham, 3 uren g. benoordoosten Nottingham ;
oude abdij, die door Hendrik VIII geschonken werd
aan de voorzaten van lord Byron, waar de beroemde
dichter gewoond heeft, en waar zijn gebeente rust.
Newton, een aantal plaatsen in Engeland en
in Noord-Amerika ; de voornaamste zijn : 1) stad in
Engeland, 3 uren gaans bezuidw. Montgomery ;
2400 inw. — 2) stad in den n.-amerik. staat Massachusetts, 3 uren g. bewesten Boston ; 7000 inw.
Newton (Isaac), engelsch natuur-, wis- en
sterrenkundige, geb. 25 Dec. 1642 te Woolstorp in
't graafschap Lincoln, gest. 20 Maart 1727 als president der akademie van wetenschappen te Londen,
heeft zijnen naam onsterfelijk gemaakt door zijne
ontdekkingen en door zijne werken. Eene complete
editie zijner Werken in 't Latijn leverde Horsley (5
dln. Londen 1779-85). De Gedenkschriften van N.
in 't Engelsch zijn uitgegeven door Brandes (2 dln.
Edinburg 1855) ; en Edelstone gaf in 't licht N.'s
Correspondentie (Londen 1850).
Newton (C. T.), engelsch oudheidkundige,
deed met R. P. Pullan belangrijke opgravingen in
Klein-Azie, door hem beschreven in : A History of
–

discoveries at Halicarnassus, Cnidas and Branchidw,
being the results of an expedition sent to Asia Minor
by the British Government in 1856 etc. (2 dln. Lon-

den 1861-62).

New Ulster, of Ahi-no-maui, naam van 't
noorderschiereiland van Nieuw-Zeeland.
New Westminster, sedert Maart 1859 de
hoofdplaats der engelsche kolonie Britsch-Columbia,
aan de Frazers-rivier.
New York, d. i. Nieuw-York, een der staten
van de noord-amerikaansche Unie, groot 2164 vierk.
mijlen, en bevolkt met 4 millioen zielen, grenst ten
N. aan het meer Ontario, de rivier St.-Laurentius
en Neder-Canada, ten 0. aan de staten Vermont,
Massachusetts en Connecticut, ten Z. aan den Oceaan
en aan de staten New-Jersey en Pennsylvania, en
ten W. aan den staat Pennsylvania, aan het meer
Erie en aan den Niagara. De hoofdstad is Albany ;
doch de grootste stad is N. Y., tevens de grootste
stad der Vereenigde Staten, en na London de voornaamste koopstad der geheele aarde, ligt aan de
Baca van New-York, op de zuidpunt van het eiland
Manhattan, dat gevormd wordt door de rivieren
Harlem River en East-River, en heeft omstr. i mil–

–

–

–

-

Nab°
lioen inw. (in 1850 slechts 516,000, en in 1731
slechts 4622 zielen, waarnit gemakkelijk is af te
leiden, welk eene vlucht de bedrijvigheid en welvaart van N.-Y. in de laatste 130 jaren heeft genomen). — De staat N.-Y., die 26 Juli 1788 de
staatsregeling der n.-amerik. Unie aannam, is ontstaan uit de eerste nederzetting der Hollanders in
Amerika (1613), die aan doze hunne kolonie den
naam gaven van Nieuw-Nederland. In 1621 werd
door de Hollanders een begin gemaakt met de stichting der stad N.-Y., die door hem genoemd vverd
1Vieuw-Amsterdam; in 1764 werd die stad door de
Engelschen veroverd, die den naam veranderden in
N.-Y. (ter eere van Jacobus II, destijds hertog van
York) ; wel was de stad van 1673 tot 1674 andermaal in handen der Hollanders, doch van laatstgenoemd jaar tot Nov. 1 783 bleven de Engelschen er
meester van. De stad N.-Y. is de geboorteplaats o. a.
van Washington Irving.
NexOe, havenstad op de zuidkust van het deensche eiland Bornholm ; 1500 inw.
Nexon, marktvlek in 't fransche dept. HauteVienne, ruim 4 uren gaans benoorden St.-Yrieix ;
2000 inw.
Ney (Michel), hertog van Elchingen, prins van
de Moskwa, maarschalk en pair van Frankrijk, geb.
10 Jan. 1796 te Sarrelouis, waar zijn wider het handwerk van kuiper ilitoefende, trad 1787 als vrijwilligcr krijgsdienst, maakte zich spoedig
e bcvordcring waardig, nam aan de twee eerste veldtochten
der omwenteling deel als aide-de-camp, onderscheidde zich onder Kleber, werd 1796 brigadegeneraal, 1799 divisie-generaal, diende bij het Donau-leger, en bij dat van den Rijn, en nam deel aan
den slag bij Hohenlinden. Bonaparte benoemde hem
tot fransch gezant in Zwitserland (1801); en bij de
stichting van het keizerrijk, werd N. tot maarschalk
verheven (1804). Aan bet hoofd van zijn armeekorps opende N. den veldtocht van 1805, werd benoemd tot hertog van Elchingen na de bestorming
van de Elchinger schansen, waardoor de bemachtiging van Ulm mogelijk werd. Vervolgens naar Tyrol
opgerukt, onderscheidde N. zich in de veldtochten
tegen Pruisen en Rusland (1806 en 1807) door de
capitulatie van Erfurt, door die van Maagdenburg,
door den overtocht over de Weichsel en de inname
van Thorn, en door zijn schitterend gedrag in den
slag van Amskerdorf. In Spanje onderwierp hij Galicie en de Asturien (1808) ; in Portugal bemachtigde bij Castel-Rodrigo, noodzaakte Almeida om te
capituleeren, redde de fransche armee door den
meesterlijk bestuurden terugtocht van Lissabon naar
Miranda-de-Douro. In den russischen veldtocht 1812
voerde N. zijnen krijgsmansroem ten top in het gevecbt bij Liady, bij de bemachtiging van Smolensk,
in den slag aan de Moskwa, toen hij wonderen van
dapperheid verrichtte (en waarvoor hij vereerd werd
met den titel van Prins van de Moskwa), en meest
van alles bij den noodlottigen terugtocht, toen bij
eerst de voorhoede, vervolgens de achterhoede kommandeerde : hij bestuurde den overtocht over de
Beresina. In 1813 met een legerkorps, dat bijna uitsluitend uit rekruten bestond, opende hij den veldtocht met de overwinning bij Lutzen, bevocht de
zege ook bij Bautzen, doch leed de nederlaag bij
Dennewitz. In 1814 zag men hem bij Brienne,
Champ-Aubert, Montmirail. Intusschen was N. een
dergenen, die bij Napoleon bet sterkst aandrongen
op abdicatie. Door Lodewijk XVIII werd N. met
eerbewijzen overladen, tot pair verheven, en met
het opperbevel bekleed over het hoofdkorps, dat Na-
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poleon moest bevechten, toen die van Elba terugkeerde (Maart 1815) ; doch te Lons-le-Saulnier
aangekomen, verklaarde N. zich voor den keizer,
aan wien bij zich te Auxerre aansloot met al zijne
troepen; in den slag van Waterloo was de opnieuw
uitblinkende heldengrootheid van N. niet in staat
de totale nederlaag af te wenden. Bij de militaire
conventie van 3 Juli, tusschen de geallieerden en het
voorloopig bewind gesloten, werd eene amnestie
bepaald, waarin ook N. begrepen zou zijn ; desniettegenstaande werd hij 5 Aug. in hechtenis genomen ;
en in weerwil van de meesterlijke wijze, waarop hij
voor bet hof der pairs werd verdedigd door Berryer
en Dupin, werd N. 6 Dec. ter dood veroordeeld, en
7 Dec. achter bet Luxembourg gefusilleerd. Zijne
wapenbroeders noemden hem le Brave des braves.
Zijne .Gedenkschriften" zijn in het licht gegeven
(2 dln. 1833) door zijne drie zonen, namelijk:
N. (Joseph Napoleon), hertog van Elchingen, prins
van de Moskwa, geb. 8 Mei 1803, sedert 1852 senateur en brigade-generaal, gest. 25 Juli 1857;
—N.
(Michel Louis Felix), hertog van Elchingen,
gel). 24 Aug. 1804, gesneuveld te Gallipoli 14 Juli
1854 ; — N. (graaf Napoleon Henri Edgar), geb.
20 Mrt. 1812, sedert 1852 kolonel der kavallerie
en vleugel-adjudant van Napoleon III, sedert 1856
brigade-gcneraal, en sedert 16 Aug. 1859 senateur.
Neziah, stamvader van een der familien, die
uit de baby!. ballingsehap terugkeerclen; Ezra 2:54;
Neh. 7 : 56.
Nezib, I) N. of Nisibin, het oude Nisibis, stad
in aziat. Turkije (Bagdad), 25 mijlen benoordw.
Mossoel ; 1200 inw.; zie NISIBIS. - 2) vlek en vlakte
in Syrie, tusschen Aleppo en Marasj, niet ver van
den Euphraat. In de vlakte van N. bevocht Ibrahim,
zoon van Mehemed-Ali, pacha van Egypte (25 Juni
1839) eene beslissende overwinning op de troepen
van Sultan Mahmoed. Dit N. was in de hooge oudheid eene stad van den stain Juda ; Jozua 15 : 43.
Ngadjie, dorp op Java, resid. Soerakarta, 9 Dec.
1827 aan de muitelingen ontweldigd door de nederl.
troepen.
Ngami, binnenmeer in 't hinnenland van ZuidAfrika, aan de noordgrens der woestijn Kalahari, ter
boogie van 3713 vt., is 14 vierk. mijlen groot, en
werd het eerst in 1849 bezoclit door Livingstone.
Ngan Hoei, of An-Hoei, prow. in MiddelChina, is 2290 vierk. mijlen groot, bevolkt met 35
millioen zielen, en heeft tot hoofdplaats het 32 mijlen beznidw. Nangking liggende Ngan-king, welke
stad de voornaamste tusschenplaats is voor het
handelsverkeer tusschen het noorden en zuiden des
rijks. De prow. N.-H. strekt zich nit aan weerszijden
van den benedenloop der rivier Jang-tse-kiang, en
grenst aan de provincien Sjan-tong ten N., Kiang-soe
ten 0., Tsje-kiang ten Z. 0., Kiang-si ten Z., Hoekwang en Ho-nan ten W.
Ngantang, district en dorp op Java. Zie het
art. ANTANG.
Ngasinan. Zie ASINAN.
Ngiengil, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
17 Maart 1828 werd bier aan de muitelingen de
nederlaag toegebracht door de inlandsche bondgenooten der Nederlanders.
Ngowata, dorp op Java, resid. Soerakarta, aan
den voet van den berg Pegat ; 28 Dec. 1828 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Niagara, rivier in Noord-Amerika, slechts 7
a 8 mijlen lang, verbindt het meer Erie met het
meer Ontario, en is de grenslijn tusschen OpperCanada en den noord-amerik. staat New-York. De
42
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N. heeft bij hare komst uit het Erie-meer slechts
eene breedte van 15 minuten gaans; omstreeks anderhalve mij1 verder vormen de armen van den N.
het tot New-York behoorende eiland Grand-Island,
en hier heeft de rivier reeds eene breedte van 2
mijlen, en 1 mij1 verder vormt zij den beroemden
Waterval van den N., den prachtigsten waterval der
aarde, die door het eiland Iris (ook Goat's Island,
d. i. Geiten-eiland genaamd) in twee ongelijke deelen gesplitst wordt. Het oostgedeelte, zijnde de
amerikaanscheN.-val (Fort-Schlosher-valgenaamd)
is 1069 vt. breed, en heeft in 't midden eene hoogte
van 153 vt.; het westgedeelte, zijnde de Groote
N.-val (Horseshoe-fall, d. i. Paardenhoef-val, genaamd) heeft eene breedte van 1897 vt. en eene
hoogte van 144 vt.. Door den grooten val loopt de

Nicea
Nicaragua, republiek in Middel-Amerika,
groot 2150 vierk. mijlen, met 300,000 bewoners
(de helft kleurlingen), grenst ten N. aan Honduras,
ten Z. aan Costa-Rica, ten Z. W. aan den Grooten
Oceaan, ten O. aan de -Zee der Antillen ; de hoofdstad is sedert 1854 Managua ; de constitutie dagteekent van 19 Aug. 1858, en de republiek N. is
ingedeeld in 5 departementen (Rivas, Granada, Leon,
Segovia en Matagalpa). Vroeger een intendantschap

van het spaansche capitanaat-generaal Guatemala,
scheurde zich 1821 met geheel Middel-Amerika
van Spanje los, en trad 1823 toe tot den Bond der
vijf Vereenigde Staten van Centraal-Amerika. Sedert
was N. het tooneel van gedurige omwentelingen,
terwijl het plan van het Kanaal van N. (waardoor
de Atlantische Oceaan in gemeenschap gebracht

moet worden met den Grooten Oceaan) aanleiding
grenslinie van Canada; de andere val ligt geheel en
gaf tot diplomatieke onderhandelingen en verwikal op noord-amerik. grondgebied. Eerie halve enkelingen met de naburige staten en met bet buitengelsche mijl eer men aan den waterval komt ligt
eene 750 paqs. voet lange hangbrug (your spoorland. Bekend zijn de Flibustier-tochten, 1855-57
volbracht door kolonel Walker, waardoor bet land
treinen, gewone rijtuigen en voetgangers) over de
geheel en al te gronde gericht werd. Sedert is N.
rivier, aan welker uitwatering in het meer Ontario
rustig gebleven. In N. het groote Meer van N., dat
twee steden, nl.: N., vroeger Newark genaamd,
door de rivier San-Juan in gemeenschap staat met
stad met 3000 inw. in Opper-Canada (britsch Noordde zee der Antillen, en met den Grooten Oceaan
Amerika), aan de westzijde der rivier N., en N.,
door een kanaal (zie boven).
stad met 2000 mw. in de Vereenigde Staten (staat
New-York), aan de oostzijde der rivier; in de naNicaria, het Icaria der ouden, eiland in den
Griekschen archipel. Zie IcAnte.
bijheid dezer stad ligt het dorp Niagara Falls, met
Nicastro, het oude Neocastrum, stad in de
1000 inw., waar de Buffalo en Lockport spoorwegen
napolit. prov. Calabria Ulteriore II, aan den westemet elkander in verbinding staan.
Niams —Niams, onder dezen naam is her- lijken voet der Apennijnen, 6 uren gaans benoordw.
Catanzaro ; 10,000 inw.; warme bronnen ; kasteel,
haaldelijk, en zelfs nog in onzen tijd, gewag gewaar de zoon van Frederik II, koning van Nape's,
maakt van een bijzonder menschenras, dat in het
opgesloten werd ; in 1638 werd N. nagenoeg geheel
binneuland van Afrika verblijf moet houden. De opverwoest door eene aardbeving.
merkelijkste bijzonderheid der N.-N. bestaat hierin,
dat het een ras is, waarvan ieder individu een staart
Nicator. Zie DEMETRIUS en SELEUCUS.
Nice, fransche naamsvorm voor Nizza.
heeft.
Nicea, lat. Niccea, thans Isnik, stad in KleinNias, een aan het nederlandsch gezag onderAzie, prov. Bithynie, aan het meer Ascanius (thans
worpen eiland bij de zuidwestkust van Sumatra, is
Meer van Isn ik), werd aanvankelijk Antigonia ge120 vierk. mijlen grout, bevolkt met 170,000 zielen.
Nibbixwoude, of Nubixwoude, eigenlijk noemd door Anttgonus, den stichter, en vervolgens
vergroot door Lysimachus, die den naam der stad
Nieuw-Bokswoude, dorp in Noord-Holland, 1 uur
veranderde in N. ter eere van zijne gemalin Nicea.
gaans benoorden Hoorn ; 250 inw.
Nibha, een afgod der Avvieten; II Kon.17: 31. Te N. werden geboren de sterrenkundige Hipparchus
Nibong, dorp op het soendasche eiland Banka, en de geschiedschrijver Dio Cassius. Vooral vermaard
is N. door een algemeen concilie (het tweede), dat
was in 1820 het middelpunt der oproerige landen,
daar in 325 gehouden werd door keizer Conwerd 19 Maart door de nederlandsche troepen aanstantijn den Groote, op welk concilie, naar aanleigetast en na een hevig gevecht verrneesterd, doch 8
ding van de Ariaansche twisten, de ketterij van
dagen later weer door de Nederlanders verlaten.
Nibsan, stad van stam Juda, in de woestijn ; Arius veroordeeld, en de op het oude apostolische
symbool gegronde Nicenische Geloofsbekentenis vastJozua 15:62.
Nica — opstand, de opstand van de partij- gesteld werd. Bij hetzelfde concilie werd ook vastgesteld op werken dag het Paaschfeest gevierd moest
schappen der Renbaan te Constantinopel (in 532)
worden. In 787 werd bier eene tweede algemeene
onder keizer Justinianus. Die opstand is dos gekerkvergadering (het 8e cecumenische concilie) bijnoemd, omdat het parool der partijen was Nika of
eengeroepen door keizerin Irene en haren zoon
Nike, een grieksch woord, dat ,overwinning" beConstantijn V ; bij dit concilie werden de Beeldteekent.
Nicander, grieksch geneeskundige en dichter, stormers veroordeeld, en de vereering der beelden
gehandhaafd. De kerkvergadering, die hier bijeenuit Colophon, leefde omstr. 150 jaren v. Chr. Al de
werken van N. zijn verloren geraakt, behalve twee
geroepen werd door keizer Constantius, is bekend
weinig waarde hebbende dichtstukken (Theriaca en
onder den naam van het valsche concilie van N.
In 1076 veroverd door Soliman, werd N. hoofdstad
Alexipharmaca), afzonderlijk uitgegeven door Schneivan het sultanaat Konieh. In 1097 door de Kruisder (het eerste Halle 1792, het tweede Leipzig 1816),
vaarders in bezit genomen, en 1204 aan Lodewijk
gezamenlijk door Lehrs (Parijs 1845).
Nicander (Karel August), zweedsch dichter, van Blois geschonken met den titel van herlogdom N.
(of heft gdom Bithynie), moest het echter door
geb. 20 Maart 1799 te Strengnas, gest. 7 Febr. 1839
den begiftigde worden veroverd, hetgeen hem niet
te Stokholm. Complete editi6n van N.'s werken
(4 dln. Stokholm 1839-41 ; 7 dln. 1851-52;

vermeerderd 2 dln. Stokh. 1854).
Nicanor. Zie DEMETRIUS en SELEUCUS.
Nicanor, een der eerste Christenen Hand.6: 5.

gelukken mocht, want Theodorus Lascaris I, die er
destijds meester van was, wist zich in het bezit van

N. te handhaven, en wat meer zegt daaraan toe te
voegen: Lydie, een gedeelte van Phrygie, en het

Nicephorium
kustland Tangs den Archipel tot aan Ephesus. In
1206 verhief Lascaris at bet op dat tijdstip onder
zijn gezag staande grondgebied tot een keizerrijk
(keizerrijk Nicea) en liet zich als keizer kronen. Iii
1261 werd dit keizerrijk door Michael Paleologus
ingelijfd bij het rijk van Constantinopel. De keizers,
die 1206-1261 over N. geregeerd hadden, zijn:
Theodorus Lascaris 1 (1206-1222), Johannes Ducas Vatatius (1222-55), Theodorus Lascaris 11
(1255-59), Johannes Lascaris (1259-60), Michael Paleologus (1260). De Turken maakten zich
van N. meester in 1333. Zie IsNIK. — Verscheidene
andere steden droegen den naam N., o. a. eene stad
N. aan den Hydaspes (Indus), gesticht door Alexander, ter gedachtenis aan zijne overwinning op Port's;
een ander N. in de romeinsche provincie der ZeeAlpen, zijnde het tegenwoordige Nizza ; enz.
Nicephorium, thans Racca, stad in Mesopotamie (Osroene), aan de samenvloeiing van den
Euphraat en den Billicha (thans Hetes), heeft achtereenvolgend deze narnen gedragen : Callinicum,
Constantinopolis, Leontopolis.
Nicephorius, of Chaboras, rivier in Azie ;
thans de Khaboer.
Nicephorus, drie keizers van het Oosterschrom. rijk, nl.: N. I, bijgenaamd Logothetus. geb.
in Seleucis, was groot-logotheet (d. i. opper-schatmeester) toen hij in 802 het purper aannam. Hij
Hot Irai7prin Irpnn nvorhrengPn naar Lesbos: zijnen
medestander naar het gezag, Bardanes, liet hij van
het geziclrt berooven ; met Karel den Groote sloot
hij een tractaat tot regeling van de grenslijn tusschen de beide rijken ; hij begunstigde de Manicheers
en de Iconoclasten, en was schraapzuchtig in zijn
binnenlandsch bestuur. In 811 opgerukt tegen de
Bulgaren, werd hij door den vijand in zijne veldtent
overvallen en gedood. Zijn zoon Stauratius sneuvelde
kort daarna. — N. II, bijgenaamd Phocas, geb.
912, zoon van den patricier Bardas, werd als bet
ware in het legerkamp grootgebracht, en onderscheidde zich door krijgsmansdeugden. Tot opperbevelhebber der troepen benoemd gedurende de
minderjarigheid der zonen van Romanus II, liet hij
zich als keizer uitroepen in 963. Hij ontweldigde
Cilicie, Syria en Cyprus weder aan de Sarraceenen ;
doch hij maakte het misnoegen der bevolking gaande
door het uitschrijven van nieuwe belastingen. Zimisces, een zijner veldheeren, die verboden omgang
hield met zijne gemalin Theophano, bracht hem om
het leven in 969, en liet zich tot keizer kronen.
bijgenaamd Botoniates, bevelhebber der
—N. I I.
armee van Azle onder Michael Ducas, kwam 1078
door de gedwongene abdicatie van dien keizer op
den troon,terwijI Nicephorus Bryennius (zie het art.
BRYENNIUS) als keizer uitgeroepen werd in Illyrie.
Tegen dien mededinger zond N. III eene troepenmacht nit onder aanvoering vp Alexius Comnenus,
die zich van Bryennius meester maakte en hem de
oogen liet uitsteken. No besloot N. III ook Comnenus onschadelijk te maken door hem om het leven
te laten brengen ; doch Comnenus, die hiervan in
tijds verwittigd werd, liet zich als keizer uitroepen
(1081), waarop N. III zijne laatste levensdagen ging
slijten in een klooster.
Nicephorus, de heilige, patriarch van Constantinopel, verdedigde de beelden-vereering tegen
keizer Leo den Amenier, werd gebannen, en stierf

828. Kerkelijke gedenkdag 13 Maart. Men heeft van
N. een Breviarium historicum, opgenomen in de
verzameling der Byzantijnsche schrijvers, en arzon•
derlijk uitgegeven door J. Bekker (Bonn 1837).

Nickerie
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Nicephorus Blemmidas, een monnik
uit het klooster van den berg Athos, heeft twee geographische werken geschreven, die in 't licht zijn
gegeven door Spohn (Leipzig 1818). Voor bet nye;
rige, dezen N. betreffende, zie BLEMMIDAS.
Nicephorus Callixtus, grieksche monnik
en geschiedschrijver, gest. omstr. 1350, !weft, o. a.
nagelaten eene .Kerkelijke Geschiedenis" in 23 hoeken, loopende tot het jaar 610, in 't fiat gegeven
door Fronton du Due (2 dln. in fol. Parijs 1630,
met latijnsche vertaling van Lange).
Nicephorus Gregoras. Zie GREGORAS.
Nicer, rivier in Gallie: thans de Neckar.
Nicetas Acominatus, bijgenaamd Choniates (naar zijne geboorteplaats Chonm in Phrygie),
gest. te Nicea omstr. 1216, heeft o. a. geschreven
eene Geschiedenis der Grieksche keizers van 1117
tot 1303 (uitgegeven door Bekker, Bonn 1835).
Nicetas Eugenianus, een schrijver nit de
12e eeuw, bezong in een dichtstuk de minnarijen
van Dorylas en Chariclea. Dit dichtstuk is in 't licht
gegeven door Boissonnade (2 dln. Parijs 1819), en
opgenomen in de .Scriptores erotici" (Parijs 1856).
Nichapour, fransche naam voor Nisjapoer.
Nicholson (William), engelsch bibliograaf,
geb. te Plutuland in 't graafschap 'Cumberland 1655,
bezocht de voornaamste bibliotheken van Duitschland, was achtereen bisschop van Carlisle, aartsbisschop van Londonderry, en pas benoemd tot aartsbisschop van Cashel!, toen hij 1727 stierf. Men heeft
van hem de Historical Bibliography van Engeland
(1690-91) ; van Schotland (1702), van Ierland
1724), alle drie bijeen (1776) ; wijders ook nog
Leges Marchiarum (Londen 1705 en 1747); enz.
Nicholson (William), engelsch geleerde, geb.
te Louden 1753, gest. aldaar 1815, heeft een geachten naam als natuur- en scheikundige.Hijschreef
en vertaalde verscheidene werken over die vakken
van wetenschap, en redigeerde ook een daaraan gewijd tijdschrift, dat als Nicholson's Journal algemeen
bekend is (5 dln. Londen 1797-1800). Zijne proefnemingen verslonden echter veel geld, zoodat zijne
finantien in de war geraakten, waardoor hij genoodzaakt was schulden te maken, die hij niet betalen
kon, zoodat hij ten slotte daarvoor gegijzeld werd.
Nichtevecht,dorp in Utrec hf
ht . Zie —
N IGTEVECHT.
Nicias, atheensch veldheer, ontweldigde 425 v.
Chr. bet eiland Cythera aan de Spartanen, en deed
van daar ,vijandelijke invallen in Laconic. Hij droeg
veel bij tot het sluiten van het Vijftigjarig Bestand,
waardoor in 421 de Peloponneezische oorlog geschorst
werd, en welk bestand bekend is onder den naam van
Vrede van Nicias. Hij was een der veldheeren, in
415 aan het hoofd geplaatst van den krijgstocht
tegen Sicilie, had deel aan al de voordeelen en tegenbeden dier expeditie, en eindigde met zijnen
ambtgenoot Demosthenes eene capitulatie te sluiten,
waarbij hem lijfsbehoud toegestaan werd, hetgeen
niet belette, dat de Sicilianen hem ter dood brachten
(415 v. Chr.). Zijn leven beschreef Pluterchus.
—N.,
atheensch schilder, bloeide omstr. 332 v. Chr.
Nickerie, landschap in Nederlandsch Guiana,
zijnde bet westgedeelte der kolonie Suriname, is ingedeeld in twee districten (Opper-N. ten 0. en
Neder-N. ten W.), worth besproeid door de rivier
N., die zich na een noordwestelijken loop in den
Atlant. Oceaan ontlast, en grenst ten W. aan de rivier Corantijn, ten N. aan den All. Oceaan, ten 0.

aan de Coppename, en ten Z. aan onafzienbare bosschen. Aan de rivier G. vindt men eenen stain Roodhuiden, die Warrauws genoemd worden..
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Nicobaren

Nicobaren, of N icobarische

Nicolaas
eilanden, maleisch

Poeloe-Sambilong, 7 groote en 12 kleine eilanden

in de Golf van Bengalen, tusschen de Andaman-eilanden en Sumatra ; ze vormen twee groepen, te zamen
30 vierk. mijlen groot. De zuidergroep bevat de
eilanden Klein-Nicobar (4 vierk. miller)) en Groot-N.
of Sambilong (12 vierk. milieu), beiden met onontgonnene bosschen en met tropischen plantengroei.
De twee genoemde eilanden zijn de voornaamste;
wijders deze vijf: Camorta, Terressa, Katsjal, Nancowry, Kar-Nicobar. Op Groot-N. en op Nancowry
hadden de Denen tusschen 1756 en 1785 nederzettingen gevestigd, die zij in 1848 hebben verlaten.
Nicobarische eilanden. Zie het vorige
artikel.
Nicocles, koning van Paphos, was ten troon
verheven door Ptolemetis I, koning van Egypte, en
verried dien monarch voor Antigonus. Toen Ptolemeiis deswege aan een zijner hoogwaardigheid bekleeders den last opdroeg, om den verrader met den
dood te straffen, bracht N. zich zelven om het Leven
met zijne vrouwen en dochters (310 v. Chr.).
N., koning van Salamis op Cyprus, zoon van Evagoras, regeerde 374 v. Chr. Isocrates richtte twee
staatkundige verhandelingen tot dezen N.
Nicodemus, een pharisees en lid van den
hoogen raad te Jeruzalem, liet zich des nachts door
Jezus onderwijzen, en was degene, die met Jozef van
Arimathea het lijk van Jezus van het kruis afnam
en in een graf legde. Hij wordt in het N. T. vermeld
Joh. 3: 1, 4, 9; 7: 50 ; 19: 39; de Roomsch-kath.
Kerk vereert hem als heilige 3 Aug. Een apocryf
Evangelie (de Handelingen van Pilaus) heet naar N.

—

Evangelium Nicodenzi.

Nicolaas, de heilige, beschermheilige van
Rusland, en ook de schutspatroon der kinderen, was
geboortig uit Patera in Lycie, werd bisschop van
Myra, bestreed de Arianen op het concilie van Nicea
(325), werd vervolgd en in de gevangenis geworpen
onder Diocletiaan en Licinius, en stierf omstr. 342.
Zijn levenswandel was die van eenen heilige geweest,
en had zich gekenmerkt door eene menigte mirakelen. In de 6e eeuw begon men hem kerkelijk te vereeren, en Justinianus liet te Constantinopel eene aan
N. toegewijde kerk bouwen ; N.'s kerkelijke gedenkdag is 6 December. — N., een andere heilige,
leefde in de 7e eeuw, en was bisschop van Pinara
in Lycie.
Nicolaas, naam van zes pauses, nl.: N. I,
bijgenaamd de Groote, pans van 858 tot 867, deed
Photius, den patriarch van Constantinopel, in den
ban, hetgeen de afscheiding der Oostersche van de
Westersche Kerk ten gevolge had ; hij was de eerste,
die zich op de pseudo.isidorische decretalen beriep;
hij zond herhaalde malen ernstige berispingen aan
de fransche bisschoppen ; onder zijn pontificaat werd
het Christendom aancrenomen door Bogoris, koning
der Bulgareii. voor zijne verhefling Gerard van Burgundie genaamd, omdat hij geboortig
was uit Savoje, dat destijds aan de koningen van
Burgundie behoorde, was eerst bisschop van Florence geweest, en werd door de bescherming van
keizerin Agnes, de moeder van Hendrik IV, tot paus
verkoren 1058, terwijl gelijktijdig als tegenpaus
optrad Johannes van Velletri (l3enedictus X), dien
hij deed afzetten door de bisschoppen van Toskanen
en Lombardije. De Noormannen Richard en Robert
Guiscard werden 1059 door N. H begiftigd, de
eerste met het prinsdom Capua, de tweede met
Apulie en Calabrie, waardoor die beide vorsten vasallen werden van den Roomschen Stoel ; hij droeg

veel bij tot bevestiging van de pauselijke macht,
doordien hij de bevoegdlieid om eenen paus to kiezen
uitsluitend in 't Collegie van kardinalen overbracht.
Hij stierf 1016. — N. III, voor zijne verheffing
Giovanni Gaetano Orsini, volgde 1277 Johannes XXI
als pans op, dwong keizer Rudolf van Habsburg tot
teruggave van Imola, Bologna, Faenza, enz. aan den
Kerkelijken Staat, en noodzaakte Karel van Anjou
afstand to doen van het vicariaat des rijks in Toskanen en van den titel van patricier van Rome. In
zijne pogingen om de grieksche Kerk weder met de
Roomsche te vereenigen, zoomede in die om de rol
van bemiddelaar te spelen tusschen den koning van
Castilie en Filips den Stoute, was N. III echter niet
gelukkig: Hij stierf 1280. — N. IV, voor zijne
verheffing Hieronimo d'Ascoli genaamd, tot pans
verkoren 1283 in weerwil van zijne tegenbedenkingen, was generaal geweest van de orde der Minderbroeders. Hij deed vruchteloos alle moeite om de
geestdrift your de kruistochten to verlevendigen,
zond missionarissen nit tot in China, stichtte (1280)
in Frankrijk de universiteit van Montpellier, en stierf
1292. — N. V, in 1328 door Lodewijk den Beier
aangesteld als tegenpaus van Johannes XXII, wordt
door de Roomsch-katholieken niet als pans medegeteld, on stierf in de gevangenis; zie CORBIERE. —
N. VI (officieel N. V), voor zijne verhetling genaamd Thomas Parentucelli of van Sarzana, werd
1477 verkoren tot opvolger van pans Eugenius, en
had het geluk, dat de tegenpaus Felix V afstand van
zijn pausschap deed (1449), waardoor een einde
kwam aan cone lang bestaan hebbende verdeeldheid in
de Kerk. Na de verovering van Constantinopel (1453)
had doze N. het plan opgevat tot eenen kruistocht
van de gansche Christenheid tegen de Turken, toes
de dood hem overviel 1455. De bibliotheek van het
Vaticaan werd zoo aanmerkelijk door hem vergroot,
dat men eigenlijk hem als de stichter van die bibliotheek beschouwen kan.
Nicolaas I Petrowitsj Njegosj, gewoonlijk
Nikita (ook wel Nikizza) genoemd, vorst van Montenegro, geb. omstr. 1824, zoon van Mirko Petrowitsj,
den brooder van vorst Danilo, wiens opvolger N.
word 14 Aug. 1860.
Nicolaas, keizer van Rusland, geb. 25 Juni
(7 Juli) 1796 op het kasteel Gatsjina hij Petersburg,
derde zoon van keizer Paul I, nit diens tweede hawelijk met Maria Feodorowna (Sophia Dorothea)
van Wurtemberg, trad 13 Juli 1817 in den echt met
Charlotte (Alexandra, geb. 13 Juli 1798), dochter
van Frederik Wilhelm III van Pruisen, en aanvaardde
1 Dec. 1825 na den dood van Alexander, daar grootvorst Constantijn afstand van den troon gedaan had,
het bewind, doch had eerst een militairen opstand te
onderdrukken. De geheele regeering van N. was er op
berekend, het keizerlijk gezag met klem te handhaven,
on krachtdadig Rusland's macht te ontwikkelen. Hij
voerde niet onvoorspoedig oorlog tegen de Perzen
on tegen de Turken, on onderdrukte 1830-31 den
poolschen opstand ; het mocht hem echter niet gelukken de caucasische bergvolkeren tot onderwerping to brengen. In 1848 bleef N. in eene afwachtende houding, doch bereikte ook zoodoende een
goed gevolg in de deensche kwestie, zoomede door
zijne ondersteuning tot beteugeling van de liongaarsche omwenteling, en door zijne houding in de
Donau-vorstendommen. Zijn aanzien in Europa was
greet ; dit wist hij ; on waarschijnlijk liet hij zich
wel door dat beset Leiden tot zijne maatregelen tegen
de Porte, welke de crisis ten gevolge hadden, to midden waarvan hij 2 Maart (18 Fehr.) 1855 stierf.
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Nicolaas Gamins

Nicon

Nicolaas Cusanus. Zie CUSA.
Nicolaas Damaseenus, of Nicolaas van

Nioole (Pi erre) , fransch moralist en god geleerde,
een der voornaamste schrijvers van Port-Royal, geb.
te Chartres 1625, helde sterk over naar het Jansenismus, had dientengevolge een veelbewogen levensloop, en stierf te Parijs 1695. Van zijne vele werken
nnemen wij : Les Imaginaires et les Visionnaires, ou
Lettres sur Heresie imaginaire (d. i. de ketterij
der Jansenisten), 2 dln. Luik 1667 ; en vooral zijne
Essais de morale et instructions theologiques, 25 dln.
(1671 en v.) ; inzonderheid geprezen is zijn Essai

Damascus, peripatetisch wijsgeer, geb. omstr. 74 v.
Chr. te Damascus, gunsteling van keizer Augustus,
stond ook in hooge gunst bij Herodes, koning van
Judea, en bewerkte na diens dood de deeling van
Judea tusschen Herodes' zonen Archelaus en Herodes-Antipas. Behalve vele wijsgeerige verhandelingen, schreef N. eene levensbeschrijving van Herodes,
eene d-ito van Augustus, maar vooral eene groote Algemeene Geschiedenis, die grootendeels verloren is
geraakt ; de fragmenten daarvan zijn bijeengebracht
door Orelli (Leipzig 1804; supplement 1811).
Nicolaas van Clemenges. Zie r....LEMENGES.
Nicolaas (St.-), voormalig dorp in StaatsVlaanderen, prow. Zeeland, lag bewesten IJzendijke,
doch verdronk bij den watervloed van 16 Nov. 1377.
Nicolaasga (St.-), of St.-Niklaasga, dorp in
Friesland, 3 wren gaans ten Z. Z. 0. van Sneek ;
190 inw.; geteisterd door watervloed 4 en 5 Febr.
1825, en dientengevolge door buitengewone sterfte
in 1826.
Nicolaas kloosters (St. ), voormalige
kloosters in ons land : 1) te Deventer, bewoond door
Norbertijnen of Premonstr. kanunniken ; ging in de
Reformatie te niet. — 2) te Utrecht, bewesten de
St.-Nikolaaskerk, gesticht 1337, bewoond door Begijnen, werd in 't begin der 16e eeuw ingericht tot
ccn !;) in Overiisel. o. a. bewoond door
den beroemden Thomas a Kempis; dit klooster werd
veelal Agnesberg 6enoemd ; zie AGNESBEP.G.
4) St.-Nicolaas-Convent, of Bergumerklooster, veelal
Bergklooster genaamd, werd bewoond door reguliere
kanunniken van St.-Augustinus, en 1580 afgebroken.
NicolaIeten, eene secte, met afkeuring vermeld in de Openbaringen van Johannes (2: 6, 15).
Nicolas, fransche naamsvorm voor Nicolaas.
Nicolas (Augustin), diplomaat, geb. 1622,
gest. 1695 te Besancon, maakte eerst in krijgsdienst
verscheidene veldtochten in Italie mede, werd toen
secretaris van kardinaal Trivulcio, ging vervolgens
naar Spanje, waar hij werkzaam was ter bevrijding
van den hertog van Lotharingen Karel IV, werd
daarna diens resident bij het hof van Madrid, later
rekestmeester bij 't parlement van Dole (1688), dat
na den Nijmeegschen vrede verplaatst werd naar
Besancon. Ooggetuige geweest van den opstand van
Masaniello, heeft N. daarover geschreven in proza :
-

-

Histoire de la derniere revolution du royaume de Napels

(8 dln. Amsterdam 1660) en een dichtstuk in 5
boeken, getiteld : Parthenope furens (Lyon 1668).
Nicolaus, duitsche naamsvorm voor Nicolaas.
Nicolaus, een der eerste Christenen; Hand. 6: 5.
Nicolay (Nicolas de), fransch reiziger, geb.
1517 te Grave-en-Oysans, gest. 1583, bereisde 16
jaren lang Europa en het Oosten, trad somwijlen in
krijgsdienst in de landen, die hij bezocht, werd door
Hendrik II benoemd tot geograaf en kamerdienaar,
vervolgens tot commissaris der artillerie. Men heeft
van hem: Navigations et peregrinations de Nicolas de
Nicolay (Antwerpen 1576).
Nicolay (Ludwig Heinrich, baron von), duitsch
dichter en schrijver, geb. 29 Dec. 1737 te Straatsburg, eerst professor aldaar, sedert 1769 te Petersburg gouverneur van grootvorst Paul, vervolgens
diens kabinets-secretaris, later tot den adelstand
verheven en tot geheimraad benoemd, stied' 18 Nov.
1820 op zijn landgoed in Finland. Men heeft van
hem Vermischte Gedichte and prosaische Schriften
(8 dlu. Berlijn en Stuttgart 1792-1810); Theatralische
Werke (2 dln. Koningsb. 1811).

sur les moyens de conserver la paix avec les hommes.
Door abbd Cerveau is geleverd Esprit de Nicole
(Parijs 1765), en door Mersan Pensdes de Nicole

(Parijs 1806).

Nicolieten, of Nieuwe Quakers. Zie QUAKERS.
Nicolo (Nicolas Isouard, genaamd), componist

van fransche afkomst, geb. op Malta 1777, kwam
1790 naar Parijs, werd reiziger voor een bankierskantoor, bezocht als zoodanig Palermo, Napels, Florence, en vestigde zich daarna als organist op Malta ;
toen dit eiland door Bonaparte bemachtigd was
(1799) keerde N. naar Frankrijk terug, en begon
te componeeren voor de Opdra-Comique; hij leverde
29 stukken (o. a. Cendrillon), die bijna alle grooten
opgang maakten, en stierf 1818.
Nicomachus, vader van Aristoteles, was geneesheer van Philippus, en schreef eenige geneesk.
verhandelingen, die alle verloren geraakt zijn.
N., grieksch schilder, tijdgenoot van Apelles, was
,-_, nnw
een der uitsteiteittlu
N., uit Gerasa, nieuw-pythag. wijsgeer en wiskundige omstr. 147 na Chr., van vvien verscheidene
mathem. werken tot ons gekomen zijn, o. a.
Theologumena arithmetica (uitgeg. door Ast, Leipzig
1817).
Nieomedes, drie koningen van Bythynie, nl.:
N. I, zoon van Zypcetes, regeerde van 281 tot 250
v. Chr., en begon zijne regeering met bet vermoorden van al zijne broeders, op een na. In het nauw
gebracht door Antiochus I, koning van Syrie, riep
—

—

N. de Galliers te hulp, doch moest bun daarvoor,
nadat ze hem tie Syriers hadden helpen verdrijven,
eene provincie afstaan, die sedert naar hen Galatie
genoemd werd. Deze N. stichtte de stad Nicomedia.

N. II, zoon van Prusias, vatte de wapenen op
tegen zijnen vader, die, op aanhitsen van zijne tweede
vrouw zijnen zoon N. ter dood meende te laten
brengen (148 v. Chr.); overwinnaar blijvende, liet
N. Larentegen zijnen vader ter dood brengen, regeerde 59 jaren, en werd toen van den troon gestooten door zijnen zoon Socrates. — N. III, bijgenaamd Philopator, tweede zoon van den vorige,
regeerde van het jaar 90 tot 75 v. Chr., doch niet
onafgebroken : tweemaal werd hij door Mithridates
nit zijn rijk verdreven, en telkeus op den troon
hersteld door de Romeinen, aan wie hij bij zijnen
dood zijn rijk legateerde, hetgeen de aanleiding
werd tot den derden Mithridatischen oorlog.
Nicomedia, thans Isnikmid, hoofdstad van
Bithynie, gesticht door koning Nicomedes, aan de
Golf van Astacus, was een van de bloeiendste steden
der wereld, en later residentie van verscheidene
romeinsche keizers, o. a. van Diocletiaan, die het
aanmerkelijk verfraaide. Onder Constantijn was er
een oogenblik sprake, N. te verheffen tot hoofdstad
van het Romeinsche rijk. Te N. was Arrianus geboren ; Hannibal stierf te N.
Nicon, geb. 1605 te Weljemanow nabij Nowgorod, eerst aartsbisschop van Nowgorod, werd 1652
tot patriarch van Rusland verheven, doch 1666 van
zijne waardigbeid ontzet, ging toen in een klooster

—

Nicopolis

riel

te Moskou, werd later gebannen, en stierf 1681 te
Jaroslaw. Op last van N. werden de slawische kerkboeken gewijzigd naar grieksche manuscripten, het
geen aanteiding gaf tot eene scheuring in de Kerk
(zie RASKOLNIEKEN). Deze N. is niet de schrijver der
Kronijk van N., in 't Licht gegeven door de Akademie van Petersburg (8 din. Petersb. 1767-92).
Nicopolis, d. i. Stad der Overwinning, naam
van verscheidene steden der oudheid, o. a.: I) thans
de 15,000 inw. tellende vesting Nikopoli (ruim 11
mijlen bewesten Roestsjoek), stad in Neder-Mesid,
aan de samenvloeiing van den Donau en de Aluta,
gesticht door Trajanus, na zijne overwinningen op
Decebalus; deze stad, later in Bulgarije begrepen,
werd 1370 veroverd door Bajazet, die in de nabijheid van N. ook eene beslissende overwinning bevocht op de Christenen (1396), toen hij de armee
van Sigismond, koning van Hongarije, in de pan
hakte, even als den franschen adel, aangevoerd door

Niebuhr (Carsten), deensch reiziger, geb.
Maart 1733 te Lndingworth in Lauenburg (land
Hadeln), sedert 1760 deensch ingenieur-geograaf,
als deensch staatsraad gest. 26 April 1815, is vooral
beroemd geworden door eene reis in Arabi& die 6
jaren duurde, door hem volbracht met Forskal, Cramer, Baurenfeind en Van-Haven, en door hem be-
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Filips van Artois, connetable van Frankrijk, en Jan,
graaf van Nevers (Jan zonder Vrees, hertog van
Burgundie). — 2) thans Devrighi, in het zuiden van
Pontus, aan den Lycus ; hier werd Mithridates overwonnen door Pompejus; dit N. vermeldt Paulus in
zijnen zendbrief aan Titus (3: 12). — 3) thans
Prevesa-Vecchia, aan den ingang der Golf van Ambracia, gesticht of vergroot door Augustus, ter gedachtenis aan den slag bij Actium. — 4) eene stad
in Palestina, door Vespasianus gesticht ter plaatse
van het oude Emmaus (dat platgebrand was door
Quinti1ius Varus, stadhouder van Syrie). Dit N. werd
vergr ,ot eerst door Heliogabalus, later door Alexander 4everus. — 5) stad in Neder-Egypte, ook Julio' .lis genaamd ; thans Kars of Kassiera. --6) stad
in eCilicie, is dezelfde als Issus of Adjacium, en heel
thans Aias of Aiazzo.
Nicosia, 1) of Leucosia, nieuw-Grieksch Lefkosia, hoofdstad van het eiland Cyprus, gesticht ter
plaatse van het oude Tremitus, nagenoeg midden
op het eiland, was gewichtig onder de Lusignans,
koningen van Cyprus, werd 1570 door Selim 11 aan
de Venetianen ontweldigd, is van eene venetiaansche
iu eene turksche stad herschapen, en heeft 12,000
inw. 2) stad op Sicilie, 15 uren gaans benoordw.
Catania en 6 uren g. benoordoosten Castrogiovanni ;
14,000 inw.; dit N., gesticht ter plaatse van het
oude Erbila, is vermaard door den weerstand, dien
het bond aan Dionysius, den tiran van Syracuse.
Nicot (Jean), Neer van Villemain, geb. 1530 te
Nimes, gest. 1600 te Parijs, secretaris van Hendrik II, onder Frans II fransch gezant in Portugal,
heeft geschreven Tresor de la langue francaise taut
ancienne que nioderne (Parijs 1606, in fol.), zijnde
het eerste woordenboek, dat van de Fransche taal
het Licht heeft gezien. Maar hij is vooral bekend,
doordien hij 1560 de tabaksplant (naar hem genaamd Nicotiana) naar Frankrijk overbracht ; hij
bad die in Portugal leeren kennen door een hollandsch koopman, die er mede nit Amerika was gekomen.
Nicotera, stad in de napolit. prow. CalabriA
Ult. 2a, aan de Golf van Gioja ; 5200 inw.; werd
1783 verwoest door eene aardbeving.
Niebert, dorp in de pray. (vijfdhalf uur gaans
ten W. Z. W. van de stad) Groningen, tusschen
Tollebert en Nuis.
het oude Ilipa, stad in Spanje, aan den
Tinto, 13 uren gaans bewesten Sevilla ; 1100 inw.;
eertijds graafschap ; was in den tijd der Mooren
eene gewichtige vesting; bij het beleg van N. in
1257 bediende men zich het eerst van kanonnen.

schreven in .Beschrijving van Arable" (Kopenhagen
1772) en in 'Reisbeschrijving van Arable en andere
omliggende landen" (dl. 1 en 2, Kopenh. 1774-78;
30 dl. 1837 uitgeg. door Olshausen). — N. (Barthold Georg), duitsch geschiedschrijver, zoon van
den vorige, geb. 27 Aug. 1776 te Kopenhagen, bekleedde eerst verschillende aanzienlijke betrekkingen in zijn vaderland, ging 1806 uit deensche in
pruisische staatsdienst over, werd daar directeur
van den handel, professor der universiteit van Herlijn (toen die gesticht werd), was van 1816 tot 1823
pruisisch gezant te Rome, werd 1824 professor te
Bonn, waar hij 2 Jan. 1831 stierf. Van zijne vele uitinuntende werken is het voornaamste: Romische
Geschichte (3 din. Berlijn 1811-32 ; 2e druk 1827
—42; 4e druk dl. 1, 1833; editie in 1 dl., Berlijn
1853). — N. (Marcus von), zoon van den vorige,
geb. te Home 1817, sedert 1854 staatsraad en kabinetsraad des konings van Pruisen, 1857 tot den
adel verheven, gest. 31 Juli 1860 te Oberweiler bij
Badenweiler, schreef: Geschichte Assurs and Babels
(Berlijn 1858).
Niederbronn, marktvlek in het fransche
dept. van den Beneden-Rijn, aan den Eberbach,
ruim 4 uren gaans bezuidw. Weissenburg; 3000
inw.; minerale bronnen ; in de nabijheid van N. ligt
Oberbronn met 5000 inw.
Niedorp, of Nieuwdorp, oudtijds Nyedorp of
Yerop, verbasterd tot Nierop, onder dezen naam waren de dorpen Oudc-N. en Nieuwe-N. oudtijds tot
eene start verheven ; volgens Melis Stoke en Beka
werd N. in 1180 door Floris Ill verbrand. Zie de
twee volgende artt.
Niedorp (Nieuwe-), in de wandeling Nierop
genoemd, dorp in Noord-Holland, 3 uren gaans ten
N. N. 0. van Alkmaar; 500 inw.; geboorteplaats van
den schoenmaker Dirk Rembrantsz van Nierop (geb.
1610, gest. 5 Nov. 1682), die zich beroemd heeft
gemaakt als wis-, sterren- en zeevaartkundige.
Niedorp (Outle), dorp in Noord-Holland, een
kwartier gaans van Nieuwe Niedorp ; 230 inw.. Zie
de twee vorige artt.
dorp.
-YEGA.
Niega, f i
N
haven ter westkust van 't japansche
. Niegata,
eiland Nipon, prow. Jetsigo; is een der japansche
havens, die sedert 1860 opengesteld zijn voor Europeanen en Amerikanen.
Niehove, ook Nyeltove of Nieuwhove, dorp in
de troy. Groningen, een half our gaans bezuidw.
Oldehove, en vierdhalf uur g. benoordw. Groningen ;
500 inw.
Niekerk, dorp in de prow. Groningen, vierdhalf
uur gaans bewesten Groningen; met de buurtschap
Eekeburen 1200 inw.
Niel, gewone benaming your het limburgsche
dorp Maasniel, flat enkel Maasniel genoemd work
orn bet te onderscheiden van het pruisische dorp

Niel (Adolphe), rnaarschalk van Frankrijk, geb.
4 Oct. 1802 te Muret (dept. Haute-Garonne), trad
1825 als tweede-luitenant in dienst, diende van Dec.
1836 tot 1839 in Algerie, waar hij 13 Oct. 1837, als
oflicier der genie, de storm-colonne tegen Constantine aanvoerde, en werd vervolgens aangesteld bij
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Nierop, verbasterd van Niedorp.
de versterkingswerken van Parijs. In 1849 nam hij
Niers, of Neers, rivier in Bijnpruisen, ontals chef van den generalen staf deel aan de expeditie
springt in den kreis Erkelentz, en valt een half uur
tegen Rome, werd 1850 chef der afdeeling Genie
gaans bewesten Gennep in Belgie in de Maas, na
bij het ministerie van oorlog te Parijs, en 1853
12 mijlen loop.
divisie-generaal. In den Russisch-oosterschen oorlog
was N. eerst kommandant van bet korps der genie
riorstein, dorp in Rtnhessen, aan den Rijn,
4 uren gaans ten Z. Z. 0. van Maintz ; 2900 inw.;
bij de Oostzee-expeditie, ging Jan. 1855 naar de
vermaarde wijnbouw (Niersteiner).
Krim, om de betegeringswerken voor Sebastopol op
te nemen, werd April 1855 opperbevelhebber over
Niervaart, een dory. Zi K_LUNDERT.
het geheele wapen der genie bij de fransche beleNieswiller, of Nyswiller, dorp in nederl.
gerings•armee, en droeg als zoodanig veel bij tot
Limburg, It uren gaans oostelijk bezuiden Maasden eindelijken val van Sebastopol. Sedert 1857
tricht ; 350 inw.; kasteel N.
senateur, ging hij als kommandant van het 4e armeeNieuwaal, of Nieuwwaal, ook wel Niewaal gespeld, in de wandeling meestal Nivel genoemd, dorp
korps 1859 naar Italie, onderscheidde zich daar bij
in Gelderland 1 nor gaans bewesten Zalt-Bommel,
Magenta en vooral bij Solferino, waarvoor hij 25 Juni
aan den Waalwijk ; 350 inw.
1859 tot maarschalk verheven werd.
Nieuwbert, gron. dorp. Zie NIEBERT.
Nieland, twee dorpen in Hunsingo, prov. GroNieuw Bokswaarde. Zie NIBBIXWOUDE.
ningen, nl.: 1) Ooster-Nieland, 3 uren gaans beNieuw Dreischor, zeeuwscli dorp. Zie het
noord w. Appingedam; 300 inw. — 2) Wester-Nieland
artikel HEEB-JANSLAND ('s-).
(lat. Nova-Terra-Sancti-Petri), 6 uren gaans westelijk benoo•den Appingedam ; 550 inw.
Nieuwe Diep (het), zeeplaats met kunsthaven en 3300 inw. in Noord-Holland, beoosten
Niels Ebbesen. Zie NiLs E_BBESEN.
Niemcewicz (Julian Ursin), poolsch ge- Helder; neemt gestadig toe in bloei ; in 1815 stond
bier slechts een oud huis; in 1846 telde het reeds
schiedschrijver, geb. 1757 te Skoki in Litanen, was
over de 600 huizen.
1794 adjudant van Kosciuszko, werd 1807 secretaris van den senaat, doch 1814 president der staatsNieuwe Dorp (het), dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland,derdhalf uur g. bezuidw. Goes.
regelingscommissie, bij de uitbarsting van de omwenteling (1830) dadelijk benoemd tot lid van den
Nieuwe Haske. friesch dorp. Zie NYE-H ARRA_
raaa van aummistratie ; kort voor den vat van WarNieuwenaar (Adolf, graaf van), dezelfde als
ADOLF, graaf van Meurs ; zie dl. 1, blz. 50.
schau ging hij naar Parijs, waar bij 21 Mei 1841
stierf. Van zijne Werken (12 dln. Leipzig 1840)
Nieuwendam, 1) dorp in Noord-Holland,
3 uren gaans ten Z. Z. W. van Edam ; 700 inw.;
verdienen inz. melding : , Historische zangen der
leed veel door watervloed 14 en 15 Nov. 1775 en
Polen" (Duitsch door Gaudy, Leipzig 1833); en
vooral in 1825.
.Verzameling van gedenkschriften betreffende de oude
2) de N., nude naam van Schiedam.
geschiedenis van Polen" (in 't Duitsch nieuwe druk
Nieuwenhagen, dorp iu nederl. Limburg,
anderhalf our g. ten N. N. 0. van Heerlen ; 650 inw.
5 dln. Leipzig 1840).
Nieuwen Hoorn, dorp in Zuid-Holland,
Niemegk, stad in P•uisen, prov. Brandenburg,
11 uren gaans bezuidw. Potsdam ; '2600 inw.
uur gaans bezuiden Bridle, 3 kwartier g. benoorNi6men, of Memel, rivier in West-Rusland,
den Hellevoetsluis; 250 inw.
ontspringt bij Kostjoecki in 't gouvt. Minsk, vomit
Nieuwenhuyzen (Jan), geb. 4 Sept. 1724
van Grodno of (waar zij bevaarbaar wordt) de grenste Haarlem, predikant der Doopsgezinden te Middelharnis, te Aardenburg, te Monnikendam, in laatstlijn tusschen Rusland en Polen, komt bij Schmallegenoemde stad gest. 24 Febr. 1806, heeft zijnen
ningken (den naam van Menzel aannemende) op
naam vereeuwigd als stichter van de Maatschappij
pruisisch grondgebied, en outlast zich met twee
tot Nut van 't Algemeen, welke stichting dagteekent
hoofd-armen (Gilge en Russ) in het Kurische Half,
Aan de N., in de
van Edam 26 Nov. 1784.
na een loop van HO mijlen.
nabijheid van Tilsitt, had Napoleon 25 Juni 1807
Nieuwentijt (Bernardus), nederlandsch genees- en wiskundige, geb. 1654 te Westgraftdijk,
eene bijeenkomst met keizer Alexander, waardoor de
gest. 1718, had zich als geneesheer te Purmerende
vrede van Tilsitt tot stand kwam ; 23 Juni 1812
gevestigd, bekleedde daar eenige jaren het burgehad de vermaarde overtocht over de N. plaats, waarmeesterschap. Vooral zijn werk over bet Becht
mede de fransche armee Rusland binnenrukte.
Niemeyer (Aug. Herm.), duitsch godgeleerde gebruik der wereldbeschouwing, ter overtuiging van
en pedagoog, geb. 11 Sept. 1754 te Halle, sedert
godloochenaars en ongeloovigen, verschafte hem grooten roem ; de eerste editie zag 1714 het licht, bet
1784 prof. aldaar, later kanselier en Rector per petuus
mocht een Ten druk beleven, werd in 't Hoogduitsch
der universiteit, gest. 7 Juli 1828. Wij noemen van
en Fransch vertaald, en stond bijna in even hooge
zijne vele uitmuntende werken slechts Grundseitze
eere bij het publiek als de werken van Jacob Cats.
der Erziehung and des Unterrichts (3 dln. 9e druk
Nieuwer Amstel, oudtijds Nyen-Amstel,
Halle 1834-36).
Niemirow, marktvlek in russisch (vroeger gemeente in Amstelland, bestaat uit het dorp Amoostenrijksch) Polen, aan de Roeda, 5 mijlen bestelveen, en verscheidene buurtschappen. De naam
westen Zolkiew ; 3000 inw.; behoort aan graaf PoN.-A. komt het eerst voor, anno 1334; het was
tocki ; te N. in 1737 vredescongres tusschen Rusvroeger eene heerlijkheid, gemeenlijk ,, Ambacht van
Amstelveen" genoemd.
land, Oostenrijk en Polen.
Nieuwerkerk, 1) dorp op het voormalige
Nienburg, I) ,stad in 't Hanoversche, aan de
eiland Duiveland, prov. Zeeland, ligt anderhalf uur
Weser, 6 mijlen benoordw. Hanover ; 5000 inw.
gaans beoosten Zierikzee, en heeft 700 inw.; het
2) Kloster-N., stad in 't hertogdom Anhalt-KOthen,
aan de uitwatering van de Bode in de Saale, 4 uren
werd 13 Juli 1576 door de Spanjaarden geplunderd.
gaans benoordw. 'When ; 2000 inw. — 3) dorp in — 2) voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Walcheren, nabij Arnemuiden. — 3) voormalig dorp op
pruis. Westfalen, 5 mijlen benoordwesten Munster;
het zeeuwsche eiland Noord-Beveland, ten W. Z. W.
1200 inw.
Niepperg, verkeerde spelling voor Neipperg. van Kats, is door gedurige watervloeden gebeel ver–
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Nieuwersluis

Nievre

4) dorp in Noord-Braband ; zie NULAND.
zwolgen. — 4) voormalig dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, bezuiden Lodijke, werd door — 5) ook wel Briels-N. genoemd, dorp in Zuidden watervloed van 1530 geheel verzwolgen. —
Holland, een half uur gaans bezuidoosten Brielle.
6) dorp op het zeeuwsche eiland Walcheren, circa
5) voormalig dorp in Zeeland, tusschen Biervliet en
1 uur g. bezuidoost. Middelburg.-7)Baarlands-N.,
het land van Axel, lag in de nabijheid van het dorp
Perenboom, dat even als N. in de 14e of 15e eeuw
voormalig dorp op 't zeeuwsche eiland Zuid-Beveland ; zie STUIVEZAND.
door de zee verzwolgen is. — 5) Nieuteerkerk-opden-lJsel, dorp in Zuid-Holland, 2 uren gaans noorNieuwlande, voormalig dorp op het zeeuwdelijk beoosten Rotterdam, een kwartier g. bewesten
sche eiland Zuid-Beveland, werd 5 Nov. 1530 door
den vloed verzwolgen.
den Use'; 140 inw.; Teed veel in 1400 en volgende
jaren door de twisten der Hoekschen en KabeljauwNieuw - Megen. Zie NIJMEGEN.
schen; werd 1682 door overstrooming geteisterd
Nieuwolde, dorp in de prov. Groningen, 3
ten gevolge van dijkbreuk.
uren gaans ten N. N. W. van Winschoten ; 760 inw.;
eigenlijk eene aanslibbing (hamrilc) van Midwolde,
Nieuwersluis, vesting in de prov. Utrecht,
een half our g. ten Z. Z. W. van Loenen ; 250 inw.
wo•dt het ook Midwolderhamrik genoemd.
Nieuweschans, fort in de prov. Groningen,
Nieuvir7Orleans. Zie ORLEANS (Nieuw-).
aan de g•enzen van 't Hanoversche, circa 3 uren
Nieuwpoort, 1) stad in Belgie, prov. Westgaans ten 0. N. 0. van Winschoten ; 680 inw.
Vlaanderen, 4 uren gaans bezuidw. Ostende; 3600
Nieuweschoot, of Nyeschoot, dorp in Fries- inw.; kleine visschershaven aan de Noordzee. In de
land, circa 1 our gaans bezuiden Heerenveen; 140
13e eeuw gesticht, werd N. 1383 verwoest door de
inw.; liep onder water bij den vloed van Febr.1825.
Engelschen ; weder opgebouwd en versterkt door
Zie
KALENDER.
Filips den Stoute in 1385. Verscheidene belegerinNieuwe Stijl.
Nieuwe-Tonge, ook wel Nieuwe-Kerk-in- gen doorstond N., inzonde•heid die van 1488 door
de Franschen. Bij N. de vermaarde veldslag van het
Grijsoord, dorp in Zuid-Holland, 1 uur gaans bezuidoosten Sommelsdijk, op Goeree-en-Overflakkee ;
jaar 1600, waarin prins Maurits de overwinning bewerd in 't midden der 46e eeuw door een zwaren
vocht op aartshertog Alberti's. Door de Franschen
brand geteisterd, en Teed veel bij de overstrooming
werd N. veroverd 1745, 1792 en 1794. — 2) vlek
van 14 en 15 Nov. 1776.
in Zuid-llolland, aan de Lek, vierdhalf uur gaans
Nieuw - Granada, zuid-amerikaansche re- ten N. N. W. van Gorinchem, schuin tegenover
publiek, in 1831 gevormd nit de verbrokkeling der
Schoonlioven ; 550 inw.; voorheen was N. eene stad
republiek Columbia (zie COLUMBIA), Meld echter
(sedert het laatst der 14e eeuw); en in 1673 tegen
reeds 1858 op onder den naam N.-G. te bestaan.
eenen aanslag der Franschen versterkt, bleef het
sedert dien tijd fang eene vesting. In 1402 werd het
Vergelijk BOLIVAR.
ieuwhof (J.), reiziger, geb. te Usen in stadje N. met geweld van wapenen bemachtigd door
Westfalen, was in dienst bij tie hollandsche %VestJan van Arkel (Jan XVI), en tot den grond afgebrand. Weder opgebouwd, werd N.1489 overweldigd
Indische Compagnie en bij de hollandsche Oostdoor de Stichtschen, die de poorten afbraken en de
Indische Compagnie, deed verscheidene reizen naar
wallen slechtten. In 1514 werd N. door een gewelBrazilie (1640), Batavia, China, kust van Coromandigen brand verwoest ; 1516 werd bet overrompeld
del, en was eenigen tijd gouverneur van het eiland
en bemachtigd door Karel, hertog van Gelder, doch
Ceylon. Naar Madagascar vertrokken om te gaan on14 dagen later heroverd door graaf Hendrik van
derhandelen, is hij niet van daar teruggekeerd. Naar
Nassau. In 1517 werd bet weder door de Gelderzijne aanteekeningen zijn geschreven: Cezantschap
schen ingenomen en platgebrand, zoodat er slechts
der hollandsche 0. 1. Compagnie aan den grool-khan
6 huizen bleven staan, en 1524 kwamen de Geldervan Tartarija, keizer van China (Amsterdam 1665
schen nogmaals N. leegplunderen en in brand steken.
in fol.); Merkwaardige zee- en landreis naar Brazille
Tijdens de bezetting van den graaf van Megen (1567)
(Amst. 1682 in fol.); Reis naar onderscheidene plaatgeraakte N. opnienw in brand, en wcrden 58 huizen
sen in Oost-Indic, benevens eene beschrijving van de
in de asch gelegd.
sled Batavia (Amst. 1688-93 in fol.).
Nieuw - Schotland. Zie NOVA SCOTIA,
Nieuwkerk, 1) voormalig dorp in StaatsVlaanderen (prov. Zeeland), lag een half uur gaans
]Nieuwstadt, of Nustad, dorp in nederl. Limburg, anderhalf nor gaans benoorden Sittard, aan de
bezuidoosten het dorp Groede; is in de 16e eene
Geleen ; 800 inw.; 13 Aug. 1834 door een fellen
verdronken, en nooit weer te voorschijn gekornen.
brand geteisterd ; oudtijds was N. de zuidelijkste
-- 2) voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Walplants van het hertogdorn Gelder; ow er de Brabancheren; zie EYCKENINGEN. - 3) z.-holl. dorp; zie
tiers en Luikenaars niet te laten nestelen, werd N.
GIESSEN-NIEUWKERK.
1398 door hertog Willem verwoest ; 1499 veroverd
Nieuwkoop, dorp in Rijnland (prov. Zuiddoor iNlaximilinan an Oostenrijk ; 1575 werd de
Holland), anderhalf uur gaans benoordw. \Voerden ;
vesting N,. ontmanteld.
600 inw.; een aanslag van eene bende Franschen,
Nieuwveen, 1) dorp in Zuid-Holland, 2 uren
om N. te plunderen, werd 1672 door de burgers van
gaans ten 0. N. O. van Woubrugge ; 500 inw.
N. gewapenderhand gekeerd.
uren
2) in Drenthe; zie GASSELTER-NIEUWVEEN.
_orp
rp .n
Nieuwkuik, do
iN 1111
Nieuwvliet, dorp in Zeeland, 2 uren gaans
gaans bewesten 's-Bosch ; 1000 inw.; werd 2 Juni
benoordoosten Slit's; 250 inw.; in de wandeling
1746 geteisterd door een fellen brand, die overgewordt N. doorgaans Sint-Pier genoemd ; dikwijls
waaid was uit Vlijmen.
Nieuwland, 1) N. of Nyland, op sommige door de zee geteisterd, voornamelijk 27 Jan. 1682.
kaarten Nolland, dorpje in Zuid-Holland, circa 2
Nieuwwier. Zie N YAW1ER.
uren gaans ten N. N. 0. van Gorinchem ; 50 inw. —
Nieuw - York. Zie NEW-YORK.
Nieuwzijl. Zie NJEZ!JL.
2) N., of het N., voormalig dorp op bet zeenwsche
Nievre, kleine rivier in Frankrijk, ontstaat bij
eiland Noord-Beveland, werd overstroomd bij den
Gudrigny tilt de vereeniging van twee beken, en valt
watervloed van 19 Nov. 1404. — 3) N., of Nyland,
na 6 mijlen loop in de Loire, bij Nevers. De N. geeft
doll in Friesland, 1 our gaans benoordw. Sneek ;
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Nies iji

Nimes

haren naam aan het fransche departement N., groot
circa 125 vierk. mijlen, bevolkt met 333,000 zielen,
ingedeeld in vier arrondissementen (Nevers, Chateau-Chinon, Clamecy, La-Charite), en tot hoofdpl.
hebbende de stad Nevers. Dit dept., gevormd nit de
oude prov. Nivernais, en een gedeelte van Orleanais
en van Gatinais, grenst aan de departementen I.oiret
en Yonne ten N., Cote d'Or en Saone-Loire ten 0.,
Allier ten Z., en Cher ten W.
Niezijl, of Nieuwzijl, dorp in de prov. Groningen, 20 minuten gaans beoosten Grijpskerk ; 580
inw.; in den 80-j. oorlog was N. versterkt.
NMI) eim, d. i. nevelwereld, in de noordsche
mythologie het rijk der duisternis, waar de godin
des doods (Hel genaamd) haren troon heeft. Door
den afgrond Ginungagap is N. gescheiden van Mnspellheim, d. i. het rijk des lichts.
Niftrik, verkeerdelijk ook Nesterik of Nestrik
genoemd, dorp in Gelderland, aan de Maas, 4 uren
gaans bezuidw. Nijmegen ; circa 300 inw.
Nigdeh, bet oude Cadyna, stad in Klein-Azie,
pachatik Caramanie, 19 wren gaans bezuidoosten
Eregli; 6000 inw.; aan de zuidwestzijde der stad
ligt de vlakte van N.
Niger, de voornaamste rivier van Middel-Afrika,
ontspringt in het binnenland van Senegambia, in
het landschap Male, en draagt in het boven-gedeelte

reiskaart van Peutinger. Wear men die plaats te zoeken heeft is onbekend : Woerden, Zwammerdam,
Alphen, Bodegraven zijn door verschillende geleerden
daarvoor aangenomen.
Nigtevecht, of Nichtevecht, dorp in de prov.
Utrecht, anderhalf our gaans bezuidw. Weesp; 330
inw.; werd 1673 platgebrand door de Franschen ;
in 1788 werd op de mode geklaagd, dat de Pruisen
het Avondmaalszilver en ruim 900 gulden uit de
armenkas van N. geroofd hadden.
Nijni,fransche en engelsche spelling voorNisjnei.
Nikde, zooveel als Nigdeh.
Niklaasga, friesch dorp. Zie NICOLAASGA.
Niklasberg, of Niclasburg, vlek in Bohemen,
ruim 4 uren gaans benoorden Eger; in 1622 werd
hier een tractaat van vrede gesloten tusschen keizer
Ferdinand en Bethlem-Gabor, welke laatste daarbij
afstand deed van zijne aanspraak op Bohemen.
Nikolajew, eene in 1789 door prins Potemkin
gestichte stad en vesting in bet russ. gouvt. Cherson (Kherson), 15 uren gaans benoordoosten de
stad Cherson, aan de uitwate r ing van den Ingoel
(Ingul) in den Bog (Bug) of Boeg, nabij den mond
dezer laatste rivier in de Zwarte Zee ; 45,000 inw.;
oorlogshaven ; nabij N. de ruinen der oude milezische kolonie Olbia.
Nikolajewsk, stad in 't russ. gouvt. Samara,
, C00,3 my,.
Nikolsburg, of Mikulow, stad in Moravia,
kreis Znaim, 10 uren g. bezuiden Brunn ; 8800 inw.
Nikopoli, twee steden in europ. Turkije :
1) bet oude Nicopolis ad Istrum ; zie NICOPOL1S. —
2) bet oude Nicopolis ad Nestum, 25 mijlen benoordw.
Gallipoli.
Niksar, of Nigissar, bet oude Neoccesarea of
Kabira, stad in aziat. Turkije, 9 nren gaans beoosten
Tokat ; 6000 inw.
Nil, duitsche en fransche naamsvorm voor Nijl.
Nile, engelsche naamsvorm voor Nijl.
Nilgherri bergen, eene keten boschrijke
bergen, die als bet ware de aaneensluiting vormen
tusschen de Oost- en West-Ghats. Zie GHATS.
Nils Ebbesen, een grondbezitter bij Randers
in Jutland, vermoordde 1 April 1340 den tirannieken graaf Gerhard van Holstein, en werd daardoor
de bevrijder van Denemarken. Hij zelf sneuvelde in
een gevecht tegen het yolk van graaf Hendrik van
Holstein 2 Nov. 1340 (of 1342).
Nilsson (Sven), zweedsch geleerde, geb. 8 Mei
1817 nabij Landskrona, sedert 1831 professor der
zoOlogie en directeur van 't zoologisch museum te
Lund, heeft zich doen kennen als een der grootste
hedendaagsche zoologen. Van hooge belangrijkheid
zijn ook N.'s geschriften over de oorspronkelijke bewoners van Scandinavia, inzonderheid zijn werk
Skandinaviska Nordens urinvanare (Stokholm 1863).
Nilus, lat. naam van den Nijl.
Nimegue, fransche naamsvorm voor Nijmegen.
Nlmes,oude spelling Nismes, het oudeNemausus,
stad in het fransche dept. Gard, waarvan het de
hoofdplaats is, 6 mijlen benoordoosten Montpellier;
ruim 57,000 inw. Oorspronkelijk was N. eene kolonie van Massilia (Marseilles) en werd de hoofdstad
der Arecomische Volsken ; het stond op een hoogen
trap van bloei in den tijd der Romeinen, en was een
der grootste steden van Gallia ; van 465 tot omstr.
535 was bet onderworpen aan de West-Gothen,
daarna aan de Franken. In de 9e eeuw behoorde N.
tot het graafschap Toulouse; doch in het graafschap
Maguelone begrepen, werd het eene aragoneesche
bezitting, en keerde eerst in 1259 aan Frankrijk
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Kabra af, zijnde de havenplaats van het rijk Timboektoe, draagt deze rivier den naam van Koearra
Kowara, Quorra), verbreedt zich aanmerkelijk bij de
koopstad Rabba, en ontlast zich na eenen loop van
650 mijlen in den Atlantischen Oceaan (Golf van
Guinea). In eene recite lijn bedraagt de afstand
tusschen den oorsprong en de uitwatering van den
N. 250 mijlen. De eerste Europeaan, die in de laatste
eeuw deze rivier gezien heeft, was Mungo Park, die
haar in 1796 bereikte bij Sego. Bij de groote belangrijkheid dezer rivier voor bet handelsverkeer,
heeft men haar sedert dies tijd tot voorwerp gemaakt van nauwkeurige nasporingen : o. a. de ontdekkingsreis 1841 met drie stoomschepen door kapitein Allan, op last van het britsche gouvernement,
welke tocht 65,000 pond sterling (circa 8 tonnen
gouds nederl.) gekost heeft. Vooral echter werd het
middelste gedeelte van den loop dezer rivier nauwkeurig bekend door den reiziger Barth (1853-54),
en sedert 1854 door Baikie ook de benedenloop en
de zich daarin ontlastende rivier Tsjadda met de
meeste zorg opgenomen. Vergelijk bet art. DJOLIBA.
Niger, d. i. de Zwarte, bijnaam van Simeon ;
Hand. 13: 1.
Niger P escennius). Zie PESCENNIUS.
Nightingale (miss Florence), geb. 1823,
dochter van eenen grondeigenaar te Lea-Hurst in 't
engelsche graafschap Derby, bezocht op hare reizen
gasthuizen, hospitalen, scholen en verheterhuizen,
stichtte 1854 in Hartley-Street te Londen een ziekenhuis voor gouvernantes, doch verwierf eene europeesche vermaardheid door den belangloozen ijver,
waarmede zij in den Oosterschen oorlog het opzicht
voerde over de hospitalen en de verpleging der zieken en gekwetsten. Hare waarnemingen heeft zij
medegedeeld in Notes on nursing (Lundell 1859).
Nigidius Figulus (Publius). Zie FIGULUS.
Nigissar. Zie NIESAR.
Nigritie, vroegere benaming voor Sudan in
bet algemeen, of ook voor het land dat doorstroomd
wordt door den Niger. Zie ook GUINEA.
Nigrum Pullum (Ad), d. i. In de ZwarteKiekenbuurt, eene plaats, voorkomende op de oude

asuua) .4 ti la

—

Nimfen

Ninus

terug, krachtens bet tractaat van Corbeil. In 1417
werd N. bezet door de Engelschen, bij die gelegenheid werd bet Amphitheater verwoest (waarvan,
onder meer andere merkwaardigeromeinsche rumnen,
nog overblijfselen in wezen zijn). In de 16e eeuw
omhelsde N. bet Calvinismus: het had dan ook in
de 17e eeuw, onder Lodewijk XIII en Lodewijk XIV,
zeer veel to lijden, en verloor een groot deel van
zijne bevolking en van zijnen rijkdom ; het Calvinismus werd er echter nooit geheel en al uitgeroeid,
en omstreeks de helft der 18e eeuw herlcefde het to
N. met nieuwe kracht : de twee kerkelijke partneri
(Roomschen en Gereformeerden) staan er scherp
tegenover elkander, zoo zelfs, dat er 1791 en 1815
bloedige botsingen tusschen die twee plaats grepen.
Vier bijzondere concilien zijn to N. gehouden (389,
886, 997 en 1096). Het is de geboorteplaats van
Nicot en van Babot-St.-Etienne.
Nimfen, lat. Nymphw, godinnen der watervlakten en stroomen. Men onderscheidde de Najaden,
de Nereieden, de Oceanieden, enz. De naam N. werd
inzonderheid gebezigd voor de godinnen der zoetwaterstroomen, en wordt ook (doch ten onrechte)
uitgestrekt tot een aantal ondergeschikte godheden
zooals de Oreaden, de Dryaden, de Napeeen, enz.

stichter van N. to beschouwen is, en ook zijnen
naam aan de stad gaf. Tweemaal werd N. veroverd :
eerst door Arbaces en Belesis, in 759 v. Chr. (na
den slag van Ninive en den val van Sardanapalus,
762 of 761) ; toen door Nabopolassar I, koning van
Babylonie, in 625 v. Chr. Het zedebederf on de goddeloosheid van N. zijn even vermaard als de rijkdom
en weelde der stad : de joodsche profeten maken
menigvuldig gewag van een en ander. Bekend is de
bijbelsche legende, dat God aan Jonas bevel gaf, aan
de bevolking van N. to gaan aankondigen, dat de
stad na verloop van 40 dagen vergaan zou, aan welke
bedreiging echter door den Altnachtige geen gevolg
werd gegeven, toen hij zag dat de Ninivieten vervuld
werden van boetvaardige vrees voor zijnen toorn. De
stad N., van lieverlede in verval geraakt, schijnt bestaan to hebben tot in den tijd der arabische overweldiging in de 7e eeuw. — N. (het Koninkrijk),
deze benaming word na den val van Sardanapalus I
en de verbrokkeling van het groote Assyrische rijk
(759 v. Chr.) aan het nieuwe Assyrische rijk gege-
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Men beschouwde de N. niet als onsterfelijk, maar
als verscheidene duizendtallen van jaren hlijvende
levee. Men offerde ttaar honig, melk, vruchten, olie,
en somtijds ook geiten. Ze werden afgebeeld jong
en schoon, naakt of half naakt, op een der ellebogen leunende aan den waterkant en met de hand
op eene urne, of ook wel dansende met Satyrs.
Nimra, vermeld Num. 32 : 3.
Nimrim (de wateren van), vermeld Jezaia 15 : 6
en Jerem. 48 : 34.
Nimrod, afstammeling van Cham en zoon van
Kus, stichtte het Babylonische rijk, en is bekend als
een geweldig jager. Volgens eene legende van lateren
oorsprong zou hij ook degene gevveest zijn, die bevel
gaf tot het bouwen van den toren van Babel, waarvan de ranee (Firs-i-Nimrod) op den westoever van
den Euphraat nog in wezen is. In het 0. T. is Nimrod vermeld Gen. 10: 8, 9; 1 Chron. 1:10; Micha 5: 5.
Nimroed, Nimrud, een arabisch dorpbezuiden
Mossoel.Door Layard werden bier kostbare overblijfselen uit den tijd van het Assyrische rijk met vele
gebeeldhouwde liguren en Keil-opschriften ontdekt.
— Sakr-el-.Nimroed, een door den Tigris loopende
dijk, samengesteld uit ontzaglijk groote steengevaarten.
Nimsi, vader van Jehu, den koning van Israel ;
I Kon. 19 : 16 : II Kon. 9: 2, 14, 20 ; l I Chron. 22 : 7.
Nimwegen, verbasterd van Nijmegen.
Nineanal. Zie MONO-EMUGI.
Nineve en Ninevieten. Zie NINIVE.
Ning –po, door de Europeanen ook Liam-po
genoemd, stad in China, prov. Tsje-kiang, nabij de
kust, heeft 350,000 inw.; na de verovering (1841)
van de stad door de Engelschen is de haven van N.
voor den Europeeschen handel opengesteld.
Ninive, bij de Grieken Ninus, de beroemde
hoofdstad van het nieuwe Assyrische rijk (ook genaamd koninkrijk Ninive), op den linker- (oost-)oever
van den Tigris, tegenover bet tegenwoordige Mossoel, 50 mijlen benoorden Babel of Babylon, had circa
12 uren gaans in omtrek, en was ornringd door muren, die over de 30 nederl. ellen hoog waren, en
telde 600,000 inw. Volgens sommigen reeds door
Nimrod gesticht, volgens anderen door Assur (omstr.
2640 v. Chr.), werd het omstr. 1968 v. Chr. derwijzc vergroot door Ninus, dat deze als de eigenlijke

ven, waarvan de stad Ninive de hoofdplaats werd.
Dit rijk grensde ten 0. aan Media, ten Z. aan Babylonie, ten N. aan Armenia. De geschiedenis van 't koninkrijk N. laat zich gevoegelijk in 4 tijdvakken splitsen : 1) onafhankelijkheid zonder veroveringen, van
759 tot 680 v. Chr.; 2) onafhankelijkheid on beerschappij-voering over Babylonie, van 680 tot 644
v. Chr.; 3) terugkeer tot den staat van onafhankelijkheid zonder veroveringen, 644-625 v. Chr.;
4) onderhoorigheid aan het koninkrijk Babylonie,
totdat het daarmede door Cyrus veroverd en bij
het Perzische rijk ingelijfd werd,625-528 v. Chr.
Ziehier de names der
Koningen van Ninive van 759 tot 625.
v. Chr.
v. Chr.
Phul of
707
Sardanapalus II 759 Assar-Haddon
667
742 Saosducheus
Tiglath Pilezer
724 Sarak of
Salmanassar
Chinaladan 647-625.
712
Sennacherib
Ninon de Lenclos. Zie LENCLOS.
Ninove, vlaamsch Ninoven, stad in Belgie, prov.
Oost-Vlaanderen, 8 uren g. bezuidoost. Oudenaerde;
5500 inw.; vroeger eene pretnonstreiter abdij ; het is
de geboorteplaats van Despautere, was eertijds eene
vesting, werd dikwijls ingenomen en verwoest, 1794
bij Frankrijk ingelijfd (departementder Schelde) en
versterkt.
Ninus, koning van Assyria en vermaard veroveraar, kwam op den troon omstr. 1968 v. Chr.
als opvolger van zijn vader Belus, die het koninkrijk
Ninive met het koninkrijk Babylonie vereenigd had.
Met de Arabieren ging N. een verbond aan; hij legde
eene schatting op aan den koning van Armenie; hij
onderwierp Media, na den koning van dat land verslagen, gevangen genomen en gekruisigd to hebben;
ook Egypte onderwierp N. aan zijn gezag, en deed
vervolgens eenen inval in Bactriana, waar hij at de
steden innam of tot cupituleeren dwong, alleen
Bactra uitgezonderd, van welke stad hij zich eindelijk toch ook meester maakte door de help van Semiramis, de vrouw van een zijner veldheeren. Na de
bemachtiging van Bactra trouwde hij met Semiramis,
die hem eenen zoon schonk, en die, toen N. omstr.
1916 v. Chr. stierf, verdacht werd hem uit den weg
geruimd to hebben door middel van vergif. Zij volgde
hem op in de regeering. Door N. was Ninive zoo
aanmerkelijk vergroot, dat hij beschouwd kan worden als de eigenlijke sticker van die stad, die dan
ook naar hem genoemd werd. — N. II, of Ninyas,
zoon van den vorige, was nog zeer jong toen zijn

Ninyas
vader stierf, zoodat zijne moeder Semiramis zich
van het regentschap meester maakte, en het daarheen leidde, dat zij de teugels van het bewind in
handen hield 42 jaren lang. Volgens sommigen liet
hoar zoon haar eindelijk vermoorden (1874 v.Chr.) ;
volgens anderen stierf zij Karen natuurlijken dood, na
eerst afstand van den troon gedaan te hebben. De
overige regeering van N. 11 (1874-1836 v. Chr.)
kenmerkt zich door niets bijzonders; met hem begint de lijst der koninklijke nuiliteiten, die in Assyrie den troon hebben bezeten.
Ninyas. Zie NINUS
Nio, het oude los, een der grieksche Cycladen ;
vierk. mijl groot ; 4000 zielen ; hoofdplaats de stad
N., met 2600 inw. en haven.
Niobe, dochter van Tantalus en vrouw van Amphion, koning van Thebe, die 7 zonen en 7 dochters bij haar verwekte. Trotsch op hare 14 kinderen,
had zij de vermetelheid Latona to beleedigen, die
slechts twee kinderen had. Doze wreekte zich, doordien zij bewerkte, dat al de kinderen van N. met
pijlen gedood werden door Apollo en Diana, waarop
de radelooze moeder door Jupiter in eenen steen
veranderd werd. Deze mythe werd door verschillende
kunstenaars vereeuwigd : het beroemdst is de Niobegroep uit den gevel van den aan Apollo-Sosianus gewijden tempel te Rome; in 1583 werden die bt;c!dcr.
(15 in getal)uit de puinhoopen to voorschijn gebracht,
en 1770 in de galerij te Florence ten toon gesteld.
Nioe - tsjwang, stad in Zuid-Mandzjoerie,
chineesche prov. Moekden (Mukden), aan den Liao,
4 mijlen van den mond dier rivier, waar de havenstad van N. ligt ; is sedert den vrede van Tien-tsin
opengesteld voor de Europeanen.
Nion en Nions. Zie NYON, NYONS.
Nioro, hoofdplaats van Kaarta in Senegambie.
Niort, lat. Niortutn, het oude Novirogus, door
Stephanus van Byzantium Nyrax genaamd, stad in
het fransche dept. Deux-Sevres, aan de SevreNiortaise ; 20,000 inw.; geboorteplaats van mevr.
de Maintenon en mevr. de Caylus, van Beausobre,
van Fontanes, enz. Het word 1202 ontweldigd aan de
Engelschen, doch door hen hernomen omstr. 1290,
en toen behielden zij het nog 18 jaren.
Niphates mons, thans Nimrod-gebergte,
bergketen in Armenia, in het Z. 0.; op den N. ontsprong de Tigris.
Nipon, of Niphon, het grootste der Japansche
eilanden. Zie JAPAN.
Nireits, koning van Naxos, zoon van Charopus
en van Aglaja, was na Achilles de schoonste man van
geheel Griekenland.
Nisceus campus. Zie NISEI_SCHE VLAKTE.
Nisdmi, perz. dichter. Zie NIZAMI.
Nisan, de eerste maand des jaars bij de oude
Hebreers ; Neh. 2: 1 ; Esther 3: 7.
Nisard (Jean Marie Napoleon Desire), fransch
letterkundige, gab. 20 Maart 1806 te Chatillon aan
de Seine, professor aan 't College-de-France, on sedert 1857 tevens directeur der hoogere Normaalschool to Parijs, heeft zich inz. bekend gemaakt door
Histoire de la liltdrature francaise (2 din. Parijs
1848-49); Melanges (2 dln. 1839); Eludes de
critique litteraire (1868) ; Etudes d'histoirc et de

Nisus
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Nisib? in Syrie. Zie NEZIB 2).
Zie NIS1BIS en NEZIR.

Nisibin

.

Nisibis,

of Antiochia Mygdonia, thans Nisibin
of Nezib, hoofdplaats der prov. Mygdonia in Mesopotamia, aan de rivier Mygdonius on aan den voet
van het Masius-gebergte, was (naar men wilde gesticht door Nimrod) belangqk als koopstad en
vesting. Door Lucellus werd N. aan Tigranes ontweldigd, en vervolgens herhaalde malen door de
Romeinen weder verloren en weder heroverd. Van
Diocletiaan tot Jovianus behoorde N. onafgebroken
aan de Romeinen, on was een der bolwerken van
hun rijk ; Jovianus stond N. eindelijk af aan Perzie.
Nisj, Zie N1SSA.
Nisjapoer, Nishapoor, Nischabur, stad in
Perzie, prov. Khorassan, 8 mijlen ten W. Z. W. van
Medzjid ; 8000 inw.; was vroeger een der grootste
en rijkste steden van Perzie ; gesticht door Sapor I
(Schachpoer) ter plaatse van eene door Alexander
verwoeste stad, werd in de 1 1e eeuw ingenomen on
verwoest door de Tartaren.
Nisjnei-Lemow, russische stad, 13 mijlen
benoordw. Pensa, aan den [Arnow; 9000 inw.
Nisjnei — Nowgorod, of Nisjegorod, stad in
europ. Rusland, aan de uitwatering der Oka in de
Wolga, 33 mijl. ten 0. N. O. van Moskou ; 25,500 inw.;
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in de
oudheid eene uitsluitend aan de paardenfokkerij
gewijde vlakte in Media (prov. Rhagiana) ; bier werden de paarden aangefokt voor het hof on het lager

der grootste jaarmarkten of missen van geheel Rusland (sedert 1817 in de maanden Juli en Aug.) ; gesticht 1227, werd N. tweemaal (1317 en 1378) verbrand door de Tartaren ; 16 Juni 1864 word het
opnieuw door een geweldigen brand geteisterd ; is
de hoofdplaats van het gouvernernent N. — N. (ruim
923 vierk. mijlen, met 1,260,000 bewoners).
Nismes, mule spelling voor Nimes.
Nispen, oudtijds Nisipa, dorp in Noord-Braband, 1 uur gaans bezuiden Roozendaal; 500 inw.
Nisroch, een afgod der Assyriers ; II Kon.
19 : 37 ; Jezaia 37: 38.
Nissa, of Nisj (Nick, Nisch, Nish, Nysch), het
Naissus der ouden, stad in Servie, aan de zich in
de Morawa ontlastende Nissatca, 20 mijlen bezuidoosten Semendria ; 16,000 inw.; citadel ; was voorbeen de hoofdstad van Servie ; kwam 1841 in opstand troon Turkije.
Nisse, ook Ter-Nisse of Der-Nisse, oorspronkelijk Gervarsnisse genaamd, dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, anderhalf nur gaans bezuiden
Goes; 400 inw,; overstroomd 1530 tengevolge van
het doorbreken van den Loyvendijk.
Nistelrode, of Nestetrode, veelal Nittelrooi
genoemd, dorp in Noord-Braband, 4 uren gaans
beoosten 's-Hertogenbosch, rondom in eene onvruchtbare heide; 1900 inw.; in 1748, nadat de
vredespreliminairen to Aken geteekend waren, hield
de hertog van Cumberland te N. zijn hoofdkwartier,
terwijl zijne armee (Engelschen en Hanoveranen)
gekampeerd lagen op de Heide van N.
Nisus, koning van Megara, had een goad hoofd
met haar ; doch onder al die Karen was er een, dat
de kleur had van purper, on van het behoud van
dat eene haartje hing, volgens het orakel, voor hem
het behoud van zijn rijk af. Toen Minos de stad
Megara belegerde, werd Scylla, de dochter van N.,
verliefd op den belegeraar, en om hem to bekoren
sneed zij het purperkleurige haar van haars vaders
hoofd af, on bracbt dit aan Minos, die nu dan ook
de stad veroverde. Doch hij versmaadde de liefde
ran Scylla, die hij als verraderes van Karen eigenen
vader strafte, door haar achter aan zijn schip to laten

der oude perzische koningen,

vastbinden : zoo verdronk zij. De goden veranderden

litterature (1859).

Nisas (markies van). Zie CARRION-NISAS.
Niselsche vlakte, lat. Nisccus campus,
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Nithard

N. in een sperwer en zijne dochter in eene leenwrik.
— N., zoon van Hyrtacus en de nimf Ida, metgezel van Eneas en vriend van Euryalus; met dezen
zijnen. vriend doorgedrongen in het legerkamp der
Grieken, vonden beiden den dood.
Nithard, zoon van den abt Angelbert en van
Bertha, de dochter van Karel den Groote, in het
laatst der 8e eeuw, was hertog of graaf, en werd,
een der voornaamste staatslieden en veldheeren van
Karel den Kale. Hij stierf anno 858 aan eene wond,
die hij in een gevecht tegen de Noormannen bekomen had. Men heeft van hem eene geschiedenis
De dissensionibus filiorum Ludovici Pii (opgenomen
in dl. 2 der .Monumenta" van Pertz).
Nitiobrigen, lat. Nitiobriges, yolk in Gallia,
eerst begrepen in Celtica, later in Aquitania 2a. Ze
hadden tot hoofdstad Aginnum of Nitiobriges (het
tegenwoordige Agen).
Nitocris, 1) koningin van Babylonia, is beroemd door ,de brug, die zij over den Euphraat lief
bouwen, en door een praalgraf met een opschrift,
hetwelk groote schatten scheen te beloven aan dengene, die het zou openen: doch toen Darius I zich
verstoutte dat te doen, vond hij er niets anders in
dan doodsbeenderen, met dit opschrift: .Indien gij
niet onverzadelijk waart, zoudt ge mijn graf niet geschonden hebben." Naar men meent was zij de vrouw
van Evilmerodach en de moeder van Belsazzar. —
2) koningin van Memphis, regeerde 12 jaren, kort
voordat de Hyksos haar rijk overweldigden.
Nitriotes nomos, landschap in Egypte. Zie
NATRON-DAL.
Niu tschwang, stad in China. Zie het art.
NIOE-TSJWANG.
Nivel, zoo noemen de landlieden het geldersche
dorp Nieuwaal.
Nivelle, of Nivelles, het oude Novella, stad in
Belgie, prov. Braband (wat wij vroeger Zuid-Braband
noemden), 7 uren gaans bezuiden Brussel ; 8700
inw.; op den toren der St.-Geertruida-kerk ziet men
een ijzeren man (door het yolk .Jan van Nivelle"
genoemd), die de uren slaat met eenen hamer. Deze
stad heeft haar ontstaan te danken aan een benedictijner klooster, gesticht 645 door de heilige Geertruida, welker abdissen den titel voerden van ,Vrouw
van Nivelle". In het oude Vlaanderen gelegen, werd
N. de hoofdplaats eener baronie, die onderhoorig
was aan de hertogen van Burgundie ; in 142'2 kwam
N. in de familie Montmorency, door het huwelijk
van Johanna, de erfgenaam der heeren van Nivelle,
Fosseux, enz. met Jan II van Montmorency, en werd
zoodoende apanage van eenen tak der familie Montmorency (zie volgend art.). In de nabijheid van N.
1674 de vermaarde veldslag, bekend onder den naam
van Senef (zie SENEF); in 1794 werden de Oosten—

rijkers bij N. verslagen door de Franschen.
Nivelle (Jan van), oudste zoon van Jan II van
Montmorency, geb. omstr. 1423, omhelsde de partij
van den hertog van Burgundie, en weigerde tegen
dien vorst op to rukken, in weerwil dat zijn vader
al het mogelijke deed om hem te bewegen aan bet
desbetreffende bevel van Lodewijk XI to gehoorzamen. Hierdoor haalde hij zich de verbolgenheid des
konings op den hats, en ook die van zijnen vader,
door wien hij onterfd werd ; doch daarentegen zag
hij zich ruim begiftigd met goederen en titels door
den hertog van Burgundie, die hem tot kamerheer
benoemde. Zich door zijnen vader onterfd ziende,
vestigde Jan van N. zich te Nivelle in Vlaanderen,
dat hij geerfd had van zijne moeder, en werd zoodoende de stamheer van eenen tak der familie Mont-

Nizibin
morency, bekend onder den naam van MontmorencyDeze tak, na zich door verscheidene huwelijken vermaagschapt te hebben met de graven van
Hornes, erfde eindelijk de bezittingen van die familie,
en nam toen ook hares naam aan. De eerste graaf
van Hornes, uit de familie Nivelle, was Filips van
N., achterkleinzoon van Jan van MontmorencyNivelle, wiens moeder, Anna van Egmond, eerst gehnwd geweest met Jozef van Montmorency-Nivelle,
na diens dood hertrouwd was met Jan, den laatsten
graaf van Hornes. Deze Jan van Hornes, geen kinderen hebbende, adopteerde die zijner vrouw nit
Naar eerste huwelijk, onder beding, dat ze zijnen
naam moesten aannemen. De nieuwe familie van
Hornes was niet gelukkig: Filips van Hornes-Nivelle
werd te gelijk met den graaf van Egmond op bevel
van den hertog van Alva ter dood gebracht (1568
te Brussel), omdat ze met de opstandelingen in
Vlaanderen in goede verstandhouding stonden. Zijn
broeder, Floris van Montmorency, werd near Spanje
overgebracht waar hij in 1570 hetzelfde lot onderging. Zie HORNES en HOORNE.
Nivernais, voormalige prov. van Frankrijk,
vormt tegenwoordig het departement Nievre. Zie
het art. NEVERS.
Nivernais (hertog van), een titel, die door
eenige laden uit het huis van Nevers is gedragen.
Vooral bekend is : N. (Louis Jules MANCINI-MAZARINI,
hertog van), geb. 1716 to Parijs ; hij diende bij de
armee van 1734 tot 1743, was 1748 ambassadeur
te Rome, 1756 to Berlijn, 1761 to London, had een
korten tijd zitting in den rand onder het ministerie
Vergennes, verloor bijna altos wat hij bezat in de
ornwenteling, werd tijdens het Schrikbewind in den
kerker geworpen, en stierf 1798. Hij had veel aan
de letterkunde gedaan, vooral aan de dichtkunst ;
doch van hetgeen hij geleverd heeft zoowel in proza
als in poezie verheft zich niets boven het middelmatige. Oeuvres (8 deelen, Parijs 1796); Oeuvres
posthumes (2 dln. 1807).
Nivernum, of Noviodunum, stad in Gallie;
thans Nevers.
Nivose, d. i. Sneeuwmaand, cone maand van
den fransch-republikeinschen kalender (liep van
21 Dec. tot 19 Jan.).
Nixdorf, of Groot-Nikolsdorf, vlek in Bohemen, kreis Leitmeritz, 6 uren gaans benoordwesten
BOhmisch-Kamnitz ; 5000 inw.
Nizam, titel van den radzja van Hyderabad.
Over 't Gebied van den Nizam zie 't art. HYDERABAD.
Nizami, of Nisami, een der zeven grootste
dichters van Perzie, gestorven 1180. Behalve eenige
fabelen en anecdoten, opgenomen in deel 2 der
))Asiatic Miscellanies" (1786) heeft N. geleverd vijf
groote dichtstukken (arabisch Khanzseh, perzisch
Pentsj-Gandzj, d. i. de Vijf Schatten), namelijk:
Machsen-ul-errdr, d. i. Magazijn der geheimenissen
(uitgegoven door Bland, Londen 1844); Chosrau u
Schirin, een romantisch heldendicht (in 't Duitsch
nagevolgd door Heiner, 2 deelen, Weenen 1812);
Medschnun u Leila (Engelsch van Atkinson, Londen
1836); Heftpeiger, d. i. de Zeven Gedaanten, en het
Iskender-nomeh, d. i. bet Boek van Alexander. Die
dichtstukken zijn in onze eeuw herhaalde mien
gedrukt en gelithographieerd geworden in India en
in Perzie.
Nizampatam, stad in 't britsch 0. I. presidentschap Madras, 6 niblen ten Z. Z. 0. van Guntoor (Gontoer), aan de uitwatering van eenen arm
van de Kistnah in de Golf van Bengalen ; 24,500 inw.
Nizibin. Zie NEZIB ell NISIB1S.

Nobili

Nizza
Nizza, fransch Nice, 1) het Nica)a der Romeinen, stad met 40,000 inwoners in het voormalige
graafschap N., dat, rijk aan wijnbouw en zuidervruchten, 76 a 77vierk. mijlen groot en met 257,000
zielen bevolkt was, sedert 1814 eene provincie van
het koninkrijk Sardinie vormde, doch in 1860 aan
Frankrijk afgestaan is, en thans (vergroot met het
dictrict Grasse van bet fransche dept. Var) het
fransche dept. Zee-Alpen (Alpes Maritimes) vormt.
De stad N., om haar zacht klimaat druk bezocht
door lijders, die er de zeebaden komen gebruiken,
ligt aan de Middellandsche Zee een uur gaans van
de uitwatering der rivier Var, heeft eene (kleine)
haven en veel bedrijvigheid. Gesticlit door de Massilianen, werd het door hen Nicwa genoemd (naar
het grieksche woord nike, dat overwinning beteekent), ter gedachtenis aan eene overwinning, die
zij op de Liguren behaald hadden. Voor Cesar's tijd
werd N. door de Massilianen afgestaan aan de Romeinen, die er een tuighuis vestigden. Onder Augustus werd dat tuighuis verplaatst naar Frejus,
waardoor N. zeer in belangrijkheid en in zielental
verminderde ; in de 8e eeuw beurde bet zich echter
weder op, en was in de 12e eeuw hoofdplaats van
het graafschap N. In 1388 stelde N. zich onder het
gezag van Amedeiis VII, hertog van Savoje ; door
hem en door zijne opvolgers werd N. aanhoudend
vergroot en verfraaid. In 1538 werd te N. een congres gehouden door Karel V, Paulus III en Frans I ;
in 1691 veroverd door Catinat, in 1706 door Berwick, werd het 1792, bij Frankrijk ingelijfd, hoofdplaats van het departement der Zee-Allen, hetgeen
het thans weder is, na van 1814 tot 1860 aan
Sardinie behoord te hebben. —2) Nizza della Paglia,
of Nizza-Montferrato, stad in Sardinie, aan de Nizza
en den Belbo, 3 uren g. benoorden Acqui; 6000 inw.
Njegosj, bijnaam der in Montenegro regeerende
familie Petrowitsj. Zie MONTENEGRO.
Njemen, rivier. Zie NleMEN.
stad in 't russ. gouvt. Tsjernigow ;
17,000 inw.
Njord, in de noordsche mythologie de derde
god in rang, bestiert de winden, geeft regen, beschikt over het vuur, en stilt de onstuimigheid der
zee. Jagers, visschers, zeevarenden en mijnwerkers
waren degenen, die in het bijzonder dezen god vereerden. Zijne vrouw was de godin Skada ; hij was de
vader van Freyr en van Freya.
No, een volkrijk landschap (of stad), vermeld
Jerem. 46: 25; Ezech. 30 : 14, 15, 16; Nahum 3: 8.
Noa, een der dochters van Zelaphead ; Num.
26: 33; 27: 1 ; 36: 11; Jozua 17: 3.
Noach, zoon van Lamech, werd volgens den
Bijbel om zijne godsvrucht gespaard, toen het gansche menschdom door den Zondvloed verdelgd werd.
Met hem gespaard werden zijne vrouw, zijne drie
zonen (de Noachieden), Sem, Cham en Japhet geheeten, benevens hunne vrouwen. Zoodoende werd
N. de tweede stamvader van het menschdom. Toen
de Zondvloed van de aarde was geweken, plantte N.
den wijnstok, ging zich echter bij den eersten oogst
dermate aan wijn te buiten, dat hij zijnen zoon
Cham aanleiding gaf om hem te bespotten, weswege
Cham door God vervloekt werd. De geschiedenis van
N. is in het O. T. verhaald in de hoofdstukken 5-10
van Genesis ; hij wordt overigens nog in den Bijbel
vermeld I Chron. 1: 4 ; Jezaia 54 : 9; Ezech. 14 :
14, 20 ; Matth. 24: 37 en 38; Lucas 3: 36 ; 17: 26,
27 ; Hebr. 11 : 7 ; I Petr. 3: 20 ; II Petr. 2: 5.
Noadja, 1) een leviet ten tijde van Ezra ; Ezra
8: 33. -- 2) eene valsche profetes; Neb. 6: 14.
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Noailles, I) het oude Noviliaca, dorp in 't
fransche dept. Oise, vierdhalf uur gaans bezuidoosten Beauvais; 900 inw. — 2) vlek in 't fransche
dept. Correze, 2 uren gaans benoorden Brives; 800
inw.; werd 1663 tot hertogdom verheven ten behoeve van Anne van Noailles.
Noailles oud adellijk fransch geslacht in
Limousin, herkomstig uit Noailles bij Brives, klimt
op tot de 10e eeuw, en bestaat nog voort in twee
takken, van welke de jongste tak zich N.-Mouchy
noemt. Deze jongste tak werd gesticht door N.
(Philippe de), hertog van Mouchy, geb. 27 Nov.
1715, die maarschalk van Frankrijk werd, doch 27
Juli 1794 zijn leven moest eindigen op het revolutionnaire schavot. — Uit den oudsten tak hebben
zich onderscheiden : N. (Antoine de), geb. 4 Sept.
1504, werd admiraal van Frankrijk, en stierf 11
Maart 1562 als gouverneur van Bordeaux. — N.
(Louis Antoine de), kleinzoon van den vorige, geb.
27 Mei 1651, was kardinaal en aartsbisschop van
Parijs, stelde zich aan veel vervolging bloot in de
Jansenistische twisten, vooral door zijn verzet tegen
de bul Unigenitus ; hij eindigde echter met die bul
te onderteekenen (1728), en stierf 4 Mci 1729.
(Anne Jules de), oudste broeder van den kar—N.
dinaal, geb. 5 Febr. 1650, was een der beste veldheeren uit het laatste tijdperk der regeering van
Lodewijk XIV, door wien hij tot Hertog van N. verheven werd ; hij stierf 2 Oct. 1708. — N. (Adrien
Maurice, hertog van), oudste zoon van den vorige,
geb. 29 Sept. 1678, fransch maarschalk, inzonderheid bekend uit den franschen successie-oorlog en
uit de veldtochten aan den Rijn, was later werkzaam als diplomaat, en stierf 24 Juni 1766. — N.
(Paul, hertog van), achterneef van den vorige, geb.
4 Jan. 1802, heeft als geschiedschrijver naam gemaakt. Voornaamste werk : Henri de Valois et la
Pologne en 1572 (3 dln. Parijs 1867).
Noango, ook Georgetown genaamd.
Nob, woonplaats van den priester Achimelech ;
I Sam. 21: 1; 22 : 9, 11, 19 ; Neb. 11:32 ; Jezaia
10: 32.
Noback (Joh. Christian), geb. 6 Oct. 1777 te
K011eda, gest. 4 Juni 1852 te Chemnitz, en zijne
beide zonen: N. (Karl August), geb. 18 Juni 1810
te Kolleda, en N. (Friedrich Eduard), geb. 28 Febr.
1815 te Crefeld, hebben zich gunstig bekend gemaakt als onderwijzers aan scholen voor koophandel, doch vooral door hunne werken over handelsstatistiek, enz. Van den vader noemen wij inzonderh.
,

Vollstandiges Handbuch der Miinz-, Bank- und
Wechselverhaltnisse aller Lander und Handelsplii tze

(Rudolstadt 1833), later door hem en zijnen jongsten zoon F. E. omgewerkt tot V ollstandig es Taschenbuch der Manz-, Mass- und Gewichtsverhallnisse

enz. (2 dln. Leipzig 1851), van welk werk zij vervolgens een uittreksel leverden, getiteld Manz-,
Mass- and Gewichtsbuch (Leipzig 1853-58).
Nobah, een afstammeling van Minasse, veroverde de stad Kenath over den Jordaan, en noemde
die Nobah; Num. 32: 42; Richt. 8: 11.
Nobaten, lat. Nobates, yolk in Ethiopie, waarschijnlijk het stamvolk der latere Nubiers. Er hidden N. verblijf in de omstreken der Groote Oasis
van Egypte.
Nobili (Robert), een Jezulet, die een schitterend bewijs leverde hoe het doel de middelen heiligt. In 1606 door Aquaviva naar Indie gezonden,
omhelsde hij daar het Brahmanismns; ten einde
zich beter ingang bij de Hindoes te verschaffen,
droeg het gewaad der Brahminen, en werd reeds

Nolilior

Nof....

spoedig beroemd onder hen om zijne geleerdheid en
brahminische vroomheid. Toen hij dus zijnen naam
gevestigd zag, opende hij eene school ter heimelijke
verbreiding van het Christendom, zonder echter op
te houden voor het uiterlijke vast te houden aan al
de gebruiken van het Brahmanismus. Op die wijze
bekeerde hij 70 Brahtninen. De Minderbroeders kwamen met nadruk tegen doze mauler van bekeeren
op, zij klaagden daarover te Rome, en noetnden dat
werk afgodendienst. Pans Gregorius XV evenwel
dacht er antlers over, en behoudens ettelijke beperkingen gaf hij vergunning, de door de Minderbroeders gewraakte ceremonidn te behouden. In 1656
stierf N. te San-Thome ; andere Jezuieten vervolgden het door hem begonnen werk, en in 1710 stonden zij aan het hoofd eener gemeente van 150,000
zielen.
Nobilior (H. Fulvius). Zie FuLvins NOBILIOR.
Nobinga, de taal van het Noeba- (of Nuba-)
yolk in Nubia.
Nocera, naam van verscheidene steden in halie : 1) bet °tide Nuceria Camellaria in Middel-Italia,
ruim 8 uren gaans beoosten Perugia ; 2000 inw.;
warme bronnen. — 2) N.-de-Castiglione, in de napolit. prov. Calabria Citeriore, 7 uren gaans bezuidw.
Cosenza; niet ver van de Tyrrheensche Zee; 3000
inw. — 3) N.-dei-Pagani, het oude Nuceria Alfaterna,
in de napolit. prov. Principato Citeriore, aan den
Sarno, 3 a 4 uren g. benoordw. Salerno ; 7500 inw.;
overwinning door Narses bevochten (553) op Teja,
den koning der Gothen, die daarbij sneuvelde. Den
bijnaam dei Pagani, d. i. der Heidenen, ontving N.,
wegens de Arabieren, die daar gevestigd werden
(1220) door Frederik H, of wel naar die, welke zich
daar nedergezet hadden (915) na de nederlaag van
pans Johannes X.
Nod., stall in de napolit. prov. Terra-di-Bari, 6
mijlen bezuidoosten Bari ; 8000 inw.
Nodier (Charles Emmanuel), fransch letterkundige en taalgeleerde, geb. 18 April 1780 te Besancon,
opperbibliothecaris van bet Arsenaal te Parijs, gest.
26 Jan. 1844. Van zijne vele werken noemen wij
inzonderheid: Diclionnaire universel de la langue
francaise (6e druk 2 dln. Parijs 1839). Zijne Oeuvres
(12 dln. Parijs 1832) bevatten meest bellettristische
werken.
Nod, een ten oosten van Eden gelegen landschap, waarheen Cain de vlucht nam, nadat hij zijnen broeder Abel vermoord had ; Gen. 4 : 15.
Nodab, werd beoorloogd door de Israelieten;
I Chron. 5 : 19.
Noe, fransche naamsvorm voor Noach.
Noeh I, nit de dynastie der Sarnanieden en
zoon van Nasser, vorst van khorassan en Perzie,
volgde 943 zijnen vader op, en stierf 954. In weerwil dat hij verstandelijk zeer begaafd was, zag hij
zijne regeering verontrust door gedurige opstanden.
N. II, kleinzoon van den vorige, regeerde van
—
976 tot 997, doch verrichtte niets van eenig aanbelang.
Noekahiwa, eiland in Polynesia, bet grootste
der Marquesas, dat men ook Sir Henry-Marlin genoemd heeft.
Noel Conti, ital. schrijver. Zie Coin (Noel).
Noel (Francois Joseph), fransch letterkundige,
geb. 1755, gest. 1841, heeft een groot aantal verdienstelijke werken geschreven ten gebruike bij het
onderwijs, 0. a. een Lexicon Fransch-Latijn (1807)
Latijn-Fransch (1808).
Noemi, in fransche boeken voor Naomi.
Noen, I) rivier in het Chineesche rijk, in Daoe-

ontspingt op bet Siolki-gebergte, en valt na 100
mijlen zuidwaartschen loop in de Amur.— 2) -rivier
in Afrika ; zie DJOLIBA. 3) andere rivier in Afrika,
outlast zich in den Atlantischen Ocean, 5 mijlen
bezuiden kaap N. — 4) kaap van het landschap Sues,
keizerrijk Marocco, is de westpunt van het Atlasgebergte.
Noer (,pr.ns van). Zie AucusTErmac.
Noerdingen, fransch Noerdange, dorp in 't
groothertogdom Luxembnrg, 6 -a 7 uren gaans bezuid w.Diekirch, aan de beek genaamd Noerdingerbach.
Noer –Dzjihan, vronw van den mongoolschen keizer Geangir, was de dochter van een tartaarsch veldoverste, die van rang tot rang opgeklommen was tot de waardigheid van opperschatmeester
van Akbar. In 1611 verheven tot sultane, oefende
N. op haren keizerlijken echtgenoot den grootsten
invloed nit, waarvan zij echter geen ander gebruik
maakte dan ten algemeenen nutte. Na den dood van
Geangir, werd Naar bet paleis van Lahore tot woonverblijf aangewezen, waar zij op 60-j. leeftijd stierf
(1645). Haar praalgraf is een der schoonste gebouwen in Lahore. Naar men wil heeft N. de bereiding
van rozen-essens uitgevonden.
Noer –Eddyn – Mahmoed(Me1 i k - el - A del),
door de Europeanen genaamd Noradijn, sultan van
Syrie en Egypte, oudste zoon van Omad-EddinZenghi, beklom den troop van Aleppo in 1145, terwijI Seif-Eddyn-Ghazy, zijn broeder, de teugels van
het bewind aanvaardde te Mossoel. Met clezen zijnen
broeder vereenigde N. zich tegen de krijgslieden van
den tweeden Kruistocht, overwon hen, breidde zijn
gezag nit tot Mesopotamie, veroverde verscheidene
provincien van Syrie, zoo ten koste van zijnen broeder, als ten koste van de Christenen, die hem beschouwden als hunnen geduchtsten tegenstander. Hij
stierf op 58-j. leeftijd te Damascus in 1173. Aan de
schitterende bekwaamheden van krijgsman, paarde
N. al de deugden van een grout vorst. Men noemt
hem als uitvinder van den duivenpost, die echter
waarschijnlijk reeds vOOr hem bekend is geweest in
bet Oosten.
Noereddyn-Ali. Zie M-AMELOEBEN.
Noertich, oude naam van Noordwijk.
Noertzingen, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, vierdhalf uur gaans ten Z. Z. O. van
Luxemburg.
Noesa, of Noessa, 1) het noordelijkste der-Talautsche eilanden in den Molukschen archipel.
2) het zuidelijke N., mede een der Talautsche eilanden, is onbewoond.
Noesa – Djawi, zoo wordt bet eiland Java genoemd in de hoftaal aldaar.
Noesa – Laut, of Noessa-Lawoet, een der Ambonsche eilanden in den Molukschen Archipel, bezuidoosten FIominoa, waarvan bet door eene sleeks
1 mijl breedte hebbende zeeengte gescheiden is. Op
dit eiland, waar 21 Jan. 1837 eene hevige aardbeving gevoeld werd, zijn 7 dorpen : Titaway, Aboeboe,
Sitoe, Leynitoe, Nalahia, Amit en Akaon. Nog tang
na de komst der Portugeezen, liepen de Noesalauwers
bijna geheel naakt, enkel met een tjikado of Alfoerschen gordel om de lendenen. Gelled van rooverij levende, maakten zij er inzonderheid hun werk
van om degenen, die zij van lion goed beroofden,
gevangen te nemen, te slachten en op te eten. Zoo
verklaarde de koning van Titaway nog in 1687, dat
hij zich dikwijls aan gebraden menschenvleesch vergast had, en dat hij de wangen en de handers het
lekkerst vond.
Nof . . . Zie NOPH
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Nogah
Nogah,

een der kinderen van David ; I Chron.

3: 7; 14 : 6.

Nogal,

volgende art.

kleinzoon van Gengis-khan. Zie het

Nogajen, een hoofdstam der turksch-tartaarsche bevolking van het Russische rijk ; ze wonen
aan den benedenloop van den Dnieper (Nogaische
Steppe) en aan de rivier Koeban of Kuban, waarom
ze ook wel Koebaansche (Kubanische) Steppe genoemd worden. Een klein gedeelte der N. woont in
de Krim. De N. zijn voor verreweg het meerendeel
belijders van den Islam ; ze !even in stammen, en
maken ongeveer 300,000 familidn nit. Het zijn afstammelingen van de Tartaren van Nogai, die zich,
als bun opperhoofd, omstr. 1261 onafhankelijk verklaarde van de Groote Horde (of Horde van Kaptsjak),en zich nederzette aan de oevers der Zwarte Zee.
Nogaret (Guillaume de), kanselier van Frankrijk's koning Filips den Schoone, geb. in de 13e
eeuw in Lauraguais, nit eene familie, waaruit de familie Epernon gesproteu is, was eerst professor der
rechtsgeleerdheid te Montpellier. Hij was met den
grootsten ijver Filips den Schoone behulpzaam in
diens geschillen met Bonifacius VIII, en werd in
1303 met Sciarra Colonna belast om dien pans gevangen te gaan nemen. Hij maakte zich werkelijk
van 's pausen persoon meester te Agnani, en behandelde den oppersten kerkvoogd met veel grofheid ;
doch na eenige dagen in gevangenschap doorgebracht
te hebben, werd pans Bonifacius VIII door de bevolking van Agnani verlost en aan de vrijheid teruggegeven. In 1314 stierf N.
Nogaret (Francois Felix), fransch letterkundige, geb. 1740 te Versailles, gest. 1831. Men heeft
o. a. van hem : Le fond du sac (2 din. 1780) ;
L'Aristenete francais (3 din. 1780); Conies en vers
(2 dln. 1798) Nouveaux conies en vers (1814).
Nogaret 'de La Valette. Zie EPERNON.
Nogaro, vlek in 't fransche dept. Gers, 10 uren
gaans bezuidw. Condom ; 2000 inw.; was indertijd
de hoofdstad van Armagnac ; te N. concilidn 1290
en 1315.
Nogat, 1) de oost-arm van de Weichsel, outlast zich in het Frische Haff een half uur gaans van
Eibing. — 2) de Kleine N. of Oude N., een riviertje
dat zich beneden Marienwerder in eerstgenoemden
Nogat ontlast.
NOgent, naam van verscheidene plaatsen in
Frankrijk
1) N.-le-Bernard, vlek in 't dept. Sarthe, 2 uren
gaans benoordoosten Bonnetable ; 3000 inw.
2) N.-le Roi,' het oude Novigentum Arlaldi, stad.
in 't dept. Haute-Marne, ruim 4 uren g. bezuidoosten Chaumont ; 3000 inw.
3) N.-le-Roi, in 't dept. Eure-LOir, 4 uren g.
bezuidoosten Dreux; 1400 inw.; geboorteplaats van
Panard ; was vroeger een graafschap ; in dit N. stierf
1350 Filips van Valois.
5) N.-le-Botrou, het oude Novigentum Retrudunt,
stad in 't dept. Eure-Loir, aan de Huisne, 15 uren g.
bezuidw. Chartres; 7800 inw.; geboorteplaats van
Remi Belleau.
5) N.-sur-Marne, dorp in 't dept. Seine, aan de
Marne, 5 kwartier gaans beoosten Parijs; 2600 inw.
6) N.-sur-Seine, 't oude Novigentunt of Novientum,
stad in 't dept. Aube, aan de Seine, 15 uren g. benoordw. Troyes ; 3800 inw.; geboorteplaats van M.
Thenard : in de nabijheid ruiner' van het Paraclet;
bij N. een hardnekkig gevecht (1814) tusschen de
Franschen en de Gealliderden.
Noguera, twee in den Segre vallende rivieren

Nollet
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in Spanje, prov. Lerida : de eene, N. Pallaresa, outlast zich 1 uur gaans bezuidw. Alos, na 22 mijlen
loop; de andere, N.-Ribagorzana, outlast zich 3
uren g. bezuidw. Lerida, na 18 mijlen loop.
Noha, de vierde zoon van Benjamin; I Chron. 8: 2.
Noiodunum. Zie DIABLINTES en NOVIODUNUM.
Noirmoutiers, het oude Her of Heria, in de
middeleeuwen Nigrunt monasterium, fransch eiland
aan de kust der Vendee, in de Golf van Gascogne,
heeft 8500 bewoners, en ontleent zijnen naam aan
een Benedictijner klooster (in de 7e eeuw aldaar
gesticht door den heiligen Philibert, en in de 9e
eeuw verwoest door de Noormannen). Lang behoorde dit eiland aan de familie Tremoille,.doch
werd 1720 aan de kroon getrokken. In 1674 werd
het veroverd door de Hollanders; het Iced veel in
de groote fransche omwenteling. De hoofdplaats van
bet eiland is het stadje N., op de oostkust, met
goede haven.
Noja, stad in de napolit. prov. Terra-di-Bari,
4 uren gaans bezuidoosten Bari ; 5500 inw.
Nola, stad in de napolit. prov. Terra-di-Lavoro,
9 uren gaans bezuidoosten Capua 12,500 inw.; owstreaks 800 jaren v. Chr. gesticht door de Etrusken,
behoorde N. tot Campania, en werd in den Sananitischen oorlog 314 v. Chr. veroverd door den rotneinschen consul Petilius; in den tweeden Punischen
oorlog werd N. belegerd door Hannibal, doch dapper
verdedigd door Marcellus, die den carthaagschen
-

veldheer onder de muren van N. twee nederlagen
toebracht (216 en 215 v. Chr.). Te N. stierf Augustus anno 14 na Chr. Bekend is N. als de ecrste stad,
waar men zich bediend heeft van klokken (die
daarom note of campance genoemd warden); ze war-

den uitgevonden door den heiligen Paulinus, bisschop
van N., gest. 431.
Nolasque (de heilige Petrus), stichter van de
orde der Genade (de in Merci), geb. 1189 bij St.Papoul in Languedoc, gest. 1256, had onder Simon
de Monfort deal genomen aan den kruistocht tegen
de Albigenzen. Na den dood van koning Petrus H
van Aragonid (die 1213 in den veldslag van Muret
sneuvelde), werd N. belast met de opleiding van
diens zoon, die door de Franschen gevangen genomen was. Met dien prins naar Aragonie vertrokken
(1215), wijdde N. zich aan de bevrijding van krijgsgevangenen : ruim 400 Christenen werden door hem
vrijgekocht in het .moorsche koninkrijk Valencia ; met
hetzelfde doe! bezocht N. de kust van Afrika; hij
werd door den heiligen Lodewijk verzocht om made
te gaan naar Palestina, doch moest daarvoor bedanken wegens lichaamsgebreken. De orde der Genade
werd door hem gesticht 1223 ; zijn kerkelijke gedenkdag is 31 Jan.
Nolay, 1) stad in 't fransche dept. COte-d'Or,
ruim 4 uren gaans bezuidw. Beaune; 2300 inw.; geboorteplaats van Carnot. — 2) dorp in 't fransche
dept. Nidvre, vijfdhalf uur g. benoordoosten Nevers;
1800 inw.
Noll, stad in de ital. prov. Savona, aan de Golf
van Genua, ruim 3 uren gaans bezuidw. Savona;
2200 inw.
Nollendorf, dorp in Bohemen, kreis Leitmeritz, district Karbitz, aan den weg over het Ertsgebergte van Saksen naar Bohemen ; 500 inw.; hier
werd in den slag bij Kulm een gevecht geleverd (30
Aug. 1813), waarin generaal Kleist de nederlaag van
Vandamme besliste, hetgeen hem den eernaam verschafte van Kleist van Nollendorf.
Nollet, dorp op het nederl. 0. I. eiland !fontwoa (een der Uliassers), ligt aan eene rivier, waarin
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vele krokodillen. In het begin der 18e eeuw sloeg
op die rivier het vaartuig om van eerie prinses van
Toehaka, .die dadelijk door eene krokodil gegrepen,
weggevoerd en verslonden werd.
Nolmerban, eigenlijk Nollerneerban, voorinalig weer in Kennemerlaud, prov. Noord-Holland.
Nomaden, onder deze algemeene benaming
verstaat men veehoedende volkeren, die geen vaste
woonplaats hebben, doch aanhoudend been en weer
trekken, om voor bun vee eene goede weide te vinden. Bij de ouden waren o. a. Nomaden: de Ntimieden
of Numidiers in Afrika, de Scythen in Azie en Europa
en de meeste barbaren (zoo bijv. de Hunnen); later
en tegenwoordig worden N. genoeind : de Bedoeienen
(Beduinen) en de Kabaielen (Kabylen) in Afrika, de
Arabieren in het binnenland van Arabie, de volkeren
in Middel-Azie (Turcomannen, Mongolen, Eleuthen,
Mandzjoes, enz.), de inheemsche stammen in Amerika, enz.
Nomba cen der Kleine Soenda-eilanden (nederl. 0. 1.), 5 mijlen van den westhoek van het
eiland Flores, is omstr. 7 mijlen lang en 2 mijlen
breed.
Nombre – de – Dios, stad in den mexicaanschen staat Durango, in de Sierra-Madre, 13 uren
gaans bezuidoosten Durango ; 7000 inw.
Nomenoe, graaf of hertog van Bretagne in
822 of 825, deed onder Karel den Kale eene poging
om zich onafhankelijk te makes, nam den titel van
.koning" aan, en strekte zijne veroveringen nit tot
Vendome, waar hij 851 stierf.
Nomentum, thans La Mentana, stad in het
oude Italie, aan de Allia, aangelegd door Albaners,
later toebehoorende aan de Sabijnen, was beroemd
door haren wijn. In de nabijheid van N. bevocht
Servilius Priscus Fidenas eene overwinning op de
Vejers en Fidenaten, welke overwinning hem kort
daarna de poorten van Fidenw opende (335 v. Chr.).
NaarN. heette eene poort vanRome(porta Nonzentana)
zoomede de via Nomentana, die zich aansloot aan de
via Salaria. Naar N. nam Tarquinius Superbus de
wijk, toen hij uit Rome moest vluchten. Ovidius,
Seneca, Martialis, enz. hadden villaas te N. Karel
de Groote gebruikte te N. het middagmaal, eer hij
zijnen intocht te Rome deed, waar hij den volgenden
dag gekroond werd. In 1867 werd N. (la Mentana)
bloedig vermaard, door de slachting, welke daar
door de Franschen aangericht werd onder de vrijscharen van Garibaldi, nadat de pauselijke troepen
tevergeefs beproefd hadden die vrijscharen op de
vlucht te slaan.
Nomeren, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 4 uren gaans benoorden de stad Luxemburg.
Nominalisten, de aanhangers van het
Nominalismus, eene philosophische secte, welker
stelsel tegenover dat der Realisten (het Realismus)
stond. Het hoofd of de stichter van de secte der N.
was Jean Roscelin, kanunnik van Compiegne in de
lie eeuw. Het Nominalismus werd veroordeeld door
het concilie van Soissons 1092 ; bet telde onder
hare aanhangers Abeillard, den leerling van Roscelin,
die veroordeeld werd door bet concilie van Soissons
1121, en door dat van Sens 1140 ; wijders : Occam,
Buridan, P. d'Ailly, Hobbes, Locke, Berkeley, Condillac, D. Stewart, enz.
Nompar - de - Caumont. Zie LA FORCE.
Nomsz (Johannes), nederlandsch letterkundige,
geb. 1738 te Amsterdam, verloor op jeugdigen leeftijd zijnen vader, trad nadat zijne moeder hertrouwd
was in zeedienst, doch voelde zich niet daarvoor berekend, en keerde na den dood van zijnen stiefvader
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tot zijne moeder terug; 1769 trad hij in den echt
met de eigenares eener suikerraffinaderij, en zou
van de winsten, die deze afwierp, ruim hebben kunnen
leven, indien niet zijn ijver voor de beoefening van
letterkunde en kunst hem van zijne zaken hadde
afgetrokken, zoodat die (vooral na den dood zijner
vrouw 1783) geheel in de war liepen ; hij stierf in
armoede 1803 in 't St.-Pietersgasthuis te Amsterdam. Ms tooneeldichter was hij niet onverdienstelijk;
dock zijne ontelbare overige oorspronkelijke werken
(om niet van de vertaalde te spreken) verheffen zich
niet boven het middelmatige.
Non. Zie NUN.
Non (Nun, Noun, Noen), rivieren en kaap.
Zie NOEN.
Nona, het oude iEnona, vlek in Dalmatie, ruim
4 uren gaans benoordw. Zara ; 700 inw.; haven ;
eertijds gewichtig.
NonaCris, stad in Arcadie, nabij het gebergte
Cyllene, was N. genoemd naar eene dochter van
Lycaori. Het was de geboorteplaats van Evander
(Nonacrius _heros) en van Atalante (Nonacria virgo).

Non-conformisten. Zie ANGL1CAANSCHE .
Non-Intercourse-Act, de wet van 1 Maart

1809, waarbij de regeering der Unie van NoordAmerika at hare zeehavens sloot voor de engelsche
en fransche schepen.
Nonius Marcellus, taalgeleerde en peripatetisch wijsgeer, nit Tibur, leefde in de 3e eeuw;
men heeft van hem eene verhandeling De proprietate
sermonum (Parps 1614), onder den titel van De varia
significatione verborum (Bazel 1842), belangrijk voor
de kennis van het Oud-Latijn.
Nonnus, grieksch dichter, geb. omstr. 410 v.
Chr. te Panopolis in Egypte. Zijn dichtstuk Dionysiaca
is bet volledigst uitgegeven door Grafe (2 dln. Leipzig 1819-26) en Kochly (2 din. Leipzig 1858).
Nonsberg en Sultzberg, ital. Val di Non en
Vat di Sole, twee dales in Tirol, kreis Trente, door
welke een 1860 voltooide kunstweg over den Tonale
naar Italie loopt.
Nontron, stad in 't fransche dept. Dordogne,
aan den Baudiat,10 uren gaans benoord. Perigueux;
3600 inw.
Noorbeek, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans bezuidoosten Maastricht ; 360 inw.
Noordbeek, verkeerde spelling voor Noorbeek.
Noordbroek, dorp in de prov. Groningen,
aan den straatweg van Groningen naar Winschoten
(ongeveer halverweg) ; 1550 inw.
Noorddorp, 1) verbasterde naam voor bet
zuidholl. dorp Nootdorp. — 2) Zie NOORDORP.
Noorddijk, 1) dorp in de prov. Groningen,
1 uur gaans benoordoosten de stad Groningen ; 230
inw. — 2) het noordhollandsche dorp Andijk wordt
ook wel N. genoemd,
Noord – eiland, naam van eenige eilandjes in
nederl. Oost-Indie. o. a.: 1) bezuiden Celebes, in de
Saleier-straat. —2) bezuidoosten Celebes, in de straat
Boeton. — 3) in den Molukschen archipel, residentie
Banda. — 4) in 't noorden van straat Pantar, beoosten het eiland Pantar. — 5) beoosten Soemanap,
resid. Madoera ; dit N. wordt ook Belliqueux genoemd. 6) in de Indische Zee bewesten Sumatra.
— 7) in straat Gaspar, bij Banka.
enz.
Noordeloos, dorp in Zuid-Holland, anderhalf
uur gaans benoorden Gorinchem ; 700 inw.; gesticht
in het jaar 1025 door Jan V, beer van Arkel,
die er ook een kasteel liet bouwen, ter plaatse
waar thans de heerenwoning het Huis-te-Noordeloos
staat.

Noorden
Noorden, dorp in Zuid-Holland, derdhalf
uur gaans benoorden Woerden, en 1 uur g. benoordoosten Nieuwkoop.
Noorder Diep, I) de oude Merwede, van
Hardinxveld tot Dordrecht. — 2) een der voormalige monden van den Usel, bij Kampen, werd 1837
afgesloten, was tang reeds verzand en onbevaarbaar.
Noorder Districten (de) op de zuidelijkste landtong van het soendasche eiland Celebes
(nederl. 0. 1.) vormen de adsist.-residentie Maros.
Noorder kwartier (het) van Holland, dat
gedeelte der tegenwoordige prov. Noord-Holland,
dat benoorden bet IJ en het Wijkermeer ligt. Het
N. bevatte de 7 steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen,
Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerende.
Noordgouwe, dorp op het zeeuwsche eiland
Schouwen, 1 uur gaans benoorden Zierikzee, en
uur g. ten Z. Z. 0. van Brouwershaven. Bij N. 25 Mrt.
1304 de hevige zeestrijd en veldslag, waarin de
vlaamsche graaf Guy de nederlaag toebracht aan
jonkheer Willem, den zoon van graaf Jan II.
Noordheim, n.-brab. dorpje. Zie.e V
.ORTHEN.
Noord-Holland. Zie HOLLAND (Noord-).
Noord-Hollandsch Kanaal, een kanaal
dat ruim 14 uren gaans lang is en dient, om groote
zeeschepen tot voor Amsterdam te brengen ; het begint tegenover Amsterdam aan de noordzijde van
het 1J, en loopt nit aan het Nieuwe-Diep. In 1819
begon men dit kanaal te graven, in Nov. 1824 werd
het voor de koopvaart opengesteld, en 1825 werd
het voltooid ; de kosten van aanleg hebben twaalf
en een half millioen guldens bedragen.
Noordhorn, dorp in de prov. Groningen,
derdhalf uur gaans ten W. Z. W. van de stad Groningen ; 750 inw.; in 1417 overwinning der Vetkoopers op de Schieringers; 1498 platgebrand door
den Saksischen veldheer Nittert Fox.; duchtige nederlaag der Staatsche troepen, gekomnaandeerd door
generaal Norrits, wiens voetvolk, nadat graaf Willem Lodewijk van Nassau met de Staatsche ruiterij
bijna de overwinning had bevochten, alles verbroddelde, en door de Spanjaarden (onder Verdugo) op
de vlucht werd gedreven : de vlakte, waar die slag
werd geleverd, beet nog thans Norritsveld.
Noord Laren, dorp in de prov. (2 urea gaans
ten Z. Z. 0. van de stad) Groningen ; 390 inw.; in
Dec. 1516 geplunderd en gebrandschat door eene
geldersche bende.
Noordorp, of Noorddorp, buurtschap in Kennemerland, prov. Noord-Holland, 3 uren gaans beRoorden Haarlem, 3 kwartier g. benoorden Beverwijk ; 70 inw.; te N. het zoogenaamde Huldtooneel,
zijnde de plaats, waar oudtijds de graven van Holland gehuldigd werden als Heer van Kennemerland.
Noordpool expeditien. De eerste pogingen om in de noordpoolstreken door te dringen,
hoofdzakelijk met het doel om eene noordwestelijke
doorvaart naar den Stillen Oceaan te vinden, werden
in het werk gesteld 1577 door Forbisher, 1587 door
Davis, 1610 door Hudson, 1622 door Baffin, welke
reizigers de mar hen genoemde zeeengten en baaien
ontdekten. Nadat 1746 Ellis zijne reis ondernomen
had, drongen te land Hearne (1771) en Mackenzie
(1780) tot aan de 1Jszee door. TerwijI omstreeks
dien tijd de door de Hollanders, Engelschen en Russen tewerkgestelde pogingen tot de overtuiging
leidden, dat eene noordwestelijke doorvaart om het
noorden van Azio been niet wel mogelijk was, hoopten de geografen, dat aan een weg om de noordkusten van Amerika been minder bezwaren verbonden
zouden zijn. Het Engelsche parlement loofde dan
-
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ook (in 1818) aanzienlijke premien uit op de ontdekking van de noordwestelijke doorvaart, en op het
bereiken van andere punten in de noordpoolzee.De belangrijke geographische ontdekkingen, die in de volgende decennien gedaan werden, knopen zich hoofdzakelijk vast aan de namen Parry, Ross en Franklin.
Naast hen zijn, behalve verscheidene ontdekkingsreizen naar Groenland, inzonderheid te vermelden :
Back, 13eechey, Dease en Simpson, alsmede (1846
--47) Rae. De meest algemeene deelnemiag werd
gaande gemaakt door de laatste noordpoolreis van
Franklin, die met zijne tochtgeuooten niet teruggekeerd is. Onder de vele ter zijner opsporing uitgezondene expeditien zijn er verscheidene, die tot belangrijke geogr. ontdekkingen geleid hebben, en wel
voornamelijk van M'Clare, die de noordwestelijke
doorvaart ontdekte; Belcher, die de vrij van ijs
zijnde Poolzee vond: Rae, wien de eer toekomt, dat
hij de eerste geweest is, die de noordkust van het
Amerikaansche vasteland nauwkeurig opgenomen en
cartographisch bepaald heeft. Overigens is nog te
noemen de noordpool-expeditie van Kane(1853-55)
en die van M'Clintock (1857-59). Onder de in den
laatsten tijd door Rusland uitgezondene expeditien,
voornamelijk om de noord-aziatische kosten op te
nemen en om eene noordoostelijke doorvaart te vinden zijn die onder Kotzebue en Lfitke, maar vooral
die van Wrangel en Middendorf belangrijk. In 1862
ging eene zweedsche expeditie naar Spitsbergen.
Noordpool landen, of Arctische landen,
in algemeenen zin de benaming voor at de landen,
die aan gene zijde van den noordpool-cirkel liggen;
doch in het bijzonder verstaat men onder den naam
N. den grooten arctisch-amerikaanschen archipel,
die door het schiereiland Boothia-Felix in twee
groepen is gescheiden. De oostgroep bevat eenerzijds
den Baffin-Parry-archipel (Cumberland, Southampton, Cockburn), andererzijds de eilanden benoorden
de Barrowstraat, zoomede het nog verder liggende
Groenland en Spitsbergen. Tot de westgroep behooren de Noord-George's of Parry-eilanden, de in 1852
door Belcher ontdekte eilanden Noord-Cornwallis,
Victoria, Noord-Kent ; wijders bezuiden de Barrowstraat Noord-Somerset, Wollaston, Victoria-land,
Prins-Alberts-land, Baring's-eiland. Het 17Aug.1849
door Kellett ontdekte eiland Harald hebben eenigen
voor de zuidelijkste punt van een eigenlijk Noordpoolland gehouden.
Noordsche Mythologie. In algemeenen
zin heeft men onder deze benaming te verstaan, at
het bovennatuurlijke, dat voor de invoering van het
Christendom geloofd werd in bet geheele Scandinavische Noorden. Doorgaans echter wordt die benaming in een beperkteren zin gebezigd, en beduidt
zij in het bijzonder den geloofsvorm van Noorwegen
en zijne kolonien. Dat geloof staat in bet nauwste
'erband met dat der overige germaansche volken.
Het veelgodendom ontwikkelde zich in beide gelooven uit een driegodenstelsel, dat echter oorspronkelijk een zuiver monotheismus was geweest. Behalve
de benaming Azen (Asen) voor de goden in het algemeen en Odin (Wodan) voor den oudsten en voornaamsten hunner, vinden wij bij at de germaansche
(en dus ook bij de scandinavische) volken dezelfde
mythen aangaande het ontstaan en den ondergang
der wereld, den wereldbouw, de onderwereld, en de
bijzondere godheden (Nornen). Over het algemeen
kent de N.-M. twaalf goden en twaalf godinnen, die,
zooal niet de eenig-erkende, dan toch boven al de
overige staan als de voornaamste. In de allereerste
plaats Odin, vader der goden en oudste der Asen;
-
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dan : Thor, Baldur, Njord, Freyr, Tyr, Bragi, Heimdall, Hodur, Widar, Wale, Uller, Forsete. Bij deze
goden komen als voornaamste godinnen : Frigga (de
vrouw van Odin), Freya (de godin der liefde), Idun,
Eira, en Nanna (de vrouw van Baldur). Godinnen
van minderen rang waren : Ufa, SiOfn en Var ; en
(als dienaressen van Freya) Gna, Hlyn, Fulla. Niet
tot het -geslacht der Asen behoorende, maar niettemin van grooten invloed op het lot der menschen,
waren de Nornen, de Walkyren en de Fylgien. Ook de
zeegod iEgir en zijne vrouw Ran behoorden niet tot
het geslacht der Asen. Evenzoo was Loki (het verdervende beginsel) eerst onder de Asen opgenomen,
ofschoon hij optreedt als hun vijand. Van hem stamden af drie afschuwelijke monsters, nl.: Hel, door
Odin naar Niflheim gebannen ; de wolf Fenris: en
de. Midgardslang. Een der belangrijkste en diepzinnigste mythen is die betreffende den door Loki's
boosheid teweeg gebrachten dood van Baldur, den
bij de goden en bij de menschen meestbeminden
god. Eene uitsluitende priestercaste bestond er niet
(althans niet in den laatsten tijd), zoodat men ook
geen eigenlijke alleen voor de priesterschap toegankelijke godsdienstige mysterien in de N.-M. aantreft.
Ter eere van de Asen bouwde men tempels, o. a. den
hoofdtempel te Upsala (Upsal); men behing hunne afbeeldsels met kostelijke versierselen, en men offerde
hun menschen en allerlei geschenken, en men riep
hen aan om hulp en om inlichtingen betreffende de
gebeurtenissen der toekomst. Het talrijkst waren de
vereerders van den geduchten Thor. Diep ingeworteld bij het yolk was ook de vereering van rivieren,
Bergen, boomen en steenen, die men beschouwde
als de personificatie van bovenmenschelijke wezens
(bijv. de Elfen). Wat betreft den ethischen invloed
der Asen-leer, vertoont zich het geheele leven als
bestemd tot strijden en oorlogen. De dood werd
voorgesteld onder 't beeld der in schitterende wapenrusting gedoste Walkyre ; 't geloof aan-Walhalla —
den hemel voor de gesneuvelde helden dreef de
mannen onverschrokken naar het slagveld om er zonder vrees den dood te zoeken, terwijl de overtuiging
van invidueele onsterfelijkheid en toekomstige gemeenschappelijke samenwoning met de goden een
gevoel van eigenwaarde schonk, waardoor de menschen teruggehouden werden van het kwaad.
Noordsche oorlog, de twintigjarige oorlog
(sedert 1700) in 't noordoostelijk gedeelte van Europa, tusschen Zweden eenerzijds en Polen-Saksen,
Rusland, Denemarken en later ook Pruisen en Hanover andererzijds, bracht met en benevens den gelijktijdig woedenden Spaanschen successie-oorlog groote
veranderingen teweeg in den toenmaligen staatkundigen toestand van Europa, en reel inzonderheid deze,
dat de macht van Zweden er door gefnuikt, en het
overwicht van Rusland in het noorden van Europa er
door gevestigd werd (vrede van Stokholm tusschen
Zweden en Hanover 20 Nov. 1719 ; tusschen Zweden en Pruisen I Febr. 1720; met Denemarken te
Frederiksborg 14 Juli 1720 ; met Polen 7 Mei 1720 ;
met Rusland te Nystadt 10 Sept 1721).
Noordt (Olivier van), nederlandsch zeevaarder,
geb. te Utrecht, was de eerste, die eene reis rondom
de wereld deed (1598), door de Straat van Magellaan.
Hij bezocht de Dieveneilanden en Manila, later
Borneo en Java, en keerde langs de Kaap de Goede
Hoop naar de Nederlanden terug, waar hij 1601 aankwarn. De Beschrijving van de Voiage om den geheelen
wereltcloot verscheen in 't licht te Rotterdam (1602),
later ook te Amsterdam (zonder jaartal) ; ook in het
Fransch vertaald (Amsterdam 1602 in fol.).

Noormannen
Noordwelle, dorp op het zeeuwsche eiland
Schouwen, 3 uren gaans benoordw. Zierikzee en 2 urea
g. westelijk bezuiden Brouwershaven ; 200 inw.;
had in den 80-j. oorlog veel van de Spanjaarden te
lijden, die er zich in Oct. 1575 verschanst hadden,
waarop ze, 14 Jan. 1576 door de bezetting van Zierikzee aangetast, de wijk namen in de kerk, besloten
om zich tegen de overmacht zoo lang mogelijk te
verdedigen ; toen zij weigerden zich over te geven
werd de kerk in brand gestoken, en al die onge- a
lukkigen vonden op verschrikkelijke wijze den dood.
Noordwolde, 1) dorp in Friesland, 5 uren
gaans bezuidoosten Heerenveen ; 2200 inw.
2) dorp in Groningen, 5 a 6 uren g. bewesten Appingedam ; 300 inw.
Noordwijk, 1) klein dorp in de prov. Groningen, 5 uren gaans westelijk bezuiden Groningen,
drie kwartier benoorden Marum. — 2) NoordwijkBuiten, of Noordwijk aan Zee, zuid-hollandsch visschersdorp, aan de Noordzee, derdhalf uur gaans benoordw. Leiden ; 1200 inw.; werd 1572 deerlijk gehavend door de Spanjaarden. — 3)Noordivijk-Binnen,
dorp in Zuid-Holland, een half uur g. oostelijk bezuid.
N.-aan-Zee, een der grootste dorpen van Holland,
reeds bij Melis Stoke vermeld (in 't jaar 986); is
de geboorteplaats van den Iatijnschen dicker (en
heidhaftigen verdediger van Leiden) Janus Douza.
Noordwijkerhout, uurp in Zuid-Holland,
3 kwartier gaans noordelijk beoosten Noordwijk en
3 uren g. noordelijk bewesten Leiden ; leed veel van
de Spanjaarden in het laatst der 16e eeuw.
Noordzee, of Duitsche Zee, bij de ouden genaamd Oceanus Germanicus en bij de Denen en
Noorwegers Westzee geheeten, eene 12,000 vierk.
mijlen oppervlakte beslaande watervlakte, die zich,
als golf van den Atlantischen Oceaan,tusschen GrootBritannie, de Nederlanden, Duitschland, Denemarken en Noorwegen uitstrekt van de Straat van Calais
tot de Shetland-eilanden. Door de Straat van Calais
staat de N. in gemeenschap met het Britsche Kanaal
en daardoor met den Atlantischen Oceaan ; door het
Kattegat met de Oostzee ; terwijl bezuiden de N.
zich in den loop der eeuwen de tegenwoordige Zuiderzee heeft gevormd.
Noormannen, fransch Normands, ook
Northmans genaamd, d. i. Mannen nit het Noorden,
dezen naam gaf men sedert de 7e eeuw in Frankrijk
en in Spanje aan de deensche en scandinavische
(noorweegsche en zweedsche) zeeroovers. In Engeland noemde men hen meer bijzonder Denen. Al de
volken, die de oostkusten der Noordzee bewoonden
(Friezen, Saksen, Denen, Jutten, Angelen) hebben
in meerdere of mindere mate het leven van zeeroovers geleid. Van de 5e eeuw af kwamen de Saksen
aanhoudend Britannia en Romeinsch Gallia verwoesten : de tocht van Hengist (449) was niets anders
dan een gelukkig geslaagden strooptocht, gevolgd
door eene nederzetting ; en het ontstaan van de
Heptarchie (451-584) nog slechts eene voorzetting
van de vijandelijke invallen dierzelfde zeeschuimers
gedurende anderhalve eeuw. In de 7e eeuw (omstr.
625) gelukte het Iwar Widfamne, den koning van
Leithra, zich te verheffen tot opperste van al de
scandinavische kleine vorsten, en reeds kort daarop
kwamen de N. in lerland eenige koninkrij ken stichten
(bijv. Dublin, Ulster, Connaught). Er was toen ook
een koninkrijk Man. Omstreeks 777 onderwierp
de vermaarde Regner Lodbrog eerst Biarmia en Sambia, en trachtte vervolgens Engeland te veroveren,
doch zag die poging mislukken in Northumberland.
Eindelijk omstr. 812 of 813, toen de N. landingen
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kwamen beproeven op de kusten van Frankrijk, liet
Karel de Groote, om hen in bedwang te houden, versterkingen aanleggen aan de monden der rivieren ;
doch zijn dood werd als het ware het sein tot eenen
algemeenen inval van die zeeschuimers. Van 832 af,
toen zij het eiland Sheppey verwoestten, deden zij
gedurige strooptochten op de kusten van Engeland,
en ofschoon hun (833 en 835) gevoelige nederlagen
toegebracht werden door Egbert, kwamen zij telkens
terug. In Frankrijk hadden ze (820) de eilanden Bouin
en Re geplunderd, tien jaren later (830) Noirmoutiers, en nieuwe verwoestingen werden door hen
aangericht 836 en 838. Die talrijke en verschrikkelijke plundertochten der N. duurden bijna eene eeuw
(van 820 tot 911): zij verwoestten niet alleen Engeland en Frankrijk, maar ook Spanje. De taktiek der
N. bestond hierin, dat ze de groote rivieren kwamen opvaren, en zoo de steden overvielen. Hun
hoofddoel was plunderen: maar om des te grooter
buit te kunnen veroveren waren zij zonder genade,
en overal waar zij kwamen werd alles door hen verwoest te vuur en te zwaard. De onmacht van het
gouvernement onder de opvolgers van Karel den
Groote was voor de N. eene aanmoediging om hoe
langer hoe stouter te worden, en op het laatst (sedert 850) hielden ze de landen, waar ze vroeger
slechts korte strooptochten plachten te does, voor
goed in bezit ; hierbij valt echter wel te onderscheiden tusschen eenvoudige stations of nestelingspunten (850-879) en werkelijke nederzettingen of
vestigingen. De groote stations der N. in het Frankische rijk waren ten getale van vier, nl.: I) aan de
monden van de Maas, op Walcheren en te lluurstede
(van waar ze zich op de Schelde en op Amiens wierpen) ; — 2) aan de Seine (kamp bij Vernon, op het
eiland Oissel en te Jeufosse : van daar plunderden zij
Parijs, Melun, Meaux, Troyes, enz.); — 3) aan de*
Loire en in de omstreken dier rivier (te Nantes,
Angers, Noirmoutiers, Saintes : strooptochten tot
Orleans en Bourges); — 4) in Camargue aan den
mond van de RhOne. In al de landstreken, die door
de genoemde rivieren en de zich daarin ontlastende
wateren besproeid werden, was bijna geen dorp te
vinden, dat van de rooftochten der N. verschoond
bleef. Menigmaal echter leden de N. ook gevoelige
nederlagen. Karel de Kale verdreef Hasting uit Angers, en noodzaakte koning Weland met zijne gansche
familie het Christendom te omhelzen (862). Door
Robert den Sterke, stamheer der Capetingers, werd
bij Brissarthe de nederlaag gegeven aan de N. der Loire
(866). \Vat de eigenlijke vestigingen der N. betreft,
de eerste van dien aard was het graafschap Chartres,
dat in 879 aan den zooeven genoemden Hasting afgestaan werd ; vervolgens stond Karel de Dikke
omstr. het jaar 882 het land tusschen den Rijn en
de Beneden-Maas af aan hertog Godfried (Godefroy), doch liet hem reeds kort daarna om het leven
brengen. Dertig jaren later (912) deed Karel de
Eenvoudige afstand van Neustrie aan hertog Rollo
(den Noorman), naar wien dat landschap toen genoemd werd Northmannia (later Normandie): bij
dien afstand werd echter bedongen, dat de N. het
Christendom omhelzen en het oppergezag des konings erkennen zouden. Zoo ontstond het hertogdom
Normandie, en van dien tijd af hielden de N. op
gevaarlijk te zijn. Meester van het Britsche Kanaal
en van de Beneden-Seine, werden de overige zeeschuimers door hen onschadelijk gemaakt. MiddelerwijI hadden andere N. zich onderscheiden in het
Noorden. Gamle had (861) de Ffflroer of Schaapseilanden ontdekt, en zich daar nedergezet. Nadod

en Floke waren zich op IJsland komen vestigen, en
ook Ingolf had zich daar nedergezet (870-875);
Erik de Roode had Groenland bereikt (982), van
waar zijne opvolgers waarschijnlijk zuidwaarts togen, en ook in Amerika doordrongen vijf of zes
eeuwen vOOr Columbus. A ndere zeeschuimers hadden de Shetlandsche eilanden gevonden, de Orcadische eilanden veroverd, waar ze de oorspronkelijke
bevolking uitroeiden, in Schotland het koninkrijk
Caithness gesticht, dat eerst in 1196 aan de Schotten terugkwam, de Hebrieden aan zich onderworpen, zoomede het schiereiland Cantyre, dat de
Noorwegers eerst in 1166 weder verloren. — Zelfs
nog na hunne bepaalde vestiging in Frankrijk onderscheidden de N. zich door groote ondernemingen :
het vermaardst zijn hunne tochten naar Italie en naar
Sicilie, waar ze het koninkrijk der Beide Sicilien
stichtten omstreeks de helft der 11e eeuw (zie
ROBERT-GUISCARD, enz.), en de verovering
van Engeland door Willem den Bastaard (1066).
Noormanskapel, voormalig dorp in StaatsVlaanderen, prov. Zeeland, tusschen Oostburg en
Schoondijke ; verdronk in den grooten watervloed
van 16 Nov. 1377; slechts een klein gedeelte kwam
weder boven, doch ging in de 16e eeuw te niet.
Noorwegen, eiland. Zie MITARRA.
Noorwegen, bet. Nerigon der ouden, in de
landstaal en in het Deensch Norge, in 't Zweedsch
Norrige, d. i. Noorderrijk, een der twee deelen uit
welke het vereenigde koninkrijk Zweden en Noorwegen bestaat, is circa 5800 vierk. mijlen groot, bevolkt met anderhalf millioen zielen, en heeft tot
hoofdstad Christiania (waar sedert 1812 eene universiteit). De taal, die in N. gesproken wordt, is het
Deensch, doch heeft zich sedert de afscheiding van
Denemarken (1814) op zelfstandige wijze ontwikkeld. De heerschende godsdienst is de Luthersche,
met bijbehoud echter van de bisschoppelijke hierarchic. Daar N. geheel en al een bergland is, heeft het
slechts weinig punten, die geschikt zijn geoordeeld
om er groote plaatsen aan te leggen : men vindt er
dan ook slechts 23 steden en 26 vlekken. Het is
daarentegen rijk aan meren, en aan fjords, zijnde
diep in de kust insnijdende zeeboezems of baaien.
De aanvankelijke geschiedenis van N. is een en saamgeweven met die van geheel Scandinavie, en slechts
eene aaneenschakeling van legenden en mythen.
Eerst met de invoering van bet Christendom onder
koning Olaf I komt er in de geschiedenis meer licht.
Olaf II was krachtdadig werkzaam ter verbreiding
van het Christendom, en onderwierp de kleine yolkshoofden aan zijn gezag. Toen hij 1028 door Canut
den Groote verdreven en 1030 bij Stiklestad gesneuveld was, bleef N. tot 1036 onder de heerschappij
van Denemarken. Toen kwam het aan den zoon van
Olaf Il, namelijk Magnus I, wiens geslacht 1319 met
Hako VII in de mannelijke linie uitstierf, waarop
de zoon van Hako's dochter tot koning gekozen
werd onder den naam van Magnus VIII. Diens kleinzoon Olaf V stierf 1387, waardoor de kroon van N.
geerfd werd door zijne moeder Margareta, koningin
van Denemarken, die bij den vermaarden vrede van
Calmar (1397) ook de kroon van Zweden machtig
werd, zoodat de drie scandinavische kronen toen
vereenigd waren op den hoofd. Bij de reeds spoedig
gevolgde afscheiding van Zweden (1521-23) bleef
N. met Denemarken yereenigd, welke toestand voortbestaan heeft tot 1814. Bij den vrede van Kiel (14
Jan. 1814) werd N. aan Zweden afgestaan. Daar
echter de deensche volksvertegenwoordigers den
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de kroonprins van Zweden met troepen N. binnen,
hetgeen reeds spoedig (14 Aug.1814) eenen wapenstilstand en eene schikking ten gevolge had, waarbij
aan N. de constitutie werd gewaarborgd, die het
Storthing 17 Mei 1814 ontworpen had, en op dien
voet werd N. 20 Oct. 1814 formeel met Zweden
vereenigd. Reeds 4 Nov. 1814 en ook later werd
die constitutie gewijzigd, en over het geheel zoo
gehandhaafd, dat uit alles doorstraalde hoe het
noorweegsche yolk met voortdurend wantrouwen bezield bleef tegen de koninklijke macht en tegen alles
wat slechts den schijn kon hebben alsof Zweden
eenig overwicht op M. bezat. Voor het overige is N.
in stoffelijke welvaart sedert 1814 aanmerkelijk
vooruitgegaan, waarmede in zonderlinge tegenspraak
schijnen de vooral in de laatste tijden aanhoudend
toenemende landverhuizingen naar Amerika, en de
(1851) tot onlusten overgeslagen communistische
woelingen.

Nordheim
Taurus, is vermaard door bet langdurige beleg, dat
Eumenes hier doorstond tegen A ntigonus (321-320
v. Chr.), todat Eumenes eindelijk, in weerwil van
alle hem gelegde lagen, toch eenen uitweg vond om
aan de belegeraars to ontsnappen.
Noradijn. Zie NOER-EDDIN.
Norba, 1) thans Norma, stad in Latium, bij
de Volsken, werd 261 v. Chr. eene rom. kolonie. —
2) Norba Cwsarea, stad in Hispania ; thans Alcantara.
Norbertus, de heilige, geb.1092 te Xanten in
't hertogdom Cleve, was aalmoezenier van Hendrik V, dien hij vergezelde naar Italie. Aanvankelijk
leidde N. het leven van een lichtmis; doch in eenen
storm op het punt van to vergaan, deed hij eene
gelofte zijn leven te zullen beteren, en 1116 ontving
hij de priesterwijdmg, toog vervolgens als bootprediker rond door Duitschland, Frankrijk en de
Nederlauden, en stichtte 1120 in het dal van Premontre bij Laon de geestelijke orde genaamd van

Koningen van Noorwegen.

Prdmontre (de Premonstreiter- of Premonstratenzer-
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Hako III
Nootdorp, dorp in Zuid-Holland, derdhalf
uur gaans ten 0. Z. 0. van 's-Gravenhage en circa
2 uren g. van Voorburg; 450 inw.; bestond reeds' 329.
Noph, stad of koningrijk ; Jezaia 19 : 13; Jerem.
2 : 16; 44: 1; 46: 14, 19 ; Ezech. 30: 13, 16.
Nopha, stad der Amorieten ; Num. 21 : 30.
Nor, volgens de noorsche overlevering de stichter van het Noorweegsche rijk, was de zoon van
•Thorro, die over Gothland en Finland regeerde.
Door zijnen vader uitgezonden ter opsporing van
zijne zuster Goe, die geschaakt was, kwam hij op
zijne tochten in het land dat naar hem genoemd
werd (Norge, de noorsche naam voor Noorwegen),
nadat hij de kleine vorsten, die in dat land regeerden, onderworpen had.
Nora, 1) stad in bet zweedsche lan Orebro,
ruim 7 uren gaans ten N. N. W. van Orebro, aan 't
Nora-nzeer ; 1100 inw.; ijzermijnen. — 2) oude
naam van Nori, in Sardinia. — 3) in de oudheid
eene vesting in Cappadocia, aan den voet van den

orde), 1126 door pans Honorius II bevestigd, toen
N. tevens benoemd werd tot aartsbisschop van Maagdenburg; voor de uitbreiding van zijne orde was hij
ijverig werkzaam tot aan zijnen dood (6 Juni 1134).
Hij werd 1582 gecanoniseerd door pans Gregorius XIII ; kerkelijke gedenkdag 6 Juni.
Norbertijnen, geestelijken der orde van
St.-Norbertus. Ze hadden ettelijke kloosters in ons
land: 1) te Dockum, de Norbertijner-abdij, het
oudste klooster in Oost-Friesland.
'2) eene dito
abdij to Utrecht ; zie WITTEVROUWEN-ABDIJ. —
3) een Norbertijner klooster to Haarlem, gemeenlijk
St.-Anthoni's Proostdij genoemd.

Norbotten. Zie NORRBOTTEN.
Norcia, het oude Nursia, stad in de ital. prov.
Umbrie, 8 uren gaans benoordoosten Spoleto ; 4000
inw.; geboorteplaats van den heiligen Benedictus.
Nord, het noordelijkste depart. van Frankrijk,
department du Nord, gevormd u i t gedeel ten der voormalige Fransche Nederlanden, 103 a 104 vierk. mijlen
groot, met 1,304,000 zielen, ingedeeld in 7 arrondissementen (Lille [Rijssel], Douai, Cambrai [Kamerijk],
Valenciennes, Avesnes, Hazebrouck, Duinkerken), on
heeft tot hoofdplaats de stad Rijssel (fransch Lille).
Norden, hanov. havenstad, 1 uur gaans van de
Noordzee, 6 a 7 men g. benoorden Emden ; 6200 inw.
Norden (Fredrik L.), deensch reiziger, gob.
to Gluckstadt 1708, gest. to Parijs 1742, was kapitein der deensche marine, on werd naar Italie on
Egypte gezonden om teekeningen en beschrijvingen

to maken van de belangrijkste monumenten der oudheid. Men heeft van hem, in het Fransch geschreven: Voyage d'Egypte et de Nubie (Kopenhagen
1723 en 1755 — 2 dln. in groot folio, met 159
platen on kaarten) en in het Engelsch Mdmoir on
the ruins of Thebe in Egypt (London '1741).
Norderney, eilandje in de Noordzee, aan de
kust van Oost-Friesland, 4 mijlen benoordw. Aurich,
is slechts het vijfde gedeelte eener vierk. mijl groot,
en heeft 1200 bewoners. Het dorp N. heeft sedert
1801 eene goede bad-inrichting.
Nordgouw, of Noordgouw, oudtijds een graafschap, vermoedelijk het noordelijkste gedeelte der
Veluwe. In dit graafschap lagen Rotherimarca on
Hatheim (denkelijk Hattem).
Nordhausen, stad in het pruis. reg.-district
Erfurt, 8 mijlen benoorden Erfurt; 17,500 inw.;
was tot 1803 eene vrije rijksstad.
Nordheim, 1) stad in Hanover; zie NORTHE ► M.
— 2) volgens sommigen de oorspronkelijke naam
van het dorp Vorthen.

Nord- Libre
Nord-Libre. Zie CONDE 1).
NOrdlingen, het oude Arm Flavin, stad in
Beieren, 15 uren gaans benoordw. Augsburg; 6400
inw.; was tot 1803 vrije rijksstad. In den Dertigjarigen oorlog verloor hertog Bernhard van SaksenWeimar, bevelhebber der zweedsche armee, 6 Sept.
1631 eenen beslissenden veldslag tegen de Oostenrijkers; 3 Aug. 1645 leden de Keizerlijken onder
Mercy bij N. de nederlaag tegen de Franschen onder Conde ; 1796 en 1805 gevechten tusschen de
Franschen en de Oostenrijkers.
Nordstrand, eiland aan de noordzeekust van
Sleeswijk, behoort tot het amt Husum, was in 1240
nog 9 a 11 mijlen land en 3 a 8 mijlen breed, doch
werd allengs door watervloeden verkleind, inzonderheid door den zwaren vloed van 1634, waarbij 6400
menschen omkwamen en het grootste gedeelte van
N. verzwolgen werd, zoodat thans slechts de eilanden Pelworm en N. daarvan overig zijn. De (friesche)
bevolking van N. bedraagt omstr. 2400 zielen.
Norfolk, 1) graafschap van Engeland, aan de
Noordzee, grenst ten Z. 0. en ten Z. aan 't graafschap Suffolk, ten Z. W. aan 't graafschap Cambridge, is circa 98 vierk. mijlen groot, bevolkt met
435,500 zielen, en heeft tot hoofdplaats de stad
Norwich. — 2) stad in den n.-amerik. staat Virginia, aan de Elizabeth-rivier, 7 mijlen van de zee en
18 mijlen bezuidoosten Richmond ; 14,600 inw.;
invoerhaven. — 3) britsch eiland in Australia, benoordoosten Sidney, ontdekt 1774 door Cook, was
tot 1856 een tuchtstation voor de strafkolonie in
Nieuw-Zuidwallis. — 4) Nieuw-Norfolk, 'engelsch
New-Norfolk, de vroegere benaming voor de kustlinie van Russisch Noord-Amerika, van de Admiraliteits-baai tot Baranow-eiland. — 5) Baai van N.,
of Norfolk-Sound, eene baai aan de kust van Nieuw-N.,
ter westzijde van het eiland King-George; aan deze
baai de russische stad Sitka of Nieuw-Archangel.
Norfolk, oud aanzienlijk engelsch geslacht,
stamt of van de koninklijke familie Plantagenet (door
Thomas Plantagenet van Botherthon, graaf van N.,
tweeden zoon van koning Eduard I, en graaf-maarschalk van Engeland. Door het huwelijk van Margareta (oudste dochter van Thomas van Mowbray,
hertog van N.), die in 't begin der 15e eeuw in den
echt trad met Robert Howard, kwam de titel van
Hertog van N. aan het geslacht Howard (zie HOWARD).
Norg, dorp in Drenthe, 3uren g. benrdw. Assen ;
beroemde jaarmarkt elken eersten dinsdag in Sept.
Norge, scandinavische naam voor Noorwegen.
Norgha, in de 11e eeuw de oflicieele naam
van Noordwijk-Binnen.
Noricum, thans het gedeelte van Oostenrijk
dat bezuiden den Donau ligt, benevens Saltzburg,
Stiermarken en Karnten, was eene provincie van
bet Heilige Roomsche Rijk. De Noriken of Norikers
(d. i. de bewoners van N.) waren een tak van de
Taurisken, en hadden eigene koningen, totdat ze
(14 na Chr.) door de Romeinen onderworpen werden ; destijds waren hunne voornaamste steden :
Boiodurum, Laureacum, Ovilaba. In de 3e eeuw werd
N. ingedeeld in eene Donau-provincie (Noricum I)
en eene Middellandschezee-provincie (Noricum II),
die beiden deel uitmaakten van de diocese van
Illyrie, behoorende tot de prefectuur van Italie.
Norique, fransche naamsvorm voor Noricum,
vandaar Alpes Noriques voor Norische Alpen.
Norisehe Alpen, 't noordoost-gedeelte der
Alpen-keten, hegint met de Dreiherrnspitz, loopt
door Karnten, het land van Saltzburg en Oostenrijk
tot aan de vlakten van Odenburg in Hongarije.

Normanskerk
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Normandin, of Normandije, lat. Normannia,
het oude Neustrie, voormalige provincie van Frankrijk, had tot hoofdstad Rouaan, en was ingedeeld in
Opper-N. (hoofdpl. Rouaan) en Neder-N. (hoofdpl.
Caen). Wat vroeger N. was vormt van 't tegenwoordige Frankrijk de departementen Seine-Inferieure,
Eure, Calvados, Manche, en een gedeelte van bet
dept. Orne. Oudtijds werd N. bewoond door een aantal volkeren ; de voornaamste waren: de Veliocassen,
de Caleten, de Aulerci-Eburovices, de Lexoviers, de
Bajocassen en de Abrincatui. Na de romeinsche
verovering werd N. ingedeeld bij Lugdunensis II.
Door Clovis veroverd, maakte N. onder diens opvolgers deel uit eerst van het koninkrijk Soissons, later
van het koninkrijk Neustrie. Te rekenen van het
einde der regeering van Karel den Groote werd deze
provincie aanhoudend verontrust door de vijandelijke
invallen der Noormannen of Denen, die zich eindelijk, tijdens de regeering van Karel den Eenvoudige
voor goed daar nederzetteden (912) onder aanvoering van hun opperhoofd Rollo, die in het huwelijk
trad met Gisela, dochter van den frankischen koning ; met die vestiging der Noormannen nam de
provincie hunnen naam aan. Rollo en zijne opvolgers regeerden over N. met den titel van hertog en
als vasallen der frankische koningen. Toen Willem
de Bastaard, een der afstammelingeu van Rollo, in
1066 Engeland veroverd had, werd N. daardoor
vereenigd met Groot-Britannie, zonder nogtans op
te houden een vasalstaat van Frankrijk te zijn. In
1203, toen Jan zonder Land zijnen neef Arthur
(den erfgenaam van N.) vermoord had, werd hij
daarvoor gestraft, doordien koning Filips (Augustus)
doodeenvoudig 't hertogdom N. verbeurd verklaarde
en aan de fransche kroon trok ; doch in 1346 kwam
Engeland's koning Arthur III eenen inval in N. doen,
en maakte er zich meester van ; toen bleef N. in
handen der Engelschen, totdat bet hun ontweldigd
werd door Karel V van Frankrijk ; doch Karel VI
verloor het weder, en eerst door Karel VII werd het
heroverd (1450). — Vier koninklijke fransche prinsen hebben den titel gevoerd van Hertog van N., nl.:
1) Jan, zoon van Filips van Valois, en later koning
(1332); — 2) Karel, zoon van koning Jan, later
Karel de Wijze (1355); — 3) Karel van Frankrijk,
broader van Lodewijk XI (1464); — 4) Lodewijk
Karel, tweede zoon van Lodewijk XVI, bekend onder
den titel van Dauphin en van Lodewijk XVII. Na
den dood van dien ongelukkigen prins hebben verscheidene bedriegers zich willen laten doorgaan voor
Dauphin, en daarom den titel aangenomen van
hertog van N.
Erfelijke Hertogen van Normandie.
Rollo of Raoul (nadat
nomen 1106).

hij gedoopt was:
Hendrik I, koning
Robert)
912
van Engeland
1106
Willem 1, bijgen.
Steven (Etienne) v.
Longue-Epde920 of 927
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Richard I, Zonder
Engeland
1135
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Courteheuse
1087 Arthur en Jan-zonder-Land 1199-1203
(N. werd hem outNormanskerk, of Noormanskerk, voormalig
dorp in Staats-Thanderen, prov. Zeeland. Zie bet
art. NOORMANSRAPEL.
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Norrbottou

Northumbria

Norrbotten, of Lulea-Ian, het noordelijkste
Ian (provincie) van Zweden, is ruim 1940 vierk.
mijlen groot, met slechts 63,500 menschen bevolkt,
en heeft tot hoofdplaats Lulea.
Norrige, zweedsche naam voor Noorwegen.
Norrits (John), een geboren Engelschman,
1580 in dienst der Vereenigde Nederlanden als kolonel van een regement Schotten, bewees den nederl.
staat zulke goede diensten tegen de Spanjaarden,
dat hij 1581 bij het Leger van graaf Hohenlohe als
veldmaarschalk aangesteld werd. Hij hielp Steenwijk
ontzetten, vervolgde Rennenberg in Friesland, en
dreef hem tot Groningen terug. Na Rennenberg's
dood werd de spaansche veldheer Verdugo tegenover N. gesteld, en bracht hem 30 Sept. 1581 bij
Noordhorn eene gevoelige nederlaag toe in de vlakte,
die sedert zijnen naam is blijven dragen (Norritsveld;
Zie NOORDHORN). In 1587 mislukte de aanslag van
N. op Deventer, door het verraad van Stanley. De
diensten van N. werden echter door de Algemeene
Staten zoozeer op prijs gesteld, dat Leycester zich
daaraan ergerde, en bij de koningin wist te bewerken, dat N. uit de Nederlanden teruggeroepen en
naar lerland gezonden werd.
Norrkbping, of Noordkoping, stad in Zweden,
in het lan Linkoping, aan de uitwatering van den
Motala in de Oostzee (in de golf of baai genaamd.
Braviken); 20,000 inw.; goede haven ; scheepswerven ; N. is eene belangrijke stapelplaats en fabriekstad, en historisch merkwaardig door bet zoogenaamde .Norricopinger Erfverdrag van 1604, waarbij
Karel IX de kroon van Zweden bekwam. In de nabijbeid van N. de ruine van het indertijd wereldberoemde slot Johannisborg, zoomede de vermaarde
gezondheidsbron Himmelstaland.
Norrland, of Noordland, 1) amt in het noorden van Noorwegen, circa 688 vierk. mijlen, met
77,500 bewoners, en BodOe tot hoofdplaats.
2) een der groote afdeelingen (en wel de noordelijkste) van bet koninkrijk Zweden, bevat bet oude
West-Bothnio of Westerbotten, Lappmarken en
eenige districten van het oude Zweden (Medelpad,
enz.). Bit N. is ingedeeld in 4 provincien (kin genaamd), nl. Norrbotten, Westerbotten, Westernorrland en Jamtland.
Nort, stad in 't fransche dept. Loire-Infe•ieu•e,
aan de Erdre, ruim 8 uren gaans bezuiden Châteaubriant ; 3900 inw.
Norte (Rio del), ook Rio Bravo del Norte, en
ook Rio Grande del Norte genaamd, rivier in NoordAmerika, ontspringt in Nieuw-Mexico, is over eene
groote uitgestrektheid de grenslijn tusschen Texas
en Mexico, en valt beneden Reynosa en Matamoros
in de Golf van Mexico, na een loop van 435 mijlen.
Nortgo, oude naam van Noordwijk-Binnen.
North (Frederick, lord), graaf van Guildford,
britsch staatsman, geb. 13 April 1732, gest. 5 Aug.
1792, werd kanselier der schatkist 1767, en stood
van 1770 tot 1782 aan het hoofd van het kabinet.
Zijn twaalfjarig bewind kenmerkte zich door vele
rampen, o. a. den opstand van Noord-Arnerika, die
door de verkeerde maatregelen van lord N. tot nitbarsting kwam, en (lie eindelijk de onafhankelijkverklaring der Vereenigde Staten ten gevolge had.
Northallerton, marktvlek in bet engelsche
graafschap York (in West-Riding), in bet Wiskedal, 6 mijlen ten N. N. W. van York. In de nabijheid ligt .Standard Hill", dus genoemd naar den
vermaarden veldslag, genaamd »Slag van den Stan-

Northampton, I) graafschap in het midden
van Engeland, groot circa 48 vierk. mijlen, met
228,000 bewoners, grenst aan de volgende graafschappen: Huntingdon en Bedford ten 0., Buckingham ten Z. 0., Oxford ten Z. en Z.W., Warwick ten
W., Leicester en Rutland ten N. W.; hoofdplaats
is 2) de stad N., aan den Nen, met bet fraaiste
marktplein van geheel Engeland en 34,000 inw.; vermaard is N. als hoofdmarkt der paarden van weelde,
zoomede door zijne wedrennen. In 1675 werd N.
bijna geheel vernield door brand, doch is Coen veel
schooner dan te voren weder opgebouwd. Verscheidene concilien en synoden zijn te N. gehouden. Bij
N. werd 1460 een der gewichtigste veldslagen uit
den oorlog der Twee Rozen geleverd, waarbij koningin Margareta door Warwick verslagen en Hendrik
VI gevangen genomen werd. In 1642 werd N. voor
het Parlement versterkt door lord Brooke. —
3) naam van verscheidene graafschappen en steden
in de Vereenigde Staten (in Noord-Carolina, Pennsylvanie, Virginia enz.), o. a.: stad in Massachusetts,
aan den Connecticut, tegenover Hadley ; 5500 inw.
Northampton (Henry Howard, graaf van).

daard", waarin de Engelsehen (1138) de nederlaag

toebrachten aan de Schotten.
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Northeim, stad in de hanov. landdrostij Hildesheim, aan de Rehma, 5 uren gaans benoorden
Gottingen; 5000 inw.; zwavelbron.
North Riding, bet noordelijkste district
van het engelsche graafschap York.
North-River. Zi e .- - UDSON 3).
—

Zie —
NORTHUMBRIA.
Northumberland (I,
Northumberland, het noordelijkste graaf-

schap van Engeland, bevolkt met 343,000 zielen, is
rwm 92 vierk. mijlen groot, met Newcastle tot hoofdplaats, wordt doorloopen door de Cheviot-bergen,
en heeft de volgende grenzen : Schotland ten N., het
graafschap Durham ten Z., het graafschap Cumberland ten W., en de Noordzee ten 0.
Northumberland (hertogen van). Zie de
artt. DUDLEY en PERCY.
Northumbria, een der zeven koninkrijken
van de Heptarchie, dus genoernd wegens zijne ligging
benoorden de rivier Humber, was in chronologische
volgorde bet 5de koninkrijk, dat gesticht werd (van
547 tot 559, door Idda en zijne 12 zonen), en het
le rijk, dat gevestigd werd door de Angelen. Het
strekte zich nit van den Humber tot den Forth, en
bevatte dus de tegenwoordige graafschappen (van
Engeland) Nottingham, York, Durham, Northumberland, (en van Schotland) Roxburgh, Selkirk,
Peebles, Berwick, Haddington, Edinburg. Dat landschap vormde te voren het koninkrijk Clityd (d. i.
van den Clyde), welk koninkrijk door de veroveringen van den angelschen aanvoerder Idda hoe langer
hoe kleiner gemaakt werd, zonder nogtans geheel
te Met te gaan. Na Idda's dood splitste zijn rijk (N.)
zich in twee lioninkrijken, welke door de Tyne gescheiden waren, nl. I3ernicia ten N. en Deiria ten
Z.; van bet eerste werd Edinburg de hoofdstad, van
het tweede York, dat ook de hoofdstad was van geheel N.. telkens wanneer I3ernicia en Deiria weder
den rijk vormden, hetgeen herhaalde malen plaats
greep. De koningen van N., die bijzondere melding
verdienen, zijn: Edilfrid, die zijn rijk vergrootte ten
koste van Scoter, Picten, en Britonen (sedert 613);
Edwin de Groote (sedert 615), onder wiens regeering N. het voornaamste koninkrijk van de Heptarchic Nverd Egfried, onder wiens bewind Lincoln
verloren werd ; Eadbert, na wiens aftreding (758)
het rijk gedurende 50 jaren ten proof was aan regeeringloosheid. Niettemin was N. een der twee
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Northwich
rijken (het andere was Mercia), die het laatst aan
den koning van Wessex onderworpen werden ; en
zelfs na de vereeniging bleef de naam N. nog voortbestaan. De Denen vestigden zich in N. in het jaar
870, en hadden aan de Northumbriers menigmaal
goede bondgenooten tegen de Saksen uit het zuiden.
Na de verdrijving van de Denen (1041) werd nagenoeg het gansche land benoorden de Tyne overweldigd door de Scoten en Picten, en N. (beroofd van
Lincoln en Nottingham ten zuiden) werd daardoor
de helft kleiner, dale het geweest was. Toen door
Willem de graafschappen Durham en York gesticht
werden, krompen de grenzen van N. nogmaals in,
zoodat het eindelijk beperkt werd tot het tegenwoordige graafschap Northumberland.
Northwich, het oude Condate, stad in het
engelsche graafschap Chester, aan den Weaver, 6 a
7 uren gaans benoordoosten Chester; 3200 inw.
Norwalk, 1) fabriekstad in den n.-amerik.
staat Connecticut, aan den Long-Island-Sond en de
uitwatering van de rivier N., 12 mijlen bezuidw.
Hartford; 7600 inw: — 2) stad met 4000 inw. in
Ohio, is de hoofdplaats van het graafschap Huron.
Norwich, 1) stad in Engeland, hoofdplaats
van het graafschap Norfolk, staat door de bevaarbare
Yare en door eenen spoorweg in gemeenschap met
de zeehaven Yarmouth, en heeft omstr. 75,000 inw.
en eene reeds uit de 11 e eeuw dagteekenende hoofdkerk. Het is eene zeer oude stad, gesticht nabij de
plaats, waar te voren Venta Icenorum gestaan heeft;
waarschijnlijk was N. eertijds eene haven, doch
ligt thans ruim 6 uren gaans van de zee verwijderd.
— 2) stad in den n.-amerik. staat Connecticut, aan
de Thames, 6 uren gaans benoorden New-London ;
14,000 inw. — 3) stad in den n.-amerik. staat (en
35 mijlen benoordw. de stad) New-York ; 3000 inw.
Nospelt, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 3 uren gaans benoordw. Luxemburg.
Nossa, in de rioordsche mythologie de godin
der aanminnigheid en voortreffelijkheid.
NossaIris, Nossairiers of Nesserid, verkeerdelijk ook wel Ansariers genoemd, een in Syrie
(pachaliks Aleppo en Tripoli) verspreid yolk, dat
omstr. 75,000 zielen sterk is ; ze bewonen dorpen
(ongeveer 25 in getal), die elk onder bet bestuur
staan van een mekaddem, en betalen schatting aan
den stadhouder van Latakia (Ladikieh). Ze zijn N.
genoemd naar het dorp Nossar, de geboorteplaats
van Hemdal-el-Ghussaibi, een profeet, die bij hen
in hooge eere staat. Hunne godsdienst is ontstaan
uit het mahomedaansche gnosticismus, vermengd
met elementen uit de oud-syrische natuurdienst.
Nossche woud, oude naam van 't noordhollandsche dorp Noord-Scharwoude.
Nossi 136, eiland bij de noordwestkust van
Madagascar, rijk aan scheepstimmerhout ; 16,000
bewoners; behoort sedert 1841 aan de Franschen,
die er de havenstad Helville gesticht hebben.
Nossindambo, de inheemsche naam van
Madagascar.
Nostradamus (Michel de Nostre-Dame, bekend onder den naam van), vermaard astroloog, geb.
4 Dec. 1503 te St.-Remi in Provence uit joodsche
ouders, studeerde de geneeskunde te Montpellier,
trok rand door Guyenne, Languedoc en Italie, en yestigde zich na eene 12-jarige omzwerving te Salon.
Na met den besten uitslag tegen epidemieen te Aix
en te Lyon werkzaam te zijn geweest, had hij al de
mannen van het geneesk. yak tegen zich, daar ze
naijverig warcn op zijne vermaardheid, zoodat hij
zich zoo goed als uit de samenleving gebannen zag.
-

-
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In zijne afzondering begon hij de sterrenwichelarij
te beoefenen, gaf een boekje met berijmde voorspellingen in het licht, getiteld Centuries (Lyon 1555;
ontelbare malen herdrukt), waardoor zijn naam vie)
vermnard werd, dat Catharina de Medicis hem het
horoskoop voor hare zonen liet trekken en hem
overlaadde met geschenken, terwijl de hertog van
Savoje opzettelijk eene reis naar Salon kwam maken om N. te raadplegen, die aldaar 2 Juli 1566
stierf. Een zijner zonen (Michel Nostradamus Junior
genoemd) wilde even als zijn vader voor waarzegger
spelen ; doch bet ongeluk wilde, dat al zijne voorspellingen gelogenstraft werden. Ziende dat dit eindigen moest met hem geheel in diskrediet te brengen besloot hij eenen stouten slag te wagen, ten einde
zijnen roem voor goed te vestigen; hij voorspelde
den ondergang van het stadje Pouzin (in de nabijheld van Privas); en werkelijk scheen ditmaal zijne
voorspelling in vervulling te zullen gaan, want het
stadje raakte reeds kort daarna in brand. Ongelukkigerwijze echter werd hij als brandstichter op
heeterdaad betrapt, in hechtenis genomen, en 1574
eindigde hij daarvoor zijn leven op bet schavot.
Notasiti, dezen naam (afgeleid van Notus, d. i.
Zuidenwind) geven sommige geografen aan het
westgedeelte van Oceanid, omdat dit ten Z. 0. van
Azie ligt ; het is echter meer bekend onder den naam
van Malaisie (zie dat art.).
Notensum, in de 13e eeuw een dorp in de
tegenwoordige provincie Groningen (in Fivelgo),
vermoedelijk niet ver van Wierum.
Noti Cornu, d. i. Punt van den Zuidenwind,
thans kaap Baxas, eene kaap van Afrika, werd door
de ouden aan de zuidoostkust geplaatst, beneden bet
voorgebergte der Aromaten.
Noto, 1) stad in Japan, op het eiland Nipon, 8
mijlen benoordw. Jeddo. 2) stad op het eiland
Sicilie, 6 uren gaans bezuidw. Syracuse, aan de uitwatering der rivier N. (den ouden Asinarus),I2,500
inw.; wordt Nieuw-N. (Noto-Nuovo) genoemd, omdat het gesticht is in de onmiddellijke nabijheid van
't oude N. (Necethum)dat in1693 verwoest is door eene
aardbeving. -- 3) Val di Noto, bij de oude indeeling van Sicilie de zuidelijkste der drie landschappen, ongeveer de tegenwoordige provincien Catania
en Syracuse, benevens een gedeelte der prov. Girgenti, had tot hoofdplaats Catania, en droeg ,zijnen
naam naar de stad Noto-Nuovo.
Notre Dame, d. i. Onze Lieve Vrouw, de
aanvangsnaam van verscheidene plaatsen, o. a.:
1) N.-D. de Liesse, lat. Letitia of Virginis Lwtitiensis
Fanum, vlek in het fransche dept. Aisne, ruim 3
uren gaans benoordoosten Laon, met eene aan Maria
gewijde kapel, die zeer vele bedevaartgangers trekt.
2) N.-D. de Lorette; zie LORETTO. - N.-D. des
.Hermites ; zie EINSIEDELN. - 3) N.-D. des Vertus ;
zie AUBERVILLIERS.
Nottingham, stad aan den Trent in het engelsche graafschap N. (of Notts), waarvan het de
hoofdplaats is, heeft 75,000 inw., en staat door het
Grand-Trunk-kanaal in gemeenschap met Londen,
Liverpool en Hull. Het is eene zeer oude stad, versterkt door Willem den Veroveraar; de citadel van
N. werd geslecht door Karel II. Het graafschap, bevolkt met 295,000 zielen, is ruim 26 vierk. mijlen
groat, en grenst ten N. aan 't graafschap York, ten
W. aan 't graafschap Lincoln. In dit graafschap het
(voorheen zeer groote, thans grootendeels gerooide)
bosch van Sherwood.
Nottingham( Howard, graaf van).Zie HOWARD.
NMI
Zie NOE
-

-

Novo

Novgorod

None (Francois de la), bijgenaamd Bras-de-Fer,
omdat hij, bij 't beleg van Fontenai-le-Comte zijn
linkerarm verloren hebbende, sedert then tijd een
ijzeren kunst-arm had, die hem bijna even goede
diensten deed als een natuurlijke. Na reeds in 1571
een korten tijd in dienst der Nederlanden tegen
Spanje gestreden en o. a. Valenciennes veroverd te
hebben, kwam hij 1578 op aanzoek van den prins
van Oranje andermaal naar de Nederlanden, en werd
bij het Staatsche leger als maarschalk in dienst gesteld. In 1580 veroverde hij Ninoven; doch in dat
zelfde jaar viel hij na een bloedig gevecht bij Iseghem
in handen der Spanjaarden, na wonderen van dapperheid verricht te hebben. De hertog van Parma
wilde hem laten onthoofden ; doch Spanje's koning
wilde hem nitleveren tegen andere gevangenen,
mits (nota bene) dat hem eerst de oogen uitgestoken
wierden. Tegen dien barbaarschen prijs wilde La N.
niet in vrijhcid gesteld worden, en hij bleef 5 jaren
lang in een ellendig kerkerhol opgesloten, totdat hij
tegen Filips van Egmond uitgewisseld werd, onder
bijbetaling nogtans van 100,000 gouden kronen als
losprijs. De Discours politiques et militaires van La
N. (Bazel 1587, dikwijls herdrukt) zijn van veel gewicht voor de geschiedenis van dien tijd. Overigens,
voor hetgeen La N. betreft in zijne merkwaardige
loopbaan in Frankrijk, zie het art. LA NOUE, dat met
dit art. een geheel vormt.
Noukoop, verbasterde naam van Nieuwkoop.
Nourse River. Zie CUNENE.
Nouvion, twee plaatsen in Frankrijk, nl.:
1) N.-en-Porcion, dept. der Ardennen, 3 uren g. ten
N.O. van Bethel ; 1230 inw. ---2)LeN.-en-Thierache,
dept. Aisne, 5 uren g. benoordw. Vervins ; 3200 inw.
Novalis, de schrijversnaam van Friedrich baron von Hardenberg, geb. 2 Mei 1772 te Wiederstedt in het Mansfeldsche, sedert 1795 meestal te
Weissenfels wonende, werd daar nauw bevriend met
de beide Schlegel en met Tieck. Als hoogbegaafd
dichter heeft N, groote verdiensten. Hij stierf 25
Maart 1801. Eene complete editie van N.'s werken
bezorgden L. Tieck en F. Schlegel (2 dln. 1802 ;
5e druk Berlijn 1837 ; dl. 3, 1846).

door Sebastiaan Cabot de Florentijn Verazzani bez cht het 1524 en noemde het Acadie, omdat de
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Novara, het Novaria der ouden, stad in Italie,
ruim 11 mijlen benoordoosten Turijn en circa 6 mijlen bewesten Milaan ; 27,000 inw.; middelpunt
waarop verschillende spoorwegen ontloopen ; ligt
tusschen de Agogna en den Terdoppio, was in den
franschen tijd de hoofdplaats van het departement
Agogna, en is dat thans van de provincie N.
(574,000 zielen). De stad is omringd met muren
en bastions. Bij het tractaat van Weenen (1736)
werd N. met het overige sardische Milaneesche afgestaan aan Savoje. Bij N. werden de troepen van
Lodewijk XII (onder La Tremoille) 1513 verslagen
door de Zwitsers ; en bij N.verloor Karel Albert, koning
van Sardinie, 23 Maart 1849 eenen beslissenden
veldslag tegen de Oostenrijkers (onder Radetzky).
Novarese, landschap van het oude Italie, in
het sardische Milaneesche, was ingedeeld in OpperN. en Neder-N.; het vormde later de intendantschappen Pallanza en Novara.
Nova — Scotia, engelsch New-Scotland, d. i.
Nieuw-Schotland, britsche kolonie in Nrd.-Amerika,
is 918 vierk. mijlen groot, met ruim 330,000 hewooers (meest Engelschen, waaroncler echter ook
vele Franschen en Duitschers), is een schiereiland
in den Atlantischen Oceaa, ten N. W. begrensd door
de baai van Fundy en door Nieuw-Brunswijk, ten
N. door de St.-Laurentius-golf en de straat van
Northumberland. Omstreeks 1497 werd N. ontdekt

eemsche bevolking dien naam aan het land gaf.
In 1598 gecoloniseerd door de Franschen uit Canada,
werd bet hun 1666 ontweldigd door de Engelschen.
Jacobus I had in 1622 eene volkplanting Schotten
derwaarts gezonden; doch in 1632 deed Karel I van
at zijne rechten op N. afstand aan Lodewijk XIII.
Door den vrede van Breda (1667) aan de Franschen
teruggegeven, werd N. in 1713 door Lodewijk XIV
voor goed afgestaan aan Engeland.
Novatianen, de aanhangers van Novatianus.

Novatianus, de eerste tegenpaus. Wangunstig op de verhefting van den heil. Cornelius tot de
pauselijke waardigheid, vatte hij het voornemen,
dien paus van den Stoel van Petrus of te werken, om
er dan zelf op te gaan zitten. Tot dat einde huichelde
hij een overgrooten godsdienst-ijver, en beweerde
o. a., dat de Kerk de macht niet bezat om de afvallige Christenen (Lapsi), die zich hadden laten verleiden om weder aan valsche goden te offeren, alleen
door absolutie op nieuw in den schoot der Kerk op
te nemen, maar dat ze integendeel opnieuw gedoopt
moesten worden. Drie bisschoppen, instemmende
met die leer, riepen N. als bisschop van Rome uit
(251); de heilige Cyprianus verklaarde die verkiezing voor ongeldig, en twee concilien (dat van Carthago en dat van Antiochie) deden er uitspraak over
in denzelfden geest. Niettemin hield de leer van N.
(het Novatiaansche schisma) zich in afgescheidene
gemeenten in Italie en Afrika staande tot de 6e eeuw.
Novatus, een scheurmaker uit de 3e eeuw,
was diaken der kerk van Carthago; hij beweerde dat
de Christenen, die door de wreedheid der vervolgingen weder tot de afgodendienst gebracht werden,
desniettemin vrijelijk tot het Nachtmaal (de Cornmunie) toegelaten moesten worden, zonder dat ze
eerst boete behoefden te doen. Hij werd door den
heiligenCyprianusvoor eene synode gedaagd (249),
en nam de wijk naar Rome (251), waar hij gemeene
zaak maakte met Novatianus, ofschoon diens beginselen lijnrecht tegenover die van N. stonden : gezamenlijk leverden zij eene herhaling van de ketterij
der Montanisten.
Nova —Zembla. Zie NOWAJA-SEMLJA.
Novelda, stad in Spanje, 5 a 6 uren gaans bewesten Alicante ; 8000 inw.
Novellara, stad in 't voormalige hertogdom
Modena, 7 uren gaans benoordw. Modena ; 12,700
inw.; was vroeger een prinsdom, dat aan de famine
Gonzaga behoorde, doch 1757 aan Modena kwam.
Novempopulania, ook Aquitania 3a, en
later Guyenne genaamd, provincie der diocese Gallie,
werd N. genoemd omdat het bewoond werd door
negen verschillende volkeren. Het grensde ten N. aan
Aquitania 2a, ten 0. aan Narbonnensis, ten Z. aan
Hispania, ten W. aan den Oceaan. De 9 volkeren
van N. waren : Tarbellen, Bojers, Vasaten, Ausken
(lat. Ausci), , Elusaten, Osquidaten, Bigerronen, Convenen en Consorranen. De hoofdstad der prov. was
Elimberris of Ausci (thans A uch).
Noventa, twee steden in Italie: 1) nabij de
Brenta, 7 uren gaans bezuidw. Vicenza; 4000 inw.—
2) aan de Piave, 7 uren gaans benoordoost. Venetie ;
22)0 inw.
Novel, vlek in fransche dept. Monden van de
Rhone, nabij de Durance, 8 uren gnarls benoordoosten Arles; 1200 inw.; geboorteplaats van de schoone
Laura van N., die vereeuwigd is door Petrarca.
Novesium,lat. naam d. zeeu wsche stad Neuzen.
Novgorod. Zie NOWGOROD.

Nuben

Novi
Novi, 1) stad in de ital. prov. Alessandria, aan
den voet der Apennijnen en aan den spoorweg naar
Genua, 10 uren gaans benoorden Genua ; 11,500
inw.; bij N. bevochten de Russen en Oostenrijkers
onder Suwarow 15 Aug. 1799 eene overwinning op
de Franschen, in den aanvang van welk gevecht
Joubert sneuvelde. — 2) Novi-Bazar; zie JENIBAZAR.
Noviodunum, naam van verscheidene gallische steden, inzonderheid Nevirnvm (thans Nevers) en Suessiones (Soissons).
Noviomagus, naam van verscheidene gallische
steden. o. a.: 1) Lisieux, dat ook Lexovii heette ;
2) Spiers, de hoofdstad der Nemeten ; — 3) Castelnau de Medoc of Castillon in Aquitania ; — 4) Nijmegen, in Germanica 2a; — 5) Noyon, bij de Veromanduers; — 6) Nyon, of Nyons (in Zwitserland),
oudtijds in narbonneesch Gallie, bij de Tricastijnen.
Novion, fransche stad. Zie NOUVION.
Novipazar. Zie JENIBAZAR.
N
Novogorod. Zie.e ..OWGOROD.
Novo .... in russische names. Zie Now
Nowairi (Sjehab-Eddyn-Achmed), arabisch
geschiedschrijver en rechtsgeleerde, geb. omstr.
1331, heeft eene snort van geschiedkundige encyclopedie nagelaten, getiteld : Nihajat alarab fi fonoen
aladab (d. i. , Alles wat men kan wenschen to weten
betreffende de verschillende vakken der letterkunde").
Dat werk, ingedeeld in 5 boeken, vormt 10 boekdeelen ; een compleet exemplaar daarvan is aanwezig
te Leiden in do Universiteits-hibliotheek. Het gedeelte, dat op Sicili6 betrekking heeft, is in 't Licht
gegeven (Arab. en Latijn) door Rozario in zijne
.Collezione di cose Arabo-Sicilians" (Palermo 1790),
en in 't Fransch door Caussin (Parijs, jaar X, achter
de 'Voyage en Sicile van Riedesel").
Nowaja Ladoga, stad in 't russ. gouvt. Petersburg, aan de uitwatering van de Wolchow in het
Ladoga-nicer ; 1800 inw.
Nowaja Semija, d.i . Nieuw Land, gewoonlijk Nova-Zembla genaamd, cen ruim 2110 vierk.
mijlen groot, onherbergzaam eiland in de noorder
1Jszee, behoorende tot het russische gouvt. Archangelsk, wordt door de smalls zeeengte Matosjkin in
twee deelen gescheiden, en is, wat het, binnenland
betreft, grootendeels nog onbekend. Voor Nederlanders is dit eiland inzonderheid merkwaardig door
de Overwintering aldaar (1596-97) van de kloeke
hollandschezeeliedenWillem Barendsz en Heemskerk,
welke overwintering op meesterlijke wijze bezongen
is door Tollens.
Nowgorod, gonvernement in europ. Rusland,
is 2139 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 975,000
zielen.
Nowgorod, naam van drie steden in europ.
Rusland, nl.: 1) N.-Weliki, d. i. de Groote Nieuwstad, aan de Wolchow (Wolkhowa), 24 a 25 mijlen
bezuidoosten Petersburg, met 17,000 inw. (in de
14e en 15e eeuw 400,000), is een der oudste en
vermaardste steden van Rusland. Gesticht in de 5e
eeuw door de Slawen, was N. lang eene republiek,
bij afwisseling onafhankelijk en schatplichtig aan de
Waregen en aan de Russen. Door Rurik word N.
vergroot, en tot hoofdstad van zijn rijk verheven
(862) ; doch Igor, de zoon van Rurik, verlegde de
residentie naar Kiew (879). Ofschoon aan de russische tsaars onderhoorig, en dikwijls door hen als
apanage aan hunne zonen geschonken, maakte N.
zich toch metterdaad onafhankelijk; bet strekte
zijne heerschappij uit van Lijfland ten W. tot de
grenzen van Siberie ten 0., en werd door zijnen
koopbandel de eerste stad van den Hanze bond , het
-

-
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telde toen (als boven gezegd) ruim 400,000 inw.
Doch na twee hardnekkige oorlogen (1471 en 1477)
werd N. voor goed tot onderwerping gebracht door
den grootvorst van Rusland Iwan III, die N. bij Rusland inlijfde (1478). Een laatste opstand van N.
(1569-78) had ten gevolge, dat de stad belegerd,
verbrand en bijna geheel verwoest werd; later (1611)
werd N. door de Zweden ingenomen en geplunderd ;
en door de stichting van St.-Petersburg werd aan
de grootheid van N. de genadeslag toecr ebracht.
e NISJNEi2) Nisjnei-N., d. i. de Kleine NieuwstathZie
NOWGOROD. - 3) N.-Severskoi of N.-Sialwerskoi, d. i.
de Severiaansche Nieuwstad, dns genoemd omdat
het in het oude Severia ligt, aan de Desna, 17 mijlen
benoordoosten Tsjernigow, heeft 6000 inw.; het
was eertijds (1044-1523) de hoofdplaats van een
apanage der vorsten van Kim. Verscheidene malen
werd N. veroverd door de Tartaren, de Litauers en
de Polen, aan welke laatsten het werd afgestaan bij
den vrede van Deoelina of Deulino (1619).
Nowogrodek, stad in het russ. gouvt. Minsk,
16 mijlen beoosten Grodno en 16 mijlen bezuidw.
Minsk ; 6000 inw.
Nowomirgorod, stad en vesting in 't russ.
gouvt. Odessa, 31 mijlen ten N. N. W. van Cherson ;
7000 inw.
Nowo Moskowsk, stad in 't russ. gouvt.
Jekaterinoslaw, aan de Woltsjija, ruim 7 uren gaans
benoordoosten Jekaterinoslaw ; 11,000 inw.
Nowo Sybkow, stad in 't russischc gouvt.
Tsjernigow; 7000 inw.
Nowo Tsjerkask, hoofdstad van het Land
der Donscbe kozakken in Zuid-Rusland, aan den
Aksai (die zich in den Don ontlast), ligt 48 mijlen
ten 0. Z. 0. van Jekaterinoslaw ; 18,000 inw. Nox, d. i. de Nacht, dochter van den _Chaos, of
volgens anderen van den Hemel en de Aarde; Erebus
verwekte bij haar de Ether en den Dag, en bij Acheron werd zij moeder van de Furien. Men offerde
haar zwarte lammeren; zij werd afgebeeld op een
waxen, en gehuld in een met sterren bezaaiden sluier.
Noyades, d. i. Verdrinkingen. Zie CARRIER en
NANTES.
Noyal, naam van twee fransche dorpen, nl.:
I) Noyal-Pontivy, dept. Morbihan, 2 uren gaans beoosten Pontivy ; 8000 inw. -- 2) Noyal-sur-Yilaine,
dept. Ille-Vilaine, derdhalf uur g. beoosten Rennes;
3200 inw.
Noyon, het oude Noviornagus Veromanduorunt,
stad in bet fransche dept. Oise, 5 a 6 uren gaans
benoordoosten Compiegne; 6400 inw.; geboorteplaats
van den hervormer Calvijn ; was een korten tijd de
hoofdstad van bet rijk van Karel den Groote; in 987
werd Hugo Capet te N. tot koning verkoren; in
1516 werd te N. een verbond gesloten tusschen
Frans I - enKarel V.
Noyonnais, klein fransch landschap, in OostPicardie, dock ingedeeld bij het grootgouvernement
Ile-de-France, had tot hoofdpl. Noyon ; 't maakt nu
deel uit van 't noordoosten van het dept. Oise.
Nozay, stad in 't fransche dept. der BenedenLoire, 10 uren gaans henoorden Nantes; 3400 inw.
Nozeroy, stadje in 't fransche dept. Jura, nabij
de Ain, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Poligny:
1000 inw.; geboorteplaats van Gilbert Cousin, den
secretaris van Erasmus.
Nuben, yolk in Ethiopie, waarschijnlijk identick met de Nobaten der onden, en met de latere
Nubiers. De N. woonden in de omstreken van Thebais, on aan de Avalitische golf; ze schijnen aan de
Avalieten onderworpen geweest to zijn. Zie NOBATEN.
-

-
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Nubid, het noorderdeel van het Ethiopia der
ouden, tusschen Egypte en Abyssinie ; doch eigenlijk slechts het Nijldal van Elephantis tot de zuidgrens der prov. Dongola, bewoond door eenen afrikaanschen volksstam (zie hieronder). Tot in de He
eeuw was N. een btoeiend zelfstandig rijk ; sedert
dien tijd kwam het meer en meer onder de macht
der Arabieren en onder den invloed van den Islam;
sedert 1820 is het onderworpen aan den onderkoning van Egypte. De Nubiers zijn een yolk van
schoonen lichaamsbouw ; hunne taal (het Nobinga),
die zich in twee hoofd-dialecten splitst, is van bet
Arabisch geheel en at verschillend. Voornamelijk
door de reizen van Bruce en Burkhardt is men het
eerst nader met N. bekend geworden. Reeds aan de
Romeinen was het gelukt in N. door te dringen tot
Napata ; doch eigenlijk meester zijn zij slechts geweest van de noordgrens des lands; zij gaven aan
N. den naam van 'Ethiopia supra ilEgyptum; zij kenden er ook een volksstam, dien zij Nobates of Nubes
noemden, welk yolk waarschijnlijk later zijnen naam
aan het geheele land gaf (zie NUBEN en NOBATEN).
Nuceria, naam van een drietal steden, nl.:
1) N. Alfaterna, in Campania, beoost. Pompei, dat N.
tot haven diende ; zie NOCERA. - 2) N. Camellaria, in
Umbria ; zie NOCER A.
3) N. Apulorum; zie LUCERA.
Nueces (Rio de las), rivier in Amerika, scheidt
Mexico van Texas ; de N. ontspringt in het Ozarkgebergte, loopt in zuidwestelijke richting, en valt na
omstr. 75 mijlen loop in de golf van Mexico.
Nuestra Senora, d. i. Onze Lieve Vrouw,
aanvangswoorden in den naam van eenige spaansche
steden, o. a.: 1) N. S. de la Vega, 10 uren gaans van
Santander; 4200 inw. — 2) N. S. de los Dolores, 4
uren g. beoosten Orihuela ; 3300 inw.
Nugent (Thomas), geb. te Londen 1772, van
afkomst een ler, is algemeen bekend door zijn
Dictionnaire portatif francais-anglais et anglaisfrancais, die een aantal keeren herdrukt is. Behalve
vele vertalingen in het Engelsch leverde hij ook cone
History of Vandalia (3 dln. Londen 1776).
Nugent, een adellijk engelsch geslacht, baronnen van Delvin in Ierland, is in verscheidene takken
gesplitst ; in 1621 word hun den grafelijken titel
verleend, en 1622 den titel Markies van Westmeath ;
dit geslacht heeft vele dappere mannen opgeleverd,
o. a.: N. (sir George) geb. 1757, werd 1846, als
oudste generaal der britsche armee, veldmaarschalk,
en stierf 11 Maart 1849. N. (sir Charles Edmund),
broeder van den vorige, geb. 1759, uitstekend marineofficier, stierf als admiraal der vloot 7 Jan. 1844.
N. (George), met de namen Temple- Grenville achter den zijne, geb. 31 Dec. 1788, iersch peer, 1830
lord der schatkist, 1852-35 lord-oppercommissaris der Ionische eilanden, gest. 26 Nov.1850, schreef
o. a. Memorials of John Hampden (2dIn. London 1832)
en Lands classical and sacred (2 dln. Londen 1841).
Ook in Oostenrijk levee verscheidene afstarnmelingen van dit geslacht, waarvan vele roomsch-kath.
leden uit Engeland naar Oostenrijk verhuisd waren, nadat de dynastic Stuart van den troon was ge stooten ; o. a.: N. van Westmeath (Laval, baron
van Delvin, graaf), geb. 30 Nov. 1777, gest. 22 Aug.
1862 als oostenrijksch veldmaarschalk, nam deal
aan al de napoleontische, in onzen tijd ook aan de
italiaansche en hongaarsche veldtochten.
Nuis, dorp in de prov. (en 4 uren gaans bezuidw. de stad) Groningen; 480 inw.
Nuithonen, yolk in 't noorden van Germanic.
-
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Nuits, fransche stad. Lie
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Numidie
Nuland, dorp in Noord-Braband, ook Nolland
of Nyland genaamd, 2 uren gaans benoordoosten
's-Hertogenbosch ; 900 inw.; in brand gestoken door
de Gelderschen 1512 en 1528 ; overstroomd 1755.
Numa, voluit Name Pompilius, tweede koning
van Rome, van gehoorte een Sabijn, was een zoon
van Pompo Pompilius, en schoonzoon van den met
Romulus regeerenden Tatius. Hij leefde stil te Cures en was reeds 40 jaren oud toen de Romeinen
hem tot den troon riepen (714 v. Chr.). Zijne regeering werd door geen oorlog verontrust, en was
geheel aan de werken des vredes gewijd. Hij gaf
goede wetten (die hij ontvangen zeide te hebben
van de nimf Egeria), regelde de godsdienst, deed
door verstandige maatregelen alle verschil tusschen
Sabijnen en Romeinen ophouden, en stierf 672 v.
Chr. Zijne docbter Pompilia werd door haar huwelijk met Numa Marcius de moeder van Ancus Marcius (vierden koning van Rome).
Numansdorp, doorgaans genaamd de Buitensluis, dorp met 2400 inw. in Zuid-Holland, 10
minuten gaans van het Hollands-diep en circa vijfdehalf uur g. bezuidw. Dordrecht, gesticht in 't laatst
der 15e eeuw, door Gerrit Numan (eersten secretaris
van Maximiliaan van Oostenrijk), aan wien eenige
aangewassen gronden in eeuwige erfpacht werden
afgestaan ; op die gronden begon hij te bouwen, en
zoo ontstond N.
Numantia, thans Garray, vermaarde stad der
Arevaken in Hispania, aan den Durius (Duero), in
de streek van het tegenwoordige Soria (Oud-Castilie),
vormde op zich zelve een onafhankelijk rijkje, en
was het middelpunt van Spanje's verzet tegen de
Romeinen, in de vierde reeks van oorlogen, die zij in
dit land kwamen voeren. In 137 v. Chr. noodzaakten
de Numantijnen consul Mancinus tot het aangaan
van een zeer onvoordeelig verdrag, dat reeds spoedig
door Rome werd geschonden. Eindelijk in 134 v.
Chr. werd Scipio JEmilianus uitgezonden om tegen
de Numantijnen eenen oorlog to voeren (den
Numanlijnschen oorlog), die in het volgende jaar
door hem beeindigd werd met de inname van N.,
welke stad door hem verwoest werd. Eer het hem
gelukte de stad te bemachtigen, hadden de bewoners,
ziende dat zij zich zouden moeten overgeven, alles
wat zij van waarde bezaten verbrand, en vervolgens
vrijwillig elkander gedood, om niet in handen van
den veroverear to vallen.
Numenius, grieksch wijsgeer en Christen uit
de 2e eeuw, gob. to Apamea in Syria. Hij volgde de
denkbeelden van Pythagoras en van Plato, on beweerde, dat laatstgenoemde veal ontleend had aan de
boeken van Mozes : daarom ook bestempelde hij Plato
met den naam van Attischen Mozes. Fragmenten
van N. zijn opgenomen in Eusebius en Origenes.
Numerianus (Marcus Aurelius), romeinsch
keizer, zoon van Carus, volgde met zijnen brooder
Carious hunnen vader op (anno 284) ; doch nog in
datzelfde jaar, bij zijnen terugkeer uit den oorlog
tegen de Parthen, werd N. vermoord door Aper, prefect van het pretorium.
Numidie, lat. Numidia, thans de algerijnsche
prov. Constantine on een gedeelte van bet rijk van
Tunis, landschap in het oude Afrika, tusschen Mauritanie ten W. on de bezittingen van Carthago ten
0. Vergroot door de veroveringen van Massinissa
grensde N. ten westen aan Malwa of Molokath, en
strekte zich ten oosten uit tot op 7 of 8 mijlen afstands van Carthago. \Tool . den slag bij Zama (202
v. Chr.) was N. gesplitst in twee rijken, nl. dat der
Massylen ten 0. en dot der Massessylen ten W.; het

Numidische vlakte
eerste had tot hoofdstad Cirta, en een zijner koningen was Massinissa; over het tweede regeerde Syphax.
Laatstgenoemde was een oogenblik meester van geheel N.; doch in 203 v. Chr. werd N. op zijne beurt
meester van de beide rijken. Rome, gezegevierd
hebbende over Carthago, liet Massinissa in het bezit
van zijnen troon, en belette hem zelfs niet zijn rijk
te vergrooten. Na zijnen dood (149) en na dien van
zijnen zoon Micipsa (119) hadden er herhaalde malen deelingen van zijn rijk plaats. Toen Jugurtha
zich op misdadige wijze meester gemaakt had van
het geheele rijk, werd hij daarvan beroofd (106 v.
Chr.) door de Romeinen, die nu de vroeger door
Massinissa aan zijn rijk getrokkene stukken romeinsch grondgebied weder vereenigden met het romeinsch wingewest in Afrika, terwijl ze van bet oude
Massylie of (lost-Nuniidie een koninkrijk N. maakten, dat ze deelden tusschen de twee kleinzonen van
Massinissa, met name Hiempsal II en Mandrestal ;
daarentegen werd Massessylie of West-Numidie door
hen afgestaan aan Bocchus, koning van Mauritanie,
als belooning, omdat hij Jugurtha in hunne handen
overgeleverd had. Het koninkrijk N. werd een romeinsch wingewest anno 46 v. Chr., na den slag van
Thapsus; de westerhelft er van gaf Augustus aan
Juba II. Dit rijk werd eindelijk, na den opstand en
dood van Tacfarinas (17-25 na Chr.), bij het romeinsche keizerrijk ingelijfd under den naam OostMauritanie, en ingedeeld in twee provincien, nl.
Mauritania Cesariensis en Mauritania Sifitina. — De
bewoners van N. (de Numidiers) worden gerangschikt under de nomaden-volken (vandaar ook hun
naam) ; de volksstammen, die de knststreken bewoonden, waren onderworpen aan de Pheniciers, en
hadden steden; doch de bewoners van bet binnenland waren halve wilden, wars van al wat geleek naar
regel of tuck ; zij woonden in tenten, en stonden
bekend als goede ruiters (Hannibal had er velen in
zijne armee).
Numidisehe vlakte. Zi e -1LEDULGEB ID.
Numitor, zoon van Procas, was koning van
Alba, en vader van Lausus en van Rhea Sylvia, door
welke laatste bij grootvader werd van Romulus en
Remus. Door zijnen broeder Amulius van den troon
gestooten, werd hij later door zijne genoemde kleinzonen in zijn gezag hersteld.
Nun, stad en kaap in Marokko. Zie NOEN.
Nun, vader van Jozua ; Num. 13: 8, 16 ; Deut.
32: 44; I Chron. 7: 27; Neh. 8 : 18.
Nuneaton, marktvlek in 't engelsche graafschap Warwick, aan den Anker, vierdhalf uur gaans
benoordoosten Coventry ; 5500 inw.
Nunen, dorp in de Meierij van 's-Hertogenbosch, anderhalf uur gaans bewesten Helmond ; werd
1598 uitgeplunderd door de Spanjaarden, en leed
veel van de Franschen in Sept. 1794.
Nunez, rivier in Senegambie, beet bij de inboorlingen Kakondi.
Nunez de Balboa (Vasco). Zie BALBOA.
Nunheim, of Nunhem, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans benoordw. Roermonde;
190 inw.
Nunspeet, dorp in Gelderland, derdhalf uur
gaans ten 0. N. 0. van Harderwijk ; 700 inw.
Nuoro, stad op het eiland Sardinia', 16 a 17
mijlen benoorden Cagliari ; 3500 inw.
Nuovo Monte, een berg in bet Napelsche,
in de nabijheid en ten noordwesten:van Pozzuola,
kwam in 1538 door eene aardbeving te voorschijn
op de plaats, waar zich tot dien tijd het meer Lucrinus had bevonden. Zie LUCRINUS.
—

Nybrongerga

683

Ntirnberg, holl. Neurenberg, fransch en eng.
Nuremberg, lat. Norimberga, stad in Beieren, aan de
Pegnitz, en aan bet middelpunt der beiersche spoorwegen, circa 10 mijlen bezuidoosten Wurtzburg;
63,000 inw.; is een der bedrijvigste steden van
Duitscbland, en de voornaamste fabriek- en koopstad van Beieren : alom bekend zijn de zoogenaamde
Neurenberger waren; te N. werden (omstr. 1500)
de horlogies uitgevonden door P. Hele; het is de
geboorteplaats van Behaim en van Albrecht Darer.
Reeds ten tijde van Karel den Groote bestond N., en
was een der eerste steden, die tot het Christendom
overgingen. Verscheidene rijksdagen werden te N.
gehouden, o. a. de allereerste (under Otto I) in 938;
wijders die van 1324, 1356, 1390, 1522-24. Te
N. werd ook de eerste religie-vrede gesloten 1532.
Reeds sedert 1219 vrije rijksstad, was N. in de 14e
eeuw eene hoofdstapelplaats van den italiaanschen
handel naar het Noorden ; doch toen die handel begon te verminderen, verminderde ook de bloei van
N., dat evenwel bleef voortgaan uit te munten in
kunstvlijt en in rijkdom, totdat de Dertigjarige oorlog aan de welvaart van N. eenen onherstelbaren
knak gaf. Krachtens de Rijnbonds-acte ging N. met
zijn geheele grondgebied (23 vierk. mijlen ; zie het
volgende art.) in 1806 in voile souvereiniteit aan
den koning van Beieren over.
Niirnberg (het markgraafschap van), een der
vier markgraafschappen van het oude Duitsche rijk,
in Frankenland, gesticht 1060 door keizer Hendrik
1V, behoorde aanvankelijk aan bet geslacht Vohburg,
kwam omstreeks het midden der 12e eeuw erfelijk
in de familie Hohenzollern, die het sedert den dood
(1218) van burggraaf Frederik I onafgebroken heeft
bezeten tot 1801 ; doch reeds in 1417 werd door
burggraaf Frederik VI de burg (die nog in wezen
is) benevens aanhoorigheden verkocht aan de stad N.
Nursia, thans Norcia, stad in het oude Italie,
in het noorderdeel van Sabinum, aan den voet der
Apennijnen, is de geboorteplaats van Sertorius en
van den heiligen Benedictus.
Niirtingen, stad in Wurtemberg, aan den
Neckar, 5 a 6 uren gaans ten Z. Z. 0. van Stuttgart ;
4600 inw.
Nusco, stad in de napolit. prov. Principato
ulteriore, 8 uren gaans bezuidoosten Montefusco;
4500 inw.
Nuth, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaans
benoordoosten Maastricht ; 350 inw.
Nuyts, of Nuits, lat. Nutiunz, stad in 't fransche
depl. Cdte d'Or, 4 uren gaans benoordoosten Beaune;
3300 inw.; beroemde Bourgogne-wiju (Nuits) in
den omtrek; het is de geboorteplaats van den zeevaarder Thurot.
Nuytsland, landstreek van Nieuw-Holland
(Australia), fangs de zuidkust, in 1627 ontdekt door
den hollandschen koopwan Pieter Nuyts. De eilanden
tangs die kust dragen den gemeenschappelijken naam
van Nuyts-archipel.
Nyawier, of Nieuwwier, dorp in Friesland, 1
uur gaans benoordoosten Dockum ; 330 inw.
Nyborg, of Nyeborg, versterkte stad met haven ter oostkust van het deensche eiland Funen,
aan den Grooten Belt, 4 mijlen bezuidoosten Odense;
4000 inw.; geboorteplaats van Christiaan II ; te N.
vaart men over naar Korsor.
Nybroek, of Nieuwbroek, dorp in Gelderland,
ligt 2 uren gaans noordelijk beoosten Apeldoorn;
700 inw.
Nybrongerga, friesch dorp. Zie het artikel
KNIJPE (de).
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Nydorp

Nydorp, oude naam van Niedorp (Oude en
Nieuwe).

Nyeberkoop, dorp in Friesland, vijfdhalf
uur gaans oostelijk bezuiden Heerenveen; 170 inw.
Nyega, naam van vier dorpen in Friesland, nl.:
1) kwartier Oostergoo, 6 uren gaans ten N. N. 0.
van Heerenveen; 350 inw. — 2) kwartier Westergoo, 4 uren g. bezuidw. Sneek ; 260 inw. — 3) N.,
of Ouwster-N., kwartier Zevenwouden, 3 uren g.
bezuidoosten Sneek ; 120 inw. — 4) kwartier Zevenwouden; zie ROHEL.
Nyehaske, of Nieuwehaske, dorp in Friesland,
een half uur gaans benoordw. Heerenveen ; 600 inw.
Nyeholtpade, dorp in Friesland, 3 uren g.
bezuidoosten Heerenveen ; 230 inw.
Nyeholtwolde, of Nyehoutwoude, dorp in
Friesland, 2 uren gaans bezuidoosten Heerenveen,
aan den straatweg naar Wolvega ; 200 inw.; verschrikkelijk geteisterd door den watervloed van
Febr. 18'25.
Nyehorne, of Nieuwehorne, dorp in Friesland,
derdhalf uur gaans ten 0. Z. 0. van Heerenveen ;
280 inw.
Nyehove, voormalig dorp in Friesland, is indertijd binnen de muren der stad Leeuwarden getrokken.
Nyehuw, voOr de Reformatie dorp in Friesland ; waarschijnlijk het tegenwoordige Hanle.
Nyeklooster. Zie AULA DEi.
Nye Lamer, of Nye-Lemrner, dorp in Fries—

land, derdhalf uur gaans bezuiden Heerenveen;
240 inw.
Nyemirdum, of Nyemardum, dorp in Fries-

land, 5 uren gaans bezuidw. Sneek ; 140 inw.
Nyenstede, of Nieuwstede, voormalig stadje
in Overijsel, lag tusschen Hardenberg en Gramsbergen, werd omstr. 1230 tot stad verheven. Het kerkje
van N., gesticht door Pepijn, den vader van Karel
Martel, in 1653 ingestort en afgebroken. In 1362
werd •N. aan Hardenberg getrokken ; zie HARDENBERG.
Nyerup (Rasmus), geb. 12 Maart 1759 op Funen, universiteits-bibliothccaris te Kopenhagen, gest.
28 Juni 1829, gaf, behalve bibliogr. werken, verscheidene historisch-oudheidkundige verzamelingen
in het licht, en maakte zich ook verdienstelijk door
verscheidene werken over de ouddeensche taal en letterkunde.
Nyetryne, dorp in Friesland, vierdhalf uur
gaans bezuidw. Heerenveen ; 70 inw.
Nyeveen, naam van twee dorpen in Drenthe,
nl.: 1) N., ook Nieveen, of Nieuwveen, 1 uur gaans
benoorden Meppel ; 680 inw.; geteisterd door den
watervloed van Febr. 1825. — 2) Zie GASSELTER-.
NIEUWVEEN.
Nijhoff (Isaac Anne), nederl. geschied- en
oudheidkundige, geb. 26 Juli 1795 te Arnhem, werd
opgeleid in het vak zijns vaders (in den boekhandel),
waarin hij werkzaam was tot aan zijnen dood 20
Juni 1863. Sedert 1816 leverde N. aan verscheidene

tijdscbriften geachte bijdragen van wetenschappelijken acrd. Doch vooral verdienstelijk jegens de wetenschap heeft N. zich gemaakt door zijne Gedenkwaardigheden nil de Geschiedenis van Gelderland (dl.
1-6, 1830-1862), welk belangrijk werk slechts
loopt tot den vrede van Gorinchem 1528, daar de
dood den werkzamen N. belette dozen zijnen arbeid
geheel ten einde te brengen.

Nyhuizum,

of Nieuwhuizum, oudt. Nyehusen,

dorpje in Friesland, 3 uren gaans bezuidw. Sneek ;
90 inw.; overstroomd bij den watervloed van Febr.
1823.

Nij1
Nykerk, Nyekerk of Nieuwkerk, twee dorpen
in Friesland, nl.: 1) Ooster-N., lat. Nova Ecclesia,
5 uren gaans benoordoosten Leeuwarden, 2 uren g.
benoordoosten Dockum ; 750 inw. — 2) Wester-N.,
ondfriesch Nytsjerke, 3 uren g. noordelijk beoosten
Leeuwarden, anderhalf uur g. westelijk bezuiden
Holwerd ; 260 inw.
Ni.jkerk, lat, Neoclesia, stad in Gelderland, op
de Neder-Veluwe, 4 uren gaans zuidelijk bewesten
Harderwijk; 5000 inw.; haven , werd 1413 door
hertog Reinald III met stadsrechten beschonken,
1808 door koning Lodewijk tot stad verheven. In
1410 werd N. door de Hollanders en Amersfoorters
geplunderd ; hetzelfde lot onderging N. in 1510 door
Frederik van Baden, 56en bisschop van Utrecht, en
1629 door eene bende Croaten. De watervloeden van
Nov. 1775, 1791 en Febr. 1825 richtten groote verwoestingen aan rondom N.
Nyklooster. Zie AULA DEI.

NykObing, verscheidene kleine zeehavens
van Denemarken, nl.: 1 ) op het eiland Seeland, aan
eene beek van den Iselfjord, circa 8 mijlen ten W.
N. W. van Kopenhagen ; 1400 inw. — 2) ter westkust van het eiland Falster, aan den Giddborg-sond,
waardoor deze havenplaats N. van Laaland gescheiden
is; 3300 inw. — 3) in Jutland, ter oostkust van
bet eiland Mors, 9 mijlen ten W. Z. W. van Aalborg ;
2000 inw.
NykOping, zeestad in Zweden, circa 10 mijlen
bezuidw. Stokholm, aan eene golf der Oostzee, o in
de nabijheid van tie uitwatering der Nykopings-A.,
4800 inw.; het is de hoofdplaats van het 15n N.,
dat ook wel Siidermanland genoemd wordt, circa
121 vierk. mijlen groot is, en eene bevolking heeft
van 124,000 zielen.
Niji, de Naas der ouden, ook wel voorkomende
onder de namen Triton, Melas en Siris, de grootste
rivier van Noord-Afrika, komt (volgens de in 1863
openbaar gemaakte ontdekkingen van Speke en

Grant) nit het binnenmeer Victoria Nyansa of Oekerewe (Ukerewe), 2 gr. 50 min. zuiderbreedte tot
0 gr. 20 min. noorderbreedte, doorstroomt vervolgens, den Asna en eene menigte andere rivieren in
zich opnemende, verscheidene Negerlanden, totdat
hij onder 9 gr. noorderbr. den nit Abyssinie komenden Sobat in zich opneemt. Nadat hij vervolgens
onder 12 gr. 20 min. noorderbr. op egyptisch grondgebied gekomen is, vormt de N. als Bahr-el-Abiad
(d. i. 1Vitte Rivier) de grenslijn der 2 landschappen
Sennaar en Kordofan, en neemt bij Khartoem (Chartum) den uit Abyssinia komenden Bahr-el-Azrek
(dat is: de Blauwe Rivier) in zich op: dit is de
voornaamste van al de zich in den N. ontlastende
rivieren ; en de laatste rivier, die (bij Darner in Noble) in den N. stort, is de Atbara. Van Chart= of
baant de stroom zich eenen weg door het groote
rotsplateau van Afrika's noordoosterdeel, waarvan
het door jaarlijks buiten zijne oevers te treden de
dalvlakte vruchtbaar maakt. In twee groote bogen
doorstroomt hij, verscheidene watervallen vormende,
de breede vruchtbare vlakte van Dongola, daarna wederom eon landstreek vol watervallen (van 19,1 tot
22 gr. noorderbr.), en komt clan bij den noordelijksten waterval tusschen Phylre (thans El-Birbe)
en Assoean (Syene) onder 24 gr. noorderbr. over
de grenzen van het eigenlijke Egypte, doorstroomt
dat eerst over cone lengte van omstr. 100 mijlen, en
verdeelt zich 5 mijlen beneden Cairo, hij Batn-elBakara, in twee armen, die met hunne zijtakken zeyen armen en Nijlmonden vormen, welke de volgende
namen dragen :

Nyx

Nyland
tegenwoordig
bij de Ouden
Canopische
meer- Ed koeBolbitijnsche
Rosettemeer BoerlosSebennytische
DamiettePhatnitische
DibehMendesiaansche
Om-FaregTanische
TinehPelusiakische
Van die 7 Nijhnonden zijn de eerste en de vierde
de voornaamste ; de Nijl-armen, die op die 2 monden
uitloopen, heetten oudtijds Agathodwmon en Athrabitische Nijiarm, en het land, dat tusschen die twee
armen ligt, werd de Groote Delta genoemd; tusschen
den vierden en zevenden mond lag de Kleine Delta;
beiden gezamenlijk heetten de Delta (zie dat art.).
Het stroombed van den N. is links en rechts ingevat
bergketenen ; door de zomerregens zwelt de rivier uitermate, doch treedt in Opper-Egypte, wegens de hooge oevers aldaar, slechts zelden buiten
zijn stroomgebied. In Middel- en Neder-Egypte echter hebben de overstroomingen van den N. geregeld
plaats, en schenken aan het land eene groote vruchtbaarheid (die in Opper-Egypte slechts door kunstmatige besproeiing verkregen wordt). Sedert 20 eeuwen is het opsporen van de Nijlbronnen een geogr.
problema geweest, dat ontelbare reizigers tevergeefs
getracht hebben op te lossen, totdat het eindelijk
(1861-63) aan de twee britsche kapiteins Speke
en Grant is mogen gelukken, hunne ontdekkingsreis
aanvangende op de kust van Zanguebar, door te
dringen tot het binnenmeer Victoria Nyansa, en van
daar (met uitzondering van eene kleine uitgestrektheid) den loop der rivier te volgen tot aan Karen
mond. Tot op die ontdekking placht men twee
hoofdbronstroomen van den N. aan te nemen, nl.
den Bahr-el-Abiad (Witten Nip en den Bahr-elAzrek (Blauwen Nijl). In Abyssinie worden zoowel
de bronnen van den Bahr-el-Azrek als die van den
Sobat (Gibe) en van de Atbara (Tacazze) (als hoofd
van den zegenbrengenden NO) als heilig beschouwd.
Nyland, russisch gouvernement in Finland,
groot circa 210 vierk. mijlen, bevolkt met 155,000
zielen hoofdplaats de stad Helsingfors.
Nijmegen, in de wandeling Nimwegen genaamd, franschNimOgue,lat.NoviomagusofNeomagum,
stad in Gelderland, op den linkeroever van de Waal,
I uur gaans bewesten de pruisiscbe grenzen en circa
vierdhalf uur g. zuidwestelijk van Arnhem ; 24,000
inw.; zeer oude stad, was na Aken de geliefkoosde
verblijfplaats van Karel den Groote, die er een prachtig paleis liet bouwen (bet Valkhof, welke naam nog
tegenwoordig gedragen wordt door de plaats, waar
het gestaan heeft). Van de vele aanzienlijke en beroemde personen, te N. geboren, noemen wij slechts:
keizer Hendrik IV (geb. 1050); Jan Willem Janssens (1811 gouverneur-genl. van Neer1.-Indie);
Isaac Sweers (als vice-admiraal gesneuveld 23 Aug.
1673); de ongelukkige Th. Armstrong ; en de beroemde Claudius Civilis. In 880 kwamen de Noormannen zich te N. nestelen, waar zij door koning
Lodewijk den Vrome werden belegerd ; bij capitulatie verbonden zij zich N. te verlaten, zoodra Lodewijk's troepen zich verwijderd zouden hebben,
en eer zij heengingen staken zij het door Karel den
Groote gestichte paleis in brand. zoodat dit eene
prooi der vlammen werd. Opnieuw werd N. door
de Noormannen overvallen in 890 en 925. In 1473
werd N., na een beleg van vier maanden, ingenomen door Karel den Stoute, hertog van Burgundie;
doch eenige jaren later het burgundische juk afgeschud hebbende, werd het 1491 opnieuw veroverd
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door Maximiliaan van Oostenrijk. Door Karel 'van
Egmond werd N. 1530 zeer gekweld ; hij versterkte
het Valkhof met nieuwe torens en muren ; doch
537 werd dit alles door de burgerij vernield. Nadat
N. in 1578 toegetreden was tot het verbond van
Utrecht, deden de Spanjaarden 10 Nov. 1584 eenen
stouten aanslag op de stad ; doch het gelukte hun
niet die te bemachtigen. Evenzoo mislukte 1586 de
aanslag van Maarten Schenk, die er echter in den
nacht van 10 Aug. 1589 in slaagde N. te overrompelen, ofschoon zijn krijgsvolk nog dien eigen nacht
weder uit N. verdreven werd. In 1591 (21 Oct.)
werd N. ingenomen door pries Maurits; 9 Juli 1672
moest N. zich na eene aanvankelijk kloeke verdediging overgeven aan Turenne, en werd eerst 30 April
1674 door de Franschen ontruimd ; 10 Aug. 1678
werd de hloedige oorlog met Frankrijk heeindigd
door den Vrede van Nijmegen. Den aanslag der Franschen, om N. bij verrassing in te nemen 1702, zagen zij afstuiten op eene duchtige verdediging. In
1794 aangetast door de Franschen (onder Pichegru),
werd 3 Nov. de kerk en een aantal huizen in brand
geschoten, waarop 4 Nov. de geallieerden N. ontruimden: de Engelschen en Hanoveranen kwamen
behouden over de schipbrug, die toen in 't midden
door de Franschen aan stukken geschoten werd,
zoodat de Staatsche troepen de vesting moesten
overgeven. Na 1810 bij Frankrijk ingelijfd te zijn,
met al het land bezuiden de Waal, werd N. 29 Oct.
1811 vereerd met een bezoek van keizer Napoleon 1
en zijne gemalin Marie Louise ; 5 Jan. 1814 werd
.0ranje boven" te N. Van overstroomingen had N.
dikwigs zwaar te lijden, o. a. 29 Febr. 1784, 21 Febr.
1799, 9 Nov. 1800, 12Jan. tot 3 Febr. 1809, Jan.1820.
Nymphas,een der eersteChristenen,Co11.4 : 15.
Nymphen. Zie N IMFEN.
Nyon, duitsch Neuss, latijn Noiodunum en
Neomagus, aanvankelijk Colonia equestris, stad in
het zwits. kanton Waadt, aan bet meer van Geneve,
5 uren g. benoorden Geneve, op een berg; 2500 inw.
Nyons, of Nions, 1) lat. Neomagus, stad in
Zwitserland ; zie NY0N.
2) lat. Noviomagus, stad
in het fransche dept. DrOme, aan de Aigues, ruim
11 mijlen ten Z. Z. 0. van Valence; 3600 inw.
Nysa, eene plaats, in de mythologie vermaard
als geliefkoosde verblijfplaats van Bacchus ; men
heeft er nu eens een berg, dan eens een eiland, dan
weder cane stad van gemaakt ; men plaatst N. in
Ethiopie, in Arabic, an het nicest in Indie, en men
identificeert het met Naxos of met Parnichada (het
Paropamisus-gebergte). Overigens hebben er stellig
twee steden bestaan, die den naam van N. droegen,
nl.: 1) in Indie, aan den Cophenus, nabij de uitwatering dier rivier in den Indus; en2) in Lydie, nabij
Carie, zijnde bet tegenwoordige Nasli of Nosli.
Nyssa, stad in Cappadocie, aan den Halys, bewesten Mazaca ; de heilige Gregorius, bijgenaamd
van Nyssa, was bisschop van N.
Nystad, havenstad in 't russiscbe gouvt. AboBjorneborg (in Finland), aan de Bothnische Golf,
7 a 8 mijlen benoordw. Abo ; 2600 inw.; gesticht
1617; vermaard door den vrede, die Kier 10 Sept.
1721 geslotcn werd tusschen Zweden en Rusland
ter beeindiging van den Noordschen oorlog : Lijfland,
Esthland, Ingrie en Carelie werden daarbij door
Zweden aan Rusland afgestaan. In 1855 werd N.
gebombardeerd door de Engelschen.
Nysted, deensche havenstad ter zuidkust van
bet eiland Laaland ; 1300 inw.
Nyx, grieksche naam van den Nacht, als godin ;
-

zie Nox.

0
0 op fransche muntstukken beteekent, dat ze geslagen zijn aan de Mug te Riom.
0 met apostrafe (0'), als aanvangsletter van
iersche geslachtsnamen, beteekent Avan", en duidt
aan, dat die familie van adel is, of geweest is.

Oajaca, nieuwe spelling voor Oaxaca.
Oakham, marktvlek in Engeland, hoofdplaats
van 't graafschap Rutland, 7 uren gaans beoosten
Leicester; 3000 inw.
Oakhampton, vlek in 't engelsche graafschap
Devon, 8 uren gaans bewesten Exeter; 2400 inw.;
behoorde eertijds aan het fransche geslacht Courtenay.
Oannes, een afgod der Chaldeers, half mensch,
half visch.
Oaracta, eiland van het oude Azle, in de Perzische Golf; thans het eiland Kisjm.
Oaxaca, thans Oajaca, een der zuidelijkste
staten van Mexico, grenst aan de staten Puebla ten
N. en ten W., Veracruz ten N. 0., Guatemala ten 0.,
en den Grooten Oceaan ten Z., beslaat dus een groot
gedeelte der landengte tusschen dien Oceaan en den
Atlantischen, heeft eene uitgestrektheid van circa
1578 vierk. mijlen, omstr. 526,000 bewoners (meest
Mestizen en Indianen), en tot hoofdstad 0., aan
den Atoyac, eene stad met '25,000 inw , in den tijd
van Ferdinand Cortez gesticht door Null° del Mercado, ter plaatse van Huaxyacac, de voormalige
hoofdstad van het oude rijk der Zapoteken. Nabij de
stad 0. begint de bekoorlijke vallei, waarnaar Cortez
den titel aannam van ), Markies del Valle".
Ob, rivier in Siberie. Zie OBI.
Obadja, 1) een der zoogenaamde Kleine profeten, leefde ten tijde van Jeruzalem's verwoesting
door Nebucadnezar. De profetien van 0. vormen een
afzonderlijk bock in het 0. T., geplaatst tusschen
de boeken Amos en Jona. — 2) hofmeester van
Achab; I Kon. 18: 3-16. — 3) tien verschillende
personen in het 0. T.; I Chron. 3: 21 ; 7: 3; 8: 38;
9: 16, l4; 12: 9; 27: 19; II Chron. 17: 7; 34:12;
Ezra 8 : 9 ; Neh. 10: 5; 12: 25.
Obal, een der zonen van Joktan ; Gen. 10 : 28.
Obbicht, of Obicht, dorp in nederl. Limburg,
aan de Maas, anderhalf uur gaans benoordw. Sittard ;
270 inw.
Obdam, of Opperdam, oudtijds Opdijk, ook
Updamme, dorp in Noord-Holland, 3 uren gaans benoordw. Hoorn, 4 uren g. bezuidw. Medemblik;
420 inw.
Obdam (beer van), zeeheld. Zie w ASSENAAR.
Obdoria, oude naam van eene streek van Siberie, die thans deel uitmaakt van het gouvt. Tobolsk, nl. het schiereiland tusschen de golf van Kara
en die van de Obi ; is bijna het gansche jaar bevrozen, en behoorde reeds in de 15e eeuw aan de grootvorsten van Rusland.
Obdorsk, stad in aziat. Rusland, gouvt. Tobolsk, aan de Obi, 115 mijlen van Tobolsk, is de
noordelijkste stad van Siberie.
Obed, 1) de zoon van Boaz en Ruth; Ruth 4:
2) Vier verschillende
17, 21, 22; I Chron. 2: 12.
—

personen in het 0. T.; I Chron. 2: 37, 38 ; 11: 47;
26: 7; II Chron. 23: 1. — 3) giootvader van David; Matth. 1: 5; Lucas 3: 32.
Obed Edom, de man, ten wiens huize de
Verbonds-ark gedurende drie maanden geborgen
bleef, en die door David aangesteld werd als portier
der Ark; II Sam. 6: 10-12; I Chron. 13: 13, 14;
15: 18-25; 16: 5, 38; 26: 4, 8, 15; II Chron.
25: 24.
—

Obeid. Zie EL-OBEID.
Obeid-Allah-al-Mandy, stichter van de
dynastic der fatimitische kalifen, was geb. omstr.
882, en beweerde (vermoedelijk ten onrechte) of te
stammen van Ali en Fatime: vandaar dat zijne afstammelingen Alieden of Fatimieten gienoemd worden. Hij plaatste zich aan het hoofd van bet overschot der Karmathen, die men als geheel te niet
gegaan beschouwde, nam 908 den titel aan van
emir-al-nzoemenim (d. i. opperhoofd der geloovigen),
welke titel nooit anders dan door de kalifen gedragen werd, stichtte Al-Mandyah, dat hij verhief
tot hoofdstad van zijn toekomstig rijk, maakte een
einde aan de heerschappij der Aglabieten (909),
vernietigde (919) bet rijk der Edrisieten, beproefde
(tevergeefs) de verovering van Egypte, en deed herhaalde malen verdelgende strooptochten langs de
kusten van Calabrie. Hij stierf 934, en werd opgevolgd door zijnen zoon Kajem-Biamr-Allah. De mahomedaansche wereld was toen verdeeld onder drie
kalifen, nl. een to Bagdad, een to Cordova, en een
to Al-Mandyah.
Obentraut (Hans Michel Elias von), genaamd
de Duitsche Michel, geb. 1574 in de Palts, onderscheidde zich in de eerste jaren van den Dertigjarigen oorlog als aanvoerder der ruiterij, eerst in
dienst der Protestantsche Unie, vervolgens als luitenant-generaal van hertog George Ernst van Weimar; 2 Sept. 1625 dwong hij de belegeraars van
Niendorf het beleg voor de stad op to broken, doch
wad 4 Nov. bij Kalenberg verslagen, en viol doodelijk gekwetst bij het dorp Seelze, waar hem een
gedenkteeken opgericht is.
Oberau, 1) dorp in het saksische reg.-district
Dresden, gerechtsamt Meissen ; 550 inw. Bij 0. een
870 ellen lange tunnel van den Leipzig-Dresdener
spoorweg (de eerste tunnel, die in Duitschland gebouwd is); aan de andere ziide van dien tunnel het
dorp Niederau. — 2) dorp in Tirol, kreis Brixen,
bekend door de nederlaag der Franschen, Beieren
en hertogelijk-saksische troepen onder Lefebvre,
door de Tirolers onder Haspinger, Speckbacher en
Hofer.
Obergum, dorp in Hunsingo, prov. Groningen,
5 minuten gaans benoorden Winsum ; 700 inw.
Oberhausen, 1) dorp in I3eieren, nabij den
Donau, 5 kwartier gaans bezuidw. Neuburg ; gedenkteeken ter eere van Latour-d'Auvergne, opgericht in 1800. — 2) pruisisch dorp in het Kleefsche, nabij de stad Essen, is een voornaam spoorwegstation.
Oberlin (Jeremias Jacobus), fransch geleerde,
geb. 7 Aug. 1735 to Straatsburg, sedert 1787 professor aldaar, gest. 10 Oct. 1806, heeft zich ver-

Obernay
dienstelijk gemaakt door zijne archeologische studien in verband met de Heilige Schrift, en vooral
door de verbeterde en vermeerderde editie, die hij
bezorgde van Schertz' Glossarium germanicum medii
avi (2 din. Straatsburg 1781-84). — 0. (Joh.
Frederik), broeder van den vorige, geb. 31 Aug.
1740, predikant te Waldbach in het Steendal (Ban
de la Roche) in het fransche dept. der Vogesen, gest.
1 Juni 1826, wordt nog ten huidigen dage genoemd
als een weldoener der arme bewoners van die ruwe
bergstreek, die zoowel op stoffelijk als op zedelijk
gebied veel aan 0. te danken hadden.
Obernay, duitsch Ehnheim, vlek in 't fransche
dept. van den Benedenrijn, 6 uren gaans benoorden
Schelestadt(Schlettstadt), aan den Ergers; 4500 inw.;
wijnbouw (Ehnheimer); het wordt Ober-Ehnheim
genoemd, ter onderscheiding van het nabijgelegen
dorp Nieder Ehnheim, dat 1250 inw. heeft. Zie NAY.
Oberon, koning der luchtgeesten in de noordsche mythologie, had tot vrouw of minnares Titania.
Sommigen gaven hem de fee Mab tot vrouw. Door
Shakespeare en Wieland is 0. bezongen ; Weber
heeft eene opera ' ,Oberon" gecomponeerd.
Oberschnellendorf, dorp in het pruis.
reg.-district Oppein, kreis Falkenberg ; 770 inw.;
kasteel ; bier werd in den oostenrijkschen successieoorlog 9 Oct. 1741 een verdrag gesloten tusschen
Frederik II en Lord Hydfort.
Obi, of Oebi, ook Obi-Major, nederl. 0. I. eiland
in den Molukschen archipel, behoort tot de Ternataansche eilanden; was reeds in 1322 aan de Ternatanen bekend, werd 1683 door den koning van
Batjan aan de 0. 1. Compagnie verkocht. Benoordwesten 0. ligt het eilandje Klein-0. of Obi-Latoe.
Obi, of Ob, de voornaamste rivier van WestSiberie, ontstaat bezuiden Biisk aan de russischchineesche grenzen, doorstroomt de gouvernementen
Tomsk en Tobolsk, en valt na 580 mijlen loop in de
Golf van Obi van de Noorder-IJszee. De voornaamste der zich in de 0. ontlastende rivieren is de Irtisj.
Obidos, I) versterkte stad in Portugal, prov.
Estremadura, 9 uren gaans benoordw. Alenguer;
4500 inw.; werd in de 12e eeuw aan de Mooren ontweldigd ; bij 0. in 1808 een gevecht tusschen de
Franschen en Engelschen. — 2) stad in Brazilie,
prov. Para, aan de Amazonen-rivier, 100 mijlen bewesten Para.
Obit, opzichter over de kameelen van David ;
I Chron. 27: 30.
Obok, havenplaats aan de afrikaansche kust der
Golf van Aden, bewesten Ras-Bir, is in 1862 door
aankoop eene bezitting geworden van Frankrijk.
Oboth, een van de legerplaatsen der Israelieten tijdens hunne omzvverving; Num. 21 : 10, 11 ;
33 : 43, 44.
Obotrieten, een slawische volksstain in Germanic, deel uitmakende van de Wenden of Veneden.
De 0. woonden langs den bovenloop van de Oder,
in het tegenwoordige Mecklenburg; hunne hoofdstad
was Rereg of Mekilinburg (thans Mecklenburg).
Obrenowitsj, vorsten van Servie. Zie SERvie
en MiLosca.
Oblincum. Zie BLANC (le).
O'Brien. Zie BRIEN.
Obrincus, of Obrinca, thans de Aar in RijnPruisen, rivier in Gallic, scheidde Opper-Germanic
van Neder-Germanic.
Obsequens(Julius), romeinsch geschiedschrijver, verzamelde al de bijzonderheden aangaande Prodigia ; zijne compilatie De Prodigiis, voornamelijk
tilt Titus Livius getrokken, is grootendeels verloren
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geraakt ; het daarvan nog aanwezige fragment is in
't licht gegeven, o. a. door Oudendorp (Leiden 1720),
Kapp (Hof 1772), 0. Jahn (Leipzig 1843), en in 't
Fransch vertaald door Verger (Parijs 1843).
Observanten, monniken, die de regelen hunner orde ten strengste naleven. Zie FRANCISCANEN.
Observanten klooster,voormalig Minderbroedersklooster to Nijmegen, gesticht 1336, opgeheven 1591. Driemaal (1549, 1553 on 1558) werd
in dit klooster een kapittel der Franciscanen gehouden. Van 1591 tot 1676 was het een OudeMatinenhuis; van 1676 tot 8 Nov. 1794 diende het
0. tot stadstuighuis of ammunitiehuis: toen de
Franschen dien dag (8 Nov.) rimester van Nijmegen
warden, herschiepen ze het 0. in een hospitaal. In
1795 werd het wederom tuighuis, bleef dat tot Juli
1808, diende na de inlijving bij Frankrijk tot magazijn your tabak ; sedert 1814 is het kazerne.
Obtricum, oude naam van Maastricht.
Obwa, of Obwinsk, stad in 't runs. gotivt.Perm,
aan de zich in de Kama ontlastende rivier 0., 11 a
12 mijlen benoordw. Perm ; 6000 inw.
Oc gangue d'). Zie LANGUEDOC.
OCa (Sierra d'), de Idubeda mons der ouden, het
noordelijkst gedeelte der Iberische bergen in Spanje,
sluit zich aan de zuiderafhelling der Cantabrische
bergen aan, in de prov. Palencia, tusschen de bronnen van den Ebro on de Pisuerga, loopt in zuidoostwaartsche richt* in de prov. Burgos, en sluit zich
aan de Sierra de San-Milian aan.
()Campo (Florian de), kronijkschrijver van Karel V, geb. 1501 to Zamora, gest. ()Instr. 1555, is
inzonderheid bekend door zijne Cronica general de
Espalia (Zamora 1544; 2e druk 1545 ; vermeerderd, Medina-del-Campo 1553 ; met voortzetting
van Ambrosio de Morales, 3 din. Alcala on Cordova
1574-86; 10 din. Madrid 1791).
Ocalia, 1) het oude Altcea, stad in de spaansche
prov. Toledo, 10 uren gaans benoordoosten Toledo ;
5700 inw., 4 kerken en 11 kloosters, paleis van den
hertog van Frias. Tot 1182 behoorde doze stad aan
de ridders van Calatrava, on kwam toen aan die van
den heil. Jacobus. De Franschen gaven bier 19 Nov.
1809 de nederlaag aan de Spanjaarden. — 2) stad
in Nieuw-Granada, aan den Rio-de-Oro, 12 mijlen
benoordw. Pamplona; to 0. in 1828 eene vermaarde
columbiaansche Nationale Conventie ter herziening
van de constitutie van Cuenta.
Occam (William van), met den bijnaam =Doctor
singularis et invicibilis", geb. to Occam in 't engelsche graafschap Surrey op het laatst der 13e eeuw,
eerst Franciscaan in Engeland, leeraarde als discipel
van Duns Scotus in 't begin der 14e eeuw to Parijs,
verdedigde de rechten van Filips den Schoone van
Frankrijk en keizer Lodewijk den Beier tegen pans
Johannes XXII, door wien hij deswege in den ban
gedaan werd. Hij stierf to Munchen 7 April 1347.
Door 0. zegevierde het Nominalismus over bet Realismus, waarom bij ook wel .Princeps nominalium"
genoemd werd. Zijne aanhangers heetten Occamisten.
Vele philosophische, theol. en kerkelijke werken
heeft 0. geschreven. — 0. Zie OCKAM.
Occident. Zie W ESTERSCHE RUE (het).
Occitanie, in de middeleeuwen (vooral bij
dichters) de naam voor Languedoc, waarschijnlijk
omdat men er de longue 'd Oc sprak. Zie LANGUEDOC.
OCCOa. Zie KASEASKIA.
Oceaan, d. i. Wereldzee, de onmetelijke ziltwatervlakte, die het grootste gedeelte van den aardbol bedekt, wordt ingedeeld in 5 groote deelen, nl.
1) de Groote Oceaan (zie STILLE ZU1DZEE), tusschen
—
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Amerika, Azle en Nieuw-Holland : — 2) de Attantische Oceaan, tusschen Europa, Afrika en Amerika
(zie ATLANTISCHE OCEAAN) ; - 3) de Indische Oceaan, tusschen de Indian, Afrika en Nieuw-Holland
(zie INDISCHE OCEAAN); - 4) en 5) de twee IJszeeen
aan de beide polen (zie IJszEE).
Oceanieden, of Oceanitieden, zeegodinnen
van ondergeschikten rang, dochters van Oceanus en
Tethys (Thetys). 'Lie OCEANUS.
Oceanib, in ruimen zin de geheele eilandenwereld van den Grooten Oceaan, met inbegrip van
den Indischen archipel; in meer beperkten zin daarentegen zooveel als Polynesia of Australia. Vandaar
dat de volken en talen van den maleisch-polynesischen stam ook Oceanische volken en talen genoemd

sche, ontspringt in den Hartz, en ontlast zich, na 14
mijlen loop, beneden Meinertsen in de Aller. Aan de
0. ligt de mijnwerkersplaats 0., die uit twee dorpen bestaat, nl.: Brunswijksch 0. met 550, en
Hanoversch 0. met 500 inw.
Ockersdorp, een dory, door Melis Stoke vermeld als in 1155 de zijde der Kennemers houdende;
Beka noemt het Opdorp; het is thans of Oostdorp
bij Alkmaar, of het daartegenover liggende Oudorp.
Ocko Scarlensis, of Ocko van Scart, wordt
genoemd als schrijver van eene Kronijk van Friesland,
in de 14e eeuw voortgezet door Joh. Vlijtarp, en in 't
laatst der 16e eeuw door And. Cornelius van Staveren
bijgewerkt en in 't. licht gegeven.
O'Connell (Daniel), beroemd iersch patriot,
geb. 6 Aug. 1775 te Cahir of Caherciveen in 't iersche
graafschap Kerry, was advocaat te Dublin ; protesteerde met zijne ambtgenooten krachtig (1800) tegen
de vereeniging van Ierland, onder eerie wetgeving,
met Groot-Britannia, en verschafte zich sedert 1809
als volksredenaar een gestadig toenemenden invloed
bij de iersche natie. Langzamerhand gaf hij aan de
Katholieke vereeniging eerie meer democratische
ontwikkeling, kwam 1830 in bet parlement, en begon van dat oogenblik of de opheffing (repeal) na te
streven van de inlijving van Ierland, aanvankelijk
slechts door de gemoederen over dat vraagstuk in
beweging te brengen, totdat 1834 een formeel voorstel tot repeal door hem ingediend werd, welk voorstel echter met 523 tegen 38 stemmen verworpen
werd en de iersche dwangwet ten gevolge had. Hij
hield menigvuldige meetings; doch doordien er
scheuringen in zijne partij ontstonden, zag hij zich
buiten staat gebracht eenen vasten weg aan te wijzen om tot bevrediging van Ierland's wenschen te
geraken. Hij ondernam nu eene reis naar Rome, op
welke hij 15 Mei 1847 te Genua stierf. Men heeft
o. a. van hem A memoir of Ireland, native and Saxon
(Dublin 1843); door zijnen tweeden zoon (John O'C.,
geb. 1808, sedert 1833 lid van het Lagerhuis, gest.
24 Mei 1858) werden in 't licht gegeven : Life and
speeches of 1). O'Connell (2 din. Dublin 1846-47)
en Recollections and experiences during a parliamentary
career from 1833 to 1848 (2 din. Londen 1849).
O'Connor, eene dynastie van iersche koningen,
die over Connaught of Connacia geregeerd hebben
voor de verovering van Ierland door de Engelschen.
Voornamelijk bekend zijn: O'C. (Turlogh), bijgenaamd de Groote, geb. 1088, gest. 1156, die er
naar streefde om zijne heerschappij over het gansche
eiland nit te strekken, en wiens voornaamste tegenstander was Mortogh O'Brien. — O'C. (Roderik),
regeerde omstr. 1171, toen Hendrik II, koning van
Engeland, zich van Ierland meester maakte ; hij
protesteerde tevergeefs tegen de breve, waarbij door
pans Adriaan IV het bezit van Ierland werd verleend aan den koning van lerland. Onder de
hedendaagsche afstammelingen van dat geslacht
rnerken wij op: O'O. (Feargus),geb.1796,aanvankelijk advocaat en lid van het Lagerhuis; doch hij
wierp zich op als volksrnenner, werd 1848 aanvoerder der engelsche Chartisten, en lokte de groote
Chartisten-demonstratie nit van 10 April 1848.
Toes die mislukt was, beproefde hij het met eene communistische nederzetting, die echter insgelijks in
duigen viel. Door de kolonisten dier nederzetting
bij den rechter aangeklaagd, liet O'C. in de openbare terechtzittingen spores van verstandsverbijstering blijken, op grond waarvan hij Juni 1852 naar
een krankzinnigen-gesticht overgebracht werd. Hij
stied 30 Aug. 1855 te Notting-Hill bij London.

worden.
Oceanus, grieksch Okeanos, in de grieksche
mythologie een titan, die als een onmetelijke stroom
de wereld omvallemt. Hij was de broeder en echtgenoot van Tethys (Thetys), bij wie hij over de
drie duizend dochters verwekte (de Oceanieden), die
als godinnen gespeld werden over even zoo vele onderaardsche water-aderen, die uit de groote wereldzee voortkomen.
Ocellodurum, stad in Hispania Tarraconensis, bij de Vacceen ; thans Zamora of Toro.
Ocellum, twee steden der oudheid, nl.: 1) thans
Oulx of Usseaux in het dal van Maurienne, stad in
Transpadaansch Gallic, hoofdplaats der Garocelen,
diende ten tijde van Cesar als grenspunt van Italie,
doch werd later daarin begrepen. — 2) 0.-Durii,
thans Fermoselle, stad in Hispania Tarraconensis,
bij de Vettonen.
Ocellus Lucanus, grieksch wijsgeer nit Lucanie, leefde omstr. 500 jaren v. Chr.; van zijne
werken is enkel tot ons gekomen dat Over de natuur van het Heelal", het best uitgegeven door Mullach (Berlijn 1846).
Ochosias, in fransche boeken voor Achasia of
Ahasia.
Ochotsk, havenplaats in Siberia. Zie OKHOTSK.
Ochozia. Zie OCHOSIAS.
Ochran, een man uit den stam Aser, vader
van den overste Pagiel; Num. 1: 13; 2: 27; 7: 72,
77; 10: 26.
Ochrida, het oude Lychnidus, stad met 8000
inw. in turksch Albania, 23 mijlen benoorden Janina,
op den noordoever van het meer van N. (Lychnidus
locus), dat doorstroomd wordt door den Drin.
Ochs (P.), zwitsersch rechtsgeleerde en geschiedschrijver, geb. 1749 te Bazel, een der hoofdbewerkers van de Helvetische omwenteling 1798,
gest. te Bazel 1808, heeft, behalve eenige treurspelen, nagelaten : Histoire de la villa et du territoire de
Bale (5 din. Bazel 1786-1821).
Ochsenfeld, of Ochsfeld, eene eertijds grootendeels onbebouwde vlakte tusschen Thann en Cernay, in het tegenwoordige fransche dept. van den
Boven-Rijn, was eene soort van neutraal (onzijdig)
grondgebied, dat dikwijls door strijdvoerende partijen gekozen werd om te vechten. De Zweden bevochten er in 1634 eene overwinning op de Keizerlijken, die aangevoerd werden door den hertog van
Lotharingen. Waarschijnlijk is deze vlakte dezelfde
als het vermaarde Leugenfeld (zie LuGENFELD).
Ochten, ook Oghten en Uchten gespeld, dorp
in Gelderland, aan de Waal, 2 uren gaans ten 0. N.
0. van Tiel; 900 inw.
Ochus. Zie ARTAXERXES.
Ockam, vierde naamvalsvorm van Ocko.
Ocker, rivier in 't Hanoversche en Brunswijk-

Octaeteris
Octaeteris. Zie ENNA6TER1S.
Octal-khan. Zie n—RTA..1
Octapitarium promontorium. Zie het
art. DAvins (St.)
Octavio, 1) zuster van keizer Augustus, was
eerst gehuwd met M. Claudius Marcellus, vervolgens
met den triumvir M. Antonius. Lang gelukte het
haar, de uitbarsting tegen te houden van den oorlog
tusschen haren echtgenoot en haren broeder; zij was
echter met at hare schoonheid en al hare deugden
Diet in staat, Antonius duurzaam aan zich te boeien,
en werd eindelijk door hem verstooten voor Cleopatra. De dood van den jongen Marcellus, 0.'s zoon
nit haar eerste huwelijk, stortte haar in eene onherstelbare droefheid, die haar leven verkortte. Zij stierf
anno 4 v. Chr. — 2) dochter van keizer Claudius
en Messalina, was de zuster van Britannicus ; zij
werd uitgehuwelijkt aan Nero ; doch reeds spoedig
door diens bijzit (Poppea Sabina) belasterd, werd O.
op bevel van Nero ter dood gebracht op 20-jarigen
leeftijd.
Octavianus, dezen naam nam Octavius aan
toen hij geadopteerd werd door Julius Cesar; het
was bet gebruik te Rome, dat, bij adoptie, de geadopteerde den uitgang van zijnen naam veranderde.
Octavius. Zi e OCTAVIANUS en AUGUSTUS.
OCteVille, stad in het fransche Kanaal-depart.
(departement de la Manche) circa 1 uur gaans bezuidw.
Cherbourg; 1700 inw.
Octodurus, 1) stad in Hispania ; thans Toro.
— 2) stad der Helveten, hoofdplaats der Veragren ;
heel thans Martigny.
OCtOgesa, stad in Hispania Tarraconensis, bij
de Ilergeten ; thans Mequinenza.
Oczakow, t diin Ruslan d. 7 i "OTSJAKOFF.

Odanara, eilan d. Zle —DANARA.
A
Oded, een profeet ; II Chron. 15 : 1, 8 ; 28 : 9.
(Septimius),
arabische prins, was
Odenatus
de zoon van een phylarch of scheik der sarraceensche stammen in Palmyrene. Hij erfde dien titel, en
ontving daarbij dien van senator der romeinsche koIonic Palmyra. Na den dood van den usurpator Jotapianus, terwijl verscheidene eerzuchtigen elkander
het Oosten betwistten, handhaafde 0. zich als nagenoeg onafhankelijk vorst. Hij verleende hulp aan
Sapor in diens aanslagen op Syrie (256), doch zette
hem den voet dwars toen hij terug ging trekken.
Dit belette niet, dat hij Sapor tot bondgenoot zocht,
toen Valerius in handen van den sassanidischen monarch was gevallen : doch toen bij op dit aanzoek
slechts een kwetsend antwoord ontving, werd hij
openlijk Sapor's gezworen vijand, en wierp zich geheel in de armen der Romeinen. Hij bracht op de
oevers van den Euphraat de nederlaag aan Sapor toe,
drong hem terug tot Ctesiphon, en belegerde hem
in die stad, welke het hem echter niet gelukken
mocht te bemachtigen. Vervolgens rukte 0. op tegen de tirannen, die na Macrianus het purper aangenomen hadden, en versloeg hen alien. Ter belooning ontving hij van Gallienus den titel van opperbevelhebber in het geheele Oosten (263); doch niet
tevreden met dien ondergeschikten rang, nam 0.
het purper aan, en dwong den keizer hem als ambtgenoot te erkennen. Daarna onderscheidde 0. zich
nog tegen de Perzen, vervolgens tegen de Gothen en
tegen de Scythen, en maakte Gallienus in hooge
'mate naijverig op zijnen roem. Te Emesa werd 0.
vermoord door zijnen neef (267) ; naar men wil was
Zenobia (zijne tweede vrouw) niet vreemd aan dien
moord.

odenburg. Zie OEDENBURG.
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Odenkirchen, stad in Rijnpruisen, aan de
Niers, 7 uren gaans ten W. Z. W. van Dusseldorf ;
7000 inw.
Odense, of Odensee, een der oudste steden van
Denemarken, nagenoeg midden op het eiland Funen, waarvan het de hoofdplaats is, heeft 14,500
inw., en wordt gezegd gesticht te zijn door Odin.
Vermaard is de rijksdag, bier in 1528 gehouden,
waarbij aan de Protestanten in Denemarken gelijkheid van rechten met de Boomsch-katholieken toegekend werd.
Oder, I) de oude Viadrus of Gut:talus, een der
voornaamste rivieren van Duitschland, ontspringt in
Moravie bij Liebau, beoosten Olinutz, besproeit Silezie, Brandenburg, Pon-imeren, loopt langs Ratibor,
Oppeln, Brieg, Glogau, Frankfort aan de Oder, Cuetrio, verdeelt zich bij Gartz in 4 armen (de eigenlijke 0., de Parnitz, de Groote en de Kleine Redlitz),
(lie vervolgens echter weder ineenloopen, waarna de
0. zich, na eenen loop van 134 mijlen, beneden Stettin in de Oostzee outlast met drie monden (Dimenow, Swine, en Peene), door Welke drieledige uitwatering twee eilanden gevormd worden, nl.: Usedm ten AV. en AVollin ten 0. De voornaamste zich
in de O. ontlastende rivieren zijn Oppar, Bober,
Katzbach, Wartlia, enz. — 2) een riviertje in Hanover, outlast zich in de Ruhm, die zelve uitloopt in
de Leine.
Oderwitz, fahriekdorp in de Saksische Opperlausitz, meerendeels bewoond door linnenwevers,
bestaat nit : Ober- 0. in 't gerichtsamt flerrnhut,
met 3600 inw.; Nieder- 0. met 2700 inw. en Mittel- 0.
met 800 inw. in 't gerichtsamt Zittan.
Oderzo, het oude Opilergium, stad in de venet.
prov. Treviso, aan den zich in de Livenza ontlastenden Manticano, 5 a 6 uren gaans benoordoosteri
Treviso ; 5700 inw.; lag vroeger aan de Adriatische
Zee, doch ligt thans ver daarvan verwijderd.
Odescalchi (Benedetto), gesproten uit een
oud adellijk romeinsch geslacht, dat nog tegenwoordig voortbestaat, werd paus onder den naam
van Innocentius XI (zie dat art.)
Odessa, stad in europ. Rusland, gouvt. Cherson (Kherson), aan de Zwarte Zee, gewichtig ale
zeehaven, koopstad en fabriekstad, is eene sterke
vesting, en heeft circa 105,000 inw. Gesticht ter
plaatse van eene voormalige grieksche kolonie, die
in de nabijheid van Olbia en Odessus gelegen heeft,
was 0. tot 1792 slechts een arrrizalig dorpje, dat
Hadzji-Bei heette. In 1796 werd bet vergroot door
Catharina II, die den naam veranderde in Odessa,
tot aandenken aan het oude Odessus, dat eveneens in
de nabijheid van den linker Dniester-oever gelegen
heeft. In 1802 tot vrijhaven verklaard, heat de handelsbeweging van 0. sedert dien tijd eene verbazende
vlucht genomen. in 1803 en 1804 was de hertog
van Richelieu gouverneur van 0.; in 1854 (21 April)
werd 0. gebombardeerd door de Engelsch-fransche
vloot.
Odessus, twee steden der oudheid, nl.: 1) in
Neder-Mesie, op den westoever der Zwarte Zee,
was eerie kolonie van Miletus ; vermoedelijk het tegenwoordige Varna. — 2) in Sarmatie, op de noordkust der Zwarte Zee, aan de uitwatering van de
Axiaces, bewesten bet oude Olbia-Borysthenis, in de
nabijheid van het tegenwoordige Odessa.
Odeypoor, of Oedipoer. Zie OODEYPOOR.
Odilienberg, ook Odilenberg, Oelenberg, ook
wel St.-Pietersberg of Berg aan de Roer genaamd,
dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur pans bezuiden Roermonde, 400 inw.
44
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Odilon, de heilige, geb. in Auvergne 962, werd
992 abt van Cluny, verbreidde de regelen van zijne
orde over bijna al de kloosters in Frankrijk, stelde
het feest van Allerzielen in, en stierf 1048. Hij
stond in betrekking met keizer Hendrik den Heilige,
met de fransche koningen Hugo Capet, Robert en
Hendrik I, met Rudolf koning van Bohemen, en met
den poolschen koning Casimir, die hem alien de
grootste achting toedroegen. Hij werd 1345 gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 1 Jan.
Odilon-Barrot. Zie BARROT.
Odin, duitsch Wodan (oudduitsch Wuotan), de
oudste en opperste der goden in de noordsche mythologie, stamvader der Azen, regeerder van hemel
en aarde, niet de schepper, maar de ordebrenger in
het heelal, als hoogste organisehe kracht en bron
van alle leven Alvader genoemd, heeft buitendien
nog over de twee honderd andere bijnamen, waardoor verschillende attributen van zijne godheid uitgedrukt worden ; zoo, o. a., is hij ook de god der
veldslagen, die de helden met moed bezielt, hen in
den strijd den dood doet verachten, en hen, wanneer
zij sneuvelen, eene eereplaats laat innemen in zijn
paleis Walhalla. De koningen der aarde ontvangen
van 0. hunne kroon ; aan de dichters schenkt hij
den geest der poezie ; en zoo voorts. Zijne vrouw is
Frigga, de dochter van Fiorgvin, bij wie hij verscheidene zonen verwekt heeft (o. a. Thor, Balder,
enz.). Hij wordt afgebeeld, op een paard gezeten,
dat acht beenen heeft ; hij houdt eene speer in de
band, en op zijne schouders zitten twee raven, genaamd Huginn (d. i. de Gedachte) en Muninn (d. i.
(bet Geheugen), die dagelijks door hem uitgezonden
worden om de gansche aarde rond te vliegen, ten
einde hem in kennis te stellen van alles wat er voorvalt op het benedenrond, dat hij op zijnen majesteitstroon Hlidskialf gelled overziet. Het lievelingsthema
van alle godsdiensten (nl. de godheid zelve vrijwillig
den dood ondergaande als zoenofler voor de verdorvenheid der menschen) vinden wij ook eene voorname plaats bekleeden in de fabelen betreffende 0.:
hij beklimt vrijwillig den brandstapel, om door zijn
sterven gelukkig te maken alien, die hem als hun
hoogsten god vereeren. Aan deze mythe ligt waarschijnlijk ten grondslag de zelfopoffering van een
aanvoerder der Scandinaven, die hen omstreeks 70
jaren voor Christus' geboorte nit Azie overbracht
naar het tegenwoordige Scandinavie.
Odo, de heilige, geb. in Engeland in 't laatst
der 9e eeuw, uit ouders van deensche afkomst, werd
door de koningen Alfred en Eduard gebezigd tot de
gewichtigste onderhandelingen, vervolgens benoemd
tot kapellaan van koning Athelstan, later tot bisschop van Wilton, eindelijk tot aartsbisschop van
Canterbury. Hij stierf 961. Kerkelijke gedenkdag 4
Juli. 0. van Tours, een andere heilige, was van
927 tot 942 abt van Cluny; kerkel. gedenkdag 18
November.
,Odo, hertogen van Burgundie en een koning
van Frankrijk. Lie EUDES.
Odo, halve broeder van Willem den Veroveraar,
was veertieii jaren oud, toen hij in 1049 benoemd
werd tot bisschop van Bayeux. In 1066 rustte hij
100 vaartuigen uit, om zijnen broeder te helpen in
Miens veroveringstocht tegen Engeland. Gedurende
Willem's afwezigheid bekleedde 0. de waardigheid
van rijksbestuurder der veroverde landen, regeerde
als een waar despoot, en was de hewerker van at de
verbeurdverklaringen, die door den Veroveraar werden verordend ; en dat 0. daarbij zich zelven niet
vergat, blijkt uit de bijzonderheid, dat hij, behalve

O'Donnell
met het geheele graafschap Kent, beschonken was
met 153 leenen. Dat zulk een machtig man, na van
zijn 14e jaar of bisschop geweest te zijn, eindelijk
gaarne Pans wilde worden, is waarlijk niet bevreemdend doch om zich te verzekeren van de noodige
stemmen, veroorloofde hij zich zulke verregaande
knoeierijen en schelmerijen, dat Willem hem, in
plaats van op den Stoel te Rome, in de gevangenis
te Rouaan liet zetten. Eerst bij Willem's dood kwam
hij weder op vrije voeten, werd de ziel der raadslieden van Robert, hertog van Normandie, en intrigeerde om den schepter uit de handen te spelen van
Willem den Roode ; doch al zijne bezittingen in Engeland werden verbeurd verklaard. Daarop aanvaardde hij, met Robert, den Eersten kruistocht naar
Palestina, en stierf onderweg (1096 te Palermo).
Odoacer, veroveraar van Italie, was de zoos
van eenen minister van Attila. Hij verloor zijnen
vader in 465, en zwierf met eene kleine bende rond
in Noricum, overal levende van plundering en roof.
Met zijne volgelingen nam hij dienst bij de keizerlijke lijfwacht te Ravenna, en werd zoodoende aanvoerder der Herulen in soldij van het westerschromeinsche rijk. Het duurde niet lang of hij kwam
in opstand tegen keizer Augustulus, dien hij zonder
veel moeite van den troop stiet (476), waarop hij
den titel van Keizer afschafte, en zich vergenoegde
met dien van Patricier, onder welken titel hij het
bewind over Italie wilde voeren. Aan zijne wapenbroeders schonk hij het derde gedeelte der veroverde landen, voerde vele nuttige hervormingen in,
en maakte door zijne wijsheid, gematigdheid en
rechtvaardigheid, dat zijne regeering voor Italie een
tijdperk van zegen was : hij hield de barbaarsche
volkeren van Gallie buiten de grenzen van zijn rijk,
versloeg de Rugiers in Noricum, en onderwierp Dalmatie aan zijn gezag. Doch in 489 kwam Theodorik,
met bijna de gansche natie der Oost-Gothen eenen
inval in Italie doen achtereenvolgend Iced N. de
nederlaag aan de rivier Isonzo in de nabijheid van
Aquilea (489), bij Verona en in de nabijheid van de
Adda (490), en zag zich toen door den vijand derwijze in het nauw gebracht, dat hij zich in Ravenna
wierp, in welke stad hij zich twee jaren lang heldhaftig verdedigde, en niet tot de overgaaf besloot
(493), dan na te hebben kunnen bedingen, dat hij
met den gothischen koning gezamenlijk zou regeeren. Eenige dagen later evenwel, bij gelegenheid van
een gastmaal, werd 0. op bevel van Theodorik vermoord.
Odolanow, stad in Posen. Zie ADELNAU.
ZieAADANARA.
d Zi
Odonaro,
O'Donnell, oud adellijk iersch geslacht, aan
hetwelk eertijds het landschap Tyrconnel (thans
graafschap Donegal) toebehoorde. Als aanhangers
der Stuarts waren bijna al de leden dezer familie nit
hun vaderland voortvluchtig sedert den slag aan de
Boyne. Velen hunner vestigden zich met den titel van
graaf O'D. van Tyrconnel in Oostenrijk, dat verscheidene leden van dit geslacht onder zijne veldheeren
en staatslieden telt, o. a. in onzen tijd : O'D. von
Tyrconnel (I\Iaximiliaan Karel Larnoral, graaf), geb.
29 Oct. 181'2, generaal-majoor en vleugel-adjudant
van keizer Frans Jozef, wiens leven door O'D. gered
werd 18 Fehr. 1853 bij den moordaanslag van Libeny. Ook in Spanje kwam het geslacht O'D. in
aanzien, 0. a.: O'D. (Jozef Hendrik), graaf van
Abispal, geb. 1769, trad in dienst bij de spaansche
garden, klotn in den opstand tegen Napoleon op tot
generaal, en bevocht bij La-Bispal eene overwinning,
waarvoor hij met zijnen grafclijken titel beloond

Odoorn

Oedenburg

werd. Na 1814 speelde hij echter eene zeer dubbelzinnige rol, door zich, naar gelang van omstandigheden nu eens voor den absoluten koning, dan weder voor de Constitutioneelen te verklaren, zoodat
hij ten laatste veracht werd door alle partijen. Hij
stierf als vluchteling te Montpellier 16 Mei 1834.
O'D. (Leopold), graaf van Lucano, jongste zoon
van den vorige, geb. 12 Jan. 1809, streed voor Maria
Christina, die hem tot divisie-generaal benoemde.
In 1843 werkte hij mede tot Espartero's val, en
werd benoemd tot kapitein-generaal van Cuba, van
waar hij 1848 teruggeroepen werd. In 1854 stond
hij aan het hoofd van den militairen opstand van
28 Mei, waardoor het ministerie Sartorius (San-Luis)
omver werd geworpen, en trad 30 Juli onder Espartero op als minister van oorlog. In de Juli-omwenteling van dat jaar beteugelde O'D. verscheidene
geweldige opstanden, o. a. die van Madrid, van Barcelona, van Saragossa, en van verscheidene andere
steden ; doch reeds spoedig moest O'D. de plaats
ruimen voor Narvaez, die 12 Oct. 1856 weder aan
het bewind kwam, en tegen wien O'D. nu als lid
van den Senaat eene behendige oppositie voerde,
zoodat Narvaez reeds in Oct. 1857 weder als minister moest aftreden; en 1 Juli 1858 trad O'D. anderrnaal als minister van oorlog op, aan het hoofd van
een kabinet, dat voor Spanje van langen duur is
geweest, en roewrijk tevens, daar onder dit ministerie eerstens `door het concordaat van 25 Aug. 1859
een eindegemaakt werd aan de geschillen met Rome;
om niet te spreken van Spanje's deelneming aan de
fransche expeditie tegen Achter-Indic (1858-59),
werd door Spanje 22 Oct. 1859 de oorlog verklaard
aan Marokko, en in Dec. 1859 werd O'D. zelf bekleed met het opperbevel over de armee, die Marokko moest tuchtigen ; hij bemachtigde 6 Febr.
1860 Tetuan, en besloot den veldtocht met de overwinning van 23 Maart bij Tetuan, waarop hij tot
hertog van Tetuan verheven werd, en zijne ministerieele portefeui Ile weder aanvaardde. Hij onderdrukte
1 April 1860 den Carlistischen aanslag van generaal
Ortega ; en 6 Dec. 1860 werd er een aanslag op het
Leven van O'D. beproefd, doch verijdeld. Met Engeland nam Spanje deel aan de fransche expeditie naar
Mexico, waaraan Spanje en Engeland zich echter,
krachtens het tractaat van Soledad (19 Febr. 1862)
onttrokken. In 't begin van 1863 moest O'D. als
minister aftreden (Miraflores verving hem 4 Maart);
en in Nov. 1867 stierf O'D. te Biarrits.
Odoorn, dorp in Drenthe, 5 uren gaans bezriidoosten Assen ; 500 inw.; werd door brand geteisterd 1733 en 25 Sept. 1823. Reeds in 1387
komt 0. voor onder den naam van Oderen, en 1561
heette het Oederen of Oere.
Odrysen, yolk in Thracie, woonde ongeveer
in bet rnidden des lands, op de oevers van den Hebrus, van den Artiscus, en zelfs van den Agrianes,
bezuiden het Hemus-gebergte. Bij de dichters is
somwijlen geheel Thracie te verstaan onder de benaming Odrysia tellus.
Odschi. Zie ODZJI.
Odulphus, een heilige uit de 9e eeuw, geboren te Best bij Oirschot uit aanzienlijke ouders,
was tijdens den utrechtschen bisschop Frederik tang
in Friesland werkzaam, om de Friezen te hekeeren
tot het Christendom, doch keerde eindelijk wegens
ouderdom naar zijn klooster te Utrecht terug, waar
hij 12 Juni 838 stierf. Hij wordt gezegd vele mirakelen verricht te hebben, en ook met den geest
der profetie door God begenadigd te zijn geweest.
Odulphus klooster, voormalig klooster in

de stad Stavoren in Friesland, toegewijd aan den
heiligen Odulphus, die geacht werd het in 838, kort
voor zijnen terugkeer naar Utrecht, gesticht te hebben voor twaalf reguliere kanunniken, werd onder
Utrecht's 25en bisschop Andreas van Cuyk betrokken door Benedictijner monniken. In 1300 werd
het 0. in brand gestoken door de Enkhuizers ; doch
weder opgebouwd. Toen Willem IV, graaf van Holland, in 1345 eene landing op deze kust deed, en
door de Friezen verslagen werd, bestond het 0. nog;
doch eenige jaren daarna werd bet van de westzijde
der stad verplaatst naar de zuidzijde. Kort na den
brand, die in 1420 ongeveer 500 huizen te Stavoren
in de asch legde, werd het 0. verplaatst naar
Hemeln in.
Odijk, dorp in de prov. (2 uren gaans oostelijk
bezuiden de stad) Utrecht ; 480 inw.; is zeer oud,
wordt reeds vermeld 1164 onder den naam van
Odeke, in 1406 Odijck, in 1564 Odewijck. In 1481
moest 0. brandschatting betalen aan Utrecht.
Odyssetis. Zie ULYSSES.
Odzji, of Odschi, een met de Ashantijnen, Fantijnen, enz. verwant yolk op de Goudkust, beoosten
den Rio-Volta. Hunne taal (bet Odzji) wordt in
verschillende dialecten gesproken ; het Aquapimdialect is wetenschappelijk bewerkt door Riis (E3aze' 1850).
Magrus, koning van Thracie, verwekte Orpheus hij de muze Calliope. Naar hem worden de
ttluzen ook wel (Eagrieden genoemd.
(Faso promontorium, thans kaap Machicaco, een voorgebergte van Hispania, niet ver van
Fuenterabia. In de nabijheid van kaaptE. een eilandje,
dat nog tegenwoordig Hea of Ea heet.
CEbalia, 1) deze naam was aan Laconic gegeven ter eere van CEbalus, een zijner oude koningen.
— 2) een kanton van het grondgebied van Tarentum.
CEbega, rivier in Hongarije. Zie BEGA 2).
CEchalia, thans Carpenitza, stad in Thessalie,
niet ver van Etolie, was de laatste residentie van
Eurytus, den vader van Iola, die door Hercules ontvoerd werd, nadat hij de stad ingenomen en verwoest had. — CE., er waren nog twee steden van
dien naam (een in Eubea, en een in Messenie): ook
die worden beiden genoemd als bet tooneel, waar
Hercules de zege bevocht op Eurytus, en diens dochter Iola wegvoerde.
CEcolampadius (Joannes HAUSSCHEIN, meer
bekend onder zijn vergriekschten naam), een der
Hervormers, geb. 1482 te Weinsberg in Frankenland, gest. 23 Nov. 1531, was aanvankelijk bestemd
voor den koophandel, werd vervolgens opgeleid voor
de rechtsgeleerdheid, doch gaf de voorkeur aan de
theologie. Hij predikte eenigen tijd in zijne geboortestad, daarna te Bazel, waar hij in kennis kwam
met Erasmus; hij zonderde zich eene poos of in het
klooster van Alten bij Augsburg, bracht daarna twee
jaren door op een kasteel in den Elzas, en ontving
toes zijne benoeming tot pastoor te Bazel 1522.
Daar omhelsde hij openlijk de Hervorming, trad in
het huwelijk, mengde zich in de twisten tusschen
Carlostadt en Luther, tusschen Luther en Calvijn,
en sloot zich eindelijk aan de partij der Calvinisten
aan. Onder zijne vele werken is eene verhandeling
De vero intellectu verboruni : Hoc est corpus meum.
CEcumenische concilien. Zie CONCILIeN.
Oedenburg, Odenburg, hongaarsch Soprony,
het Senipronium der ouden, stad in Hongarije, aan
de Ikva, 5 kwartier gaans bewesten het meer van
Nensiedel ; 19,000 inw.; men weet niet recht door
werken Sempronius 0. gesticht is, doch het diende
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tot garnizoensplaats van het 15e legipen. Het is
thans de hoofdplaats van het comitaat 0., dat circa
59 vierk. mijlen groot en met 194,000.zielen bevolkt is.
Oedenrode (St.-), vlek in Noord-I3raband,
3 uren gaans benoorden Eindhoven en 4 uren g.
ten Z. Z. 0. van 's-Hertogenbosch ; 1800 inw.; werd
1472 gedeeltelijk platgebrand door Reinard van
Brederode, heer van Gennep, en 21 Juli 1542 geheel
in de asch gelegd door Maarten van Rossem ; 29
Sept. 1572 uitgeplunderd door den hertog van Holstein; vele huizen te 0. werden vernield 1476 door
de bezetting van Bommel, en 1581 door die van
Heusden; geheel 0., zelfs de twee kerken niet nitgezonderd, werd 1583 in de asch gelegd door de
Staatsche benden, en nauwlijks was het weder opgebouwd, of het werd opnieuw door hen geplunderd.
Bij 0. in Dec. 1595 werd eene overwinning door de
Staatsche ruiterij bevochten op de Spanjaarden.
Mdipus, koning van Thebe, zoon van Laius
en Jocaste, leefde omstreeks bet midden der 14e
eeuw v. Chr. Daar het Orakel voorspeld had, dat
hij zijnen vader om het leven brengen en zijne
eigene moeder tot vrouw nemen zou, werd hij dadelijk na zijne geboorte te vondeling gelegd, met
het doel, om hem zoo te laten omkomen, of wel hem
te laten verslinden door een of ander wouddier;
doch het kind werd gevonden door Polybus, den
veehoeder van den corinthischen koning, aan het
vervolgens grootgebracht
hof van welken worst
werd. Toen hij volwassen was, werd hij bekend met
de bovenvermelde voorspelling van bet Orakel; en
om zich het bedrijven van zulk eene dubbele gruweldaad onmogelijk te maken, verliet hij Corinthe :
want hij wist niet beter of de toning, die hem als
vondeling tot zich genomen had, was zijn vader.
Op zijne omzwerving deed het Noodlot hem Laius
ontmoeten, dien hij niet kende, en met wien hij in
eenen twist geraakte, die zoo hoog liep, dat hij Laius
doodsloeg. Hid loste bet raadsel op van de Sphinx,
destijds den geesel der Thebanen ; en ter belooning
daarvoor ontving hij de hand van koningin Jocaste
(zijne moeder) en den troon van Thebe. Uit deze
bloedschande werden geboren Eteocles en Polynices,
Antigone en Ismene. Toen
veel later, ontdekte
dat zijne vrouw zijne eigene moeder was, beroofde
hij zich zelven van het gezicht, en leefde in de grootste afzondering in zijn paleis, waaruit hij later verdreven werd door zijne zonen, zoodat hij een zwerveling werd : zijne dochter Antigone, (lie hem niet
wilde verlaten, bleef altijd bij hem ; na lang owzwerven werd hij eindelijk, bij Colonos in het heilige
bosch der Eumenieden, door tusschenkomst van
Theseus met de goden verzoend eer hij stierf. Zoowel vele oude als latere schrijvers hebben de geschiedenis van CE. tot onderwerp gekozen : het
meest bekend zijn bet treurspel van Sophocles en
dat van Voltaire.
Oedjeskerke, zeeuwsche verbastering voor

de Maas, waar het pontveer van 0., werd 1727,
1740,1799 en Jan. 1820 door watervloed geteisterd,
en heeft 980 inw.
Oegeklooster, of Ugo-klooster, voormalig
klooster in Friesland, niet ver van Bolsward, werd
1572 (20 Aug.) platgebrand door Johan Bonga, die
voor den prins van Oranje de stad Bolsward was
komen opeischen, doch door den burgemeester beleedigd was.
Oegstgeest, dorp of kerkbuurt in Zuid-Holland, 3 kwartier gaans benoorden Leiden ; 700 inw.;
heeft veel te lijden gehad in de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, zoomede in 1420 en 1573, tijdens
de belegeringen van Leiden.
Oehlenschrager, Oh/enschlager (AdamGottlob), deensch dichter en schrijver, geb. 14 Nov.
1779 te Vesterbro bij Kopenhagen, sedert 1810
prof. der wsthetica te Kopenhagen, gest. aldaar 20
Jan. 1850. Van zijne werken noemen wij inzonderheid Nordens Guder (1819; pracht-editie 1852).
Door 0. zelven in het Duitsch overgebracht verschenen zijne Werken compleet in 18 dln. (Breslau
1829-30) en in 21 dln. (1839). De compleetste
oorspronkelijke deensche editie van 0.'s Sammlede
Varker (38 dln. Kopenhagen 1848-52) werd na
zijnen dood aangevuld met 2 dln. Om Ewald og
Schiller (1854) en met nog een Supplement (2 dln.
1854). Van zijne Poetiske Skrifter werd 1857 eene
nieuwe editie aangevangen.
Oehringen, Ohringen, stad in den wurtembergschen Jaxtkreis, 14 uren gaans benoordoosten
Stuttgart; 3400 inw.; kasteel van den prins van
Hohenlohe-Ohringen.
Oeiras, 1) stad in Portugal, prov. Estremadura,
4 uren gaans bewesten Lissabon, aan de uitwatering
van het riviertje Oeiras in den Taag; 3650 inw.;
werd tot een graafschap verheven ten behoeve van
den markies van Pombal. — 2) stad in Brazilie,
prov. Piauhy, werd 1718 gesticht, en heette aanvankelijk Mocha, doch werd 0. genoernd ter eere van
graaf 0. (markies Pomba!) den minister van koring Jozef.
Deland, Oland, zweedsch eiland in de Oostzee,
behoort tot het Ian Calmar, en is van het vasteland
gescheiden door de nauwlijks vijfkwartmijlenbreede
Caltnarsond of Olandsond. Het is 21 mijlen lang en
slechts anderhalve mij1 breed, in 't geheel 24 a 25
vierk. mijlen groot, en bevolkt met ruim 35,000
zielen. De eenige stad op 0. is Borgholm. — Tot het
hertogdom Sleeswijk behoorende, tusschen 't vasteland en 't eiland Fehr, ligt 't eilandje Klein-Oeland.
Oelat, 1) dorp op het eiland Honimoa (een
der Uliassers, nederl. 0. I); tijdens den opstand van
dit eiland in 1817 hadden de muitelingen zich versterkt tusschen 0. en Ouw, doch werden 12 Nov.
door de nederl. troepen nit hunne stelling verdreven. — 2) dorp op Java, in de Preanger-regentschappen, reg. Bandong, district Tjilokotot, aan de
Tjimantroe, welke rivier bij 0. een trotschen waterval vormt van 160 vt. hoogte.
Deli = landschap. — Oeli- Ala, landschap op het
eiland Amboina, kust van Hitoe, bevat de vijf dorpen
Ceyt, Hahoetoena, Libbalehoe, Waissela-a en Layn.
Oeli-Hatoenoekoc; zie HATOENOEHOE.
Oeli Lamas, een der twee volksstammen,
van welke de Ambonneezen (bewoners der Ambonsche eilanden in nederl. 0. I.) voortgekomen zijn.
Ze worden 0.-L. genoemd, d. i. Zevenlandcrs, omdat ze lit 7 verschillende oorden naar Amboina gekomen zijn. De 0.-L. zijn, zoo niet de allereerste,
dan toch van de eerste landverhuizers geweest, die
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Oedzjein. Zie OOJEIN.
Oefels, O fcls (Andreas Felix:von), verlatijnscht
Evelius, geb. te Munchen 1706, eerst gouverneur
der prinsen Maximiliaan en Clemens van Beieren,
werd 1746 bibliothecaris van d e n keurvorst, en stierf
t e Munchen 1780. Onder verscheidene werken van
0. over de geschiedenis van Beieren, merl.en wij op:
Berzon boicarunt scriptores (2 din. in fol. Augsburg 1763).
Oeffelt, dorp in Noord-Braband, anderhalf ttur
gaans benoorden Boxmeer, 10 minuten g. bewesten

—

°eh-Sivas'
zich op Amboina zijn komen nederzetten. Den an-.
deren volksstam, waarvan de Ambonneezen afstammen, vormen de Oeli-Sivas, d. i. Negenlanders, dus
genoemd omdat ze uit 9 verschillende oorden naar
Amboina gekomen zijn.
Oeli-Sivas. Zie -ELI- 1,- AMAS.
OeiS, 0/s, stad in pruisisch Silezie, aan de zich
in de Oder ontlastende Olsa, 6 uren gaans benoordoosten Breslau; 7500 inw.; hoofdplaats van een klein
hertogdom 0., dat in 1792 aan Brunswijk kwam.
Oelsnitz, Olsnitz, '1) stad in Saksen, district
Zwickau, aan de uitwatering van het riviertje Olsnitz
in de Elster; 4600 inw.; parelvisscherij in de Elster.
— 2) dorp in 't saksische district Zwickau, amt
Stollberg ; 3000 inw.; in de nabijheid de steenkolenmijnen van Lugau en Wiirschnitz.

Oemerapoera. Zi.0 -MARAPOERA.
A
Oempak, rivier. Zie OEPAK.
Oen, of Oene, dorp in Gelderland, op de NliddelVeluwe, 1 uur gaans benosten Epe ; circa 400 inw.
(Eneils, koning van Calydon, verwekte bij zijne
eerste vrouw (Althea) Meleager en Dejanira, en bij
zijne tweede vrouw (Peribea) Tydeus, die vader
werd van Diomedes. Door de zones van zijnen broeder Agrios van den troon gestooten, stierf €E. te
Argos bij zijnen kleinzoon Diomedes.
Oenkerk, dorp in Friesland, 2 uren gaans
benoordoosten Leeuwarden ; 780 inw.; met het naburige Oud kerk en Giekerk vormt 0. de zoogenaamde
Trynwouden.

CEnomatis, koning van Pisa, vader van Flippodamia en schoonvader van Pelops. Zie HIPPODAMIA
en PELOPS.
CEnone, eene nimf van den berg Ida, was eerst
de minnares van Apollo, van wien zij de gaaf out, ving otn de toekomst te voorspellen, daarna van
Paris, die haar echter spoedig ontrouw werd en
verliet. Zij voorspelde hem, dat hij eenmaal blijde
zou zijn tot liar terug te keeren, hetgeen hij werkelijk deed, toen hij doodelijk gekwetst was door
Philoctetes met een der pijlen van Hercules. Tevergeefs deed (E. haar best om hem in bet Leven te
behouden, en zij overleefde hem slechts zees kort.
CEnophyta, stad in Beotie. Zie MYRONIDES.
CEnopides, van Chios, peripatetisch wijsgeer,
tijdgenoot van Anaxagoras (5e eeuw v. Chr.), berekende den duur des jaar,3 op 365 dagen en 8 uren.
CED.otren, de bewoners van CEnotria.
CEnotria, een der oudste namen van Rand's
zuidwestpunt, dus genoemd naar CEnotrus. Onder
den naam (E. wordt somwijlen ook wel geheel Italie
verstaan.
CEnotrus, de jongste zoon van Lycaon, koning
van Arcadie, kwam zich omstr. 1710 v. Chr. met
eene volkplanting nederzetten in Zuid-Italic, in de
landstreek, welke bewoond werd door de Ausonen,
die waarschijnlijk toen verhuisd zijn naar de grenzen van Campanie en Latium. Later werden de
CEnotren onderworpen, ten deele door de Grieken,
ten deele door de Lucaniers, welke laatsten het door
hen veroverde land Lucanie noemden.
CEnus, rivier in Rhetie ; thans de Inn.
Oepak, of Oempak, rivier op Java, ontspringt
bezuiden den Merapi, loopt door de vlakte van Mataram, bespoelt vervolgens den heuvel Megiri (de
begraafplaats derJavaansche prinsen), en outlast zich
aan het zuiderstrand in zee. De 0. vomit de grenslijn tusschen Soerakarta en Djokdjokarta. Aan den
0. bevochten de nederl. troepen 24 en 25 Mei 1829
overwinningen op de muitelingen.
Oeral. Zie n-RAL.
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Oerebro, Orebro, stad in Zweden, hoofdplaats
van het (voornainelijk uit het oude Nericia gevormde, mini 160 vierk. mijlen groot, en met
152,000 zielen bevolkt zijnde) lan Orebro, ligt 7 a
8 mijlen bewesten Stokholm, nabij de uitwatering
van de Swart-Elf in het Hjelmar-meer; 7400 inw.;
haven. Vermaard is 0. door verscheidene daar gehoudene rijksdagen, o. a. dien van 1540, waarbij de
kroon erfelijk wad verklaard in de familie Wasa,
en dien van 1810, waarbij Bernadotte tot kroonprins van Zweden werd benoemd. Te 0. werd ook
20 April 1812 de voorloopige vrede tusschen Zweden en Engeland en 12 Juli 1812 de vrede tusschen
Rusland er, Engeland gesloten.
Oereduin, duinen op het oostelijkste punt van
het etland Ameland.
Oerle, I) ook wel Oerl en Oirle geschreven,
doch in de wandeling gemeenlijk Oers genoemd,
dorp in de Meierij van 's-Bosch, prov. Noord-Braband, anderhalf uur gaans ten W. Z. W. van Eindhoven ; 400 inw.; was eertijds een voornaam vlek,
en volgens sommigen de hoofdstad van Kempenland.
In 1543 werd 0. door Maarten van Rossem gebrandschat op 2500 gulden. In den 80-j. oorlog
teed 0. veel van het krijgsvolk, waardoor het na
1583 bij Brie verschillende gelegenheden telkens
geheel uitgeplunderd werd. — 2) ook wel Oirle,
gehucht in de Meierij van 's-Bosch, Noord-Braband,
een kwartier gaans bezuiden Tilburg ; 2000 inw.
Oersted, Orsted (Anders Sandoe), deensch
rechtsgeleerde en staatsman, geb. 21 Dec. 1778 te
Rudkjobing, werd '21 April 1855 hoofd van bet
deensche kabinet als minister van binnenl. zaken
en eeredienst ; de portefeuille van binnenl. zaken
legde hij 29 April 1854 seder, trad 10 Dec. 1854
als minister af, en stierf 30 April 1860. Hij heeft
een aantal uitstekende rechtsgeleerde werken geschreven. 0. (Hans Christian), broeder van den
vorige, is als natuurkundige beroemd ; geb. 14 Aug.
1777 te Rudkjobing, sedert 1806 prof. der natuurk.
to Kopenhagen, gest. 9 Maart 1851. Behalve vet ,
scheidntrgwapelijkrnschf
hij eene reeks degelijke volksboeken, die compleet
uitgegeven zijn onder den titel Samlede og efterladte
Skrifter (9 din. Kopenh. 1850-51): het beroemdste van die boeken is Aanden i Naturen (Kopenh.
1850; in 't Duitsch vertaald DDer Geist in der Natur",
3e druk Leipzig 1852; gevolgd door 'Nieuwe Bijdragen" 2 dln. Leipzig 1851).
Oert, voormalig dorp ter oostkust van 't eiland
Ameland, is door verschillende watervloeden geheel
te niet gegaan ; bij den vloed van 1825 heeft men
nog overblijfselen van 0. gevonden.
Oeschem, oude naam van 't friesche dorp
Oosthem.
Oesel, Osel, russisch eiland aan den ingang
van de Golf van Riga, tegenover het eiland Dago,
behoort tot het gouvt. Lijfland, is 47 vierk. mijlen
groot, met 35,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdplaats de stad Arensburg. Oudtijds werd 0. door de
Lijflanders als een heilig eiland vereerd ; het kwam
met geheel Lijfland in de macht der Duitsche ridders, werd later door tsaar lwan veroverd, kwam
1583 aan Denemarken, dat het aan Zweden afstond,
en eerst in 1721 keerde 0. aan Rusland terug.
Oest, Iimburgsch dorp. Zie OOST.
Oesterbe, Osteroe, een der Faroer, is 4 vierk.
mijlen groot, met 2100 zielen bevolkt, en heeft eene
goede haven (Kongshavn).
Oesterreich, Osterretich, duitsche naamsvorm
voor Oostenrijk.
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00StreiCh, Ostreich, zooveel als Oostenrijk.

genomen in den Anglo-Saksischen Codex, die later
uitgevaardigd werd door Alfred den Groote.
Offenbach, fabriekstad in 't groothertogdom
Hessen-Darmstadt, aan den Main, 5 kwartier gaans
bezuidoosten Frankfort; 17,700 inw.; een paleis.
Offenbach (Jacques), fransch componist, geb.
17 Juni 1819 te Keulen, ontving zijne opleiding aan
het conservatoire to Parijs, werd 1847 muziekdirecteur aan het Theatre francais, en 1855 directear van het Theatre des Bouffes Parisiennes. Als
vruchtbaar on vernuftig componist heeft hij zich
bekend gemaakt door eene reeks van zoogenaamde
Bouffonneries musiea/es,waaronder de klucht-operaas
1) Orphee aux enters, 2) la Belle Helene, 3) in
Duchesse de Gerolstein.
Offenburg, 1) stad in Baden, in den Middelrijnkreis, aan den ingang van het Kintzig-dal, ruim
8 mijlen bezuiden Carlsruhe ; 4500 inw.; was voorheen cone vrije rijksstad, en stood als zoodanig in
den laatsten tijd tot 1805 onder protectoraat van
Oostenrijk. In 1853 werd bier een gedenkteeken
opgericht ter eere van Francis Drake. — 2) stadje
in Zevenbergen, stoel Weissenburg; in de nabijheid goud-, silver- en antimonium-mijnen.
Officio (Heilig). Zie INQUISITIE.
Offingawier, dorpje in Friesland, een half
uur gaans beoosten Sneak ; 90 inw.
Offra, of Klein-Ardra, landschap in UpperGuinea, aan de oostkust ; de nederl. 0. I. Compagnie
had bier voorheen cone factorie, doch hun koopman
werd in 't laatst der 17e eeuw door het yolk van
Popo vermoord.
Ofterdingen (Heinrich von), duitsch dichter
uit de 13e en 14e eeuw, leefde aan het hof van Oostenrijk's aartshertog Leopold VII ; hij nam deal aan
den dichterswedstrijd op den Wartburg, en was daar
de mededinger van Wolfram van Eschenbach.
Og, koning van Bann, een Amoriet van rensachtigen lichaamsbouw, werd door de Israelieten
onder aanvoering van Moses aangevallen ; hij on zijn
gansche yolk werd uitgeroeid, en zijn land werd
toegedeeld aan den stam Manasse. In het 0. T. is
Og vermeld Num. 21 : 33 ; 32 : 33 ; Dent. 1: 4 ; 3 :
1-13; 4: 47; 29: 7; 31: 4; Jozua 2:10; 9: 10;
12: 4; 13: 30, 31; I Kon. 4: 19; Neh. 9: 22;
Ps. 135; 11; 136:20.
Ogdensburg, stad met rivierhaven in den
n.-amerik. staat New-York, aan de uitwatering van
den Oswegatchie in de Lanrentius-rivier, 34 mijlen
ten N. N. W. van Albany; 7500 inw.
Ogeechee, of Okeechee, rivier in den n.-amerik.
staat Georgia, ontspringt 3 uren gaans benoordw.
Greensborongh, outlast zich 4 uren g. benoordoosten
Savannah in den Ossabaw-sond, na eenen loop van
40 mijlen, waarvan 8 mijlen bevaarbaar zijn.
Oger (of Ogler) de Deen, eigenlijk genaamd
Autcair, ook vial Hogier gespeld, een frankisch markgraaf ten tijde van Karel den Groote, worth, in de
ridderromans geroemd als een van diens dapperste
helden ; hij streed met grooten ijver voor het Christendom, en ging eindelijk in een klooster to Meaux,
waar hij in de tweede helft der 9e eeuw stied. Naar
hem beet in het fransche kaartspel de Schoppenboer.
Ogham, lab. Ogmius, eene gallische godheid,
werd door de onden genoemd Gallische Hercules,
en heeft veel overeenkomst met den Hermes der
Grieken. Hij wordt afgebeeld als een end man met
een kcal !mold, gewapend met bong en pijlkoker,
vele menschen tot zich trekkende met draden van
amber en van goud ; hij schijnt bet zinnebeeld to
zijn van de kracht der welsprekendheid.
Ogham-

CEstrymnicus sinus, thans de Golf van
Gascogne.

CEstrymnides insu1 e thans de Sorlingen.
,

(Eta, eene zich aan de noordgrens van Griekenland uitstrekkende, Livadie van Thessalia scheidende
bergketen, droeg reeds in de oudheid den naam CE.
Volgens de fabel stierf Hercules op de (E. vrijwillig
den vuurdood.
Oetinger, Otinger (Friedrich Christoph),
duitsch theosoof, bijgenaatnd de Magus nit het Zuiden, geb. 26 Mei 1702 te Goppingen, eerst geestelijke op verschillende plaatsen, sedert 1765 prelaat
en geestelijk raadsheer in het klooster Murhard,
gest. 10 Febr. 1782. Seimmtliche Werke (Stuttgart
1852 en v.).
Oetmarsse, (Hide naam van Ootmarssum.
Oetringen,of Oe tern, fransch Outr ange, duitsch
Utringen, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
derdhalf uur gaans beoosten Luxemburg.
Oettingen, Ottingen, stad in Beieren, aan de
Wernitz, 7 a 8 mijlen bezuidw. Neurenberg ; 3300
inw.; bij 0. nederlaag der Engelschen door de Franschen in 1743. — Het was een der hoofdplaatsen
van het in 1806 gemediatiseerde rtjksgraafschap 0.
in den voormaligen zwabischen kreis, welk graafschap 15 a 16 vierk. mijlen groot was, en gedeeltelijk tot Beieren, gedeeltelbk tot Wurtemberg behoorde ; het had twee hoofdplaatsen, nl. 0. (zie boven) en Nerisheim in den wurtemb. Jaxtkreis.
Oever (den), noord-hollandsch dorp op het
eiland Wieringen ; 400 inw.; in 't begin der 19e
eeuw nog seer welvarend, thans in verval.
A
Oewal. Zie -LAUNISCHE
HOOGTEN.
Oexmelin, CExmelin (Alexander Olivier),
vlaamsch reiziger, werd 1666 naar bet Schildpaddeneiland gebracht, en daar verkocht voor 30 kronen.
Van 1669 tot 1674 werkte hij als Flibustier, en
keerde toen op een hollandsch schip naar Europa
terug. Hij deed nog drie reizen naar Amerika, en
was bij de verovering van Cartagena 1679. Hij heeft
geschreven eene Histoire des aventuriers qui se sont
signales dans les Indes, avec la vie, les moeurs et les
coutumes des boucaniers (Parijs 1686; Trevoux 1775).
Of
Zie OPH
0 Falu, hong. uaam van Altendorf.
Ofanto, de oude Aufidus, rivier in Neder-ltalie,
ontspringt in de napolit. prov. Principato citeriore,
en outlast zich na 18 mijlen loop in de Adriatische
Zee, tusschen Barletta en het meer van Salpi.
O'Farrell (don Gonzalo); spaansch generaal,
geb. 1753 te Havana, onder Josef Bonaparte minister van oorlog, vluchtte nit dien hoofde 1814 naar
Frankrijk, en gaf daar met zijnen vriend Azanza
eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der
spaansche omwenteling, getiteld Mentoire de Don
Miguel Azanza et de Don Gonzalo O'Earrill et expose
des faits qui justifient lour conduile politique depitis
mars 1808 jusqu'en avril 1814. Hij stierf te Parijs
9 Juli 1831.
Ofels. Zie OEFELS.
Ofen en Alt-Ofen. Zie I3UDA.
—

Ofeni. Zie AFENI.
Offa, koning van Mercia (het grootste koninkrijk der Heptarchie), regeerde van 757 tot 796, liet
koning Ethelbert ow het Leven brengen, lijfde teen
diens rijk Est-Anglia bij het zijne in, en begat zich
daarna naar Home, om den pans vergillenie voor een
en ander te vragen. Na de absolulie bekomen te
hebben, keerde hij terng; hij liet al de van liracht
zijnde wetten verza. ['mien ; se zijn meerendeels op-

Ogia insula
schrift heet het schrift der oude Iren, voordat zij

het romeinsche alphabet leerden kennen door de
invoering van het Christendom.
Ogia insula, eilandje in den Atlantischen
Oceaan ; thans het eiland Dieu of D'Yeu.
Ogier. Zie 0-GER.
Ogilby, of Ogilvy (J.), schotsch schrijver, geb.
te Edinburg 1600, gest. te Londen 1676, was achtereenvolgend dansmeester, tooneel-directeur te
letterkundige, boekdrukker, ingenieur, cosmograaf en geograaf des konings. Door den lerschen
opstand van 1641 geruineerd, werd hij 1661 belast
met de regeling van het dichtkundige gedeelte der
feesten bij gelegenheid van de kroning van Karel II.
Andermaal trof hem het noodlot, doordien zijn hods,
met alles wat hij bezat, eene proof der vlammen
werd in den grooten brand, die Londen teisterde
1666 ; doch ook ditmaal kwam hij door moed en
werkijver zijn ongeluk te boven.
Oginsky, eene litansehe adellijke familie, bekend uit den door den intocht van Karel XII in Polen ontstanen strijd tegen de familie Sapieha. Uit
het geslacht 0. verdienen inzonderheid melding:
0. (Michael Casimir, graaf), geb. 1731 te Warschau,
werd door den deenschen ambassadeur Osten voorgesteld aan keizerin Catharina 1I van Rusland, met
de berekening, dat zij NNaarschijnlijk op den welgemaakten graaf 0. verliefd worden zou, waardoor
men hoopte een einde te zullen maker aan hare
genegenheid voor Poniatowski (1763). Werkelijk
werd 0. de begunstigde van de wulpsche keizerin ;
doch dit bracht geencrlei verandering teweeg in hare
planner, en Poniatowski werd tot honing verheven,
terwijI 0. benoemd werd tot groot-hetman van
Litauen, en het leven leidde van eenen worst op het
kasteel van Slonim, zijne residentie. In 1771 echter
stelde hij zich aan het hoofd van eene confederatie
ten behoeve van Polen tegen Rusland, versloeg de
Russen bij Janoff, en ontweldigde hun Minsk ; doch
door verraad werd hij overrompeld te Stolowice,
waar hem de totale nederlaag toegebracht werd,
zoodat hij zich genoodzaakt zag te vluchten (1771)
naar Koningsbergen, en van daar naar Dantzig. In
1776 geamnestierd, keerde 0. mar Polen terug, en
liet op eigen kosten het naar hem genoemde kanaal
(bet Oginskische kanaal) graven, dat 12 uren gaans
lang is, en door middel van Prypec en Niemen de
Oostzee met de Zwarte Zee in gemeenschap stelt.
Hij was omstreeks 70 jaren oud toen hij op zijn
kasteel te Slonim stierf. 0. (Michael Cleophas),
neef van den vorige, geb. 25 Sept. 1765, opperschatmeester van Litauen, nam onder Kosciuszko
deel aan den Poolschen vrijheidsoorlog, werd 1802
geamnestieerd, 1810 senator en lid van den Geheimen Raad in Rusiand, hield echter sedert 1815 verblijf te Florence, waar hij 1831 stierf. Als componist
heeft hij inzonderheid naam gemaakt met zijne
Polonaises; doch van meer degelijk gewicht zijn
zijne Mt,moires ser la Pologne et les Polonais depuis
1788-1815 (2 din. Parijs 1826).
Oglethorpe (James), geb. Dec. 1688 te Godalming in het engelsche graafschap Surrey, gest.
30 Juni 1785 op Cranham-Hall in het engelsche
graafschap Essex, is bekend als stichter van de engelsche kolonie Georgia in Noord-Amerika.
Oglio, de ()limns der ouden, rivier in Lombardije, ontspringt in de Rhetische Alpen, op den MonteGavia, doorstroomt het Iseo-meer, neemt de Melia
en den Chiese in zich op, en ontlast zich niet ver
van Borgoforte (tusschen de Adda en den Mincio) in
de Po, na een loop van 24 mijlen.

Ohola en Oholiba
Ogmius, gallische god. Zie
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OGHAM.

Ognate, spaansche stad, in Guipuzcoa, 11 uren

gaans bezuidw. San Sebastiano; 4500 inw.
Ogulin, marktvlek met 3000 inw. aan de Dobra in de Oostenrijksche Militaire Grenzen; is de
hoofdplaats van het regeeringsdistrict 0. (46 vierk.
mijlen met 61,000 zielen).
Ogyges, volgens de legende een zoon van Neptunus, is de oudste toning van Attica en Beotie; hij
regeerde gedurende 37 jaren in de 19e eeuw v. Chr.,
en stichtte de stad Eleusis. Onder zijne regeering
ontmoeten wij hetzelfde verhaal, dat wij in den Bijbel aantreffen met Noach tot hoofdpersoon. Door
den Ogygischen vloed werd geheel Griekenland onder
water gezet en verwoest; de gansche bevolking kwam
daarbij om het leven, behalve 0., die met zijn gezin
gespaard bleef. Men plaatst den watervloed van 0.
ongeveer derdhalve eeuw voor den Deucalischen vloed.
Ogygia, 1) een fabelachtig land, waar Calypso
regeerde, wordt veelal gehouden voor een of ander
eiland nabij de kusten van Italie. — 2) het land
waar Ogyges geregeerd heeft, en dat later de namen
untying van Attica en Beotie.
Ohad, kleinzoon van Jacob, was een der zonen
van Simeon ; Gen. 46: 10; Exod. 6: 14.
Ohe, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaan's bezuidw. Roernionde ; 400 inw.
Ohel, afstarnmeling van David ; I Chron. 3 : '20.
Ohio, groote rivier in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, ontstaat bij Pittsburg in Pennsylvanie nit de vereeniging van den Alleghany en de
Monongahela, loopt tusschen de staten Ohio, Indiana
en Illinois, Pennsylvanie, Virginie en Kentucky, doet
de steden Cincinnati en Louisville aan, en ontlast
zich na eenen loop van omstreeks 200 mijlen in den
Mississippi. De voornaamste rivieren, die zich in den
N. ontlasten, zijn : de Tennessee, de Cumberland, de
Kentucky, enz. De 0. is een der groote waterwegen
van Amerika: de Mississippi staat door den 0. in
gemeenschap met de groote meren van Canada en
met den Atlantischen Oceaan.
Ohio, een der Vereenigde Staten van NoordAmerika, is 1880 vierk. mijlen groot, bevolkt met
circa derdhalf millioen bewoners, waarvan het derde
gedeelte nit Duitschers bestaat; de hoofdstad is Columbus, doch de grootste en voornaamste stad van
0. is Cincinnati; under de inrichtingen voor hooger
onderwijs ontmoeten wij de Ohio-universiteit te
Athens, de Miami-universiteit te Oxford, en de Wesleyaansche universiteit te Delaware. Menigvuldig zijn
de oudheden, die in 0. worden aangetroffen, en die
alien getuigen aan het bestaan van een yolk, dat
thans geheel uitgestorven is. Reeds sedert 1634 is
0. bekend, doch eerst in 1763 werd er aan gedacht
0. te coloniseeren aanvankelijk behoorde het tot
Virginia, maakte later deel uit van bet Noordwestgebied, en werd 1802 als onafhankelijke staat in de
Unie opgenomen. Grenzen van 0.: 't meer Erie en de
staat Michigan ten N., de staten Pennsylvanie en
Virginia ten 0., Kentucky ten Z., en Indiana ten W.
Ohlau, stad met circa 7000 inw. in pruisisch
Silezie, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Breslau, aan
de zich in de Oder ontlastende rivier 0., die 11
lang is.
Ohlenschlaiger. Zie -EHLENSCIILAGER.
Ohod, een berg niet ver bewesten Medina, waar
aan Mahomed door die van Mekka eene nederlaag
toegebracht werd in 625 (het 3e jaar der Hedzjra).
Ohola en Oholiba, twee zusters, vermaarde
lichtekooien ; de profeet Ezechiel (kap. 23) past
die namen toe op de steden Samaria en Jertualem .
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Ohrdruf

Olaf

Ohrdruf, stad iii Saksen-Gotha, aan de zich
in de Elve ontlastende Ohm,. ligt vierdhalf uurgaans
bezuidoosten Gotha, heeft 5000 inw., en vomit met
zes omliggettde dorpen het graafschap Obergleichen.
De kerk te 0. is in 724 gesticht door den heiligen
Bonifacius.

Ojibways, of Odzjibweez, een Indianenstam ;
zooveel als Chippaways.
Ojoigjoe —Karta, zooveel als Djokdjokarta.
Ojos — de — Guadiana. Zie GUADIANA.
Oka, 1) rivier in europ. Rusland, ontspringt in
het gouvt. Orel, 8 mijlen bezuidw. de stad Orel, besproeit de gouvernementen Toela, Kaloega, Rjazan,
Tambow, Wladimir, Nisjnei-Nowgorod, en valt bij
Nisjnei-Nowgorod in de Wolga, na een loop van 180
mijlen, waarin zij o.a. opneemt de Moskwa, de Kliasma,
enz. — 2) rivier in aziat. Rusland, gouvt Irkoetsk
(in Siberie), outlast zich bij Bratskoi in de Angara,
na 90 mijlen loop.
Okaw, rivier en stad. Zie KASKASKIA.
Okdorp, en Okerdorpe, oude namen van 't
noord-hollandsche dorp Osdorp.
Okhotsk, of Ochotsk, havenplaats in aziat.
Rusland, aan de Zee van 0., die, aan de oostzijde

Ohringen. Zie „EHRINGEN.
Ohsene, oude uaam van Oss.
Ohsson (Constantijn, baron d'), geb. omstr.
1780 te Constantinopel, zoon van Mouradgea d'O.,
zweedsch diplomaat, Iverd 1828 tot den adelstand
verheven met den titel van baron, en 1834 naar
Berlijn verplaatst, waar hij tot 1850 bleef. Van zijne
werken over aziatiSche geschiedenis verdierit inzonderheid melding de Histoire des Mongols (nieuwe
druk 4 dln. Amsterdam 1834-35).
Oignon, rivier in Frankrijk, ontspringt in het
dept. Haute-Saone, scheidt (lit van de deppt. Doubs
en Jura, en valt beneden Poutarlier in de Saone, na
circa 20 mijlen loop.
Oigours, of Ugriers, een yolk (zie JecRieas);
de 0. waren in de middeleeuwen berncht om hnnne
wreedheid: waarschijillijk is het woord Ogre (menschen-eter), dat zulk eerie groote rol speelt in de
toover-vertellingen, afgeleid van hunnen naam.
Oijen, 1) dorp in Noord-Braband, 1 our gaans
benoorden Oss; 750 inw.; voorheen een kasteel
(Kasteel van 0.), een half nur gaans bezuidoosten het
dorp, hetwelk uitmantende diensten bewees als wijkpleats bij den watervloed van Jan. 1820. — Een ander Kasteel \Tau 0. in Noord-Braband was het Slotte-Gansoijen. -- 2) dorp in Gelderland ; zie 00Y.

Oil (longue (1'). Zie LANGUEDOC.
Oirlo, of Oirle, dorp in nederl. Limburg, 6 uren
pans noordelijk bewesten Roermonde.
Oirsbeek, (toy in nederl. Limburg, 1 our g.
ten Z. Z. O. van Sittard ; 600 inw.
Oirsehot, Nick in Noord-Braband, 4 liven gaans
bezuiden 's-Ilertogenbosch ; 2000 inw.; bij 0., te
Best, werd de heilige Odulphus geboren; 1388 werd
O. door de Gelderschen platgebrand ; 1542 onderging het 'tzeilde lot door Maarten van Rossem ;
1673 teed het reel van de Fransehen.
Oise, de mule (Esis, of Isara, rivier in Frankrijk,
ontspringt • in de Ardennen, bezuidw. de belgische
stad Chirnay, besproeit Guise, La Fere, Compiegne
n Pontoise, neeint Glen Th6rain en de Aisne in zich
op, ell outlast zich bij Contlans-Ste.-Ilonorine in de
Seine, via 25 mijlen loop. De O. geeft haven imam
aan twee departementen' van Frankrijk: voor het
eerie, zie SEENE-Oise; het andere, departement 0.
in het noorden van Frankrijk, gevormd nit Ile-deVrance en Picardie, worth begrensd door de volgende deppt.: Somme ten N., Aisne ten 0., SeineMarn e en Seine-Oise ten Z., Eure en Seine-Inferierire ten %V.; het is hijna 106 vierk. mijlen [,root,
bevolkt met circa 402,000
ingedeeld in vier
arrondissementen
Ciermont-en-Senlis,
Senlis, Compiegne), to heeft tot hoofdpl. Beauvais.
OisterWijk, .1) cult !ter vier kwartieren, waarin
de Meierij van 's-Ilertoeenhosch vroeger ingedeeld
2) het vlek O.
t aati de Lei, 5 uren gaans
i.en Z. Z. kV. von
en anderhalf cur heiroordooqen Tilburg; 17(10 iow.; werd 1388 platgebrand
don hertog 1512 door Maarten van
ttossetn; 1585 ',yen! het lwrkgehouw door de soldaieu iri brand eestoken ; 1728 w, -.)rd liet hide van den
zuefornieerden predikant door do Boorosch-lothoekeit beseinuligd, hotgeen eel) streirg plakaPi rcri
fCit gevoiee had ;
\h art 1810
:eedeolteltik veruiehl door eon ovaren !trend.

door Kamtschatka en de Koerielen begrensd, eerie
golf is van den GroOten Oceaan, en door de Mamia
en La-Peyrouse-straat in gemeenschap staat met de
Japansche Zee. De bevolking van 0. bedraagt nauwlijks 500 zielen ; desniettemin is het de stapelplaats
der Russisch-Amerikaansche Compagnie (voor den
pelterijhandel), en de hoofdplaats van het district
0. (het kustdistrict van Oost-Siberie), dat zich
langs de westkust der Zee van 0. uitstrekt, in zijne
gansche lengte doorloopen wordt door de Stanovoibergen, terwijl de voornaamste der kleine rivieren
die deze woeste, onherbergzatne landstreek besproeien, de Okhota is.
Okinawa, japansche naam van het voornaamste
eiland der Lieeoe-Kieeoe-groep.
Okkeweer, voormalig dorp in 't noordoostgedeelte der prov. Groningen, bewesten de Ee en
de Tjamnie, werd 1277 door den Dollart verzwolgen.
Oktai, in China bekend bij den naam Tai-tsong,
groot-than der Mongoolsche Tartaren, derde zoon
van Gengis-khan, volgde dezen op in 1227, veroverde Noord-China en Armenie, maakte zich meester van Moskon, Polen, Hongarije, en vervulde de
Christenwereld met schrik. Zijn dood (1241) stuitte
het verder-voorwaartsdringen der Mongolen, wier
woestheid en rnwe zeden onder de regeering van 0.
iet of wat waren getemperd door het wijs beleid
van 0.'s minister Je-lin-tsjoe-tsai.
Olaf, of Olof, ook Olaus geschreven, naam van
acht koningen, nl. 5 van Noorwegen, 2 van Denemarten en 1 van Zweden. Zie de volgende artikels.
Olaf, koning van Zweden, geb. 984, gest. 1026,
was de eerste vorst van dat land, die den titel van
toning aannam, en ook de eerste, die het Christendom otnhelsde: in 1008 liet hij zich doopen door
den engelschen monnik Siegfried. 14 oorloogde
zeer onvoorspoedig tegen Noorwegen, dat hem verseheidene provincien ontweldigde.
Olaf, koningen van Denemarken, nl.: 0. I, regeerde eigenlijk sleeks over Jutland, en sneuvelde
814 in een gevecht tegen de Franker). — 0. II,
derde zoon van Sven II, en opvolger van zijnen broeder 1inut IV (Canut IV), regeerde van 1086 tot
1095. Onder zijne regeering werd het land geteisterd door een verschrikkelijken liongersnood.
Olaf, koningen van Noorwegen, nl.: 0. I, zoon
an Trygvc, was 19 jaren oud toen zijn vader vermoord \yen] (974). flij mire de wijk. naar \Vladimir
den Groote, die hem gastvrij ontving, en deed vervolgens grout° reizen. Na velerlei lotgevallen doorleekl te helben, verseheen hij weder in Noorwegen,
op het oogenhlik toen flak() door eerie ornwenteling
• gestooten, en trad zeif als ho.
van den El'OOD veil

Olaf Magnus
ning op (994). Door 0. I werd het Christendom ingevoerd in Noorwegen en in IJsland (996), als ook
in Groenland (1000). Te Swolde werd hij versiagen
door de koningen van Zweden en Denemarken (de
bondgenooten van Hako's zonen), en stortte zich nit
wanhoop in zee (1000). Zijn rijk werd door de
overwinnaars gedeeld. 0. II, bijgenaamd de
Dikke, ook wel de Heilige, zag zich zijn erfland betwisten door Canut den Groote, en kon zich eerst
in 1017 en 1018 als koning later inhuldigen ; hij
vestigde zijne residentie te Drontheim (1019), was
met alle kracht werkzaarn ter uitbreiding van het
Christendom, doch maakte zich bij zijn yolk zoo
impopulair, dat noch de onderwerping van Groenland (1023), noch die der Schaaps-eilanden (Fareer)
in 1026, noch die van IJsland (1029) in staat was

te verhoeden, dat hij door de kuiperijen en door
het wapengeweld van Canut den Groote zijnen troon
verloor (1029-1030). Gewapenderhand trachtte
hij dien te heroveren (1032), doch werd overwonnen en gedood to Stiklestad door de bevolking van
Drontheim. Bij zijnen dood werd Noorwegen toegedeeld aan Sven II, een natuurlijken zoon van Canut.
Het duurde echter niet Lang of de Noorwegers begonnen den door hen vermoorden koning als een
heilige te vereeren, en zij kroonden zijnen zoon
Magnus I (1036). — 0. III, bijgenaamd de \Treedzame, regeerde met zijnen broeder Magnus II van
1066 tot 1068, en vervolgens alleen tot 1087. flij
verzuitnde filets om in vrede te blijven met zijne
naburen, begunstigde koophandel en kunst, bevorderde de weelde, stichtte de steden Bergen, Stavanger, enz., stond aan de Engelschen eene geheele wijk
van Bergen af, verleende aan de geestelijkheid een
vast inkornen, en regelde de godsdienstige genootschappen ter uitbreiding van beschaving. 0. IV,
zoon van Magnus III, regeerde met zijne 2 broeders
Sigurd en Eystein van 1103 tot 1116. — 0. V,
geb. 1370, zoon van Hako VIII, en van moederszijde
kleinzoon van Waldemar, volgde zijn grootvader op
den troon van Denemarken (1376), en zijnen vader
op den troon van Noorwegen (1380), terwijl hij
tevens aanspraak maakte op den troon van Zweden.
Na zijnen dood (1387) werden de drie rijken onder
een schepter gebracht door zijne moeder, de vermaarde Margareta van Waldemar.
Olaf Magnus. Zie MAGNUS (0.)
Olafsen (Magnus), een geleerd ijslandsch predikant, geb. 1573, gest. 1636, heeft de Edda in 't
Latijn overgezet. 0. (Stephanus), ijslandsch
predikant, gest. 1688, heeft een latijnsche vertaling
geleverd van de Edda van Snorro Sturleson ; hij leverde ook eene editie der Voluspa (philosophic
antiquissima Norwago-Danica), IJslandsch en Latijn
(Kopenhagen 1665 in 4 0 ). — 0. (Eggert), natuurkundige en reiziger, geb. 1721, gest. 1768 in IJsland,
deed op last van de Akademie van wetenschappen
te Kopenhagen eene wetenschappelijke reis door
IJsland, en was daar later ondergrootbaljuw van het
Zuiden en Oosten. Hij heeft verscheidene werken geschreven, o. a. in bet Deensch eene kReis door IJsland" (2 dln. Sorge 1772), door Gauthier de La Peyronie in het Fransch vertaald dln. Parijs 1802).
Olahus (Nicolaas), hongaarsch prelaat, geb.
1493 te Herrnanstadt, gest. 1562 te Presburg, was
de vertrouwde raadsman tier weduwe van Lodewijk
II, nl. Margareta, landvoogdes der Nederlanden ; later Ferdinand's kanselier, bisschop van Zagrab,
aartsbisschop van Gran aan den Donau, bewerkte
dat de Jezuieten in 't bezit kwamen van him vermaarde collegie van Tyrnau (1560), en kroonde
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Maximiliaan II te Presburg. Men heeft o. a. van hem,
in 't Latijn, eene 'Geschiedenis van Attila" (1538).
Oland. Zie OELAND.
Olarso, stad in Hispania, bij de Vasconen, aan
den voet der Pyreneen, is thans het dorp Oyarzo,
nabij Irun en Fuenterabia.
(Maus. Zie OLAF.
Olavides, spaansch staatsman, geb. 1725 te
Lima in Peru, reeds jong naar Madrid gekomen,
kwam met Aranda naar Frankrijk, werd door Karel
III benoemd tot intendant van Sevilla, en maakte

zich zeer verdienstelijk door de colonisatie van de
Sierra-Morena. IIij had echter het ongeluk er geen
geheim van te maken, dat hij de leerstellingen der
fransche philosofen niet diep verfoeide, en werd dus
door de Inquisitie in hechtenis genornen en wegens
ketterij tot acht jaren opsluitino . in een klooster
'
veroordeeld (1778). Het gelukte hem
1780 to ontsnappen. In de laatste dagen zijns levens zwoer hij
zijne dwalingen af, schreef zelfs een morn boekje,
getiteld : De zegepraal van het Evangelie", bekwam
vergunning om naar Spanje terug te keeren, en stierf
1803 in Andaluzie.
Olbernhau, vlek in 't saksische district Zwickau, 9 uren gaans bezuidoosten Chemnitz; 3000 inw.
Olbers (Heinr. Wilhelm Matth.), duitsch gences- en sterrenkundige, geb. 11 Oct. 1758 te Arbergen in 't hertogdom Bremen, gest. 2 Maart 1840 als
geneesheer to Bremen, waar hem 1850 een marmeren standeeld opgericlit is. Ms sterrenkundige werd
hij vooral beroetnd door het ontdekken van de planeten Pallas (1802) en Vesta (1807), en vele kometen.

Olbersdorf, 1) stad in oostenrijksch Silezie,
aan de Oppa, 9 uren gaans benoordw. Troppau; 2400
inw. — 2) fabriekdorp in 't saksische district Bautzen ; 2800 inw.
Olbia, verscheidene steden der oudheid, o. a.:
I) ook onder de natnen Borystenis en Miletopolis
bekend, thans of Kudak of Otsjakoff, stad in europeesch Scythie, aan den Borysthenes, nabij de vereeniging van die rtvier met den Hypanis, was eene
kolonie van Miletus, en werd door koophandel zeer
bloeiend in de 5e en 4e eeuw v. Chr. — 2) stad in
Pamphylie, ter zuidwestkust ; no Satalieh. — 3) stad
in Sardinie, aan het noordeinde der oostkust ; thans
Terra-Nuova. — 4) in Narbonnensis 2a; thans Eoube.
Olborch, of Olburch, ook wel Olbrug, oude
namen van Elburg.

Oldambt, voormalig landschap in de nederl.
prov. Groningen, begrensd ten N. door den Dollart
en de Eems, ten 0. door Oost-Friesland en Westerwolde (met de Aa grootendeels tot grenslijn), ten
Z. door Drenthe, en ten W. door Fivelgo en het Goorecht, werd ingedeeld in het Klei-0. (thans het
Kleine 0., waarin de dorpen Termunten, Wagonborgen on Woldendorp) en het Wold-0. (thans het
Groote 0., waarin de dorpen Beerster-hamrik, Beerta,
Eekste,Finsterwolde, Meeden, Midwolde, Midwolderhamrik, Nieuwe-Pekela, Noordbroek, Oostwolde,
Scheemda, Scheemder-hamrik, Veendam, Westerlee,
Wildervank, Winschoten, Zuidbroek).
Oldcastle (sir John), later baron Cobham, een
voornaam krijgsman onder Hendrik IV en Hendrik

V van Engeland, werd, toen hij openlijk partij trok
voor de Wieleffleten en Lollarden, veroordeeld tot
den brandstapel. Hij redde zich door de vlucht, en
trachtte nu in 't prinsdom Wallis een leger op de
been to brengen, om voor de belangen van zijn geloof to strijden ; buiten de wet verklaard, werd hij
eindelijk gevangen gekomen, en 14 Dec. 1417 op
gruwzame wijze to Londen ter dood gebracht. Van
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de galg of deed hij de voorspelling, dat hij op den
derden dag we-der zou opstaan nit de dooden : vandaar dat in de engelsche tooneelstukken, zoo fang
Engeland roomsch-katholiek was, de Karakterlooze
genoemd werd 'sir John Oldcastle"; toen echter het
Protestantismus in Engeland ingevoerd was, werd 0.
als een martelaar beschouwd en vereerd, waarom
Shakespeare den Karakterlooze bestempelde met
den nano van ', sir John Falstaff".
Oldeberkoop, of Oudeberkoop, dorp in Friesland, 4 uren gaans bezuidoost. Heerenveen ; 190 inw.
Oldebert ('t). gron. dorp. Lie TOLDEBERT.
Oldeboorn, of Oudeboorn, eertijds Boornga,
3 uren gaans benoord. Heerenveen, is een der oudste
en aanzienlijkste dorpen van Friesland ; 1800 inw.
Oldebroek, of Oldenbroek, ook wel Hollanderbroek, dorp in Gelderland, een half uur pans
beoosten Elburg, aan den straatweg van Arnersfoort
op Zwolle; 480 inw.; dit dorp had zijn ontstaan te
danken aan de vestiging alhier van eenige Hollanders, die door den verschrikkelijken zeevloed van
1170 al wat zij bezateri verloren hadden ; in 1516
werden te 0. eenige huizen en schuren platgebrand
door die van Kampen; 16 Aug. 1629 werd de kerk
van 0. eene prooi der vlammen, in brand gestokeri
door de Croaten van graaf Van den Berg ; vreeselijk
werd 0. door watervloed geteisterd 3 Fehr. 1825.
Oldeholtpade, oudtijds Holdeholerpal, dorp
in Friesland, derdhalf uur gaans ten Z. Z. 0. van
Heerenveen ; 440 inw.
Oldeholtwolde, dorpje in Friesland, 2 uren
gaans zuidelijk beoosten Heerenveen, aan den straatweg van Heerenveen naar Wolvega ; 80 inw.
Oldehove, 1) 0., of Oldehoof, voormalig dorp
in Friesland, dagteekende vermoedelijk van 't jaar
800, en werd 1435 binnen de muren der stad Leeuwarden getrokken. — 2) 0., of Oldenhove, dorp in
de prov. Groningen, vierdhalf uur gaans benoordw.
Groningen, vormt met omliggende gehuchten een
der grootste kerspelen van Groningen.
Oldehuw, oude naarri van het friesche dorp
Ouvvster-Haule.
Oldekerk, voormalig dorp (thans het gehucht
Westerzand), prov. Groningen,3 uren gaans bewesten
Groningen, en 20 minuten g. bewesten Niekerk.
Oldeklooster, 1) gehucht in Groningen ; zie
FELDWERD.
2) gehucht in Friesland, 1 uur gaans
oostelijk benoorden Bolsward: vroeger stond lifer de
1191 gestichte abdij Oldeklooster, die tot 1233
Bloemkamp genoemd placht te worden. In tie twisten
der Schieringers en Vetkoopers speelde deze alidij
0. eene groote rol. In de kerk van 0. werd 1345
begraven Willem IV, graaf van Holland, gesneuveld
in eenen veldslag bij Stavoren ; (loch Albrecht van
Beieren liet 1396 het lijk opgraven, en naar Holland
vervoeren. In 1535 (30 Maart) werd het 0. overrompeld en bernachtigd door de Wederdoopers, die
er echter spoedig door George Schenck, stadliouder
van Friesland, belegerd en tot de overgaaf genoodzaakt werden : 24 hunner liet hij ophangen, 15 werden onthoofd, en al de vrouwen en meisjes, die zich
onder de Wederdoopers bevonden, werden naar Leeuwarden vervoerd, wanr ze deels achter het Blokhuis,
deels in het Hempenser-meer verdronken werden.
In den tijd der lierkhervorining werd het 0. nagenoeg geheel verwoest (19 Oct. 1572, op denzelfden
dag ale Lidlum en Monnikebajurn).
Oldelanier, of Oldeleaner, dorp in Friesland,
derdhalf uur gaans bezuiden Ileerenveen; 270 inw.
Oldemarkt, dorp in Overijsel, 5 uren gaans
benoorden Volletthove; 1100 inw.

Oldenbarneveld (Joan van), nederlandsch
staatsman, geb. 14 Sept. 1547 te Amersfoort, uit
aanzienlijke ouders, vestigde zich, na volbrachte
studien, 1570 als advocaat te 's-Gravenhage, en won
reeds spoedig de gunst en het vertrouwen van prins
Willem I. Na diens dood, bewerkte 0. de verheffing
van prins Maurits, en werd reeds kort daarna tot
lands-advocaat van Holland en West-Friesland benoemd. Door zijne verdraagzaamheid in het godsdienstige haalde0. zich echter de vijandschap der antiremonstrantsche predikanten op den hals (bij geestelijken, van welke richting ook, is verdraagzaamheid
jegens andersdenkenden zelden anders dan een masker; onverdraagzaamheid is steeds liet kenmerk van
iedere kerkelijke partij,die zich sterk voelt of zich sterk
moil waken). Al vat 0. voor bet vaderland en voor
het huis van Oranje verricht heeft, verzekert hem
bij bet nageslacht die lioogachting, die alleen aan de
nagedachtenis van 's lands alleredelste burgers wordt
geschonken. Prins Maurits, krijgsman met hart en
ziel, was uit den aard der zaak eenigszins ontstemd
over bet staatsmansbeleid, waarmede 0. bet Twaalfjarig bestand met Spanje tot wezenlijkheid gebracht
had, zoodat de inblazingen van 0.'s vijanden, alsof
hij naar zelfverheffing streefde ten koste van 'sprinsen macht, ten langenleste zooveel ingang vonden,
dat er bevel werd gegeven 0. in liechtenis te nemen
onder beschuldiging van hoogverraad ; en het is
voorzeker een der betreurenswaardigste bladzijden
in de anders zoo glorierijke geschiedenis van prins
Maurits, dat onder zijn bewind de edele bijna 72jarige grijsaard 0., door de over hem gestelde rechtbank ter dood veroordeeld, 13 Mei 1619 werkelijk
het schavot op het Binnenhof te 's-Ilage moest beklimmen, en door beulshanden onthoofd werd. Zijne
twee zonen, Willem en Reinier, besloten den dood
buns vaders te wreken, en s(needden een komplot
ore prins Maurits te vermoorden hurt misdadig
opzet lekte echter uit, en terwijl Willem zich door
de vlucht moist te redden, ward Reinier gegrepen,
aan den hevoegden rechter overgeleverd en ter (lend
veroordeeld. Zijne weeder verzocht eene andi6ntie
bij den prins, en.smeekte ow gratie voor haren zoon.
Op de aantnerking van prins Maurits, dat hij bet natuurlijker zou hebben gevonden indien zij bet verzoek, dat zij titans kwam doen ten behoeve van haren zoon, tot hem ware %omen richten ten behoeve
van haren echtgenoot, sprak de Cleve vrouw deze
onvergetelijke woorden : »Voor tnijnen zoon kom ik
gratie vragen, o ► dat hij schuldig is; maar voor mijnen man het) ik dat Met kunnen doen, want die was
onschuldigl - Haar verzoek werd afgewezen, en Reinier van 0. onderging de door hem verdiende doodstraf 1623.
Oldenburg, 1) 0., of Stargard, stad met
2700 inw. in Holstein, 12 uren gaans beoosten Kiel ;
in de 9e en 10e eeuw machtig, was de hoofdstad der
heidensche Obrodieten, is titans in verval.— 2) stad
in 't groothertogdom 0., aan de Ilunte, 7 uren
gaans bewesten Bremen ;10,000 inw.; haven. Omstreeks 1155 werd 0. gesticht door graaf Christiaan
I; het werd 1676 verwoest door een feller brand,
en 1737 verfraaid en vergroot door koning Christiaan VI. Gedurende 7 eeuwen (seilert 1155) was
0. de hoofdplaats van een landsehap, dat 1815 wet
eenige yergrooting van grondgebied verheven werd
tot Grootheriogdom 0., beqaande uit h t Lyon de
oost-, west- en znidzijde in 't Ilanoversehe ge6nclaveerde en aan de noordzijde door de zee begrensde eigenlijke Oldenburg en (le in Rijni,ruisen
ge6nclaveerde prinsdommen Lubeck en Birkenfeld,
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Oldensworth
gezamenlijk ruim 114 vierk. mijlen groot, met omstr.
300,000 bewoners. In de oudheid was het eigenlijke
0. bewoond door de Chauken, en maakte later deel
uit van het hertogdom Saksen. Eerst 1155 werd 0.
tot heerlijkheid of graafschap verheven, en 1180
trok de graaf van 0. (even als die van Delmenhorst)
van den val van Hendrik den Leeuw partij om zich
onafhankelijk te maken, zoodat sedert dien tijd 0.
zelfstandig deel uitmaakte van het Heilige Roomsche
Rijk. In 1448 werd de zoon van graaf Diederik, nl.
Christiaan, tot koning van Denemarken gekozen,
waar hij de stichter werd van de nog tegenwoordig
aldaar regeerende dynastie, terwijl Christiaan's jongere broeder Gerhard sedert als graaf van 0. regeerde; toen diens mannelijk oir 1667 uitstierf
kwam 0. aan Denemarken. Bij een tractaat van nulling met de in Rusland regeerende linie nit het geslacht 0. (zie HOLSTEIN) kwamen de graafschappen
0. en Delmenhorst in 1773 aan Busland's keizer,
door wien 0. tot een hertogdom verheven en afgestaan werd aan Frederik-August, prins-bisschop
van Lubeck, die 1785 stierf. Diens zoon en opvolger, Peter Frederik Wilhelm, door gekrenktheid van geestvermogens onbekwaam geworden om
te regeeren, werd 1788 vervangen door zijnen neef
Frederik Lodewijk als rijksbestuurder; deze bekwam
1803 het bisdom Lubeck als erfelijk prinsdom, benevens eenig hanoversch en munstersch grondgebied, trad 1808 toe tot den Rijnbond, hetgeen echter niet belette, dat zijn land 1810 bij Frankrijk ingelijfd werd, waarvan het tot 1813 het Departement
der Monden van de Weser vorinde. In 1813 keerde
de hertog van 0. in zijn gezag terug, ontving 1815
eenige vergrooting van grondgebied (zie boven) benevens den titel van groothertog, die echter eerst
bij zijnen dood (1829) door zijnen zoon en opvolger
Paul Frederik August aangenomen werd. Deze, door
de europeesche woelingen van 1848 gedrongen, gaf
1 Maart 1849 aan 0. eene tamelijk democratische
grondwet, welke intusschen 22 Nov. 1852 werd gewijzigd ; hij stierf 27 Febr. 1853, en werd opgevolgd
door zijnen zoon Peter.
Oldensworth, dorp in Sleeswijk, ligt derdhalf
uur gaans bezuidw. Husum; 1600 inw.; in het
jaar 1713 werd hier een tractaat gesloten tusschen
tsaar Peter den Groote en Frederik IV van Denemarken.
Oldenzaal, of Oldenzeel, oudtijds Aldensele,
lat. Salia Vetus, ook Odesalia, stad in Overijsel,
derdhalf our gaans benoorden Enschede; 4800 inw.;
besto!td als gehucht Salecheine (waar de natie in
Salische wet — ontving) se420 hare grondwet
dert den vroegsten tijd onzer jaartelling; werd in
817 door Lodewijk den Vrome verheven tot hoofdstad van het graafschap Twenthe, werd 1222 vermeld als beste stad van den ganschen omtrek,
wet bevestigd en bemuurd", en was 2 eeuwen later
de voornaamste der kleine overijselsche steden;
5 Nov. 1429 door brand geteisterd ; 1503 en 1509
door den hertog van Gelder ingenomen en geplunderd ; 1517 sloeg 0. (le Gelderschen af, doch viel
kort daarna in handen van oproerige bissckoppelijkutrechtsche soldaten ; tusschen 1525 en 1530 werd
0. van nieuwe vestingwerken voorzien ; viel 1580
in handen der Spanjaarden ; in 1597 aangetast door
prins Maurits, gaf 0. zich 22 Oct. over, en bleef onder het gezag der Staten tot 6 Aug. 1605, toen
Spinola, geen yolk ontziende, de stad op drie punten le gelijk liet bestormen, en 0. in denen nacht
door hem veroverd werd. In 1626 tastte graaf ErnstCasimir van Nassau-Dietz, gouverneur van Fries-
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land, met een leper van 12,000 man 0. aan, en I
Aug. gaf de spaansche bezetting, omstr. 1200 man
sterk, zich bij capitulatie over, waarop 0. op bevel
der Staten ontmanteld werd. Van 1672 tot 1674
was 0. in de macht der Munsterschen.
Oldenzeel, 1) zie OLDENZAAL. - 2) gehucht
in het Goorecht, derdhalf uur gaans oostelijk bezuiden Groningen.
Oldenzijl, dorp in de prov. Groningen, 3 uren
gaans benoordw. Appingedam ; 330 inw.
Oldesloe, stad in Holstein, aan de Trave, 10
uren gaans benoordoosten Hamburg ; 3800 inw.;
saline ; zilte bronnen.
Oldetryne, dorp in Friesland, 3 uren gaans
zuidelijk bewesten Heerenveen ; 270 inw.
Oldham, stad in 't engelsche graafschap Lancaster, derdhalf uur gaans benoordoosten Manchester; 73,000 inw.
Oldkeppel,geldersch dorp.Z EPPEL (Hoog ).
Oldouwer, of Olde-Ouwer, dorp in Friesland,
4 uren gaans ten Z. Z. 0. van Sneek ; 130 inw.; leed
door watervloed Febr. 1825.
Olearius, verlatijnscht van Oehlschlager, naam
van verscheidene duitsche geleerden, o.a.: O.( Adam),
geb. omstr. 1600 te Aschersleben, was secretaris
van het gezantschap, dat Frederik III, hertog van
Holstein-Gottorp, 1633 naar Rusland en Perzie
zond, bracht als zoodanig zes jaren in die landen
door, werd bij zijne terugkoinst benoemd tot raadsbeer, bibliothecaris en hofmathematicus van den
hertog, en stierf 22 Febr. 1671. Men heeft van hem
eene inhoudrijke Neue orientalische Reisebeschreibung
(Sleeswijk 1647 ; dikwijls herdrukt), alsook eene
overzetting van Sadi's .Rozenhor. —0. (Gottfried),
geb. 1604, gest. 1685 als superintendent te Halle,
en diens zoon 0. (Joh.), geb. 1639, gest. 1713 als
prof. der theologie te Leipzig, zijn bekend als uitgevers van de Acta eruditorum.
Olearos, eiland. Zie ANTIPAROS.
Oleg, tweede grootvorst van Moscovie (van 879
tot 913), veroverde in 882 Smolensk en Ljoebitsj,
maakte (885) de Severiers, Radimitsjen, Drewliers,
enz. schatplichtig, kwam met 2000 gewapende
schuiten naar Constantinopel, en noodzaakte keizer
Leo VI tot het teekenen van een tractaat van koophandel, dat geheel in bet voordeel was van Rusland
(911). Door dezen tocht werden de Russen bekend
met de schoone kunsten en met bet Christendom.
Men noemt 0. menigmaal als voogd van Igor I, den
zoon van Rurik. — 0., zoon van Swjatoslaw I, bekwam bij den dood zijns vaders (973) tot zijn aandeel het land der Drewliers; maar hij werd aangevallen door zijnen brooder Jaropolk I, die op hem
de overwinning van Owroetsj bevocht, waarbij 0.
sneuvelde (977). _ 0., zoon van Swjatoslaw (vorst
van \Vladimir) en kleinzoon van Jaroslaw I, werd
op jeugdigen leeftijd van zijne erflanden beroofd
door zijne ooms, die hem gevangen zetteden. Hij
vond echter middel om to ontsnappen, verhief zich
tot vorst van Tmoetarakan ; en met de Polowtsen
vereenigd, versloeg hij in 1078 Swjatoslaw 11, bemachtigde onder Swjatopolk II de steden Tsjernigow, Rjazan, Moerom, enz., sloeg 1096 (doch tevergeefs) het beleg op voor Kiew, en stierf 1124,
na in groote mate deel gehad te hebben aan de binnenlandsche oorlogen van Rusland. Zijne zonen,
Wsewolod en Igor, beiden bijgenaamd Olgowitsj,
zoon van Oleg, zetteden het oorlogen voort, en
vormden eene machtige partij, met welker steun zij
eindelijk het hoogste gezag in handen kregen (1139
—1146).
-
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Oleggio, stad in Piemont, 4 uren gaans benoorden Novara; 7800 inw.; bronnen.
Oleggio
Castello, een dorp met 900 inw. insgelijks in het
Novareesche.
Olekma, rivier in Siberie, gouvt. Jakoetsk,
komt .nit het Stanovvoi-gebergte, loopt noordwaarts,
en valt na omstr. 90 mijlen loop in de Lena.
Olen, stad. Zie AALEN.
Olen, hymnendichter en hoogepriester der oude
Grieken, leefde nog voor Orpheus, en was volgens
sommigen geboortig nit Lycie, volgens anderen uit
Sarmatie. De door 0. vervaardigde hymnen werden
bij plechtige godsdienstige gelegenheden te Delphi
en te Delos gezongen. Naar men wil was O. degene,
die het orakel van Apollo te Delphi vestigde. Hij
wordt ook beschouwd als uitvinder van den hexameter.
Olenus, stad in 't noordwest-gedeelte van
Achaia, aan de Zee van Crissa, tusschen Dimm ten
W. en Patras ten 0., gebouwd door Olenus, den
zoon van Jupiter, was een der twaalf steden van
den Acheischen bond.
Oleron, 1) het oude Uliarus en Olario, eiland
ter westkust van Frankrijk, in de Golf van Biscaya,
voor den mond der Charente, behoort tot bet fransche dept. Beneden-Charente, is 41 vierk. mijl groot,
met 18,000 bewoners, en bevat twee stadjes, nl.
Oleron of ChAteau-d'Oldron en St.-Pierre d'O., benevens het gehucht St.-George d'O. Dit eiland behoorde lang aan de graven van Anjou en aan de
hertogen van Aquitanie, werd aan Frankrijk gebracht door Karel V, vervolgens bemachtigd door
de Engelschen, later heroverd door Karel VII ; dikwijls ver- en heroverd in den tijd der Ligue ; werd
door Lodewijk XIV versterkt. De Coutume d'Oldron,
lang vermaard geweest als zeewet, dagteekende
van den heiligen Lodewijk. — 2) stad op bovengenoemd eiland 0. Zie n0 7 van CHATEAU. - 3) stad en
gehucht op 0. Zie ST.-GEORGE en ST.-PIERRE.
4) stad in 't fransche dept. Basses-Pyrdndes. Zie
het art. OLORON.
Oletzko, of Marggrobowa, stad in 't pruis. reg.district (en ruim 8 mijlen ten Z. Z. 0. van de stad)
Gumbinnen, aan bet Meer van ,0.; 3800 inw.
Olga, eene heilige der russ. Kerk. Zie HELENA.
Olgjerd,groothertog van Litauen (1330-1381),
was de zoon van Ghedirnin. Hij stiet zijnen oudsten
brooder Jawnut van den troop, en deelde het gezag
met zijnen anderen broeder Kjeistnt, ofschoon 0.
zelf alleen den titel van groothertog droeg. Hij
wreekte den dood zijns vaders op de Duitsche orde
(1330), aart welke hij hare in Samogitie gemaakte
veroveringen ontrukte ; aan de Tartaren van den
Dnieper ontweldigde hij Podolie, werd vervolgens
door de Duitsche Bidders verslagen, liet zich tweemaal gevangen nemen, ontsnapte telkens door middel van list, en slaagde er in, de Orde te beletten zich
in Litauen te vestigen ; gedurende lien strijd verloor hij Volhynie Podolie, de palatinates Brzesc en
,

Betz, die hem ontweldigd werden door de Polen. In
1362 versloeg hij drie horden nomadiseerende Mongolen in Podolie en aan den Dnieper; vervolgens
werd Kherson door hem geplunderd en verwoest ;
tegen Rusland deed hij drie krijgstochten, waarvan
twee in 1367 om Michael II te handhaven tegen
Dmitri ; daarna deed hij 1370 eenen inval in Prnisen, dock verloor den bloedigen veldslag van Huclan, en zag de Duitschers, Ales te vane en tezwaard
verwoestende, doordringen tot \Vilna. In 1381 stierf
0., nalatende twaalf zonen, van welke de vermaardste is Jagiel of Jagello.

Olivarez
Olgun, dezelfde turksche stad als Dulcigno.

Olhao, of Wham, eene visschersplaats met 6500
inw. en goede haven in de portugeesche provincie
Algarve.
011aroS, eil. in de EgeIscheZee. Zie ANTIPAROS.
Olibrius. Zie OLYBRIUS.
Olifants baai, inham van den Atlantischen
Oceaan in de kust van Benguela (zuidwestlirtst van
Afrika), onder 13 gr. 14 min: Z. breedte en 12 gr.
33 min. 0. lengte goede ankergrond.
Olifants eiland, ook Mortil genaamd, ook
Podor, goed bevolkt eiland van Senegambie, in de
Gambia-rivier, 20 mijlen van hare uitwatering. Op
het 0. (dat eene menigte dorpen telt) hadden de
Franschen vroeger het fort Podor.
Olifants rivier, rivier in Zuid-Afrika, in de
Kaap-kolonie, komt nit den Winter-Hoek, en valt
na otnstr. 30 mijlen loop in den Atlantischen Oceaan,
17 mijlen benoorden de St.-Helena-baai.
Olifernes (kasteel van). Zie CONDES.
rivier in Gallie ; thans de Orne.
Olinda, stad in Brazilie. Zie PERNAMBUCO.
Olingen, of Ohlingen, dorp in 't groothertogdorn Luxemburg, aan de Syren, 3 uren gaans benoordw. Luxemburg.
Olins, nude naam van 't friesche dorp Teroele.
Zie OL1FANT5
Oliphants
Oliphant (Lawrence), geb. 183'2, kwatn reeds
jong naar Ceylon, van waar hij Jung-Bahadoor vergezelde naar Nepanl, word daarna (1852) advocaat
te Edinburg, bereisde Rusland, Noord-Amerika en
Turkije, en was vervolgens eerste secretaris van lord
Elgin in China, later gezantschaps-secretaris te
Jeddo. Als letterkundige heeft 0. naam gemaakt
door een aantal zeer verdienstelijke reisbeschrijvingen.
Olisippo, later Felicitas Julia, thans Lissabon,
stad in Lusitanie, werd door, de ouden 0. genaamd,
omdat men beweert, dat die stad gesticht is door
—

—

—

Ulysses.
Mita, stad in russisch Poles, aan de Niemen,
10 mijlen ten W. Z. W. van %Vilna ; 3600 inw.
Olite, stad in Spanje, aan den Cidacos, 5 mijlen bezuiden Pamplona; 3000 inw.; paleis gebouwd
door Karel III, !wiling van Valencia; was voorheen
de residentie der koningen van Navarre.
Oliva, 1) marktvlek in Pruisen, aan de Golf van
Putzig, 2 uren gaans beuoordw. Dantzig; 1900 inw.;
vele aanzienlijke buitenptaatsen van rijke Dantzigers.
Vroeger had 0. eerie beroemde cistercienser abdij,
waar 3 Mei 1660 de vrede gesloten werd, die een
einde maakte aan den oorlog tusschen Zweden, Polen, den Keizer, en Brandenburg, bij welken vrede
Zweden in het bezit kwam van Esthland en bijna
gelled Lijiland, waardoor het als mogenclheid het
overwicht in het Noorden erlangde. — 2) 0., met
den bijnaam ail Slaluas, stad in de spaansche prov.
Valencia, vierdhalf tine gaans benoordw. Denia en
vijf kwartier gaans van de Nliddellandsche Zee; 7000
inw. — 3) stad in Spanje, met den bijnaain deJere:,
omdat het anderhalf nur gaans bewesten Jerez (Xeres)
ligt ; ligt 6 mijlen bezuiden Baclajoz ; heeft 4500 inw.
— 4) stad met 2500 inw. op Lanzarote (een der
Canarische eilanden).
Olivarez, verscheidene plaatsen in 'Spat*,
0. a.: 1) aan den Duero, 6 a 7 uren gaans beoosten
Valladolid 700 inw.; Lite' van een grnfschap,
waarnaar
vermnarde minister Van Filips IV genom(' wordt ; zie 't volgende art. — 2) met 2000
inw., 4 a 5 uren pans bewesten Sevilla. — 5) met
1300 inw., 10 uren gaans bezuittw. Cuenza.

Olivarez

Oltenitza

Olivarez (Gasparo de Guzman, graaf van),
spaansch minister, geb. 6 Jan. 1587 te Rome, won
het vertrouwen van den infant; toen deze later als
Filips IV den troon beklom (1621) koos hij 0. tot
minister-president, en schonk hem den titel van
hertog van San Lucar. In de 22 jaren, die hij het
ministerschap bekleedde, wikkelde hij Spanje in
groote oorlogen. Naar de Nederlanden zond hij Spinola als opperbevelhebber ; met de fransche Calvinisten en met de vijanden van Richelieu onderhield hij kuiperijen, die uitliepen op den vermaarden
oorlog 1635, welke eerst met den vrede der Pyrenean (1659) eindigde, doch waarvan 0. den afloop
niet mocht beleven. Die oorlog, aanvankelijk niet
onvoorspoedig voor Spanje, nam airas eene voor dat
land noodlottige wending ; de Tachtig-jarige oorlog
in de Nederlanden Meek insgelijks meer en meer
ten nadeele van Spanje te zullen uitloopen ; de opstand van Catalonia en de omwenteling van Portugal (1640) gaven aan den invloed van 0. twee geweldige knakken ; en het mislukken van de samenzwering van Cinq-Mars maakte den val van 0. onvermijdelijk. Overstelpt door duizenden vijanden,
zag hij zich 1643 van zijne waardigheid ontzet en
naar Toro gebannen, waar hij 12 Juli 1645 stierf.
Olivenza, stad in Spanje, G uren gaans bezuiden Badajoz; gewichtige grensvesting aan de ziide
van Portugal; 5/00 inw.; behoorde vroeger aan Portugal, werd 1801 aan Spanje afgestaan ; 1811 ingenomen door de Franschen. Bij de tractaten van
1815 werd bepaald, dat 0. aan Portugal teruggegeven
zou worden, doch die bepaling is eene doode letter
gebleve n .
Olivet (St.-Nfartin d'), stad in 't fransche dept.
Loiret, aan de Loiret, 5 kwartier gaans bezuiden
Orleans ; 3600 inw.; de beroemde abdij, gesticht in
510 door Clovis, bestaat niet meer; aan den opgang
der brug, die hier over de Loiret ligt, werd Francois, hertog van Guise, vermoord door Poltrot.
Oliveto, stad in de napolit. prov. Basilicata,
10 a 11 uren gaans bezuidw. Matera ; 6500 inw.
Olivier (Guillaume Antoine), fransch entomoloog, geb. te Les-Arcs bij Frejus 19 Jan. 1756, werd
1792 met eene wetenschappelijke zending naar Perzie belast, en keerde met rijke verzamelingen uit
alle takken der natuurlijke historic in 1798 van daar
terug, werd professor der zoOlogie aan de veeartsenijschool te Alfort, en stierf 11 Aug. 1814 te Lyon.
Behalve zijn Voyage dans l'Empire ottoman, l'Egypte,
la Perse (3 dln. in 4. of 6 dln. in 8. met atlas, Parijs 1802-7) heeft men van hem : Entomologic, ou
histoire naturelle des insectes (6 dln. met 363 kopergravuren, Parijs 1789-1808) en Dictionnaire de
l'histoire naturelle des insectes de l'Encyclopddie
indthodique (9 dln. Parijs 1789-1819).
Olivier Schilperoort (T.). Zie het art.

door Frederik 11; Lafayette werd te 0. gevangen
gehouden 1794; keizer Ferdinand I deed 2 Dec.
1848 te 0. afstand van den troon ten behoeve van
zijnen neef Frans Jozef, die te 0. 4 Maart 1849 eene
constitutie gaf; 28 en 29 Nov. 1850 werden te 0.
gewichtige conferentien gehouden door de ministers
van Pruisen, Oostenrijk en Rusland, waardoor de
zoogenaamde Olmutzer Punclatie tot stand kwam,
die een 'einde maakte aan de woelingen dier dagen
in Duitschland.
Olney, marktvlek in het engelsche graafschap
Buckingham, 4 a 5 uren gaans bezuidoosten Northampton ; 3000 inw.
Olof. Zie OLAF.
Olona, of Olonna, rivier in Lombardije, komt
uit bet Meer van Lugano, stroomt door de stad
Milaan, en valt na 15 mijlen loop in de Po. Onder
het eerste fransche keizerrijk gaf de 0. haren naam
aan bet Departenzent 0., waarvan Milaan de hoofdplaats was.
Olonetz, gouvt. in europ. Rusland, ruim 2717
vierk. mijlen met 288,000 bewoners, en Petrosawodsk
tot hoofdplaats, wordt ten Z. door 't gouvt. Archangel en ten 0. door Finland begrensd. Vroeger
was de hoofdplaats van 0. de stad 0. met 1200
inw. aan de zich in bet Ladoga-meer ontlastende
riviee Olonka. In de stad 0. liet tsaar Peter I het
eerste schip bouwen, voor het 20 mijlen meer noordelijk gelegene Petersburg.
Zie OLONA.
Olonna, ri v iier.
°
0101111aiS (J. David NAU, genaamd /'), d. i. de
Olonner, befaamd flibustier, geb. te Sables-d'Olonne
in de 17e eeuw, was de aanvoerder eener bende
avonturiers, die zich op het Schildpad-eiland genesteld hadden. Lang was hij de schrik der Spanjaarden doch in 1667 werd hij door de Indianen
gevangen genomen, en — opgegeten.
Olonne, 1) vlek in Frankrijk, dept. Vendee,
aan de zee, 5 kwartier gaans benoorden Sablesd'Olonne; 2500 inw.; was voorheen eene vesting
en de titel van een graafschap, dat toebehoorde aan
het geslacht La Tremoille. In 1570 werd N. bemachtigd en verwoest door La Noue, veldheer der
Calvinisten. 2) zie SABLES D'OLONNE
(Moron, of Oleron, het oude Iluro, stad in 't
fransche dept. Basses-Pyrenees, 8 uren gaans bezuidw. Pau, aan den Gave d'Oloron ; 7000 inw.;
werd in 732 verwoest door de Noormannen.
O. (Gave d'), rivier in Frankrijk, ontstaat bij 0.
uit de vereeniging van den Gave d'Ossau met den
Aspe, loopt in noordwestelijke richting, en ontlast
zich in den Gave de Pau na 9 mijlen loop, even beneden Peyrehorade.
01.0t, rijke fabriekstad in Spanje, nabij het ontspringen van de Fluvia, 5 a 6 uren gaans benoordw.
Gerona ; 10,000 inw.; vele bronnen.
01st, of Oulst, dorp in Overijsel, 2 uren gaans
benoorden Deventer, aan den reciter IJseldijk, over
welken bier de groote weg van Deventer op Zwolle
loopt ; 850 inw.; vele buitenplaatsen.
Olstyn, oude naam van Allenstein.
01t, rivier in Transylvanie. Zie ALUTA en ALT.
Men, lat. Ultinum, stad in 't zwits. kanton
Solothurn, aan de Aar en aan den Centraal-spoorweg,
8 uren gaans benoordoosten Solothurn ; 1650 inw.
Oltenitza, stad in Walachije, aan de uitwatering der Dembowitza in den Donau, tegenover Turtukai ; 1500 inw.; hier viel in den rnss.-oosterschen
oorlog de eerste veldslag 4 Nov. 1853 tusschen de
Russen en de Oostenrijkers, waarbij laatstgenoemden
overwinnaars bleven.

SCHILPEROORT.

01m, of 011em, ook wel Elm, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, derdhalf uur gaans ten W.
N. W. van Luxemburg.
Olmutz, slawisch Holomauc, lat. Eburum, het
oude Arsicua, stad en sterke vesting in Moravia,
aan de March, ruim 8 mijlen benoordoosten Brunt],
heeft met zijne vijf voorsteden 14,000 inw., en is
sedert 1777 de zetel van een aartsbisschop. In 1581
werd de universiteit van 0. gesticht, die 1778 opgeheven, 1827 hersteld, en 1855 op de theologische
faculteit na andermaal opgeheven is. Vroeger hoofdstad van Moravia, is 0. tegenwoordig de hoofdplaats
van den kreis 0. (79 vierk. mijlen met 435,000
bewoners). In 1758 werd 0. tevergeefs belegerd

_
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Olterterp

Olterterp, ook Olderterp of Oldeterp, dorp in
Friesland, een kwartier gaans beoosten Beetsterzwaag en 4 uren g. benoordoosten Heerenveen ;
120 inw.
Oltforst, of Altforst (Oud Voorst), geldersch
dorp, anderhalf unr gaans bezuidw. Druten ; 290 inw.
Oltmans (Alexander), verdienstelijk nederlandsch schilder, geb. te Amsterdam 1814, gest.
aldaar 1853. — 0. (J. F.), broeder van den vorige,
een der uitstekende historische-romanschrijvers, die
den roem uitmaken van once nationale letterkunde,
gest. Jan. 1854 te Steenderen, waar hij den Iaatsten
tijd zijns levens doorbracht, om ver van 't gewoel
der steden zoo mogelijk versterking te vinden voor
zijn van jongs of aan zwak gestel. Bat in dat zwakke
lichaam een krachtige, degelijk ontwikkelde en rijk
begaafde geest woonde, getuigen zijne twee meesterstukken, getiteld: Het Slot Loeveslein (2 dln. Amsterdam 1834) en vooral De Schaapherder (4 dln.
Amsterdam 1838), welke beide werken reeds meer
dan eens herdrukt zijn.
Oltsende ('t), voormalig dorp op 't zeeuwsche
ail. Zuid-Beveland, aan de Yerseke, bezuidw.Duvenee.
Olugh-Beyg,sterrenkundige.Zie ULUGLI-BEYG.

Olvera, het oude Ilipa, stad in-Spanje, 8 uren
gaans bezuidw. Ossuna en 13 a 14 mijlen benoordoosten Cadix ; 6500 inw.
Olybrius (Anicius), echtgenoot van Placidia
(de dochter van Valentinianus III) en veldheer van
Leo II, werd naar het Westen gezonden om keizer
Anthenius te handhaven tegen den opstandeling
Ricimer ; doch 0. liet zich daarentegen door Ricimer
als keizer van bet Westersche rijk erkennen. Eenigen
tijd daarna rukte Ricimer op Rome aan, bemachtigde die stad, en liet Anthemius ter dood brengen
(472). Slechts weinige maanden regeerde 0.; hij
stierf nog in datzelfde jaar, en werd opgevoigd door
Glycerius.
Olymp, verkorting van Olympus.
Olympas, I ) een der eerste Christenen ; Rom.
16: 15. — 2) heiligen ; zie OLYMPIAS.
Olympia, twee heiligen. Zie OLYMPIAS.
Olympia, thans Miraka of Longeniko, een dal
ongeveer in het midden van bet peloponneezische
landschap Elis, niet ver van de hoofdstad Pisa, en
op slechts eenige uren gaans afstands van de zee,
vermaard door de Olympische spelen (zie dat art.),
die bier alle 4 jaren plaats hadden, door den aan
Jupiter gewijden prachtigen tempel, en door het
dien tempel omringende boschland (de zoogenaamde
Allis van 0.) beslaande eene vlakte van 3500 a
4000 vt. lengte bij 1600 a 2000 vt. breedte : bosch
en tempel prijkten met eenen aan het ontelbare
grenzenden overvloed van standbeelden. Zie PISA.
Olympia, nieuw-aangelegde hoofdstad van het
noord-amerik. territorium Washington, aan den
Tenalquet, dicht bij hare uitwatering in den Pugetsond.
Olympiade, bij de Grieken het tijdsbestek
van vier jaren tusschen twee elkander opvolgende
vieringen van de Olympische spelen ; eene eeuw
staat dus gelijk aan 25 Olympiaden. De eerste 0.
begint 776 v. Chr., in welk jaar de bedoelde spelen
hersteld werden, en toen Corcebus overwinnaar
werd ; de laatste (293e) 0. loops van 392 tot 396;
de tijdrekening bij Olympiaden kwam omstreeks
300 jaren v. Chr. aigemeen in gebruik. Om die tijdrekening in schrift uit te drukken, bedient men zich
van tweederlei getaltnerken, ni. om de 0. aan te
duiden bezigt men romeinsche cijfers, terwijl men
zich van arabische cijfers bedient voor het jaartal

Olympische spelen
der 0. Wanneer dus eene gebeurtenis vermeld staat
01. LXXI, 3, wil dat zeggen: in het 3e jaar der 71e
0., dat is [776--(70 X 4 + 3)283] in het jaar
493 v. Chr.
Olympias,of Olympas, naam van twee heiligen :
1) geb. 368, gest. 410, trouwde met Nebridus, prefect van Constantinopel; pas 20 maanden gehuwd
zijnde, werd zij weduwe, en sleet de rest van hare
dagen in de beoefening van alle christelijke deugden.
Kerkelijke gedenkdag 17 Dec. — 2) de andere heilige 0. worth kerkelijk herdacht 12 Jan.
Olympias, dochter van Neoptolemus, koning
van Epirus, gemalin van Philippus I1 van Macedonia
en moeder van Alexander den Groote, waseene vrouw
van veel verstand, maar intrigeerend van aard..Door
haren gemaal verstooten omstr. 336 v. Chr., nam
zij de wijk naar Epirus, en had waarschijnlijk de
hand in den moord, die een einde maakte aan het
leven van Philippus, na wiens dood zij in Macedonia
terugkeerde, waar zij zich de hoogste eer liet bewijzen, terwijl zij hare mededingster Cleopatra noodzaakte zich te verhangen. Bijna volstrekt gees gezag
was haar verleend gedurende de afwezigheid van
Alexander, hetgeen niet belette, dat zij veel kwaad
deed aan Antipater, die door Alexander aangesteld
was als rijksbestuurder. Na den dood van haren
zoon (323) nam zij dan ook (le wijk naar Epirus;
doch hoezeer dus ver verwijderd, speelde zij eene
rol in de burgeroorlogen der Macedoniers, koos de
partij van Roxane, die tot haar was komen vluchten,
keerde na Antipater's dood naar Macedonia terug:
op aanschrijven van Polysperchon (319) liet zij de
door Cassander voorgestaan wordende Eurydice en
Arrhideiis ter dood brengen (318), en gaf zoodoende
het voorbeeld ter uitroeiing van Alexander's afstammelingen. Doch reeds kort daarna kwam Cassander haar belegeren in Pydna, en dwong haar
spoedig, zich aan hem over te geven. Hij had beloofd haar leven te zullen sparen ; doch hij verwekte
een oproer onder de bloedverwanten dergenen, die
0. had later ter dood brengen, en door dezen werd
0. vermoord 317 v. Chr.
Olympiodorus,platonisch wijsgeer, leeraarde
te Alexandria omstr. het begin der 6e eeuw na Chr.
Men heeft van hem een Commentarium op den eersten Alcibiades, voorafgegaan door eene beschrijving
van het leven van Plato (uitgeg. door Creutzer,
Frankfort 1821). Op verscheidene van Plato's Samenspraken heeft 0. insgelijks commentarien geschreven, van welke slechts ettelijke gedrukt zijn
(1816-1847). — 0., peripatetisch wijsgeer in de
5e eeuw na Chr., was de leermeester van Proclus.
0., peripatetisch wijsgeer in de 2e helft der 6e
eeuw na Chr., schreef commentarien op de Meteoren
en op eenige andere werken van Aristoteles. —
0., uit Thebe in Egypte, leefde in de eerste helft
der 5e eeuw na Chr., schreef eene Algemeene geschiedenis van zijnen tijd (loopende van 407 tot 425),
waarvan uittreksels voorkomen in de ) , Bibliotheek"
van Photius.
Olympische spelen, de hi) Olympia gevierd
wordende feesten ter eere van den Olympischen Jupiter, waren de voornaarnste der vier oudgrieksche
nationale feesten, hadden plaats om de vier jaren,
en streliten om den eenheidshand tusschen de versehillende volkeren van Griekenland gestadig nauwer dicht te haler'. Ze waren ingesteld of vernieuwd
door Hercules (den Ideer); later hechaaldelijk opgeheven, werden ze hersteld eerst door Pelops, daarna
door Iphitus, den wetgever van Elis, in 884 v. Chr.,
terwijl een nieuw regiment voor de 0. vastgesteld

Olympus

Ombos

werd in 776 v. Chr. Van dit tijdstip of aan werden
de 0. tevens door geheel Griekenland aangenomen
als grondslag voor de tijdrekening (zie OLYMPIADEN)
De 0. werden gevierd in den tijd van den zomerzonnekeer, en duurden vijf dagen ; ze bestonden in
verschillende wedstrijden, nl. het pentathlon of
den vijfstrijd (1. wedloop ; 2. springen ; 3. worstelen ; 4. werpen met den discus of werpschijf; 5. werpen met de spies) ; wijders den dubbelen wedloop,
het wedrennen te paard, het wedrennen met wagens,
en het panchration, of worstel- en vuistgevecht.
Ook de kinderen hielden een afzonderlijken wedstrijd, doch enkel naar den prijs van bet pentathlon.
De athleten ontvingen als eereprijs een olijfkrans,
en keerden in triomf naar hunne geboorteplaats terug. In 394 na Chr. werden de 0. voor goed afgeschaft door Theodosius.
Olympus, naam van verscheidene gebergten
der oudheid, waarvan er inzonderheid twee vermaard zijn, nl.: 1) in West-Bithynie, op de grenzen
van Phrygie en Mysie ; heet thans Kesjisj Dagh of
Monnikenberg. — 2) de beroemdste 0. van alien,
tusschen Macedonie en Thessalia, door het dal Tempe
van het Ossa-gebergte gescheiden, is in sommige
pieken ruim 6000 vt. hoog, is in de mythologie de
zetel van het grieksche godendom.
0.1.yrathus, vuorname stad op net Clialcidische
schiereiland, aan de grens van Macedonie, was slechts
een armzalig dorp, toen het door Perdiccas II, koning van Macedonie, afgestaan werd aan de uitgewekenen uit de atheensche kolonien op het schiereiland,
omstr. 433 v. Chr. (kort voor den Peloponneezischen
oorlog). Reeds spoedig nam 0. zeer toe in bloei en
macht, strekte zijne heerschappij nit over meer dan
30 omliggende steden, wist zijne onafhankelijkheid
te handhaven tegen de Atheners en tegen de Spartanen, die even begeerig beiden het oog op 0. gericht hadden. Doch 348 v. Chr. werd 0. veroverd
door Philippus II (den vader van Alexander) en bij
Macedonie ingelijfd. De redenaar Demosthenes had
getracht dit te verhoeden, door in drie (nog aanwezige) redevoeringen, de Olynthische redevoeringen
genaamd, den Atheners de oogen te openen aangaande de inzichten van Philippus II met betrekking
tot 0.
Om, mystieke lettergreep, waarmede al de gebeden en aanroepingen der Hindoes aanvangen. In
het Sanskrit, welke taal geen afzonderlijk letterteeken voor den o-klank heeft, wordt die lettergreep
geschreven AUM, welke drie letters de zinnebeeldige
voorstelling zijn van de goddelijke Drieeenheid der
ludiers : A is Wisjnoe, U is Siwa, M. is Brahma.
Om, rivier in West-Siberia, komt uit de steppe
van Baraba, loopt in westelijke richting, en valt na
ruim 100 mijlen loop in den Irtisj, hij Omsk.
Omagh, tnarktvlek in lerland, prov. Ulster,
hoofdplaats van het graafschap Tyrone, 9 uren gaans
benoordoosten Enniskillen ; 3500 inw.; ruinen
eener oude abdij ; in 1743 werd 0. vernield door
brand.
Omaguas, een Indianenstam in Venezuela. Zie

en door de Straat van Ormus in gemeenschap staande
met de Perzische Golf.
Omar, zoon van Eliphaz, den kleinzoon van
Ezau ; Gen. 36: 11, 15; 1 Chron. 1: 36.
Omar, naam van twee kalifen, nl.: 0. I (Aboe
Hafsa Ibn-al-Khattab), de tweede kalif, was een
achter-achterneef van Mahomed. Aanvankelijk een
vinnig vervolger van het Islamismus, omhelsde hij
echter die leer in 615, en werd zelfs een der voornaainste apostelen van den Profeet. Eerst kanselier
van Aboe-Bekr (den eersteu kalif), werd 0. diens
opvolger in 634, en nam toen, bij den titel van kalif,
tevens den titel aan van Emir-al-moemenim, d. i.
Vorst der geloovigen. Zoo door zijne eigene veroveringen als door die van zijne veldheeren, gaf hij eene
groote uitbreiding aan de grenzen van zijn rijk,
maakte zich meester van Syria, Perzie, Egypte, drong
voorwaarts tot Tripoli, en werd 644 van het Leven
beroofd door een dweepzieken Arabier. Hij had den
ouderdom van 63 jaren bereikt. Niet minder dan
40,000 christentempels, zegt men, werden door 0.
verwoest, en meer dan 1400 moskeen gesticht ; intusschen heeft men hem ten onrechte beschuldigd
van het verbranden van de Alexandrijnsche bibliotheek (zie AMROE). Hij voerde de tijdrekening der
Hedzjra in Egypte in. Zijne olgedachte,nis wordt,
eere gehouden bij de Sunnieten (zie dat art.); doch
de Sjyieten (zie dat art.) verfoeien hem, en noemen
Aboe-Bekr, Omar en Othman usurpators. 0. II,
achtste ommiadische kalif, van moederszijde een achterkleinzoon van Omar I, volgde in 717 Soliman, den
zoon van %Valid 1, op den troon, was eenvoudig, zonder aanmatiging en rechtvaardig, doch mishaagde
den ommiadischen prinsen, en werd uit den weg
geruimd door middel van vergif (720).
Oniar(Aboe-Hafs-Al-Galedh-ben-Schoaib),geb.
in den omtrek van Cordova, kwam in opstand tegen
Abderamus 11, wend verslagen, redde zich door de
vlucht, doorkruiste als zeeschuimer de Middellandsche Zee, veroverde Creta, en bouwde daar een fort,
waarvan hij den naam gaf van El-Khandak (d. i. de
Citadel), naar welk fort het geheele eiland Candia
genoemd is.
Omar al Motawakel al Allah (Aboe
Mohammed), bijgenaamd el-Aftas, de laatste moorsche koning van 13adajoz, regeerde van 1079 tot 1094,
was vermaard door zijn rijkdom, en beroemd om
zijn kunstzin ; hij verleende zijnen steun aan de almoravidische overweldiging, doch werd daarvan
zelf het slachtoffer. Hij zag bijna al zijne steden in
opstand komen tegen zijn gezag, of zich overgeven
aan de troepen van Joessoef-ben-Tasjtin, en werd
door zijne onderdanen overgeleverd aan Said, die
hem en zijne twee zonen liet onthoofden.
Ombaai, of Ombo, ook Alor genaamd, en ook
wel under den naam van Malloewa voorkomende,
eiland in nederl. 0. I., is een der Kleine Soendaeilanden, ligt benoorden Timor (waarvan het gescheiden is door de als vaarwater veilige en op het
smalst 15 mijlen breedte hebbende Street 0.), is
circa 46 vierk. mijlen groot, bevolkt met 194,000
zielen, en heeft tot hoofdplaats Koewi ; de voornaamste havenplaats is Alor, in het stranddistrict Alor,
op welke plaats de Timoreezen handel drijven. Vroeger behoorde een gedeelte van 0. aan de Portugeezen ; doch sedert 6 Aug. 1851 behoort het geheele
eiland aan de Nederlanders.
Ombos, thans el-Boeeth of Koem-Ombos, stad
in Egypte, in Thebais, op den oostoever van den
Nijl, tusschen Syene en Apollinopolis magna, was
vermaard wegens de godsdienstige vereering, die

GUAR ANIS.

Omaha City, hoofdstad van het n.-amerikaansche territorium Nebrasca, aan den Missouri;
3000 inw.
Omajjaden. Zie n-MMIADEN.
Oman, een der vijf landschappen van Arabia,
tusschen de Perzische Golf en de Zee van Oman, is
grootendeels onderhoorig aan den imam van Maskat.
De stad 0. ligt 28 mijlen benoordw. Maskat, aan de
Zee van O. zijnde een gedeelte der Indische Zee
–

–

–
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Ombrie

Omorca

men er bewees aan de krokodillen, en wegens den
haat die er gevoed werd tegen Tentyra, waar men
die krokodillen-vereering verafschuwde. Tegenover
0., aan de overzijde van den NI, lag Contra-Ombos.
Ombrie, fransche naamsvorm voor Umbrie.
Ombrios, of Pluvialia, d. i. de Regenachtige,
een der Gelukkige eilanden.
Ombrone, lat. Umbro, rivier in Toskanen, ontspringt in de Apennijnen, 5 a 6 oven gaans beoosten
Siena, doet Grosseto aan, en valt na 15 mijlen loop
in de Middell. Zee. Tijdens de fransche overheersching gaf de 0. haren naam aan het departenzent 0.,
waarvan Siena de hoofdplaats is.
O'Meara (Barry Edward), chirurgijn op het
engelsche schip Bellerophon, ging met Napoleon,
als diens lijfarts, 7 Aug. 1815 naar St.-Helena, bleef
daar tot 25 Juli 1818, en gaf na Napoleon's dood in

Deventer; 1300 inw.; werd in 1248 tot stad verheven door Otto van Holland (36en bisschop van
Utrecht), en omstreeks dienzelfden tijd versterkt ;
in 1330 werd 0. in brand gestoken door het yolk
der eigenaars van de kasteelen Rechteren en Voorst;
1379 teed 0. veel door Evert van Essen, eigenaar
van bet kasteel te Eerde. In 1622, toen reeds de
vestingwerken van 0. geslecht waren, verschansten
de Spanjaarden zich in de kerk, tegen de in aantocht zijnde Staatsche troepen ; kort daarna werd
een groot gedeelte van 0., benevens die kerk, door
brand vernield.
Ommerapoera. Zie AMARAPOERA.
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het licht het door hem (0'M.) bijgehoudene dagboek, onder dezen titel : Napoleon in exile, or a voice
from St.-Helena (2 dln. Londen 1822). Hij stierf te
Londen 3 Juni 1836.
Omer, de heilige, Sint-Omer, lat. Audomarus,
was monnik van Luxeuil, en werd 637 bisschop van

Therouanne (nabij de tegenwoordige stad St.-Omer,
die naar hem haren naam draagt ; zie ST.-OMER).
Hij stierf °Instr. 670; kerkelijke gedenkdag 9 Sept.

Omerkote, Zie AMERKOTE.
Omer Pacha, eigenlijk Michael Latas, geb.
—

24 Nov. 1806 te Nasky nabij Fiume, ontving eene
militaire opleiding, maakte zich echter 1833 uit de
voeten, ging tot den Islam over, en werd schrijfmeester van den toenmaligen prins Abd-ul-Medzjid.
Toen deze de regeering aanvaard had, werd 0. tot
kolonel benoemd, won door zijne dapperheid in verscheidene veldtochten in Syrie meer en meer het
vertrouwen des sultans, en klom telkens hooger op
in rang. Van 1848 tot 1850 kommandeerde 0. het
turksche bezettingsleger in de Donau-vorstendommen, onderdrukte 1850-51 de opstanden der
hoofdleiders in Bosnie en in de Hertzogewina, (loch
werd in bet veroveren van Montenegro verhinderd
door de gewapende tusschenkomst van Oostenrijk.
Bij het uitbreken van den russisch-turkschen oorlog
werd hem het opperbevel over de turksche armee
toevertrouwd, en na den afloop van den Krim-veldtocht het opperbevel in Syrie en Babylonie; in 1859
viel hij echter in ongenade, on word naar Kutahia
gebannen. In Jan. 1861 naar Constantinopel teruggeroepen, word hij benoemd tot opperbevelhebber in
de Hertzogewina, waar hij 1862 den opstand dernpte,
en niet onvoorspoedig de Montenegrijnen beoorloogde.
Omersen, on Omershen, oude narnen van het
overijselsche stadje Ootmarsum.
Ommeganck (Balthasar Paul), belgisch landschap- en dierenschilder, geb. to Antwerpen 1755,
gest. 18 Jan. 1826.
Ommel, of Ommelen, dorp in Noord-Brahand,
4 uren pans oostelijk bezuiden Eindhoven; 300 inw.
Ommelanden, lat. Tractiis adjaccos, 1) yourmalig landschap in de tegenw. prov. Groningen,
grensde ten N. aan de Noordzee, ten Z. aan het
Goorecht, ten 0. aan de Eems, ten W. aart Friesland
en de Lauwerzee. Zie GRONINGER-OMMELANDEN.
2) Bataviasche 0., eene onderafdeeling der resideutie
Batavia, op Java. — 3) 0. van Benkoelen, cello afdeeling der adsistent-resid.13enkoelen op Sumatra.
Omm el Kora, zooveel als Mekka.
Ommen, plattelandsstadje iu Overijsel, op den
rechteroever van de Vecht, zesdhalf uur gaans beoosten Zwolle, on zevendhalf uur g. benoordoosten
—

—

Ommeren, dorpje in Gelderland, 2 uren gaans
benoorden Tiel; 75 inw.
Ommerschans, voorheen Schans-te-Avereest, voortnalige schans in Overijsel, 1 uur gaans benoorden Ommen, werd 1824 door bet gouvernement
in vruchtgebruik afgestaan aan de Maatschappij van
Weldadigheid, en dient sedert tot straf- en verbeterkolonie voor bedelaars, landloopers, enz.
OMmiaden, of Omajjaden, beroemde arabische
dynastic, kwam met Moawiah (een afstammeling
van Ommiah) op den troon van Damascus 661, bij
den dood van Ali. De 0. regeerden over de geheele
arabische monarchic tot 749; toen door de Abbassieden van den troon gestooten, gingen zij in
Spanje regeeren, doordien Abd-ur-Hhaman I (Abderamus I) zich daar in 755 als Emir-al-moemenim
deed erkennen on het onafhankelijke kalifaat van
Cordova stichtte. Op de regeering van Abd-urBhaman, volgden de door de oorlogen met de Christenen verontruste regeeringen van Hezjam I (778—
796), Hakem I (796-812) en Abd-ur-Rhainan II
(812-852), onder welken laatste Mahomedaansch
Spanje zich verhief tot bet bestgeregeerde rijk van
de geheele destijds bekende wereld. Zijn niet minder uitstekende zoon Mohammed (852-880) had
tot opvolgers Moendhar of Mundhar (880-882),
diens broeder Abdallah (882-912) en Abd-urRhaman III (912-961) ; onder dozen laatste bereikte bet spaansche kalifaat zijn toppunt van bloei
en macht. Zijn zoon Hakem II (961-976), een
ijverig beoefenaar en begunstiger van dicht- en letterkunde, verhief Spanje tot hoofdzetel der arabische
wetenschap. Onder zijnen kleinzoon Hezjam II, die
tot 1008 regeerde, begon het rijk allengs tot verval
to komen iii dezelfde mate, waarin de vijandig tegenover hem staande christenvorsten sterker werden ;
dit bleef zoo voortgaan tot 1031, toen Hezjam III
genoodzaakt werd afstand van den troon te doen.
Met hem eindigde de dynastic der 0., en bet kalifaat Cordova verbrokkelde zich tot verscheidene, elk
op zich zelven staande moorsche rijkjes, out joist
door him gemis sail eenheid des te gemakkelijker
veroverd to worden door de Christenen.
Ommiah, of Ornajja (voluit Ommiah-ben-AbdSjems), een vorst nit den stam der Koraisjieten, regeerde to Mekka, en stierf in het begin der 7e ecuw,
nog voordat Mahomed begun to prediken. Naar 0.
word de dynastic der Onitniaden genoernd, die gesticht werd door zijnen achterkleinzoon Moawiah.
Omoa, stad in Centraal-Amerika, republiek
Honduras, aan de Golf van Honduras, 3 mijlen beoosten de uitwatering der rivier Motagua ; 1000
inw.; haven.
Omorca, eene godin der Chaldeers, was (volbens Berosus) de vrouw van Ba51, met wien zij bestond van eeuwigheid. Toen Baal tot het scheppen
van de wereld overging, sneed hij zijne vrouw door
midden: het bovenlijf van 0. vormde den hemel,

Omphale

Onesicritus

bet onderlijf werd de aarde, en uit het hoofd van 0.
ontstond het menschdom.
Omphale, koningin van Lydie, vrouw van
Tmolus, bleef na diens dood alleen in 't bezit van
den troon. Toen Hercules — (ND hem te laten boeten voor gedurende zijnen waanzin door hem aangerichte verwoestingen en gepleegde moorden —
door Mercurius verkocht werd als slaaf, werd hij
gekocht door 0., die hem, aan hare voeten gezeten,
garen liet spinnen, doch reeds spoedig verliefd op
hem werd, zoodat Hercules een zoon bij haar verwekte, met name Agelaus of Lamon. Volgens eene
andere lezing zag Hercules, toen hij door Lydie
toog, koningin 0. en werd zoo verliefd op haar,
dat hij uit eigen beweging haar slaaf werd. Eene
dynastic der lydische koningen beweerde of te slammen van Hercules (Heracles) en 0.: de koningen uit
die dynastic noemden zich Heraclieden (zie Lyme).
Omphalopsychieten, of Navelbekijkers.
Zie het art. HESYCHASTEN.
Omphroy. Zie ONFROI.
Omri, I) toning van Israel, was eerst veldoverste van koning Ela. Zoodra hij hoorde, dat die koning vermoord was door Zimri, en dat deze zich als
koning opgeworpen had, liet 0. zich als koning nitroepen, rukte tegen den usurp for op, en braelti
hew derwijze in het nauw, dat hij (Zimri) zich in
zijn paleis liet yerbranden om niet in 0.'s handen
te vallen. Een tweede usurpator, met name Thebni,
betwistte vier jaren lang het gezag van 0.; doch
toen ook deze medestander gedood was, bleef 0.
alleen meester van het rijk. Hij regeerde 12 jaren,
waarvan hij er 6 te Thirsa resideerde ; toen bracht
hij zijne residentie over naar de door hem gestichte
stad Samaria. Hij was een goed vorst, mar diende
afgoden. Hij was de varier van Achab. In het 0. T.
zie I Kon. 16: 16-30; II Eon. 8: 26; 11 Chron.
22 : 2 ; Micha 6: 16. — 2) kleinzoon van Benjamin;
I Chron. 7: 8. — 3) een man nit slam Juda ;
I Chron. 9: 4. — 4) zoon van Michael; I Chron.
27 : 28.
Omsk, versterkte stad in aziat. Rusland, 60
mijlen bezuidoosten Tobolsk, aan de uitwatering van
den Om in den Irtisj ; 12,000 inw.; is thans de residentie van den gouverneur-generaal van WestSiberie, en was vroeger de hoofdpLats van het gouvernement 0., dat opgeheven en gedeeltelijk aan
't gouvt. Tobolsk toegevoegd is. Het gouvt. 0., begrensd ten N. door 't gouvt. Tobolsk, ten N.O. door
't gouvt. Tomsk, ten Z. 0. door Dzongarije en ten
Z.W. door bet land der Kirghizen, was ingedeeld in
4 districten (Omsk, vest-Kamenogorsk, Petropawlawsk en Semipotinsk).
Omzinyati, rivier. Zie BUFFELRIVIER 2).
On, stad in Egypte, vermeld in Gen. 41 : 45, 50
en 46: 20 als geboorteplaats van Jozef's vrouw. Zie
HELIOPOLIS 2).
On, een der oproermakers in de woestijn, sloot
zich aan bij Korach, Dathan en Abiram ; Num. 16:1.
Onam, 1) kleinzoon van Seir ; Gen. 36 : 23 ;
I Chron. I : 40. — 2) zoon van Jerabmeel ; I Chron.
2: 26, 28.
Onan, zoon van Juda en tweede man van Thamar, gaf zich over aan eene afschuwelijke ondeugd,
die hem den dood berokkende, en die sedert naar
hem Onanismus genoetnd is; Gen. 38: 4, 8, 9;
46: 12; Num. 26: 19; I Chron. 2: 3.
Ovate, stad in Spanje, prov. Guipuscoa, 6 mijl en ten 0. Z. 0. van Bilbao; 5700 inw.; had vroeer eene universiteit, en was tijdens den burgerorloc, lang de residentie van don Carlos.

Onchestus, oude stad in Heotie, aan het meer
Copais, niet ver van Haliartus, was gesticht door een
zoon van Neptunus; te 0. was eene Amphictionie
gevestigd ; reeds ten tijde van Pausanias lag 0. in
ruiners.
Onderdendam, dorp in de prov. Groningen,
4 uren gaans westelijk benoorden Appingedam ;
480 inw.
Onderwieram, dorp in de prov. Groningen,
5 uren g. bewesten Appingedam, en een kwartier g.
bezuidw. Onderdendam.
Ondines, of Ondijnen, door de Kabbalisten
uitgedachte beschermgeesten van rivieren, meren en

o
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zeeen.

Onega, rivier in europ. Rusland, ontstaat in het
gouvt. Olonetz als afwateriug van het Latsja-meer,
loopt eerst N.O. dan N.W. en valt na eenen loop van
60 mijlen in de Golf van 0., zijnde een zeeboezem
der Wine Zee. Aan de uitwatering der rivier ligt de
stad 0., met 1600 inw. en haven. — 0. (het Meer),
een meer in bet europ.-russische gouvt. Olonetz, tusschen bet Ladoga-meer en de Wine Zee; is ruim
231 vierk. mijlen groot (30 millet) lang bij 7 a 14
mijlen breedte), ontvangt de wateren van tien rivieren, van welke de Wed! a de Toomaamste is, en outlast zich door middel van de rivier Swir in bet
Ladoga-meer.
Oneglia, stad in Sardinie, in de tegenw. ital.
prov. Porto-Maurizio, aan de uitvvatering van den
Impero in de Golf van Genua, 16 uren gaans benoordoosten Nizza ; 6500 inw.; kleine haven ; werd
veroverd 1792 en 1794 door de Franschen, door
wie de vestingwerken van 0. geslacht werden ; bet
is de geboorteplaats van Andrea Doria.
Oneida, een meer in Noord-Amerika, staat
New-York, ontvangt de wateren van verscheidene
rivieren (o. a. ook van eene rivier 0.) en staat
door de rivier Oswego in gemeenschap met het meer
Ontario.
Oneidas. Zie IROSEEZEN.
O'Neill, of O'Nial, een der oude iersche koningen, regeerde over Momonia (Munster) van 379 tot
402, vereenigde zich met de Picten en Scoten tegen
de Romeinen, droeg er veel toe bij om laatstgenoemden uit Britannia te verdrijven, en overweldigde
Armorica in 388. Hij stierf vermoord door Eocha,
den vorst van een der provincien van Ierland. De
afstammelingen van O'N. hebben gedurende 5 eeuwen in Ierland geregeerd. Zij hadden tot voornaamste residentie de stud Dungannon in Ultonia. Een
der laatste afstammelingen van het geslacht O'N.
bracht 20 jaren door aan bet hof van koningin Elizabeth, stak toen de vaan van den opstand op, bield
zich 7 jaren staande, en was op het punt aan zijn
vaderland de onafhankelijkheid terug te geven.
Oneille, fransche naamsvorm van Oneglia.

Onekotan, een der noordelijke Koerielen (Curilen).
Onesicritus,
grieksch geschiedschrijver
uit Egina (of uit Astypalea), leerling van Diogenes,
vergezelde Alexander den Groote op diens tocht naar
Azle, werd door dien vorst met een gezantschap
belast naar de Gymnosophisten, en later benoemd
tot opperstuurman der vloot, die onder bet opper-

bevel van Nauarchus de westkust van Azle omvoer.
Hij sclireef eene uitvoerige Gescbiedenis van Alexander's tocht (eigenlijk meer een roman dan een geloofwaardig historisch bock), welk bock niet meer
bestaat, doch veelvuldig vermeld (en gebekeld)
wordt door Strabo, Alianus en Plinius. — 2) een
dergenen, die aan Commodus les gaven in hetGrieksch.
45

Onesimus

Onze-Lieve-Vrouw

On.OSiMUS, de heilige, leerling van Paulus,
was eerst slaaf van Philemon, een rijk inwoner van
Colossm; na zijnen heer bestolen te hebben, maakte
0. zich nit de voeten. Doch vervolgens door Paulus
tot het Christendom bekeerd, werd hij door dezen
aan Philemon teruggezonden met een aanbevelingsbrief (in het N. T. de zendbrief van Paulus aan Philemon), en was daarna Paulus behillpzaam als ondergeschikte. In het jaar 95 onderging 0. den marteldood ; 1'10 is in het N. T. ook nog vermeld Col. 4: 9,
en wordt door (le roomsche Kerk als heilige vereerd
16 Febr. en 10 April.
Onesiphorus, een der eerste Christenen ; H
Tim. 1: 16; 4: 19.
On.etts. Zie -NE-S.
Onfroi, een der zonen van Tancred van Hauteville. Zie UNFROI.
Onias, naam vaii vier hoogepriesters der Joden,
0. I, regeerde van 321 tot 300 v. Chr.
O. II, van 241 tot 229 v. Chr.— 0.111, volgde
anno 200 v. Chr. zijnen vader Simon Hop. regeerde
het land met wijsheid, (loch werd onder AutiochusEpiphanes afgezet, en vervangen door zijnen broeder
(zie JASON 3), die echter reeds spoedig plaats woest
maken voor Menelas. Vervolgens naar Antiochie ontboden, om verantwoording of te leggen van zijn gehonden gedrag, werd 0. op bevel van Menelas door
Andronicus vermoord, — O. IV, zoon van Onias
Ill, regeerde niet in Jilllea, (loch stond in zoo hooge
gunst bij Ptolemetis IV en Cleopatra, dat hem vergunning verleend werd, om in dee nahijheid van Bitbastis eenen joodschen tempel te bouwen, en daar
verblijf te howler] als souverein. Reeds spoedig ontstond er rondom dien tempel eene stad, die den
naam aannam van Onium. Toen Cleopatra weduwe
geworden was, benoeuide zij O. tot opperbevelhebber over hare troepen, om ten behoeve van haren
znon oorlog te voeren tegen Ptolemeits Physcon ;
door dezen echter werd 0. gevangen genomen en ter
dood gebracht.
Onihoe, een der Sandwich-eilanden.
Onin, landschap in Australia, in Nieuw-Guinea,
benoorden de Roelofs-van-Goens-haai; de vorst van
0. is schatplichtig aan den sultan van Tidor.
Onium, stad in Egypte. Zie ONIAS IV.
Onkelos, eati ra ► bijn (die genoemd wordt als
schrijver van den Targum) is volgens sommigen een
leerling geweest van Gamaliel en tnedeleerling van
Paulus; volgens anderen is hij dezelfde persoon als
Aquila, schrijver van eerie grieksche vertaling van
het Conde Testament, en tijdgenoot van Adriaan. De
le &ilk van den 7'argunz is die van Bologna (1482).
Onnaing, dory in 't fransche dept. Nord, 2
uren parts benoordoosten Valenciennes ; 3500 inw.;
uitgebreide teelt van chicorei, welke in Frankrijk
voor bet eerst te 0. geteeld
Ono, stad in den slam Benjamin; het dal, vaarin
die stad lag, werd Dal van Ono genoemd ; I Chron.
8: 12; Ezra 2: 33; Neb. 6: 2; 7: 37; 11: 35.
Onod, markt(lek in Hongarije, comitaat Bor.
sod, aan (le zich in de Theiss ontlastende Sajo, 9 a
10 mijlen benoordw. Dehreczin ; 3000 inw.; bloedige
veldslag tegen de Tanner, in 1241 ; verzarnelplaats
der Rakotzi-opstandelingen in 1707.
Onoldinum, tat. naam der stad Anspach.
Onoltzbach, oude naam van Anspach.
OnOmaCritUs, dichter en waarzegger te
Athene, ten tijde der Pisistratieden, werd 516 v. Chr.
door Hipparch us, den zoon van Pisistratus, nit Athene
gebannen, omdat hij rte mythen van Orpheus dienstbaar maakte aan staatkundige oogmerken.

Onomarchus, phoceisch veldheer, voerde
eerst gezamenlijk met zijnen broeder Philomelus het
bevel in den Heiligen oorlog, en werd na zijns broeders dood alleen opperhevelhebber der phoceische
armee (353 v. Chr.). Hij bemachtigde Thronium,
Amphissus en de voornaamste steden van Doris,
deed eenen inval in Beotte, en gaf tweemaal de nederlaag aan Philippus in Thessalia. Doch hij werd
op zijne
•
beurt bij Pheres overwonnen en gevangen
genomen door Philippus, die hem aan eene galg liet
ophaugen (353 v. Chr.).
Onondaga, graafschap aan het Erie-kanaal
in Noord-Amerika, is bevolkt met 90,000 zielen. In
dit graafschap een Meer 0., alsook eene 6000 inw.
hebbende en 2 uren gaans ten Z. Z. W. van Syracuse
liggende stad 0.
Onore, ook wel Hanawar genoemd, stad in
britsch 0. I., nabij de Zee van Oman, 25 mijlen van
Mangalore, drijft handel met Goa, Het was eertijds
de hoordstad van een onafhankelijk rijkje, dock - werd
in de 15e eeuw veroverd door de Portugeezen, kwam
later in de macht der Hollanders, 1763 in hauden
van Haider-Ali, en eindelijk(1799) aan de Engelschen.
Onosander, grieksch schrijver, leefde vermoedelijk onder de regeering van Claudius, in de
le eeuw onzer jaartelling. Men heeft van hem eene
verhandeling, getiteld Strategikos Logos, d. i. De
wetenschap van den veldheer (beste edition 1761,
Neurenberg, in fol., met fransehe vertaling van Zurlauben ; en die van Corals, Parijs 1822). De grieksche keizer Leo en de maarschaik van Saksen hadden zeer reel op met die verhandeling.
Onoverwinnelijke vloot. Zie ARMADA.
Onrust, of Poeloc Kappal, eiland aan de noordkust van Java, 9 engelsche mijlen benoordw. Batavia;
scheepswerven.
Onstwedde, dorp in de prov. Groningen, 3
uren gaans hezuiden Winschoten; 900 inw.
Ontaneda, dorp in de spaansche provincie
Santander, aan den weg van Torre-la-Vega naar
Burgos; 500 inw.; drukbezochte ► runnen.
Ontario, bet oostelij kst gelegene der vijfgroote
meren van Canada, grout 275 vierk. mijlen, in zijne
grootste uitgestrektheid 43 mijlen tang en 15 mijlen
breed. Het meer 0. ontvangt zijn water uit het meer
Erie, door middel van den Niagara, en outlast zich
in zee door middei van den St.-Laurentius. In het
meer 0., waarin verscheidene eilandjes, hebben de
Black-River, de Oswego, de Trent, enz. hunne uitwatering.
Onteniente, stad in Spanje, prov. Valencia,
aan den Alhayda, 5 a 6 uren gaans beznidw. SanFelipe; 8000 inw.;paleis der bertogen van Almodovar.
Onuphis, of Omphis, een der drie heilige ossen van Egypte (de twee andere waren Apis en
Mnevis). De 0. was een der incarnation van Osiris.
Onuphis, stad in Neder-Egypte, hoofdplaats
van een nornos Onaphitis, lag aan den Atarbechitischen Nijl-arm, tusschen Boeto ten Noorden en
Isidis oppidum ten Z.
Once — Lieve — Vrouw (Kionsters van), voormalige kloosters in ons land. nl.: 1) 0.-L.-V.-Berg,
te liselstrin, voor cistercienser notmen, gesticht
omstr. 1390. — 2) 0.-L.-V.-Broeders-kloosters,drie
verschillende Carrnelietenkloosters, te Haarlem,
te Otidorp en te Utrecht. — 3) 0.-L-V.-Conventte.Galileen, in 't kerspel Hardenbergh in Overijsel,
gesticht 1406. — 4) te Windesheitn in Overijsel,
gesticht 1387 voor reguliere kanunniken van St.Au.ustirms, ging in de lieformatie te niet. — 5) 0.L.:V.-en-de-Twaalf-Apostelen-Convent, te Utrecht op
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de Oude Gracht, tot 1290 bewoond doorzakdragende
monniken (Saccitce), wier Orde in dat jaar opgebeyen werd. Het is thans het Gereformeerde Burgerweeshuis. — 6) 0.-L.- V.- Visitatie.5 minutes gaans
buiten de St.-Janspoort te Haarlem, gesticht irk 't
begin der 15e eeuw voor reguliere kanunniken van
St.-Augustinus; bleef zelfs tijdens bet beleg van
Haarlem volkomen ongedeerd. — 7) 0.-L.-V.-tenBerg, te Wouterswoude in Friesland, bewoond door
pretnonstratenzer nonnen, wereldvermaard door een
Maria-beeld, dat wonderer verrtelitte, en zooveel
bedevaartgangers trok, dat er bij tijden te Dockum
Been brood meer te krijgen was. In 1580 werd dit
klooster gesloopt. 8) 0.-L.-V.-ten-Dale, in Friesland ; zie SION.
Onze - Lieve - Vrouwe - te - Sluis, voormalig dorp in Staats-Vlolnderen, in 't Aardenburger
Ambacht, prov. Zeeland, werd verzwolgen door den
watervloed 17 Sept. 1477.
Onze -Lieve - Vrouw - op - Zee, voormalig
dorp op het zeenwsche eiland Schouwen, lag mustreeks een uur gaans ten W. Z. W. van Renesse,
in de duinen, doch is door stormvloeden als anderszins sedert lang geheel te niet.
Oodeypoor, of Mewar, een sedert 1818 aan
Engeland schatplichtig liadzjpoeten-rijk is OostIndiii, is 549 vierk. mijlen groat, met 1 ; 1112,000
bewoners; de hoofdstad 0. ligt 79 miilen benoorden Bombay, met 20,000 aan de westzijde der
overigens aan alle kanten dour bergen omringde stad
0. ligt een 2 urea gaans nmtrek hebbend meer.
Oojein, of Oedzjein, bet Ozana, Ozoana of
Ozone der ouden, in 't Sanskrit Ocdzjdzajni, versterkte stad in Centraal-Hindostan, in 't gebied van
den Sindhia, aan den Seepra (Serpa), 51 mijlen bezuidw. de stad Gwalior, was tot 1810 de hoofdstad
van het rijk Gwalior, en heeft omstr. 30,000 inw.
In de oudheid was 0. de residentie an den gevierden Vikramadiiya, en is nog tegenwoordig een van
de zeven heilige steden der Indianen.
Ooltgensplaat, dorp in Zuid-Holland, op 't
eiland Goeree-en Overflakkee, 8 uren gaans bezuidoosten Brielle; 2000 inw,; volgens sommigen oorspronkelijk Adolfsplaat geheeten, naar den eersten
bedijker van die plaat of gors, nl. Adolf van Cleve ;
volgens anderen van den beginne of 0. of Oeltgensplaat, naar zekeren Oeltgen, een visscher, die de bedoelde gors of plaat het eerst ontdekt heeft ; maar
't waarschijnlijkst oudtijds Odulfsplaat, naar den
heiligen Oduiphus, aan wien voor de Reformatie de
kerk van 0. toegewijd was. Veel leed 0. door doorbraken en overstroomingen in 1530, 1532, 1570,
vooral 26 Jan. 1682 (waarbij 22 menschen omkwamen), en 1715 (toen 't omliggende land ruim jaren onder water bleef staan); bij den zwaren brand,
die 0. trof in 1586, werd o. a. de secretarie met het
archief eene prooi der vlammen.
Oorlog, de kunst om menschenlevens te vernietigen ter bereiking of ter bestrijding van eerzuchtige of hebzuchtige ongmerken van vorsten of
volken. Onder de ontelbare menigte oorlogen,die sedert de schepping der wereld het geluk der menschen
hebben verwoest, zijn er vele, die hunnen naam dragen naar het jarental, dat ze gednurd hebben, bijv.:
de 7-jarige 0. — Zie ZEVENJARIGE OORLOG.
de 30-jartge 0. — Zie I)ERTIGJARIGF OORLOG.
de S0-jarige 0. — Zie TACHTIGJARIGE OORLOG.
de 100-jarige 0. — zoo noemt men den langen,
bloedigen worsteistrijd tusschen Frankrijk en Enge-

van Valois, Jan II, de Karels V, VI en VII, en inEngeland: Eduard III, Richard II, de Hendrikken IV, VenVI.

land, die,van1337 tot 1437, de regeering beroerd heeft
van de volgende vorsten, nI. in Frankrijk : Filips VI

Bondgenooten-O., ook Marsische 0. genaamd, beet
de 0., die anno 91 v. Chr. uitbrak tusschen de Romeinsche republiek, en de natien, die met de Ronieinen in bondgenootschap stonden ; in then 0. speelden
de Marsen de grootste rol. De volkeren van Italie',
partij trekkende van de inwendige verdeeldheden
der republiek, en zich beroepende op de door de Gracchen gedaue beloften, meenden van den senaat te
kunnen eischen, dat hun het romeinsch burgerrecht
verleend wierd, met at de privilegien, aan den titel
van Romeinsch burger verbon len. Dit aanzoek werd
op eene krenkende wijze door den senaat afgewezen;
en wat meer zegt, de tribnun Livius Drusus, die
voor de Italianen had gepleit om hun het burgerrecht
toe te kunnen, werd in het Forum door de patriciers vermoord. Dit was het sein tot den openbaren
oorlog. De Marsen vormden met verscheidene andere
steden eenen Bond, waarvan Corfinium de hoofdstad
werd.Aanvankelijk bevochten de Bondgenooten eenige
overwinningen op de romeinsche veldheet en; doch bet
duurde niet lang of ze werden totaal verslagen bij
AscnIum ; de voornaamste der in opstand gekomene
steden moesten zich overgeven, en na drie jaren
worstelens verzochten de Bondgenooten om den
vrede ORM die hun toegpstaan werd. Fon an-

dere Bandgennoten-0. is (lie, welke van 359 tot 356
v. Chr. in Griekenland gevormd werd tusschen het
machtige At hene en zijne kolonion. Overigens moeten wij verwijzen naar de artikels: HEILIGE, MEDISCHE,
MITHRIDATISCHE,PELOPONNEEZISCHE,PUNISCHE,RELIGIE-,
SUCCESSIE-OORLOGEN; ITALIAANSCHE 0., TROJAANSCHEO.,
RUSsISCH-OOSTERSCHE 0., enz.
Oort (Adam van), eigenlijk Noord, vlaamsch

historieschilder, geb. 1557 te Antwerpen, gest. 1641 .
Oost, of Oest, dorpje in nederl. Limburg.
Oost (de), gewone benaming voor Oost-India.
Oost (Jacob van), twee vlaamsche schilders nit
Brugge, vader en zoon ; de vader (geb. 1600, gest.
1671) leverde onovertreffelijke kopien van Rubens
en van Van Dijck ; de zoon (geb. 1637, gest. 29 Dec.
1713) is door historie-stukken bekend.

Oostbroek, 1) volgens sommigen de oorspronkelijke naam van het gron. dorp Zuidbroek, toen
dit nog met Noordbroek vereenigd was. — 2) voormalige abdij in de prov. (en 1 uur gaans beoosten de
stad) Utrecht, gesticht in 't begin der 12e eeuw, afgebroken 1580.
Oostburg, voormalige plattelandsstad (thans
dorp) in Zeeland, 2 uren gaans beoosten Slnis; 1250
inw.; heel in stukken uit de lie en 12e eeuw
Osborre en ook wel Osbroek, en was voorheen eene
belangrijke koopstad, die in de 8e eeuw op het toppunt van hared bloei stond ; 0. werd in 't begin
der 9e eeuw door de Denen verwoest, in 1271 uitgeplunderd en in brand gestoken door de Gentenaars ; door de Engelschen en Gentensars gezamenlijk werd 0. omstr. 1382 overvallen, uitgeplunderd,
uitgemoord en platgebrand, doch die inwoners, die

zich door de vlucht hadden kunnen redden, staken
eenen dijk doer, zoodat het land onder water liep,
waarbij vele plunderaars het met den dont] bekochten. In 1384 in at zijne vroegere priviligien besten-

digd, werd 0. 1452 door de Gentenaars nogmaals
geplunderd en verbrand ; 1488 leed het veel van
Maximiiiaan's troepen. De Hervorming werd 1578
te 0. ingevoerd zonder stoornis in de openbare order
cloth toen 0. zich in 1583 aan den hertog van
Parma moest overgeven, staken de inwoners zelven
alles in brand, en namen de vlucht. Toen prins
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Maurits in 1604 het land veroverd had, begon hij
dadelbk het nog altijd in pain liggende 0. in staat
van versterking te brengen; die fortification waren
eerst in 1629 voltooid, en eene halve eeuw later
werden ze door den Staat voor afbraak verkocht, de
buitenwerken 10 Oct. 1672, de vestiugwerken van
0. zelf.10 April 1673. In 1708 had 0. veel van de
Franschen te lijden. In 1830 vonden de Belgen te 0.
den eersten krachtigen tegenstand 220ct.; maar vooral
het tweede gevecht (31 Oct.), waarbij drie honderd
Nederlanders cenen aanval van zes duizend Belgen
roemrijk afsloegen en den vijand tot retireeren noodzaakten, is eene schoone bladzijde in de geschiedenis
van den nederlandschen krijgsman.
Oostdorp, dorp in Noord-Holland. Zie OSDORP.
Oostelijke archipel. Zie daarover het art.
ZUID00STER-E1LANDEN VAN BANDA.
zie OSTENDE. - 2)

voormalig
Oostende, 1)
dorp in Zeeland, op het verdronken eiland Wulpen ;
komt ook wel voor onder den naam van Ter-Streps.
Op de andere zijde van het eiland Wulpen lag het
dorp Westende.
Oostenrijk, duitsch Osterreich of Ostreich,
fransch Autriche, engelsch Austria, keizerrijk in
Middel-Europa, bestond (na de nienwe organisatie
van 1849-51) tot Juli 1859 nit 19 kroonlanden,
te zamen ruim 11,762 vierk. mijlen groat, met ruim
35 millioen bewoners. Die 19 kroonlanden waren:
1)/Neder-0. of aartshertogdom 0. onder de Enns ;
2) Opper-0. of aartshertogdom 0. boven de Eons ;
3) hertogdom Saltzburg.
[Deze drie kroonlanden, die de kern der Oostenrijksche monarchie uitmaken, vormen te zamen het
Aartshertogdom 0., dat tot grenzen heeft : Moravia
en Bohemen ten N., Tirol en Beieren ten W., Stiermarken en Kornten ten Z., en Hongarije ten 0. De
grondsoppervlakte, die deze kroonlanden beslaan, is
circa 710 vierk. mijlen, met '2,555,000 bewoners,
ingedeeld als volgt :
a) Neder-0.,eirca 361 vierk. mijlen, met 1,700,000
zielen, wordt door den Donau in twee helften gescheiden, waarvan de zuiderhelft aan de Alpengrenst.
Het is ingedeeld in vier kreisen (Obertnanhartsberg,
Untermanhartsberg, Oberwienerwald, Unterwienerwald), en heeft tot hoofdstad Weenen, zijnde dit teyens de algemeene hoofdstad der gansche Oostenrijksche monarchie en de residentie des keizers.
b) Opper-0.,cirea 218 vierk. mijlen, met 708,000
zielen, voor het grootste gedeelte bergland, waarvan
bet zuidgedeelte tot de Norische alpen behoort. Het
is ingedeeld in vier kreisen (Hausruck-, Traun-.
Miihl- en Innkreis), en heeft tot hoofdstad Lintz.
c) Saltzburg, 131 vierk. mijlen, met 147,000 zielen,
zijnde 't voormalige aartsbisdom (zie SALTZBURG), is
een bergachtig land, en heeft tot hoofdstadSaltzburg.]
De overige der hierboven bedoelde 19 kroonlanden zijn :
4) hertogdom Stiermarken.
5) hertogdom Karnten.
6) hertogdom Krain.
7) het tot prinsdom verhevene graafschap Gertz
en Gradiska, met het markgraafschap Istrie en de
vrije stad Triest met rechtsgebied (gezamenlijk ook
xhet Kustland" genoemd).
8) het tot prinsdom verhevene graafschap Tirol
en Vorarlberg.
9) markgraafschap Moravia.
10) koninkrijk Bohemen.
11) hertogdom Opper- en Neder-Silezie.
12) koninkrijk Galicie met Zator, Auschwitz en

Krakau.
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13) hertogdom Bukowina.
14) koninkrijk Dalmatia.
25) Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk.
16) koninkrijk Hongarije.
17) konink. Croatia en Slavonia met 't croatische
kustland (litoral), benevens Fiume met rechtsgebied.
18) groothertogdom of grootvorstendom Zevenbergen.
19) de Militaire Grenzen.
De elf eerste dezer 19 kroonlanden maakten deal
uit van den Duitschen Bond : wel is waar van het
Kustland slechts de stad Triest met haar rechtsgebied, de kreis Gertz en een gedeelte van den kreis
Istrie; (Inch daarentegen van Galicia de hertogdommen Zator en Auschwitz ; zoodat in 't geheel
van de Oostenrijksche monarchic circa 3591 vierk.
mijlen grondgebied (met circa 13 millioen bewoners) tot den Duitschen bond behoorden, die echter
door den oorlog van Pruisen tegen 0. in 1866 is te
niet gegaan. Reeds vroeger had 0. een gedeelte van
zijn grondgebied verloren (zie ITALIAANSCRE OORLOG)
door den vrede van Villafranca 11 Juli 1859; nog
gevoeliger verliezen moest het zich getroosten in
1866, toen bet, door Pruisen en Italie gelijktijdig
aangevallen, gees ander middel zag, om erger nog te
voorkornen, dan afstand te doen van geheel het Venetiaansche. Sedert den daarop tusschen 0. en Pruisen gesloten vrede is 0. als buiten Duitschland gesloten, aan welks hoofd titans feitelijk Pruisen staat.
Geschiedenis. Het eigenlijke 0., aanvankelijk door
de celtische Taurisken (later Noriken) bewoond,
vervolgens na de onderwerping aan Rome's gezag
(14 v. Chr.) door de Marcotnannen en Quaden,
werd ander Tiberius bij het Romeinsche rijk ingelijfd (omstr. 33 na Chr.). Te rekenen van de 5e
eeuw werd 0. achtereenvolgend overweldigd door de
Hunnen, Oost-Gothen, Bojers, Vandalen, Longobarden, en werd ten laatste omstr. 568 gedeeld tusschen
de Bajuvariers (Beieren) en de Awaren, welke beiden het bewoonden, then Karel de Groote zich
meester er van maakte (791) en het onder den naam
van Avaria of Oostelijke mark (Marchia orienlalis,
Austria) met Duitschland vereenigde. Hendrik de
Vogelaar, een bolwerk willende stellen tegen de gedurige invallen der Hongaren, verhief 0. tot een
markgraafschap. In 982 werd door Otto II dit markgraafschap geschonken aan Leopold I van Babenberg, wiens afstammelingen aanvankelijk den titel
van markgraaf, later dien van markies voerden. Leopold I (gest. 994), werd opgevolgd door zijnen zoon
Hendrik I, onder wien wij 0. voor het eerst vermeld
vinden onder den naam van Ostirrichi. Hij werd
1018 opgevolgd door zijnen broeder Adalbert I, bijgenaamd de Zegerijke, die 1050 tot opvolger had
zijnen zoon Ernst. Deze sneuvelde 1075 aan de Unstrut tegen de Saksen, en had tot opvolgers: Leopold II tot 1096, Leopold III tot 1136, en Leopold
IV tot 1141 ; aan laatstgenoemden werd Beieren als
leen geschonken ; doch zijn broeder en opvolger Hendrik II Jasomirgott gaf dit land 17 Sept. 1156 aan
Hendrik den Leeuw terug, waartegen aan hem het land
boven de Enns a fgestaan werd.De marken boven en beneden de Enns werden nu ten behoeve van Hendrik
Jasomirgott tot hertogdom 0. verheven, hij verlegde
zijne residentie naar Weenen, liet een aanvang maken met bet bouwen van de Stephanus-kerk, en
stierf 13 Jan. 1177. Zijn zoon en opvolger Leopold
V vereenigde Stiermarken met 0., en werd bij zijnen
dood 1194 opgevolgd door zijnen zoon Frederik den
Katholieke, wiens broeder Leopold VI in 1198 op den
hertogi. troon kwarn, veel tegen de Hongaren en
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tegen de ongeloovigen oorloogde, en zijn land vergrootte. Met Frederik den Stoute, die bijna de geheele Krain veroverde, doch 12 Juli 1246 in een
gevecbt tegen de Hongaren sneuvelde, stierf de
mannelijke linie der Babenbergers nit. Nu volgdc
het Oostenrijksche Interregnum, waarin keizer Frederik II de hertogdommen aan het rijk Wilde trekken, terwijl de pans tegen dien maatregel van den
door hem in den ban gedanen keizer protesteerde,
totdat eindelijk Ottocar van Bohemen tot hertog
van 0. gekozen werd. Deze ontweldigde Stiermarken
aan de Hongaren (1260), werd 1262 door den room- ,
schenkoigRardbl,enf1269Karten met een gedeelte van Krain en Friuli, doch werd
in 1276 genoodzaakt at de oostenrijksche bezittingen
of te staan aan den niet door hem erkenden keizer
Rudolf van Habsburg, en sneuvelde in den oorlog
tegen dien keizer 26 Aug. 1278. Keizer Rudolf
schonk 27 Dec. 1282 aan zijne twee zonen Albertus
(Albrecht) en Rudolf de hertogdommen 0., Stiermarken en Karnten ; dit laatste werd door de broeders afgestaan aan graaf Meinhard van Gortz en Tirol. Bij de schikking van 1283 kwamen 0., Stiermarken en Krain aan Albertus I alleen, die zich nu
Albertus I van Oostenrijk noemde. Vervolgens in
1298 roomsch keizer geworden, vermeerderde hij
1301 zijne landen met het markgraafschap Zwaben,
doch werd 1308 door zijnen neef Johan van Zwaben
vermoord. Zijne zonen Frederik, Leopold, Hendrik,
Albertus en Otto verwierven Neufchatel ; doch streden geen gelukkigen strijd tegen de Zwitsersche
kantons en tegen Lodewijk den Beier, tegenover
wien Frederik in 1314 als tegenkoning gesteld werd.
Nadat Leopold 1326, Hendrik 1327 en Frederik
1330 gestorven waren, kwamen Albertus II en Otto
met den keizer tot eene schikking, en erfden 1335
ook Karnten. In 1349 kwamen at de oostenrijksche
landen aan Albertus II alleen. Van zijne zonen stichtte
Rudplf II in 1356 de universiteit te Weenen, doch
stierf kinderloos 1365, waarop tusschen zijne broeders 1379 eene deeling plaats had: Albertus III bekwam 0., al het overige viel ten deel aan Leopold.
Laatstgenoemde sneuvelde bij Sempach, doch zijn
stam bloeide voort in Stiermarken. Nadat Albertus
III in 0. zijne landen vermeerderd had met Tirol,
stied bij 1395. Zijn zoon Albertus IV stierf ten gegevolge van vergiftiging in 1404 voor Znaim, terwijl
hij Procopius, den markgraaf van Moravie, beoorloogde. Zijn zoon Albertus V, schoonzoon van keizer
Sigismund, werd als zoodanig duitsch keizer, koning
van Hongarije en van Bohemen, doch stierf reeds
1439; en met zijnen zoon Ladislaw stierf 1457 de
oostenrijksche linie uit. Oostenrijk zelf kwam aan
de Stiermarksche linie, en wel, na langdurige twisten met zijne brooders, aan keizer Frederik III, die
aan het oostenrijksche !this de aartshertogelijke
waardigheid verleende. Zijn zoon Maximiliaan, die
1477 in den echt trad met Maria van Burgundie,
bracht door dit huwelijk de Nederlanden en een
groot gedeelte van Burgundie in het oostenrijksche
huis, werd 1493 duitsch keizer, verwierf Tirol, en
baande den weg om weder in het bezit te komen
van Hongarije en Bohemen, terwijl zijn zoon Filips,
door diens huwelijk met Johanna van Spanje, bet
huis Habsburg op den irons van Spanje en de Indien bracht, zoodat het huis Habsburg in twee
hoofdlinien gesplitst was, nl. de spaansche en de
oostenrijksche. Filips' zoon, Karel I, koning van
Spanje, werd als Karel V duitsch keizer, doch trof
1521 met zijnen broeder, aartshertog Ferdinand,
eene schikking, waarbij laatstgenoemde in bet bezit
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kwam van bet aartshertogdom 0. Door zijn huwelijk
met Anna, de zuster van den hongaarscben koning
Lodewijk II, kwam Ferdinand I in 1526 in het bezit van Hongarije en Bohemen, benevens Moravie,
Si!,7zie en de Lausitz, doch moest om Hongarije
oorlog voeren tegen Johannes Zapolya, die in 1529
de Turken voor de poorten van Weenen bracht. De
duitsche linie van het oostenrijksche huis, sedert
het de kronen van Hongarije en Bohemen verworven
had tot den rang van europeesche mogendheid verheven, bezat nu een grondgebied van 5402 vierk.
mijlen. Ferdinand I werd keizer, en stierf 25 Juli
1564. Tusschen zijne zonen had eene deeling plaats:
de oudste, keizer Maximiliaan II, bekwam 0., Hongarije en Bohemen ; Ferdinand bekwam Tirol en
de zwabische bezittingen; Karel's aandeel werd
Stiermarken, Karnten, Krain en GOrtz. Maximiliaan
II, die 12 Oct. 1576 stierf, werd als keizer opgevolgd
door zijn oudstcn zoon Rudolf II; deze had 1612
tot opvolger zijn broeder Matthias, na wiens dood
20 Maart 1619 Ferdinand II op den troon kwam ;
doch Bohemen weigerde Ferdinand II als koning te
erkennen, waaruit de Dertigjarige oorlog ontstond,
welke eerst door Ferdinand 111 (die van 1637 tot
1657 regeerde) ten einde gebracht kon worden, en
in den loop van welken oorlog de Lausitzen (in
1635) van Bohemen afgenomen werden. Onder keizer Leopold I (zoon en opvolger van Ferdinand Ill)
werden 1683 de Turken voor Weenen teruggeslagen,
Zevenbergen werd bun ontweldigd, en geheel Hongarije werd onderworpen. lilt de spaansche erfenis
ontstond echter de Spaansche erfopvolgings- of
Successie-oorlog, waarvan noch Leopold (gest. 5 Mei
1705), noch zijn met geestkracht en talent begaafde
zoon Jozef I (gest. 17 April 1711) het einde mocht
beleven. Laatstgenoemde werd opgevolgd door
zijnen broeder Karel VI, die den successie-oorlog
ten einde bracht, en van de spaansche erfenis de
Nederlanden, Milaan, Napels en Sardinie (dat 1714
tegen Sicilie verruild A‘erd) bekwam, ook Mantua bij
zijn rijk inlijfde, en zoo zijn grondgebied vermeerderde tot 9043 vierk. mijlen. Bij den Weener vrede
van 1735 en 1738 moest hij echter Napels en Sicilie weder afstaan, en bij den vrede van Belgrado
(1739) ook een gedeelte van hetgeen hij van Turkije verworven had. Toen 1740 de mannelijke linie
uitstierf, kwamen de erflanden aan Karel's dochter
Maria Theresia ; doch hoezeer haar vader veel had
opgeofferd voor de erkenning van de Pragmatieke
sanctie, werden hare rechten nogtans vinnig betwist
(Oostenrijksche successie-oorlog).Haar gemaal, Frans
van Lotharingen, werd eindelijk 13 Sept. 1745 als
duitsch keizer erkend onder den naam van Frans I;
met hem kwam het huis Habsburg-Lotharingen op
den oostenrijkschen troon; en bij den Oostenrijkschen successie-oorlog had Maria Theresia niets
antlers verloren dan Silezie, Parma, Piacenza, Guastalla en eenige districten van Lombardije. Zij trachtte
tevergeefs Silezie weder machtig te worden in den
Zevenjarigen oorlog. Bij den dood van baren gemaal
(18 Aug. 1765) werd zijn oudste zoon, Jozef 11,
duitsch keizer en medebestuurder met zijne moeder
in de duitsche erflanden. Bijna tegen wil en dank
trad zij 1772 toe tot de eerste deeling van Polen,
waardoor zij Galicie en Lodomerie verwierf, gelijk
haar 1777 de Bukowina afgestaan weed door de
Porte, terwijl zij bij den vrede van Teschen 1779
ook eenig grondgebied van Beieren als aanwinst
outving. Door hare verstandige regeering, haar beleid en hare omzichtige hervormingen had zij aan
haar grondgebied zulk eene uitbreiding gegeven, dat
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zij bij Karen dood een rijk naliet, dat 11,070 vierk.
mijien Froot was. Haar zoon Jozef II ging met zijne
hervormmgen voortvarender en minderzachtzinnig to
werk: bet gevolg daarvanwerd, dat hij zich in het
1aatst van zijn Leven in eenen ongelukkicren oorlog
met Turkije gewikkeld zag, terwijl de Nederlanden
in openbaren opstand waren tegen zijn gezag, en
Hongarije zeer veel lust scheen to voelen oin dat
voorbeeld to volgen: het verdriet, dat dit alles hem
berokkende, verhaastte zijnen dood (20 Febr.1790).
Zijn brooder en opvolger, keizer Leopold 11, wist
door inschikkelijkheid en vastberadenheid aan het
pijnlijke van dien toestand een einde te maken, en
sloot 4 Aug. 1791 den vrede van Szistowa met de
Porte. Tegenover de Fransche Revolutie sloot hij een
verbond met Pruisen, doch stierf 1 Maart 1792, eer
nog de oorlog uitgebarsten was. Daaraan het hoofd
te bieden, word de moeielijke taak van zijnen zoon,
keizer Frans II. Bij den vrede van Campo-Formio
(17 Oct. 1797) gingen Lombardije en de Nederlanden voor 0. verloren ; doch het kwam daarbij in
het bezit van het grootste gedeelte van het Venetiaansche, gelijk het reeds 2 jaren vroeger WestGalicie aangewonnen had. Bij den vrede van Luneville (9 Febr. 1801) werd door 0. afstand gedaan
van Falkenstein en Frick-dal, doch daarentegen
bekwam het de aartsbisdommen Trente en Brixen,
zoodat bet in grondgebied aangroeide tot over de
12,000 vierk. mijien. Om dat grondgebied tot den
geheel te brengen, verhief Frans II de Oostenrijksche
monarchie 11 Aug. 1804 tot een Erfelijk keizerrijk
Oostenrijk, en vatte 1805 nogmaals de wapenen op,
doch moest den vrede van Presburg (26 Dec. 1805)
betalen met het grondgebied, dat hij nog in Italie
bezat, en door afstand te doen (aan Beieren) van
Tirol, Vorarlberg, Eichstadt, enz. en (Dan Wurtemburg en Baden) van de Breisgau en het overige van
Neder-O., terwijl hij daarentegen Saltzburg en
Berchtesgaden bekwam. In 1806 (6 Aug.) deed
Frans 11 afstand van den titel van Duitsch keizer
(keizer van het Heilige Roomcche Rijk), en noemde
zich van toen af: Frans I, Keizer van Oostenrijk. In
1809 beproefde hij nogmaals de kansen van den

schier overal aan de bevolkingen deed gevoelen:
Italie was afkeerig geworden van de vreemde overheersching ; Hongarije streefde naar onafhankelijkheid, en ook in Weenen zelf barstte 13 Maart 1848
eene volksbeweging nit, die aan bet onde regeerstelsel een elude maakte. MIloan kwam in opstand
(22 Maart) en stunt zich aan Piemont aan, en 23
Maart werd to Venetie de republiek uitgeroepen.
Aan Hongarije was ter dertiende ure een eigen mi-

oorlog tegen Frankrijk, doch verloor bij den vrede
van Weenen (14 Oct. 1809) Saltzburg met Berchtesgaden, het Inn-kwartier, bet wester-Hausruckkwartier, Krain, Gertz, Triest, den kreis Villach, en
het grootste gedeelte van Croatie en van Galicie.
Wel leverde 0. in 1812 aan Napoleon een hulpkorps
tegen Busland, doch verklaarde 10 Aug. 1813 aan
Frankrijk den oorlog, en trad 9 Sept. 1813 toe (te
Teplitz) tot de groote alliantie, die tot den on(lergang van bet fransche keizerrijk leidde. Bij den vrede
van Parijs (1814) bekwam 0. het LombardischVenetiaansch koninkrijk en de afgestane gedeelten
zijner erflanden, benevens Da!made en Galicie terug,
trof 14 April 1816 met Beieren een verT elijk over
grondgebiedskwestien, en was dos na debfransche
oorlogen niet alleen wat zijne grenzen betrof beter
afgerond dan vroeger, (loch had bovendien nog eene
aanwinst van 150 vierk. mijien grondgebied. Under
de leiding van Metternich had 0. vervolgens een
overwegenden invloed in den Duitschen bond. Keizer Ferdinand I beklom den troon 2 Maart 1835;
in 1840 nam 0. deel aan den oorlog in Syrie tegen
Ibrahim-Pacha ; in 1846 brak in Galicie een opstand
nit, die ten gevolge had, dat Krakau bij de monarchie ingelijfd werd. Intusschen was bijna geheel
Europa van lieverlede doordrongen van het verlangen om een einde te maken aan de gebreken en misbruiken, die het tot dusverre gevolgde regeerstelsel

nisterie toegestaan; doch dat kon de wenschen der
Magyaren niet meer bevredigen : Hongarije nam van
dag tot dag eene onifh6nkelijker handing aan, en

beschikte eigenmachtig over troepen en vestingen.
Het in opstand zijnde Weenen word 31 Oct. 1848
ingenomen door prins Windischgratz en banns Jellachich ; 15 Nov. werd een rijksdag bijeengeroepen
naar Kremsier; een nieuw ministerie gevormd met
prins Schwartzenberg aan het hoofd, en nu legde
keizer Ferdinand de kroon neder; zijn broeder,aarts-

hertog Frans Karel, die hem moest opvolgen, deed
afstand van den troon, en zoo kwam diens zoon
Frans Jozef aan het bewind. In een schitterenden
veldtocht (21-23 Mei 1849) tegen Sardinie, heroverde Radetzky geheel Lombardije, in Aug. werd
ook Venetie herwonnen, en in Sept. 1849 was de
opstand van Hongarije met behulp van eene russische
krijgsmacht en ten koste van stroomen bloods geheel
onderdrukt. Dit was het trenrige voorspel der regeering van keizer Frans Jozef, welke regeering inderdaad slechts eene aaneenscbakeling schijnt van
rampen en tnisslagen, in weerwil van 's keizersbeste
bedoelingen om bet geluk van zijne volken to bevorderen. Zoo werd 26 Sept. 1855 het betreurenswaardige concordaat met Rome gesloten, waardoor O.
in menig opzicht tot eenen schier middeleenwschen
toestand werd teruggebracht, en van welk concordaat zich de onzalige (Ink derwijze heeft doen gevoclen, dat bet in 1867 tot overgroote tevredenheid
van de meerderheid der bevolking afgeschaft is kilnnen worden, in weerwil van bet gescrireenw der geestelijkheid tegen then maatregel, waardoor de minister Von Beust, in de moeilijkste ornstandigheden
1866 bet bewind aanvaard hebbende, zulk een gelukkigen stap heeft gedaan om 0. den wep, van verstandigen vooruitgang op te Leiden. Doch reeds
vroeger had men in 0. de noodzakelijkheid ingezien
otn dien weg te bewandelen, en na vcrscheidene
andere maatregelen in dien geest, was 1 Mei 1862
de ministerieele verantwoordelijkheid vastgesteld,
zoodat de regeeringsvorm van 0. reeds sedert dien
datum de constitutioneele monarchic is. De zware
vernederingen en verliezen, door 0 in (le laatste 18
jaren geleden, zijn in den aanvang van dit art. aangestipt: de ltaliaansche oorlog 1859 ontnam aan 0.
bet grootste gedeelte van Lombardije, beroofde het
van den machtigen invloed, dien bet vroeger in
Italie bezat, en bedreigde bet tevens met bet toekomstige verlies van Venetie; dat verlies word in
1866 een feit; voeg daarbij het treurig niteinde van
keizer Maximiliaan van Mexico, den brooder van
keizer Frans Jozef van 0., die vervolgens admiraal
Tegethoff naar Mexico nitzond em de uitlevering te
verkrijgen van zijns breeders lijk, welke uitlevering
na zeer veel moeite werkvlijk verkregen werd, zoodat
bet vorstelijke lijk van den ongellikkigen Maximiliaan
in bet begin van 1868 is bijgezet kiinnen worden in
den grafkelder der keizers van Oostenrijk.
Oostenrijksche Nederlanden. Zie bet
art. NEDERLANTEN.
Oostenrijksche Successie-oorlog. Zie
SUCCESSIE-OORLOG.
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Oosterbeek, dorp in Gelderland, I uur goons vastgesteld in Westersch Rijk en Oostersch Rijk;
bewesten Arnhem, met onderhoorige buurtschappen
doch die deeling kwam niet eer tot volkomene ver1700 inw. Keizer Koenraad begaf zich in 1027 van
wezenlijking, dan bij den dood van Theodosius. De
Aken naar Utrecht (om aan de twisten aldaar, over
gesehiedenis van bet 0. laat zich indeelen in zes
de benoeniing van eenen nienwen bisschop gerezen,
tijdvakken. In het ie tijdvak (395-565), waarvan
een einde te maken); hij werd op die reis vergezeld
Justinianus de hnofdpersoon is, na door de Hunnen
door zijne zwangere gemalin, die onderweg door de
verwoest te zijn en • bijna geheel Armenie verloren
barensweeen overvallen werd, en te 0. het leven
te hebben zag het 0. het Westersche Rijk te nict
schonk aan een zoon (later keizer Flendrik III).
gaan, en maakte zich spoedig meester van eenige
stukken van dat verbrokkelde rijk (ni. van Italie,
Oosterbeerte, voormalig dorp in 't noordoosten der prov. Groningen ; werd 1277 door den
Africa, Barbarije, en een gedeelte van Spanje). In
Dollart verzwolgen.
bet 2e tijdvak (565-717) begint het 0. in verval
Oosterbierum, dorp in Friesland,) uur gaans te geraken : de Longobarden nemen twee derden
benoorden Franeker; 700 inw.; in het nahijgelegen
van Italie in bezit; de Bulgaren, Serven (Serviers)
gehucht Lidlum 100 inw.; in 't noordwesten, op eene
en Croaten vestige,' zich bezuiden den Donau; de
hooge terp, de boerenhofstede Koehool, waar aanvanA rabieren onderwerpen Syrie, Egypte, Africa, en
kelijk bet klooster Lidlum gestaan heeft (1183_
bet eiland Cyprus (622-632); Maurits, Heraclius,
1235), dat later meer zuidwaarts verplaatst werd. In
Pogonatus zijn de minst oubeduidende vorsten van
1431 werd de koster van 0. in de pastorie aldaar
die anderhalve eeuw. Met het 3e tijdvak (717-867)
vermoord door de monniken van Lidlum.
begint de Isaurische dynastie, die stand hield tot in
Oosterburen, dorp op het friesche eiland 802, en vier iconoclastische ijver het verlies na
Schiermonnikoog ; 1000 inw.
zich sleepte van bijna Mlles wat de Grieken nog van
Oosterend, 1) 0. of Oostereind,00k Oosteinde, Italie bezaten. Onder de zeven vorsten, die op Irene
goed gebonwd dorp op het eiland Texel.
2) dorp
volgen, worth de beeldenvereering hersteld (842),
in Friesland, 2 uren gaans benoordw. Sneek, en 2
maar reeds spoedig (858) doet Photiiis de groote
uren g. benoordoosten Bolsward ; 440 inw.
scheuring in de Kerk ontstaan (tie het art. PnoTius);
00stergoo, een der drie kwartieren, w'aarin
Candia, bijna geheel Sicilie, Cilicie, gaan voor de
Friesland vroeger ingedeeld was, grensde ten N.
keizers verloren (822, 827, 832, enz.). De ouraan de Noordzee, ten 0. aan Groningen, ten Z. aan
logen tegen de Bulgaren brengen verschrikkelijke
het kwartier Zevenwouden, ten W. aan Westergoo.
rampen over het 0. Het 4e tijdvak (867-1056)
Oosterhesselen, meestal kortweg Hesselen wordt ingenomen door de macedonische dynastic,
genoemd, dorp in Drenthe, zevendhalf uur gaans bedie, dikwijls afgebroken of van alle gezag beroofd
zuidoosten Assen en 5 kwartier g. noordelijk bewesdoor usurpatien, verscheidene uitstekende vorsten
ten Dalen ; 220 inw,
kan aanwijzen, en den ondergang van bet 0. eenen
Oosterhout, stad in Noord-Brabant, circa 2 tijd tang tegenhoudt. De Bulgaren, de Russen, de
uren gaans benoordoosten Breda, en anderhalf uur
I'etsjeuegen vernederden en verwoestten het O.;
g. bezuiden Geertruidenberg, aan den grooten weg
maar daartegenover staat, dat Bulgarije tweemaal
van Breda naar Utrecht ; 6000 inw.
heroverd werd (971, 1018), benevensServie (1018);
Oosterland, 1) dorp op het zeenwsche eiland Cyprus, Cilicie, Candia kwamen weder onder het
Duiveland, 2 uren gaans oostelijk benoorden Zieriltgezag van het 0. (961-964); Aleppo (962), Sicilie
zee; 850 inw.; voormalige heerlijkheid. — 2) dorp
(1038-40) werden voor een oogenblik herwonnen.
op het elland Wieringen in de Zuidcrzee, prov.
In het begin van het 5e tijdvak (1056-1260) beNoord-Holland.
machtigen de Seldjoecieden twee derden van KleinOosterlee, vermoedelijk dezelfde plaats als Azie. Aan Alexius, Johannes en Manuel Comnenus
Heiligerlee.
gelukt het slechts een klein gedeelte der provincien
Oosterleek, bij verkorting Leek genoemd, ook aan de Zwarte Zee te heroveren (1081-1180); de
wel de Leek (en alsdan wel te ouderscheiden van
Kruisvaarders, die door het 0. trekken, verschaffen
de Leek in de prov. Groningen), dorp in Noordhet niet slechts geen de minste hulp, maar zijn het
Holland, 2 wren gaans beoosten Hoorn; 160 inw.
integendeel slechts tot overlast en nadeel ; in oorlo•
Oosterlittens, dorp in Friesland, 3 uren gaans gen tegen de Noormannen, die zich van Sicilie meester
bezuidoosten Leeuwarden ; 700 inw.
gemaakt hebben, en tegen de Hongaren, worden de
Oostermeer, dorp in Friesland, 1 our gaans
krachten van het 0. uitgeput.
Bij den dood van
beoosten Bergnm ; met onderhoorigheden 1100 inw.
den laatsten Comnenus wordt het verval, waarin het
Ooster - Nijkerk, naam van 't friesche dorp 0. verkeert, hoe !anger hoe duidelijker zichtbaar
Nijkerk in Oost-Dongeradeel, ter onderscheiding van
de Serviers en de Bulgaren worden weder onafbanNijkerk in Ferwerderadeel.
kelijk ; de Vierde Kruistocht, in plaats van tegen
Oostersehe Kerk. Zie GRIMM KERK.
Jerusalem, wordt tegen Constantinopel gericht,
Oostersche Oorlog. Zie hierover het art. welke stad ingenomen (1204) en den zetel wordt
RUSSISCH-OOSTERSCHE OORLOG.
van een Latijnsch rijk, tervvijI uit de algeheele verOostersche Rijk (het), later achtereenvol- brokkeling van bet 0. niet slechts een dozijn afzongend de namen gedragen hebbende van, eerst: bet
derlijke latijnsche rijkjes te voorschijn treden (o. a.
Grieksche of Byzantijnsche Rijk, toen : het Rijk van
het koninkrijk Thessalonica, het prinsdom Achaia,
Constantinopel. Dit rijk, waarvan Constantinopel van
het hertogdom Athene, het hertogdom Naxia en de
het begin tot bet einde de hoofdstad is geweest,
Venetiaansche provincien op Creta, maar bovendien
neemt eenen aanvang met den dood van Theodosius,
drie grieksche rijken, waarvan een in Europa (het
en eindigt met de verovering van Constantinopel
despotaat Epirus) on twee in Azle (het Ilk van
door Mahomed II (1453). Het juiste jaartal, waarNicea, het rijk van Trebizonde). De 5de keitek van
mede het 0. begint, is 395. Wel had er reeds vroeNicea, Michael Paleologus, herovert eindelijk Conger (in 364) cene officieele deeling van het rijk plaats
stantinopel (1261). Met hem begint bet fie tijdvak,
gehad tusschen Valentinianus 1 on Valens; de tetrardat geheel ingenothen worth door de dynastic der
chic van Diocletiaan had zelfs eene werkelijke deeling
Paleologen. Maar noch hij, noch zijn zoon Androni- •
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cus vermogen het voormalige rijk weder tot den
te brengen. Trebizonde, Servie, Bulgarije, Bosnia, de
eilanden en bijna bet gansche zuiden van het schiereiland worden onafhankelijk ; het overige valt in de
macht der Turken, even als negen tienden van KleinAzIe (11e eeuw). De burgeroorlogen (onder Andronicus III, Cantacuzenus, enz ) voltooien den ondergang des rks. Tevergeefs bedelen de keizers om
den bijstand van bet Westersche Rijk en beloven
zelfs de scheuring in de Kerk te zullen doen optionden en zich gebeel aan den Stoel van Rome te zullen
onderwerpen : de Turken worden weder meester
van Bulgarije (1391), komen oorlog voeren in Servie,
brengen Constantinopel in het nauw aan alle kanten,
maker Johannes VII schatplichtig, en zonder den
inval van Tamerlan . (1402) ware teen reeds een
einde aan 't hestaan van bet 0. gemaakt door Bajazet. Eindelijk maakt Mahomed zich van Constantinopel meester (1453), in weerwil van de heldhaftige verdediging van den Iaatsten der Constantijnen;
de verovering van de hoofdstad wordt weldra gevolgd door de onderwerping van de rijkjes aan den

Oostersche Rijk
van de twee koninkrijken Bulgarije en Servie breidde
die grenzen naar het Noorden nit (1018). Doch
tusschen 976 en 1018 had het Bulgaarsche rijk van
Hellas tot den Donau, en langs de geheele Adriatische Zee tot Sabioncello, ruim de helft van het
Schiereiland tot zich genomen. Na de veroveringen
door de Seldjoecieden en de stichting van het rijk
Konieh bezat het 0. — buitendien beroofd van het
rijk van Servie, dat ingenomen was door verschillende barbaarsche horden (Petsjenegen, Cumanen,
Wlaken), en met de woestenij, genaamd het Woud
der Bulgaren, aan zijne grenzen — in Azie nog slechts
twee westelijke provincien van Klein-Azie (nl. Heraclea en Seleucia), benevens eene lange strook
kustland aan de Zwarte Zee (Paphlagonie en Chatdia). In 1261 bevatte het 0. nog sleeks: Thracie bezuiden den Hemus, Macedonia en het eigenlijke
Oostersche rijk in Europa, en in Azie: Mysie, Lydie,
een klein gedeelte van Lycie en van Carle. Het was
toen ingedeeld in 8 landschappen: 1) Thracie,
Oosten, Westen, Groot-Wlakia, Grieksch Morea;

2) Bithynie, Cilbianum, Mageddo. Bij de troonsbeDonan, van Morea en van Trebizonde. Het 0. is
klimming van Bajazet I waren die provincien ingevooral merkwaardig door zijn langdurig bestaan. De
krompen tot 4 districten in Europa (Constantinopel,
jaarboeken van het 0. zijn overigens niet veel meer
Thessalonica, Zeitoen, Sparta), en eenige zeeplaatdan eene aaneensehakeling van misdaden, verradesen aan de Zwarte Zee. En eindelijk, bij de veroverijen en laaghartigheden ; de keizers van het 0., gering van Constantinopel, bestonden at de grieksche
heel en at bezig met theologische twistvragen, zijn
bezittingen enkel in die eene staid, benevens ongeveer
Diet in staat het hoofd te bieden aan de Barbaren ;
een dertigtal vlekken of dorpen in den omtrek, en
en eindelijk, meer en meer verzwakt door gedurige
twee districten van Morea.
vijandelijke invallen, door binnenlandsche verdeeldKeizers van het Oostersche Rijk.
heden en door de ondeugden der vorsten, stort het
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1. Tlieodosiaansche
Theodosius HI
0. ineen als een bouwval, die opgehouden heeft leDynastic..
5. Isaurische Dynastic en
vensvatbaar te zijn.
Arcadius
de 3 Michaels.
395
Geographic van het Oostersche Rijk. De provincien
Theodosius II
408 Leo III de Isaurier 717
van het 0., van 395 tot 534, zijn nagenoeg dezelfde,
Pulcheria alleen
450 Constantinus1V,bijdie in het Romeinsche Rijk de twee prefecturen van
Pulcheria en Marcigen. Copronymus 741
Oost-Illyrie en het eigenlijke Oosten nitmaakteri.anus
450 Leo IV, de Khazar 775
Door de veroveringen van Justinianus werden aan
453 Constantinus V. hijg.
Marcianus alleen
de 59 of 60 provincien, waaruit dit rijk bestond,
2. Thracische Dynastic.
Porphyrogenetes I 780
797
toegevoegd : 1) Africa, Numidie, de drie MauritaLeo I
457 Irene (keizerin)
802
Dien; 2) vier spaansche districten in CarthaginenLeo II
474 Nicephorus I
811
sis, Boetica, Lusitanie en Gallecia; 3) geheentalie.
Zeno, 1e maal
474 Stauratins
Middelerwij1 had zich bij Klein-Azie (waar men vier
Basiliscus
475 Michael I Curopalatus 811
Armenian onderscheidde) een romeinsch Armenie
477 Leo V, de Armenier 813
Zeno, 2e maal
491 Michael II, Stanzelaar 820
Anastasius I
gevoegd, genaamd Groot-Armenie, ofschoon bet
829
3.DynastievanJustinianus Theophilus
slechts het kleinste gedeelte van Armenie was (de
III,
de
Michael
rest behoorde aan Perzie, en heette Persarmenie).
en de zijnen.
842
Dronkaard
Van 569 tot 590 ward grieksch Italic ingekrompen
518
Justinus I
527 6. Macedonische Dynastic.
tot het Exarchaat (benevens de Pentapolis), de herJustinianus I
867
565 13asilius I
Justinus II
togdommen Genua, Mantua, Rome, Napels, de twee
578 Constantinus VI,met
Tiberius II
Catabrien en de drie groote eilanden. In 624 kwazijn valer Rasi582
men at de spaansche bezittingen wader in handen
Maurits
602
tins
Phocas
der Westgothen. Syria en Mesopotamia ontvielen
losoof 886
Leo VI, de Philosoof
4. Dynastic van
aan het 0. in 636, Egypte in 640, Africa van 670
911
Heraclius, ens.
Alexander
tot 707, de gansche rechteroever van den Donau
Heraclins I
610 ConstantinusVII,bg.
(over eene breedte van 1 00 tot 250 kilometres) van
Porphyrogenetes
Heraclius Constan623 tot 641, het hertogdom Rome in 728, het
912
II, eerst alleen
tines
641
Exarchaat in 752, enz. Te midden van al .die ramdaarna met RomaHeracleonas
Conpen was de geographische indeeling van het 0. vernus I Lecapenus
stantinns
641
anderd : de provincien namen in de 7e coon den
en zijne 3 zonen
Constans 11
641
nom] aan van Themes. Men telde et. aanvankelijk.
Christoph, SteIII,
52, waarvan 15 in Europa, nl.: Europa, Dyrrachium,
Constantinus
phallus en ConNicopolis, Strymon, Rhodope, Thracie, Minimal,
hijgen. Pogonalus 668
919
stantinus VIII
Justinianus II, le ml. 685
Hellas, Peloponnesus, Thessalonica, Macedonia,
945
695 toen weder alleen
Leontius
Cherson, Lombardije (dot toen de Terra d'Otranto
959
TiherinsIII(Absimar) 698 Romanus II
was), Calabrie, Egeische Zee ; en 17 in Azle, nl.:
Justinianus 11, 2e ml. 705 Ilasilius 11 en ConSamos, Obsequiurn, de Optimaten, de Thrasesiers, de
963
staat inus IX.
Philepicus of PhilipCibyrrheoten, de Ituccellariers,Paphlagonie, Armenie,
met Nicephorus II
piens (Vartanes) 7.I I
Chaldia, Colonia, Mesopotamie, Sebaste, Cappadocia,
963
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l'hocas
Anasta,:;itv..; It
Lycande, Seleucia, Atiatolie, Cypru3. De verovering
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Oost.Indie

met Johannes I Zi8. De Grieken regeeren to
m i sees
969 Niece, terwij1 de Latijnen
zonder die beiden
976 regeeren to Constantinopel
Constantinus IX al(zie NICEA) 1204-1261
leen
Latijnsche Keizers.
1025
RomanusHArgyrius 1028 Boudewijn I van
Vlaanderen
Michael IV, bijgen.
1204
de Paphlagonier 1034 Hendrik van VlaanMichaelV,deKa/fater1041
deren 1206
Pierre de Courtenay 1216
Zoe met ConstantinusXMonomachus 1042 Robert deCourtenay 1219
Theodora 1054 Boudewijn II
1228
Jean de Brienne,
Michael VI
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1056
voogd,daarna kei7. Comnenen, Ducas en
zer
1231
Angelos : VoOr Alexius
Reg eeringloosheid.
Isaac I Comnenus 1057 9 „Dynastic der Paleologen,
Constantinus XI Dubenevens
cas
1059
twee Cantacuzenen.
Eudoxia metMichael
Michael VIII Pal. of
VII Parapinatius,
Michael-AndroAndronicus
en
1261
nicus I
Constantinus XI
AndronicusII,alleen1282
bis (alle 3 Ducas) 1067 Andronicusll en MiRomanns IV (en
chael IX(of Mich.Eudoxia)
Andronicus II) 1295
1068
Michael VII, 2e ml.
AndronicusII,alleen,
en alleen
1071
1320
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Johannes V Paleol. 1341
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nes V Pal.
1347
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De vijf Comnenen.
Johannes VI, MatAlexius I
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1081
Johannes II (Johanen Johannes V
1355
nes I Comnenus) 1118 MatthefisCantacuzeManuel I
nusen JohannesV 1355
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1448-53.
Oosterwierum, 1) dorp in Friesland, derdhalf uur gaans bezuidw. Leeuwarden; 300 inw. —
2) voormalig klooster in Groningen ; zie IIEVESKES.
Oosterwolde, 1) dorp in Friesland, 6 uren
gaans beoosten Heerenveen ; 900 inw. — 2) dorp
in Gelderland, anderhalf uur gaans ten N. N. 0. van
Elburg; 120 inw.
Oosterwijk, 1) dorp in Noord-Braband ; zie
OISTERWIJK. - 2) dorp in Zuid-Holland, een half
uur pans bezuidw. Leerdam ; 300 inw.; nerd 1479,
even als Kedichem, in brand gestoken door Klaas
van Haaften, den verjaagden drossaard van Leerdam ; leed veel van watervloed Jan. 1809 en Jan.
1820.
Oosterwijtwerd, dorp in de prov. Groningen, 1 uur gaans benoordw. Appingedam ; 280 inw.
Oosterzee, 1) dorp in Friesland, I uur gaans
benoordoosten Lem mer, en 5 uren g. bezuiden Sneek ;
1000 inw.; werd 1521 platgebrand door den bisschop van Utrecht.
Oostfalen, naam der OoFt-Saksen, die in het
tpgen•oordige Brunswijk en bezuiden Hanover

woonden. Deze naam 0. verdwijnt met de ontbinding van het hertogdom Saksen onder Hendrik den
Leeuw.
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Oost—Friesland, voormalig duitsch prinsdom, thans met Harlingerland de (tot 1866 hanoversche) landdrostij Aurich vormende. De OostFriezen zijn geboren zeelieden. Steden van 0. zijn :
Emden, Leer en Norden. Het land, door afstammelingen der nude Friezen (zie dat art.) bewoond, was
in de middeleeuwen gesplitst in eene menigte heerlijkheden, die meerendeels tot den geheel gebracht
werden door Edzard Cirksena van Greetsiel omstreeks
1430. De laatste Cirksena stierf 1744, waarop Pruisen0. in bezit nam ; in 1806 nerd 0. ingelijfd bij het
koninkrijk Holland, in 1810 bij bet fransche keizerrijk ; 1815 nerd bet afgestaan aan Hanover, waarmede het 1866 weder bij Pruisen ingelijfd nerd.
Oost — Gothen. Zi e -STROGOTHEN.
Oosthem, 1) 0., of Oostheim, groningsch dorp,
zie OOSTUM. - 2) 0., of Oesthem, dorp in Friesland;
1 uur gaans bewesten Sneek ; 240 inn.; in de nabijheid het Oosthemmer-Meer.
Oost — Holland, deze naam nerd omstreeks
de helft der 14e eeuw aangenomen door de gemeente
Eemnes. Zie EENNES.
Oosthuizen, 1) dorp in Noord-Holland, 2
uren gaans bezuidw. Hoorn, en 2 uren g. benoordw.
Edam ; 680 inw.; Teed veel door watervloed 14 en
15 Nov. 1775, en 4 en 5 Fehr. 1825. — 2) voormalig dorp ter oostkust aan het friesche eiland
Ameland ; is allengs door de zee verzwolgen bet
laatste huis verdween in het laatst der 18e eeuw.
Oost — Indie, onder dezen naam verstaan wij
Nederlanders gemeenlijk dat gedeelte van AustraalAzle (anders gezegd van den Indischen Archipel),
dat onder Nederlandsch gezag staat, en wit dies
hoofde in ollicieele stukken Nederlandsch Indie heet.
In den ruimsten zin daarentegen heeft men onder
0.-I. te verstaan geheel het zuiderdeel van Azie,
dat zich laat splitsen in Voor-Indie, Achter-Indie, en
den Indischen Archipel; terwijl in de meest algemeene beteekenis onder 0.-I. alleenlijk Voor-Indie
verstaan wordt. De namen Voor- en Achter-Indie
laten zich zeer eenvoudig verklaren ; zij beteekenen:
Indio voor den Ganges en Indie achter den Ganges;
want het zuiderdeel van Azie's vasteland wordt
door den Ganges in twee groote helften gescheiden.
Voor-Indie of Cisgangetisch Indie is derhalve dat
gedeelte van 0.-I., dat voor ons Europeanen aan
deze zijde van den Ganges ligt; en Achter-Indie of
Transgangetisch Indie is dat gedeelte, dat zich uitstrekt aan gene zijde van den Ganges, en dat ook
Indo-China genoemd wordt.
GEOGRAPHIE.
1) Voor-Indie. Groot schiereiland van Zuid-Azie,
strekt zich wit van 7 gr. 27 min. tot 31 gr. 40 min.
noorderbreedte en van 65 tot 90 gr. oosterlengte.
Het heeft den vorm van een driehoek, waarvan de
punt naar het Z., de basis naar het N. gekeerd is,
terwij1 de westzijde door de Indische Zee en de oostzijde door de Golf van Bengalen bespoeld wordt ;
ten N. wordt het begrensd door het Himalaya-gebergte, waardoor het van Tibet gescheiden is. De
grondsoppervlakte van Voor-Indie bedraagt omstr.
67,000 vierk. mijlen ; het heeft eene bevolking van
circa 180 millioen zielen, en laat zich gevoegelijk
splitsen in twee hoofdgedeelten, nl. Hindostan en
Decan, die elk ook weder in twee deelen (nl. Noorden Zuid-) te splitsen zijn. De grenzen van Hindostan laten zich niet met juistheid bepalen ; doch de
geographische indeeling van Balbi, die wij bier laten
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volgen, verdient in menig opzicht de voorkeur boven
die van andere geografen. Noord-Hindostan noernt
hij het bergland beoosten den Sutledzj tot aan
de grenzen van I3oetan, benevens de dalstreek van
Cashmere (Kasjmier). luid-Hindostan bevat het
grootste gedeelte van het oude Mongoolsehe rijk.
IVoord-Decan strekt zich uit van de Nerboedda
(Nerbudda) ten 0. tot de Toernbedra en de Krisjna
ten Z,; terwijI Zuid-Decan het uiteinde van bet vasLeland vormt, en uitloopt in kaap Comorin. In deze
4 groote landstreken zijn de volgende landen begrepen
a) in Noord-Hindostan:
Kasjrnier (Cashmere); Gherwal Curwhal); Nepaul.
b) in Znid-Hindostan :
Lahore ; Moeltan (Moollan); Sindh ; Katsj (Culch);
Guzerat ; Malwa ; Adzjmier (Ajmere); Delhi; Agra;
Audh (Dude); Allaliabad; Behar; Bengalen.
c) in Noord-Decan:
Kandeisj
(Candeish);
Atirengabad; Bedzjapoer
(Bejapoor); Haiderabad (Hyderabad); Bider (Beerier);
I3erar; Gandwana (Gondwana); Orissa ; de NoorderCircars.
d) in Zuid-Decan:
Canara; Malabar; Kotsjin (Cochin); Travancore;
Coirnbatore; Carnatic; Salem (of Barrarnahi); Matssoer (Mysore); Balaghat. Bovendien worden hiertoe
gerekend de Laccadieven, de Maldivische eilanden
en het eiland Ceylon.
Het linnalaya-gebergte, dat de noordgrens van
Hindustan vornit, strekt zich net eene menigte vertakkingen door dat land uit. Meer zuidelijk 'verheft
zich met het Vindhya-gebergte het tafelland van
Decan, dat aan de cost- en westzijde onizoonid is
door lage bergketenen (Ghats), waaraan zich in het
nide') het hoogland der Nilglierri-bergen aansluit.

hoort geheel tot bet gebied der fabblen. De Hindoes
doen hun oorsprong •opklimmen tot voor den oorsprong der lijden; wanneer men hunne verhalen
ontdoet van betgeen handtastelijke overdrijving is,
kan men den aanvang van de eerste dynastie hunner
koningen (de dynastic der Tsjandras of Chandras)
stellen op 3200 jaren voor de geboorte van Christus.
De inilische kronijken maker o. a. gewag van
eeneu koning Bardlit,- die geleefd wet hebben eene
eeuw na den oild-testamentelijken zondvloed ; van
eenen koning Dzjadoester, die geleefd moet hebben 19 ecuwen v. Chr.; van eenen grooten veroveraar Rama, die zijn wapengeweld, en daarrnede
tevens de Bralitninische beschaving, bekend maakte
tot op het eiland Ceylon. Eene groote beweging veroorzaakte in de 6e eenw v. Chr. bet ontstaan en de
verbreiding van het Buddhismus. Verscheidene ko•ninkrijken ontstonden (o. a. Ojodhja, Mithila, Magadha). Doch eerst door de veldtochten van Alexander den Groote werd Europa rechtstreeks met 0. - I.
bekend ; die veroveraar onderwierp een gedeelte van
den Pendzjah, waar Port's (of Poerawa) regeerde, en
zakte den Sind (Indus) af, tot aan de nitwatering
van dien strooni. Na hem ging Seleucus I Nicator
nog verder: Sandracottus (Tsjandra-Goepta), die
over geheel 0.-1. regeerde, van den Indus tot den
Ganges, werd door hem overwonnen, en hij drong
voor•aarts tot het tegenwoordige Patna (Palimbothra). De Lagieden, van hnnnen haul, Waco niet
achterlijk met het uitzenden van geheele vloten nit
Egypte naar 0.-1., en hunne schepen keerden terug,
beladen net graan. Oinstreeks 230 v. Chr. werd
door Grieken het Indo-Bactrische rijk gesticht, voor
hetwelk koning Encratides een gedeelte van VoorIndic veroverde. Aan het keizerlijke hof van Byzantium zien wij verscheidene indische gezantschappen
verschijnen ; en in de 6e eeuw na Chr. bezocht de
monnik Cosmas Indicopleustes een groot gedeelte
van 0.-1., en bracht van daar den zijdeworm merle.

Bovendien heeft men op 't eiland Ceylon den Adamspiek of Haniazel. Ouder de rivieren bekleeden
den eersten rang de Ganges en de Sind (Indus), die
gevoed worden door eerie menigte andere rivieren
(o. a. Hoogly, Bagirathy, l)zjumnah, Sutledzj, ens.);
dan de Bratimapoetra, bijua even aanzienlijk als de
Ganges; wijders de Godaveri, de Nerbudda, de
Krisjna, de Tapti, de Kavery (Cauvery).
2) Achter-Indie. Groot schiereiland van ZuidAzio*, tusschen 88 en 107 gr. oosterlengte, en I en
27 gr. noorderbreedte. Het wordt begrensd ten N.
door het Chineesche rijk, ten 0. door de Chineesche
Zee, ten W. door de Golf van Bengalen, ten Z. door
de twee genoemde zeeen of zeearmen en door de
Straat van Singapore. Het beslaat eene grondsoppervlakte van ongeveer 40,000 vierk. mijlen, waarin
verscheidene zeer lange ketenen tamelijk hooge Bergen, die parallel loopen met de kusten, terwijl het
door de vier voornaamste rivieren (Irawaddy, Salwen, Menarn en Mekiang) gesplitst word t in vier
(ook wat de geschiedenis der beschaving betreft
wezenlijk van elkander verschillende) stroombekkens. Tegenwoordig laat Achter-Inuie zich indeelen
in drie groote rijken. nl.: a) Ilirrea, b) Siam en c)
Annam. Het eerstgenoemde (Birma) heat reeds
aauzienlijke landstreken (bijv. Arracan, Pegu, enz.)
aan Groot-Britannic moeten afstaan; terwijI van bet
laatstgenoemde (Annam) in 1862 eel] vrij aanzienlijk grondgebied (Saigon, enz.) aan Frankrijk afgestaan is. In het znidelijkste gedeelte van het geheele
schiereiland bestaan eenige maleische rijken, benevens de britsche districten Malacca en Singapore.
3) Austraal-Azie. Zie INDISCEIE ARCHIPEL.
GESCHIEDENIS.

De vroegste geschiedenis van 0. I. ligt ten eenen
male in het duister; hetgeen men er van weet be-

Door de veroveringen der Mirsillmannen in het begin
der 8e eeuw en inzonderheid door die van Kotatbah,
den veldoverste van kalif Abd-ul-Melek, die ()Instr.
707 de oevers van den Sind (Indus) onderwierp,
werd 0.-I. alweder meer bij de Westerlingen bekend. Intnsschen neemt de geloofwaardige geschiedenis van 0.-I. eerst eenen aanvang ()Instr. het jaar
1000 na Chr., toen een groot gedeelte van 0.-1.
veroverd werd door de Gaznewieden. In 1024 had
Mahwoed de Gaznevvied geheel het noorder- en westerdeel van 0.-I. aan zijn gezag onderworpen tot
Bengalen. Destijds was 0.-I. verbrokkeld onder bet
bewind van eene ontelbare menigte radzjahs, waaronder die van Lahore de machtigste waren: deze
bleven dan ook nog cenigen tijd onafhankelijk. Na
de Gaznewieden kwam de dynastic der Gaurieden
of Ghorieden (1185-1289), die hare heerschappij
uitstrekte over geheel 0.-I., en er het Mahornedanismus meer en meer wortel deden vatten. De Gaurieden woesten plaats maken voor de afghaansche
Tsjilligis, die schatplichtig •erden eerst aan de
Gengiskhanieden, toen aan de Patanen, en eindelijk
(1398) aan de zonen van Tamerlan, en die in 1413
uitstierven. Het meesterschap over 0.-I. kwam echter niet eer aan de afstammelingen van Tamerlan,
thin na den dood van eenen usurpator, genaamd
Chizer of Kezer-khan (1414-1421), en na het
nitsterven der kortstondige afghaansche dynastic
van Lodi (1448-15'25). Toen eindelijk werd door
Baber (of Baboer), een der kleinzonen van Tamerlan
en overwinnaar van de Afghanen en van de Patanen,
de Croon van den Groot-Mogol to Delhi gesticht:
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en dit vermaarde Mongoolsche 'tit in Indio bereikte
zijn toppunt van bloei onder Akbar, die den schepter zwaaide over geheel Hindostan en over het
grootste gedeelte van neon. — Inmiddels had de
ontdekking van den zeeweg naar 0.-I. (door Vasco
de Goma, die in 1497 de Kaap de Goede Hoop omzeildc) de Portugeezen derwaarts gebracht; en door
de hekwaarnheid van hunne aauvoerders, van eenen
Almeide en eenen Albuquerque, hadden zij in het
begin der 16e eeuw aanzienlijke bezittingen aldaar
verworven (Goa), en zich zoodoende tevens het inonopolie toegeeigend van den oostindischen hoophalide!, waarvan zij meester bleven tot in het laatst
der 16e eeuw, toes de Hollanders hen daaruit begonnen te verdringen. Ook de Engelschen bleven
niet achterlijk ; en naast hen traden tevens at spoedig de Franschen op, om den strijd van hunnen
naijver ook in 0.-I. te voeren. Voeg daarbij de gevolgen, die wij steeds onafscheidelijk zien sarnengaan
met alle despotieke gouvernementen in Azle, nl.
verslapping van de veerkracht in het bewind door
overmaat van grootheid en weelde en door de zich
te veel uitbreidende macht der gewestelijke stadhouders, en door gedurige worstelingen van pretendenten naar den troon : daardoor had het Mongoolsche rijk reeds zelf de kiem tot ontbinding in zich ;
en daarbij kwamen nog de veroveringstochten van
Nadir-Schach van Perzie, door wien o. a. 1739 Delhi
werd geplunderd en van de Afghanen, inzonderheid
onder Achmed-Schach (1747), terwijl de mongoolsche soebobs en nabobs, de radzjahs en de Hindoestarnmen (voornamelijk de Mahratten en de Sikhs)
in opstand kwamen, zondat het rijk van den GrootMogol verbrokkeld werd tot verscheidene afzonderlijke rijken. Tot dusverre waren de europeesche kolonien in 0.-I. nog van geen noemenswaardigen invloed geweest op den binnenlandschen toestand ; ze
bepaalden zich nog hoofdzakelijk tot punten tangs
de kust. Doch sedert de verbrokkeling van het Mongoolsche rijk namen ook de Europeanen eene meer
doortastende hoarding aan, en de Engelschen maakten zich in eerie eeuw tijds van bijna geheel het
vastetand van 0.-I. meester, gelijk de Hollanders in
het hezit kwamen van nagenoeg (len ganschen 0.-I.
Archipel. Wij zullen dos Kier ons overzicht der geschiedenis in twee deelen splitsen, namelijk: over
Engelsch of Britsch 0.-I. en Nederlandsch 0.-1.

Engelsch of Britsch Oost-Indic.
Door de oprichting van de Engelsch-Oostindische
Compagnie in 1600 werd een nieuwen bevorderenden stoot gegeven aan den ondernemingsgeest met
betrekking tot den koophandel op 0.-I., en in 1625
had de eerste engetscbe nederzetting in 0.-I. plaats
op eene kleine plek van de kust van Coromandel,
van waar die in 1653 verlegd werd naar Madras,
nadat kort te voren ook vergunning was bekomen
om eene nederzetting te vestigert te Hoogly. Pat de
Engelschen rusteloos voortgingen bun bezit van
grondgebied in 0.-I. uit te breiden blijkt reeds
hieruit, dat 1687 Bombay door hen verheven werd
tot een presidentschap. Doch gingen de Engelschen
voort met het uitbreiden van hunne macht in 0.-I.,
ook de Franschen zaten niet stil, en het 1683 door
Francois Martin aangekochte en door hem gecoloniseerde grondgebied Pondichery (in 1693 door de
Hollanders aan de Franschen ontweldigd, doch reeds
in 1697 aan hen teruggegeven) werd reeds spoedig
uitgebreid ; voornamelijk onder het bestuur van den
franschen gouvernenr Dupleix, geholpen door LaBourdonnave (zie dat art.), werd Pondichery de
hoofdstad van eene groote fransche kolonie (1745
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—1756). De Zevenjarige oorlog was echter bestemd
om de macht der Franschen in 0.-1. aanmerkelijk
te fnniken. Lodewijk XV liet de Franschen in 0.-1.
op onvergefelijke wijce aan hun lot over; en de Engelschen, die onder lord Clive reeds sedert 1750 in
0.-1. oorloogden ter verovering van grondgebied, en
23 Juni 1757 ook eene beslis.ende overwinning op
den nabob van Bengalen bevochien, waardonr hunne
macht Amor goed in Bengalen gevestigd werd, maakten zich eerst van al bet fransche grondgebied rondom
Pondichdry meester, en bemachtigden 1761 ook die
stad zelve. In 1773 werden (le Brie engelsche provincien in 0.-1. (Madras, Bombay en Bengalen) onder het bewind gesteld van eenen gouverneurgeneraal, tot welke hooge betrekking benoemd werd
Warren Hastings, die de macht van Engeland in
0.-I. meer en meer nitbreidde, gedeeltelijk door
zulke ongehnorde middelen, dat men genoodzaakt
was !win 1785 terog te roepen (zie H ASTINGS). Vooral
steeg de macht der Engelschen door hunne oorlogen
tegen Tippo-Sahib (1786), die hij de capitulatie van
1792 genoodzaakt werd hun de helft van zijn grondgebied of te staan, en 35 millioen nederl. guldens
voor oorlogskosten to vergoeden ; hierover naar
wraak , dorstende, en zich met de hoop vleiende, dat
Frankrijk hem wel te help zon kotnen, hervatte hij
den oorlog ; doch 4 Mei 1799 werd zijue hoofdstad
Seringapatam stormenderhand ingenomen doormarkies VVellesley, waarbij Tipp° zelf sneuvelde. Daarop
volgden de voor de Engelschen aan overwinningen
rijke oorlogen tegen de Mahratten (1803), tegen
Nepaill (1814-16); de oorlogen tegen den Holkar,
den Peysjwah en den Radzjah van Nagrner eindigden 1818 met de vernietiging van hunne onafhankelijkheid en maakten hen tot vasallen van Engeland.
De eerste Birmanische oorlog (18'24-26) eindigde
hiermede, dat aan Groot-Britannia afgestaan werden Assam en gedeelten van Achter-Indie. De onrlog tegen de door de russische diplomatie opgeruide
Afghanen (sedert 1838) eind;gde wet is waar met
den ongelukkigen terugtncht der Engelschen in Dec.
1841 en Jan. 1842, doch werd nog in datzelfde jaar
1842 schitterend gewrnken door de verovering van
Kaboel en Ghasna. Nadat Napier, door het winnen
van den slag van Miani 17 Febr. 1843 het rijk der
Emirs van Sindh had vernietigd, volgde 1845 de
groote oorlog met de Sikhs, wier rijk eindelijk na
eene langdurige worsteling den genadeslag ontving
door Gough's overwinning hij Guzerat 2i Febr.
1849, en eene maand later (29 Maart) formeel ingelijfd werd bij bet britsch 0.-I. rijk. Een tweede
oorlog met de Birmanen 1852 leidde tot de in hezit
neming van Pegu ; de vasalstaat Nagpoer werd 1854,
en het koninkrijk Oude 1856 bij Britsch 0.-I. ingelijfd. De belangrijkste gebeurtenis sedert dat tijdstip is de groote indische opstand, die in het voorjaar van 1857 begon met muiterijen onder de bengaalsche armee in ettelijke garnizoensplaatsen, welke,
ondersteund door verscheidene inlandsche vorsten,
reeds spoedig tot eenen algemeenen opstand oversloegen. Ofschoon de aanvoer van europeesche troepen slechts zeer spaarzaam kon plaats hebben, bevochten de Engelschen nogtans de eene bloedige
overwinning voor, de andere na: 14 Sept. 1857
werd Delhi stortnenderhand ingenomen; en nadat
sir Colin Campbell bet opperbevel aanvaard had
werd 2-21 Maart 1858 Lucknow, 2 April Jhansi,
20 Juni Gwalior bestormd, en de opstand geleidelijk
achtereen op alle plaatsen onderdrukt, zoodat Campbell 1 Febr. 1859 den oorlog geeindigd verklaarde,
en deswege 28 Juli 1859 cen algemeen dankfeest
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gevierd werd. Van groot gewicht is de verandering,
naar aanleiding van dezen oorlog gebracht in het
beheer over Britsch dat tot dusverre werd uitgeoefend door de Engelsch Oostindische Compagnie,
die nu ophield te bestaan, doordien 1 Nov.1858
de souvereiniteit over 0.-I. overging aan de Britsche
kroon. Sedert dat oogenhlik is 0.-I. een nieuw tijdperk van ontwikkeling ingetreden, dat voor het werk
der beschaving in 0.-I. van onberekenbare gevolgen
belooft te worden.
Nederlandsch Oost-Indie.

Sedert Vasco de Gama den zeeweg naar 0.-I. had
geopend langs de Kaap de Goede Hoop, hadden de
Portugeezen en de Spanjaarden zich uitsluitend
meester gemaakt van de kaopvaart op die rijke gewesten, en Spanje en Portugal waren de markten
der oostindische producten geworden voor geheel
Europa. Eene bandeldrijvende natie, gelijk de onze,
nam op die markten eene eerste pleats als kooper
in ; en bij at de middelen, die Filips H in bet werk
stelde, om de tegen hem in opstand gekomene Nederlanden tot onderwerping te brengen, was het
zeer natuurlijk, dat hij de nederl. kooplieden van de
spaansche markten wilden weren : oogluikend evenwel liet hij hen toe, omdat juist die nederlandsche
koopers aan de spaansche markt groote winsten
verschaften, terwiji zij, bij eene strenge veering, natuurlijk uitsluitend te markt zouden gaan in Portugal, dat destijds nog onafhankelijk was van zijn gezag. Toen hij echter (1580) dat land onder zijnen
schepter gebracht bad, dacht hij aan onzen handel
een doodsteek toe te brengen, door onze kooplieden
ten strengste te weren. Doch wel verre van daarmede het doel te bereiken, dat hij beoogde, bracht
hij integendeel den nederlandschen ondernemingsgeest in de noodzakelijkheid om naar middelen om
te zien, die zijne verbodsbepalingen onschadelijk
konden maken ; en juist door dien prikkel werden
onze kloeke voorzaten aangespoord om eenen weg
in te slaan, die ons land op het toppunt van grootheid gebracht heeft. Het besluit werd genomen, dat
wij de oostindische producten, die wij ons tot dusverre slechts op de tusschenmarkt van Spanje en
Portugal hadden aangeschaft, voortaan rechtstreeks
uit 0.-I. zelf zouden gaan halen. Om daarliij zoo
min mogelijk bemoeilijkt te worden hegreep men,
dat het verkieslijk zou zijn, als bet kon, kings eenen
anderen weg naar 0.-I. te varen, en de iveg om de
Kaap de Goede Hoop to vermijden. Men hoopte een
vaarwater te kunnen vinden om de Noord, door de
IJszee, langs China en Japan. Door eenige kooplieden
uit Middelburg Amsterdam en Enkhuizen werden
drie schepen uitgerust, en Cornelis Cornelisz. Ney,
IJsbrand Tegnalis en Willem Barendsz. ondernamen
1594 met die drie schepen den eersten tocht,bereikten
Nova-Zembla, doch moesten wegens de ontzettende
ijsbergen, die hun daar den weg versperden, onverrichterzake terugkeeren. Wel verre van daarmede
den mood verloren te geven, werden in 1595 zeven
schepen uitgerust, om onder het opperbevel van C.
Cornelisz. Ney den tocht nogmaals to beproeven;
ook IJ. Tegnalis en W. Barendsz. hadden ieder weder bet bevel over een schip; en onder de cornmiezen of opperkooplieden, die van wege den stadhouder en de staten aan dozen toeht deelnatnen, waren
Jacob van Heemskerk, Jan Cornelisz. 114, en Jan
Hugo van Linschoten, door welken laatste deze
cerste tochten beschreven zijn. Ook deze reis was
vruchteloos, even als de vorige : men kwam tot de
zeeengte, die het Waaigat genoemd wordt; doch
bier block alle inspamiing 010 door het ijs been te

komen, vruchteloos, en men keerde andermaal onverrichterzake terug. Nog wilde men niet wanhopen
aan de mogelijkheid om eene doorvaart te vinden,
en 1596 rustte de regeering van Amsterdam twee
schepen uit; het eene werd toevertrouwd Dan Jacob
van Heemskerk, met den wakkeren Willem Barendsz.
tot stuurman, het andere aan Jan Cornelisz. Rijp.
In weerwil van ongeloofelijke inspanning, moest ook
deze tocht mislukken, en het schip van Heemskerk
geraakte tusschen de ijsbergen ingesloten, zoodat de
bemanning op Nova-Zembla moest overwinteren, en
daar meerendeels den dood vond (o. a. ook Willem
Barendsz.); slechts 12 er van mochten bet vaderland
wederzien. Intusschen was, na den tweeden mislukten tocht om de Noord, het besluit tot rijpheid gekomen, om langs den bekenden zeeweg eene reis
naar 0.-I. te ondernemen, waartoe vooral de mededeelingen der gebroeders Houtman (zie dat art.)
niet weinig hadden bijgedragen. Door eenige Amsterdamsche en uitgewekene Antwerpsche kooplieden werd eene maatschappij gevormd, zich noemende
Compagnie van V erre. en vier schepen, onder bevel van
Cornelis Houtman, aanvaardden 2 April 1595de reis,
deden de Kaap de Goede Hoop, Madagascar en Sumatra aan, en kwamen 3 Juni 1596 voor Bantam,
destijds de hoofdstad van een machtig rijk op Java,
ten anker. Deze eerste uitzending van schepen werd
door verscheidene andere voor rekening van verschillende cornpagnien gevolgd, en daar sommige
van die tochten vrij ongelukkig uitvielen, begon men
alras te gevoelen van hoeveel aanbelang het voor de
reeders was, de handen ineen te slaan en door gemeenschappelijke samenwerking van krachten de
vaart op 0.-I. winstgevend te maken voor alien. Zoo
kwam in 1602 de Hollandsch- Oostindische Compagnie
tot stand (zie COMPAGNIE). Om hare ondernemingen
niet te zien mislukken door de geweldenarijen, die
ettelijke expeditien hadden ondervonden van de
Portugeezen, en om des noods geweld met geweld
to kunnen keeren, zond de Compagnie eene vloot
van 13 schepen nit met 1200 man, en vertrouwde
het opperbevel daarover toe aan Van den Hagen, die
bij zijne aankomst to Bantam door gezanten van
Amboina aangezocht werd om de Ambonneezen
(met wie hij reeds, bij gelegenheid eener vroegere
reis, in 1609 een verbond aangegaan had) pulp to
verleenen tegen de Portugeezen. Dit deed hij ; hij
veroverde het kasteel der Portugeezen op Amboina,
en noemde het Victoria : dit was de eerste nederlandsche bezitting in 0.-I., en het duurde niet lang
of moor andere werden daaraan toegevoegd, zoodat
de Compagnie in 1610, met eene nieuwe expeditie,
Pieter Both near 0.-I. zond als opperbewiudvoerder
over al hare bezittingen aldaar, met den titel van
gouverneur-generaal. Pieter Both sloot een verbond
met den koning van Jacatra, en koclit van dozen
voor 1200 spaansche realen een stuk growl, waarop
men 1619 cone stad begon to bouwen, die de hoofdstad zoo zijn van at de nederlandsche bezittingen in
0.-I., en die dat nog tegenwoordig is, nl. Batavia.
De nederzettingen der Compagnie namen no zeer
snel toe, niet alleen in den 0.-1. Archipel, maar ook
op Malacca, in Bengalen, op de kusten van Coromandel en Malabar, en op het eiland Ceylon. Aanvankelijk waren die nederzettingen van zuiver commercie,elen aard kooprnanskantoren en niets anders;
doch aangezien de Compagnie over at hare 0.-I. bezittingen de souvereiniteit uitoefende, werd zij allengs in oorlogen met inlandsche vorsten gewikkeld,
waardoor zij geheel het karakter aannam van mogendheid. Die kostbare en nu en clan tangdurige
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oorlogen, hoezeer ook steeds uitbreiding van grondgebied het gevolg daarvan werd, waren geenszins
geschikt om gunstig op de winsten der Compagnie,
als maatschap van koophandel, te werken. Vandaar
dan ook dat de finantieele toestand der Compagnie, die
aanvankelijk, toen haar werkkring zich uitsluitend
tot handel-drijven bepaalde, tot den hoogsten trap
van bloei steeg, vervolgens meer en meer achteruit
begon te gaan, hoe uitgebreider haar grondgebied
werd. Immers, behalve de aanzienlijke winst-uitkeeringen aan de deelhebbers der Compagnie in bet
moederland, werd het batig saldo van jaar tot jaar
grooter, zoodat dit in 1693 was aangegroeid tot eene
zuivere overwinst van ruim 48 millioen guldens. En
in 1725 (dus slechts 32 jaren later) was niet slechts
dat overschot geheel en at verdwenen, maar de
rekening van dat jaar sloot reeds met een te-kort ;
in 1779 (dus in 54 jaren tijds) was dat te-kort
aangegroeid tot circa 85 millioen guldens, en in
1796 bedroegen de schulden der Compagnie de verbazende sow van 135 millioen guldens, terwijl toen
de handelswaarde van haren jaarlijkschen omzet
omstreeks bet driedubbel bedroeg van haren omzet
toen er 48 millioen zuivere overwinst in kas bleef!
In twee eeuwen tijds was dus de werkkring der
Compagnie bijna verdrievoudigd, doch zij was ruim
183 millioen guldens achteruit gegaan. — In de
oorlogen van 1780 en 1795 hadden de Engelschen
zich meester gemaakt van al de bezittingeu der Compagnie, die buiten den 0.-I. Archipel lagen, en
1796 werd zij ontbonden: zij deed van al hare bezittingen en rechten afstand aan de Bataafsche Republiek,
die daarmede tevens al de schulden der Compagnie
overnam. Er werd een .Comitd voor de Zaken van
den Handel en Bezittingen in Oost-Indie" benoemd,
hetwelk later (in 1800) vervangen werd door eenen
.Rand voor de Aziatische Bezittingen". Dock de Engelschen maakten zich reeds spoedig ook van de
Moluksche eilanden meester, zoodat, toen het koninkrijk Holland bij het Fransche keizerrijk ingelijfd
werd, van al de bezittingen der voormalige 0.-I.
Compagnie, niets meer aan Holland behoorde dan
enkel het eiland Java, en ook dat eiland namen de
Engelschen in 1811 in bezit. Na den vat van het
Fransche keizerrijk en bij het herstel van onze onafhankelijkheid, werd een groot gedeelte van onze vroegere overzeesche bezittingen aan ons teruggegeven;
later bij het tractaat van Londen 17 Maart 1824,
deed het koninkrijk der Nederlanden ten behoeve
van Groot-Britannie afstand van Malacca en van
al zijne nederzettingen op de kusten van bet vasteland van waarvoor wij in roil ontvingen
Benkoelen. Ongerekend dat het van tijd tot tijd
noodig werd oproerige inlandsche vorsten weder tot
onderwerping te brengen, en hier en daar met wapengeweld te tuchtigen wegens aanranding van bet
Nederlandsch gezag, heeft slechts eens een opstand
tegen dat gezag een inderdaad verontrustend karakter gehad, nl. die van 1825 tot 1830, welke eerst
na vijf jaren oorlogens met de grootste krachtsinspanning onzerzijds onderdrukt is knnnen worden.
Sedert dien tijd heeft het Nederlandsch gezag zich
van lieverlede op vreedzame wijze uitgebreid over
het grootste deel van den Indischen archipel, waarvan sommige gedeelten rechtstreeks onder ons bestuur staan, terwijl andere hunne eigene vorsten of
hoofden hebben behouden, die echter de souvereiniteit erkennen van den koning der Nederlanden.
namens wien Nederlandsch-Indie bestuurd wordt
door eenen landvoogd, die den titel draagt van gouverneur-generaal. Wij laten bier de naamlijst volgen

van allen, die met die hooge waardigheid bekleed
zijn geweest.
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Gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indie.

Pieter Both
1610-13
Gerrit Reynst
1614-15
Laurens Reael
.
1615-19
Jan Pietersz. Koen
1619-23
Pieter de Carpentier
1623-27
Jan Pietersz. Koen, nogmaals . 1627-29
Jacques Spey
1629-32
Hendrik Brouwer
1632-36
Antony van Diemen
1636-45
Cornelis van der Lijn
1645-50
Carel Reyniersz.
1650-53
Joan Maatsuiker
1653-78
Rijklof van Goens
1678-81
Cornelis Jansen Speelman
1681-84
Johannes Camphuis
1684-91
Willem van Outshoorn .
. 1691-1704
Johan van Hoorn
1704-9
Abraham van Riebeek
1709-13
Christoffel van Swol ..
1713-18
Hendrik Zwaardekroon
1718-25
1725-29
Matthews de Haan
1729-30
Diederik Durven .
Dirk van Cloon
1730--35
. 1735-37
Abraham Patras
. 1737-41
Adriaan Valckenier
• • , •
. 1741-43
Johannes Thedens
Gustaaf Willem baron van Imhoff. • . 1743-50
1750-61
Jacob Mossel
Petrus Albertus van der Parra . 1761-75
1775-77
Jeremias van Riemsdijk
1777-80
Reinier de Klerk
1780-96
Willem Arnold Alting
Pieter Gerardus van Overstraten . . 1796-1801
.
1801-4
Johannes Sieberg ...
1804-8
Albertus Henricus Wiese
1808-11
Herman Willem Daendels
1811
Jan Willem Janssens
Engelsch tusschenbestuur.

sir Thomas Stamfort Raffles . . . . 1811-16
Engelsch luitenant-gouverneur-generaal.

1816

John Fendall
Nederlandsche Commissarissen-generaal
(die in Mei 1816 de kolonie van de

Engelschen overnamen).
Cornelis Theodorus Elout, A. A. Buyskes, en
Godert Alex Gerard Philip baron v. d. Capellen.
Gouverneurs-generaal.

Baron v. d. Capellen, zooeven genoemd . 1816-25
L. B. burggraaf du Bus de Ghisignies . 1826-29
Hendrik Merkus de Kock (luit.-gouvt.generaal) . . . . . . . . . 1828-30
Johannes graaf van den Bosch . . . . 1830-33
Jean Chretien Baud (waarnemend) . . 1833-36
Dominique Jacques de Eerens . . . . 1836-40
Carel Sirardus Willem graaf van Hogen1840-41
dorp (waarnemend)
Pieter Merkus (waarnemend) . . . . 1841-43
(werkelijk) . . . . 1844
Jhr. Joan Cornelis Reynst (waarnemend) 1844-45
Jan Jacob Rochussen 1845-51
George Isaac Bruce (overleden voor zijn
vertrek naar 0.-I.).
Albertus Jacob Duymaer van Twist . . 1851-56
1856-61
Charles Ferdinand Pahud
1861
Ary Prins (waarnemend)
Ludolf Anne Jan Wilt, baron Sloet van
1861--66
de Beele
1866—
Pieter Mijer

718 Oostindische Archipel
Oostindische Archipel. Zie INDiSCRE.
Oostindische Compagnie. Zie COMPAGNIE.
Oost Jaken, of-Ostiaken, een tot de oegrische
-

(ugrische) groep der finsche volkeren behoorend
yolk, dat in de aziat.-russische gouvernementen Tobolsk en Tomsk gedeeltelijk een nomadenleven leidt,
gedeeltelijk zich met den landbouw bezighoudt. De
0. zijn in bet geheel 25,000 zielen sterk. Hunne
taal (die spraakkunstig bewerkt is door Castren,
2e drtik, Petersburg 1858) splitst zich in drie hoofddialecten, nl. der Irtisj-O., der Soergoetsj-O., en der
Obdorskische 0.
Oost - Kapelle, fraai dorp op het zeeuwsche
eiland Walcheren, anderhalf uur gaans benoordw.
Middelburg, aan den straatweg an Middelburg naar
Domburg; 750 inw.; vele buitenplaatsen.
Oostkerk, voormalig dorp op West-Borssele,
prov. Zeeland, in 1532 eene prooi der golven geworden.
Oostkerke, dorp op het zeeuwsche eiland Wolfaartsdijk, anderhalf uur gaans benoordw. Goes;
omstr. 1000 inw.; de kerk te 0. dagteekent reeds
uit de 15e eeuw.
Oost -Pruisen, bet oostgedeelte der pruisische prov. Pruisen, tevens bet oostelijkste gedeelte
der pruisische mona•chie, begrensd door russisch
Litanen, het koninkrijk Polen, West-Pruisen en de
Oostzee, bevat de twee regeeringsdistricten Koningsbergen en Gumbinnen, is ruirn 706 vierk. wijlen
groot, en heeft 1,700,000 bewoners.
Oost - Pyreneen, departement vanFrankrijk.
Zie PYRENEeN.
Oostrum, 1) dorp in Friesland, 1 our gaans
beoosten Dockurn; ruim 300 inw. — 2) dorp ill
nederl. Limburg, 6 uren g. noordelijk bewesten
Roermonde ; 200 inw.
Oost - Siberie, een gonvernement-generaal
van Rtisland, vorrnt de oosterhelft van aziat. Rusland, en bevat de gouvernementen Jeniseisk en Irkoetsk, bet gebied van Jakoetsk, van Transbaikali6,
het Amurland en het oost-siberische kustlaud.
Oostum, dorpje in de prov. (en '2 uren gaans
benoorden de stad) Groningen.
OOStVeen, nude naam van 't utrechtsche dorp
Blanwcapel.
Oost- Vlaanderen, belgische provincie, circa
55 vierk. miilen grout, bevolkt met 792,000 zielen;
hoofdplaats Gent. Zie VLAANDEREN.
00StVliet i voormalig dorp inStaats-Vlaanderen,
moet gelegen hebben 3 kwartier gaans benoordoosten
Kadzand (prov. Zeeland), ruirn 1 uur g. benoordw.
Nieuwvliet; bestond nog in 't begin der 17e eenw.
Oostvoorne, dorp in Zuid-Holland, 1 nor g.
beoosten Brielle; 300 inw.; in de nabijheid stond
eertijds de verrnaarde burg van 0., in het laatst der
12e eetrw gesticht door Peigrim, den jongsten zoon
van graaf Diederik IV van Holland, als burggraaf en
peer van Voorne ; an dien burg, waarvan in de 18e
eeuw de muren nog te zien waren, hestaat that's
niets rneer, nitgenomen de fundamenten.
Oostwold, of Oast wide, 1) ook wel0ostwoud,
dorpje in de prov. Groningen, anderhalf uur gaans
westelijk bezniden de stad Groningen, ell 5 kwartier
g. benoordoosten de Leek; 70 inw.— 2)14.AM/tea/a,
dorp in de prov. Groningen, anderhalf imr g. benoorden Winschoten; 801) inw.; lag VOUI'llVell op
den trithoek van den I)ollart, loch is door drie belangrijke inpolderingen (1665, 1701, 1769)) tegen
die gevaarlijke nalmerschap beveiligd. — 3) een gebuck met 50 inw. in de prov. Groningen, 5 uren
gaans ten 0. N. 0. van de stad Groningen.

Ooymanskerk
Oostwoud, dorp in Noord Holland, anderhalf
-

uur gaans bezuiden Medemblik; 350 inw.; werd 3
Juni 1710 nit boos opzet in brand gestoken, zoodat
het toen grootendeels eene prooi der vlammen werd.
Oostzaan, of Oostzanen, dorp in Kennemerland, prov. Noord-Holland, 1 our gaans beoosten
Zaandam, strekt zich nit tangs den 1J-dijk . over
eene lengte van bijna anderhalf uur gaans; het Teed
veel in den 80-j. oorlog (omstr. 1574 werd de kerk
en het grootste gedeelte van 0. platgebrand); werd
ook geteisterd door den watervloed van Febr. 1825.
Te 0. was de als zeeschuirner beruchte Klaas Gerritse Kompaan geboren.
Oostzaandam, voormalig dorp in Kennemerland, is thans het oostgedeelte der stad Zaandam.
Oostzee, 1) in Europa; zie BALTISCIIE ZEE. —
2) bij de Profeten ; Ezech. 47 : 18 ; Joel 2 : 20;
Zach. 14:8.
Oostzee -provincien, de langs de Oostzee
gelegene russische gouvernementen Koerland, Lijfland en Esthland ; somwijlen strekt men de benaming 0. tevens uit tot de gouvernementen Ingermanland of Petersburg en Finland.
Oostzimgerland, of Oostzingerland, ook wel
genaamd Oosterzees-en-Eehter-Veld, vroeger eene
groote uitgestrektheid laagland in de prov. Friesland, wider de dorpen Oosterzee en Echten, liep
vroeger tot den dijk, waardoor Friesland van Overijsel gescheiden is, doch sedert den watervloed van
1701 is bet zniderdeel van het 0. verlaten, en sedert
den aanvang der 19e eeuw is men begunnen het 0.
te verveenen. Op het 0. hebben oudtijds verscheidene bloedige veldslagen plaats gehad, o. a. in 't
laatst van Augustus 1396, toen de Friezen, ofschoon
under aanvoering van hunnen potestaat Juw Juwinga
wonderen van dapperheid doende, moesten zwichten
VOW. de overmacht van hertog Albrecht van Beieren,
die met eene vloot van 1400 schepen naar Friesland
was gekomen, ono het te veroveren (zijne armee was
180,000 man sterk).
Oostzij (de), zoo noemen de Zaandammers in
de wandeling het voormalige dorp Oostzaandarn.
Ootmarsum, oudtijds genaamd Othnzarsheim
of Othimarshenz, stad in Overijsel, 4 nren gaans benoordoosten Almelo; 2500 inw.; gesticht anno 127
door Odhirnar (Odemar), koning der Franken; was
vOOr de 16e eetrw versterkt, doch werd 1518 ontmanteld door Filips van Burgundie, den 57en bisschop van Utrecht. In 1196 werd 0. door de Gelderschen bemachtigd en tot den grind afgebrand ;
in 1197 begot] men bet weder op te bonwen, op een
kleinen afstand van de plants, waar het vroeger gestaan had. In Nov. 1417 well 0. geplunderd door
Everwijn van Guterswijk. In 1592 werden de Spanjaarden Mt 0. verdreven, en maakte Fins Maurits
zich wester daarvan ; 1593 viel het weder in de
'nada der Spanjaarden, doch 21 Oct. 1597 werd
bet door prins Maurits heroverd. Van Sept. 1665 tot
tot 15 Mei 1666 was 0. in de macht der Munsterschen; 21 Mei 1672 werd 0. ingenornen door den
generoal-wachtmeester Nagel, in 't begin van 1673
namen de Staatsc ► en 0. in bezit, doch verlieten het
spoedig, zoodat het weder door de Munsterschen
bezel. werd, die eerst na den vrede van Keulen voor
goal 0. ontruimden.
Ooy, of tioi, dorp in Gelderland, 1 nor gaans
benoordoosten Nijmegen; 300 inw.; het voormalige
Kasteel-te-O., 1617 vernicuwd, is 1797 voor afbraak
verkoch t.
Ooymanskerk, voormalig dorp op het voormalige eiland Biervliet, dat destijds tot Vlaanderen

Op•Alm
behoorde (thans prov. Zeeland); het dorp 0. is eene
prooi der golven geworden.
Op —Alm, voormalig dorp in de groote Zuidhollandsche Waard, aan tie rivier de Alm, is bij
den watervloed van 18 Nov. 1421 verzwolgen en
nooit weer te voorscbtjn gekomen. De plaats, waar
't gestaan heeft, behoort thans Lot de prov. NoordBraband (polder van Uppel).
Op — Andel en Neer-Andel, twee dorpjes in
Noord-Braband, 2 uren gaans benoorden Waalwijk,
en •2 uren g. benoordw. Ileusden; administratief
vormen ze de Gemeente Andel, en worden door de
landlieden gerneenlijk Op-Eil en Neer-Eil genoemd.
Opata — Indianen, een Indianen-stam in
Mexico. Zie ARLSPE.
Opdijk, oude naam van Obdam.
Op — Eil, zoo noetnen de landlieden bet n.-hrab.
dorp Op-Andel.
Opeinde, 1) dorp in Friesland, 2 uren gaans
benoorden Beetsterzwaag; 780 inw.— 2) HarkemaOpeinde, dorp in Friesland, 6 uren gaans beoosten
Leeuwarden ; 600 inw.
Op — Ende, dorp in de ploy. Groningen, 6 uren
gaans westelijk bezuiden de stad Groningen, aan de
grens van Friesland ; 120 inw.
Ophel, de woonplaats der nethinim; II Chron.
27 : 3; 33: 1i; Neh. 3: 26, 27 ; 11: 21; Jezaia 32:
14 ; Micha 4: 8.
Opheltes, het zoontje van Lycurgus, koning
van Nemea, die het kind ter verzorging toevertrouwde aan Hypsipyle (zie dat art.). Teen de zeven
vorsten, die tegen Thebe ten strijd togen. Nemea
aandeden, liet Hypsipyle bet prinsje een oogenblik
zonder toezicht, ten elude aan I e zeven lielden eene
waterbre,n aan te wijzen, en toes zij terugkeerde
was 0. door eene vergiftige slang geheten, waaraan
hij stied. De zeven vorsten bestelden het kind ter
aarde, en stelden hem ter eene de Neinet ,che spelen
in; loch Pen hunner (Amphiaraus) deed dee voorspelling, dat het him joist zoo gaan als dit kind :
daarom gaven zij teen aan 0. den bijuaam van
Archemorus, d. i. Voorganger in het ongeluk.
Op — Heusden, dorp in Gelderland, vierdhalf
nor gaans benoordw.Nijmegen en 3 uren g. benoordoosten Tiel; 1000 inw.; geteisterd door watervloed
Jan. 1809 en Jan. 1820.
Ophir, Heber's kleinz. ; Gen.10 : 29 ;I Chr.1 :23.
Ophir, ) een oostersch land, waar de schepen
van koning Salomon good haalden ; (le haven van
Asiongaber was bet punt, van waar ze uitzeilden :
ze zakten de Arabische Golf af, en hadden drie jaren
noodig voor de nit- en thuis-rein. In het 0. T.
worth 0. vermeld I Kon. 9: 28; 10: 11; 22: 49;
I Chron. 29: 4; II Citron. 8: 18; 9: 10; Job 22 : 24;
28: 16; Ps. 45: 10: Jezaia 13: 12. 1)e geleerden
zijn het niet eens of 0. aan de oostkust van Afrika
te zoeken is (bijv. te Sofala of daaromtrent), dan
wel in lndie of op een der eilanden van den Indischen Archipel (hijv. Java, of Sumatra). — 2) een
berg op het eiland Sumatra, bijna order de Evennachtslijn. — 3) een berg op het schiereiland Malacca, benoorden de stad Malacca.
Ophitea, stad in Phocis. Zie AMPRICLEA.
Ophiusa, thans Formentera, een der Balearische eilataden ; bet wemelde er van slangen: vantlaar
de naam 0. (het grieksche Ophis beteekent slang).
Ophni, stad in slam Benjamin; Jozua 18: '24.
Ophra, afstamineling van Juda; I Chron 4: 14.
Ophra, 1) stad in stem Benjamin; Jozua 18:
23; 1 Sam. 13: 17. — 2) stad in stam Manasse ;
Richt. 6: 11, 24 ; 8: 27, 32 ; 9 : 5.
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()plea. Zie OPIKEN.
Opie, voornaam engelsch schilder, geb. 1761 te
St.-Agnes in Cornwallis.
Opiken, lat. Opici, de oorspronkelijke bewoners van het latere Samnium en Campania, dat destips naar hen Opica heette. Zie AusoNte.
Opima (Spolia), de groote eerebuit, die door
den romeinschen opperbevelhebber veroverd was op
den opperveldheer van een vijandelijk leger: de
Spolia opima werden aan Jupiter gewijd.
Opis, scythische godin, waarscbijnlijk de voornaamste in het scyth. veelgodendom. In Tauris werden Naar menschen geofferd. De Grieken hebben 0.
vereenzelvigd met hunne Diana.
Opitz (Martin), verlatijnscht Opitius, duitsch
letterkundige en dicker, geb. 23 Dec. 1597 te
Buntzlau in Silezie, gest. 20 Aug. 1639 (aan de
pest) te Dantzig als historiograaf van Polen. De volledigste editie zijner Complete werken verscheen te
Breslau (3 din. 1690; nieuwe druk Frankf. en
Leipzig 1724).
Opladen, fabriekstad in bet Wupperdal (Rijnpruisen), 6 uren gaans bezuidoosten Dusseldorf;
2000 inw.
Oploo, dorp in Noord-Braband, anderhalf uur
gaans hezuidw, Boxmeer ; 130 inw.
Opmanahuizen, en Opmanhuizen, oude namen van het friesche dog -) Oppenhuizen.
Opmeer, dorp in Noord-Hofland, derdhalf uur
gaans benoordw. Hoorn; 250 inw.; kitaaide 1492
boete wegens deelneming aan het Kaas-en-Broodspel ; Iced veel flour watervloed 1674; 10 Oct. 1799
gevecht der voorlinede van generaal Daendels tegen
een escadron Engelsche kavallerie.
Opmeer (Petrus), Oh 1526 te Amsterdam,
behoorde tot een oud aanzienlijk geslacht, dat door
Jacoba van Beieren tot den adelstand verheven was.
Von zijne vele talenten maakte hij gebruik um de
Kerkliervorming te hestrijden en zich te &ten kennen
als een voorvechier van Rome's kerkleer. Tijdens het
being van Leiden (1572) werd 0. door den spaanschen hevelhebber Baldez (Valdez) aangesteld als
secretaris van diens kriigsraall. In 1595 stierf O. te
Delft. Na zijnen clonal verscheen van hem in het
licht (met een vervolg van den kanunnik L. Beierlinck) Opus chronographic= orbis universi a munch
exordio tape ad annum 1511 (Antwerpen 1611, in
fol.). Mt werk, dock zonder het vervolg van Beierlinck, wen] hertlrukt (Kenlen 1625) met een antler
werk van 0., get it.eld Hi storia martyr= Batavicnrum
enz., dat in 't Hollandsch vertaald is ()rider dezen
titel: Martelaers Boeck, °/7e Historic der Holland Ische
marielaren, enz. (3 stukken Antw. 1700-1702).
Opoczno, stad in russ. Polen, aan de Drzewicka, 7 a 8 mijlen bewesten Radom; 3700 maw.
(meest Joden).
Oponte, fransche naamsvorrn voor Opus.
Opontisch Locris. Zie Locals.
Oporin (Johannes), vergriekseht van zijn eigenlijken naam Herbst, geb. 25 Jan. 1507 te Bezel, eerst
corrector van drukprneven hij Froben, toendirecteur
van 1, gymnasium te Bazel, vervolgens geneesheer
en professor der grieksche taal aldaar, richite met
zijnen hloedverwant Robert Winter eene boekdrukkerij in die stad op, welke beroemd geworden is door
nitmuntende editien van oude klassieken; 0. stierf
6 Jitli 1568.
Oporto, stad in Portugal. Zie PORTO.

Oppa, rivier in Duitschland, scheidt pruisisch
Silezie van Moravia, en valt bij Hostalkowitz in de

Oder, na 13 mijlen loop.
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Oppede

Oppede (J. Meyniet, baron d'), geb. te Aix
4495, werd le president van het parlernent dier
stad, bewerkte de tenuitvoerlegging van het arrest,
in 1540 gewezen tegen de Waldenzen van Merindol, Cabrieres en omliggende dorpen, die in gewapende benden het land afliepen, de roomsche kerken vernielden, en zelfs een aanslag op Marseille
schenen te beoogen. Met de uitvoering van bedoeld
arrest belast, kweet 0. zich van die taak met groote
strengheid (lees wreedheid), en roeide de Waldenzen uit (1545); zijne handelingen waren daarbij
echter van dien aard geweest, dat (na den Mood van
Frans I) door Hendrik II bevel werd gegeven, O.
deswege ter verantwoording te roepen voor het parlenient van Parijs: na langdurige zittingen (50 in getal) van dit rechterlijk collegie werd 0. vrijgesproken, en keerde terug naar zijnen presidentszetel, then
hij bekleedde tot aan zijn flood (1558).
Oppeln, stad in pruis. Silezie, aan de Oder en
aan den opper-silezischen spoorweg, ruim 1I uren
gaans bezuidoosten Breslau ; 10,300 inw.; hnofdplaats van bet reg.-district 0. (243 vierk. mijlen,
ingedeeld in 16 kreisen, met 1,138,000 bewoners),
was vroeger de hoofdstad van een onafhankelijk
prinsdom 0., en sedert 1200 residentie der oppersilezische hertogen uit den stam der Piasten, welke
1532 uitstierf; het prinsdom werd toen door keizer
Ferdinand I aan de kroon getrokken, doch 1742 aan
Pruisen afgestaan.
Oppenheim, het oude Bonconica, stad in Rijnhessen, 4 uren gaans bezuidoosten Maintz; 2900
inw.; rumen van bet fort Landskron. Vroeger was
0. eene vrije rijksstad ; het teed veel in den 50-j.
oorlog; werd verscheidene males ingenomen : door
de Zweden in 1631, door de Franschen en door de
Pruisen 1689, 1792 en 1794.
Oppenhuizen, bij verbastering ook wel Toppenhuizen genoemd, dorp in Friesland, 3 kwartier
gaans bezuidoosten Sneek ; 370 inw.
Opperdoes, dorp in Noord-Holland, 3 uren
gaans benoorden Hoorn, een half uur g. bezuidw.
Medemblik; 380 inw.
Oppert (Julius), orientalist en oudheidkenner,
geb. 9 Juli 1825 te Hamburg nit joodsche ouders,
ging na volbrachte studien 1847 naar Frankrijk, en
werd 1851 met Fresnel en Thomas naar Ninive gezonden, bij welke gelegenheid hij hoofdzakelijk in
Babylonia zijne nasporingen gedaan heeft. In 1854
te Parijs teruggekeerd, werd hij 1857 benoemd tot
prof. van bet Sanskrit en van de vergelijkende grammatica. Behalve voortreffelijke bijdragen tot de kennis van het oud-Perzisch en eene Grammaire Sanscrite
(Berlijn 1859) gaf hij in het licht eene reeks van
werken over de assyrische Keil-opschriften, ten aanzien van welker ontcijfering en toelichting hij zich
ten hoogste verdienstelijk gemaakt heeft. Van zijne
werken verdienen vooral genoemd te vvorden
Expedition scientifique en Me'sopotamie (2 dln. Parijs
1855-59); Gramnzaire assyrienne (Parijs 1860);
Les inscriptions des Sargonides (Parijs 1862); Les
fastes de Sargon (met Menant, Parijs 1863).
Oppianus, grieksch dichter uit de 2e eeuw
na Chr., geb. te Anazarba in Cilicie. Men heeft van
Halieutica (de
hem twee leerdichten, getiteld
Vischvangst) en Cynegetica (de Jack). Beste editie
die van Lehrs, Parijs 1846.
Oppicht, limb. dorp. Zie OBI3ICEIT.
Oppido, I) het oude Mamertum, stad in de
napolit. prov. Calabria ult. la, 9 uren gaans benoordoosten Reggio ; 6000 inw.; leed veel door de
aardbeving van 1783. 2) het oude Opinion, stad

Opwetten
in de napolit. prov. Basilicata, 6 urea gaans benoordw. Potcnza; 2000 inw.
Oppidolo, stad op het eiland Pantellaria, 17
mijlen bezuidw. Girgenti; 3600 inw.; haven.
Oppidum –Batavorum, eene 'Stad der Batavieren vermeld bij Tacitus als in brand gestoken
door Claudius-Civilis. Zie 00k BATAVORUM OPPIDUM.
Oppien, fransche naamsvorm voor Oppianus.
Oppius (C.), volkstribuun anno 215 v. Chr.
Naar aanleiding van de rampen, veroorzaakt door de
overwinningen van Hannibal, steIde 0. eene wet
voor tegen de weelde der vrouwen, wie het, zoodra
die wet van kracht werd, niet vergund was zich
met meer dan hoogstens een half ons goud te behangen. Deze wet bracht onder de romeinsche dames
eene algemeene ontevredenheid teweeg ; en 18 jaren
later gelukte het haar te bewerken, dat die wet werd
afgeschaft, in weerwil van den tegenstand van Cato.
— 0. (C.), veldheer en vriend van Cesar, wordt
gehouden voor den schrijver van de Alexandrijnsche,
Afrikaansche en Spaansche oorlogen,
Opportuna, de heilige, gestorven anno 770,
was abdis van Montreuil, in de diocese Seez. Kerkelijke gedenkdag 22 April.
Ops, in de romeinsche mytliologie de vrouw
van Saturnus, godin der vruchtbaarheid, beschermster van 'den akkerbouw, werd later vereenzelvigd
met Rhea, Cybele en de Aarde. Haar naam beteekende in de oud-Italisehe taal zooveel als .grond",
,, aarde", en is hetzelfde woord als .0pes", rijkdom.
Opslo, zeer oude stad in Noorwegen, is thans
een der voorsteden van Christiania.
Opsterland, oudtijds Upsterland, grietenij van
Friesland, bevolkt met omstr. 12,000 zielen, is van
bet 0. naar het W. ruim 6 uren gaans lang, en van
het N. naar het Z. gewiddeld derdhalf uur gaans
breed, wordt overlangs in 2 deelen gescheiden door
de rivier de Boorn of het Koningsdiep, en bevat 13
dorpen, waarvan er 5 benoorden en 8 bezuiden de
Boors liggen ; die 13 dorpen zijn :
Beetsterzwaag (de hoofdplaats der grietenij).
Beets
Lippenhuizen
Olterterp
Ter-Wispel
Siegerswolde
Korte-Z waag
Duurswolde
Lange-Zwaag
Wynjeterp
Ureterp
Hemrik
Gorredijk.
Optatianus (Publius Porphyrius), romeinsch
dichter, leefde ten tijde van Constantijn, op wien
hij een lofdicht vervaardigd heeft, zijnde een vreemdsoortig dichtstuk, waarvan de verzen verschillende
figures vormen, zooals een outaar, een orgel, enz.
Dit dichtstuk is opgenomen in de DPoemata vetera"
van Pithou (Parijs 1590) en afzonderlijk uitgegeven
door Weiser (Augsburg 1595, in fol.).
Optatus, de heilige, bisschop van Milevis in
Numidie, in de 4e eeuw, gest. omstr. 384. Men heeft
van hem eene verhandelingDe schisnzate Donatistarum
(le druk Maintz 1549, in fol.; editie Dupin, Parijs
1700, in fol.). Kerkelijke gedenkdag 4 Juni.
Opus, thans Talanti, stad in het eigenlijke
Griekenland, hoofdstad van het rijkje der Opontische
Locren, nabij de Zee van Eubea, was de geboorteplaats van Patroclus, den vriend van Achilles. Koning
van 0. was Ajax, de zoon van Neils.
Opwetten, fransch Haut-Wetten, voormalig
dorp, thans gehucht in Noord-Braband, anderhalf
uur gaans benoordoosten Eindhoven en even ver
bewesten Helmond. Aan de noordoostzijde eene
kleine kapel, vermaard gevvorden doordien daarin
eens een wolf gevangen is door een schaap. Het

Opwierda
schaap nl., den wolf in aantocht ziende, rukte den
stok, waaraan het vastgebonden stond, uit den grond,
en vluchtte in de openstaande kapel, werd daar vervolgd door den wolf, en vluchtte weder naa• buiten,
waarbij de achternaslepende stok de kapeldeur dichttrok, zoodat de wolf gevangen zat.
Opwierda, of Opwierde, dorp in Fivelgo, prow.
Groningen, 20 minuten gaans bezuiden Appingedam ;
150 inw.
Zi ZEELAND.
1 hddorp. Zie
Op Zeeland,
Or, of Orus, egyptische godheid. Zie HORUS.
Or, fransche main voor Goud.
Cote-d'Or. Zie COTE-D'OR en GOUDKUST.
Mont d' Or. Zie MoNT-D'Ori.
Or, rivier in europ. Rusland, gouvt. Orenburg,
ontspringt bij de Kirghizen, loopt eerst noord-, clan
oostwaarts, en outlast zich na een loop van omstr.
15 mijlen in den Oeral (Ural). Deze rivier geeft
Karen naam aan de steden Or (meer bekend onder
den naam Perekop; zie dat art.), Orenburg, Orskaja,
enz.
Orakel, lat. Oraculunz (mrv. Oracula), in het
oude Heidendoin de plaats, waar men eene g idheid
kwam raadplegen over hetgeen de toekoinst zou
bares; de antwoorden, die men ontving, werden insgelijks orakelen genoemd. De meestbekende orakels
zijn : van Jupiter Ammon in Libye; wijders die van
Dodona, van Delphi, van Trophonius, van Coulee,
van Preneste (zie die names en de artt. PYTHIA,
SIBYLLA, ZOROASTER, enz.).
Oradour sur Vayres, stad in 't fransche
dept. Haute-Vienne, 5 uren gaans bezuidoosten
Rochechouart; 4500 inw.
Oran, bij de ouden Portus magnus, versterkte
hoofdplaats der provincie 0., zijnde van de fransche
kolonie A lgerie de westelijkste provincie, groot 1839
vierk. mijlen, bevolkt met 560,000 zielen, strekkende
van de uitwatering van den Tennis tot aan de grenzen van Marokko. De stad 0., gelegen aan de Middellandsche Zee (aan de Golf van 0.), heeft twee
havens, en ruim 22,000 inw., gesticht door de uit
Spanje verdrevene Mooren, werd 0. door de Spanjaarden veroverd 1505. door de Mooren heroverd
1708 ; en in weerwil van eene interruptie van 60
jaren (1732-92) waren de Mooren nog in het bezit van 0., toen het 1831 bezet werd door de Franschen. Vreeselijk werd 0. geteisterd door de aardbevingen van 1790 en 1791.
Orang, d. i. Mensch, aanvangswoord in verscheidene volksnamen in den 0. I. archipel, bijv.:
0.- Goegoes, boschmenschen in de binnenlanden
van Sumatra, bezitten het spraakvermogen, doch
zijn overigensvolkomen gelijk aan de Orang-Oetangs
van Borneo.
O.- Goenongs, d. i. Berglieden, de oorspronkelijke
bewoners van het eiland Banka.
0.-Hoeroe, een yolk in het rijk Palembang, op 't
eiland Sumatra, zacht van aard, doch nog geheel in
wilden staat.
0.-Koeboes, een schuw yolk in Sumatra's binnenland.
0.-Laoets, of 0.-Lauts, d. i. Zeelieden, een yolk
langs de kust van het eiland Banka.
Orang Darang, voormalig stadje op het
moluksche eiland Banda-Lonthoir, is meer bekend
onder den naam van ORTATTAM (zie dat. art.).
Orange, het oude Arausio, stad met10,600 inw.
in 't fransche dept. Vaucluse, 5 a 6 uren gaans benoorden Avignon ; triornfboog van Marius opgericht
(zegt men) ter gedachtenis van de overwinning, die
anno 102 v. Chr. bij Aix bevochten werd door Ma—

—
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rius op de Teutonen ; overblijfselen van een circus.
Oudtijds was 0. eene stad der Cavaren ; het werd
vermaard door de overwinning, die de Teutonen anno
105 v. Chr. bij 0. bevochten op Manilius en Cepio
Gecoloniseerd door Cesar, viel 0. vervolgens in banden der West-Goshen, werd daarna veroverd door
de Burgundiers, toen door de Franken, en werd
eindelijk de hoofdstad van een onafhankelijk prinsdom (zie het volgende art.); nadat de laatste prins
van 0. gestorven was (1702) maakte Lodewijk XIV
zich rneester van prinsdom en stad, en trok beiden
aan Frankrijk (1714). Te 0., dat veel to lijden heeft
gehad in de religie-oorlogen, zijn verscheidene concilien gehouden ; bet is de geboortestad van Raimbaud (een der helden van Tasso).
Orange (het prinsdom), klein landschap in
Neder-Dauphine, vroeger grooter, was in de 18e
eeuw slechts 60 bij 30 kilometres groot, en had
Orange tot hoofdstad (twee andere steden in 0.
waren Courteson en Causans). Eertijds maakte 0.
deel uit van het land der Cavaren, in Viennensis,
werd vervolgens begrepen in het Burgundische rijk
en in Merovingisch en Carlovingisch Burgundie, toen
in Boson's Cisjuraansch Burgundie, en in het koninkrijk Arles; in de 9e of He eeuw werd 0. eene
heerlijkheid, en in de Ile eeuw een graafschap.
Vier verschillende dynastien hebben over dit prinsdom geregeerd: 1) die van Girand d'Adhemar, nitgestorven 1174, waartoe graaf Rairnbaud behoorde ;
— 2) die van Baux, 1185-1373 ; 3) die van
Chalons, tot 1530; — 4) die van Nassau, aan wie
0. in 1531 als erfgoed aankwam, doordien de dochter van den laatsten prins, Philibert van Chalons,
gehuwd was met Willem van Nassau-Dillenburg,
den vader van prins Willem I (den Zwijger, stadhouder der Nederlanden), die vervolgens het prinsdom 0. erfde, en wiens opvolgers geweest zijn Maurits, Hendrik, Willem II en Willem III. Toen laatstgenoemde 1702 als koning van Engeland gestorven
was, rezen er twisten over het bezit van 0. tusschen
den eersten koning van Pruisen, Frederik Wilhelm I (die aanspraak op 0. maakte krachtens het
testament van zijnen grootvader van moederszijde),
den prins van Nassau-Dietz en de prinsen van NassauSiegen, terwijl ook de prins van Conti zijne rechten
op 0. wilje doen gelden, als erfgenaam der familie
Longueville, welke bet bezit van 0. reeds aan de
eerste bezitters uit het Nassausche huis betwist had.
Toen echter bij den vrede van Utrecht (1713) de
koning van Pruisen afstand van 0. deed aan Frankrijk, werd het prinsdom, ten spijt van al de andere
aanspraak-makenden, door Lodewijk XIV bij Frankrijk ingelijfd (1714) en aan Dauphine toegevoegd,
waartoe het bleef behooren tot 1789, toen het werd
ingedeeld bij het departement Vaucluse. Aan den
prins van Nassau-Dietz bleef echter de titel van
Prins van 0., erfelijk van den vader op den oudsten
zoon overgaande, zoodat die titel sedert 1815 gedragen wordt door den kroonprins der Nederlanden.
Zie oak ORANJE.
Orange, naam van verscheidene graafschappen
en steden in de noord-amerik. Unie; van de steden
is de voornaamste: 0. in New-Jersey, 2 uren gaans
benoordw. Newark ; 4500 inw. Graafschappen 0.
vindt men : 1) in 't noorderdeel van Noord -Carolina ;
2) in 't zuiden van Indiana ; 3) in 't oosten van
Vermont ; 4) in 't middeldeel van Virginia ; doch
het voornaamste is 5) dat in 't zuidoosten van den

staat New-York, met 60,000 bewoners, en tot hoofdplaatsen Goshen en Newburg.
Orange, of Gariep. Zie ORANJE ■ 131V1E11.
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Orange (Philibert de Challon, prins van), groot
veldheer nit de 16e eeuw, geb. 1502 op het kasteel
van Nozeroy. Toen Frans 1 het prinsdorn van 0.
verbeurd verklaarde (1517), orndat Philibert de
suzereiniteit van Frankrijk niet wilde erkennen,
iiam' de jonge prins de wijk naar Karel V, die hero
het graafschap St.-Pol ,schonk. Door de Franschen
gevangen genomen 1525, bleef 0. hun gevangene
tot 1526 (tractaat van Madrid); vervolgens ging hij
aan het beleg van Rome deelnernen met den connetable van Bourbon, en werd diens opvolger als opperbevelhebber der keizerlijke armee. Hij bemachtigde
bet kasteel St.-Angelo, en noodzaakte den pans tot
bet aannemen van de hardste voorwaarden. Daarna
begaf 0. zich naar Napels, waarvan hij tot underkoning benoemd was, en noodzaakte de Franschen
dat rijk te ontruimen (1528); dock hij bezoedelde
14 die gelegenheid zijnen roem door verregaande
wreedheden. Met het opperbevel bekleed over de
keizerlijke armee in Toskanen, belegerde hij Florence (1530), dock sneuvelde bij dat beleg op 28-j.
leeftijd.
Orange (prinsen van). Zie WILLEM, MAURITS,
FREDERIK-HENDRIK en NASSAU.
Orange-Loges. Zie ORANGISTEN 2).
Orangemen, de engelsche naam v. Orangisten.
Orangisten, I) verklaarde voorstanders van
bet huis van Oranje. — 2) de protestantsche partij
in Ierland. Aanvankelijk werd de naam van 0. (1689)
bij wijze van schimpnaatri gegeven aan de lersche
Protestanten, die Willem III van Oranje vereerden
als hunnen lievelingsheld, terwijI hij in even !rouge
mate gehaat was bij de Roornsch-katholieken, die
goed en blood veil hadden your de zaak van Jacobus II. Door Willem Ill werd echter het oproerige
Ierland tot onderwerping gebracht, en zoodoende het
engelseh-protestantsche overwicht in Ierland opnieuw versterkt. De aanhoudende woelingen van bet
Roomsch-Catholicismus in lerland, urn dat overwicht to fnuiken en zoo mogelijk te vernietigen,
gaven aanhoudend aanleiding tot bezorgilheid, totdat 21 Sept. 1795 de voornaainste Orangemen (d. i.
Oranje-mannen) de handen ineensloegen om tegenover den Bond der vereenigde leren eerie vereeniging tot stand te brengen, die zich ten taak stelde
de handhaving van het protestantsche overwicht en
van de protestantsche troonopvolging ook in Ierland ;
die vereeniging noemde zich Orange-loge. Reeds
in 1798 werd de groote loge van lerland gesticht,
en door de Unie van 1800 werden de 0. in lerland
heerschende partij. Sedert dien tijd werd de spanning tusschen de tegenover elkander staande partijen hoe lanp:7er hoe grouter, en sloeg niet zelden
over tot betreurenswaardige tooneelen van geweld,
zoodat het raadzaam werd geacht het bestaan der
Oranje-loges to verbieden, welk verbod 1832 nitgevaardigd werd ; van dat tijdstip of bestonden ze
als geheime Orde. De anglic. bisschop van Salisbury
was president; de hertog van Cumberland (later
koning van Hanover) was grootmeester. In lerland
moeten over de 1500 en in Engeland ruim 35'0 zulke
Oranje-loges bestaan hebben, to zamen ver over de
300,000 leden tellende, ton in 1835 door den ierschen afgevaardigde Finn werd aangedrongen op
het instellen van een onderzoek, waarvan het resultant werd, dat en gouvernement en parlement noodig oordeelden voortaan op bet drijven der 0. een
wakend oug to howler,. Daarop volgde 1836 de verklaring van den hertog an Cumberland, dat hij aan
de loges had aanbevolen zich to ontbinden, heigeen
ze dan ook, althans wat den vorm van Naar bestaan
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betreft, deden : de partij der 0. heeft zich toen opgelost in de Tory-partij.
Oranien, duitsehe naamsvorm your Oranje.
Oranienbaum, 1) stad in 't cuss. gouvt 1. 2P0etersburg, aan de Golf van Finland, tegenover Kronstadt, en 9 uren gaans bezuidw. Petersburg; 1200
inw.; keizerlijk paleis, gebouwd door Mentsjikoff. —
2) stad in 't hertogdom Anhalt, aan de Mulde, 3
a 4 'iron g. ten 0. N. 0. van Dessau; 2100 inw.
Oranienburg, 1) stad in 't pruis. reg-district (en 11 uren gaans ten N. N. 0. van de stad)
Potsdam, aan de Havel; 3700 inw. — 2) stad in
Itusland, 14 mijlen ten Z. Z. 0. van Rjazan; 3200
inw.
Oranje (prinsdotn). Zie ORANGE.
Oranje (prinsen van). Zie WILLEM, MAURITS,
FREDERIK-HENDRIK, NASSAU.
Oranje, stad op het westindische eiland
St.-Eustatius. Zie EUSTATIUS.
Oranje — rivier, in de landstaal Gariep of
Karieb, de voornaamste rivier van het Kaapland,ontstaat op de westzijde van het Quathlamba-gebergte
in bet Katferland, uit de vereeniging van twee hoofdbronstroornen, nl. den Noe-Gariep, of Zwarte Rivier, en den Kay-Gariep, of Gele Ri vier, doorstroomt
in westelijke richting bijna de halve breedte van
het Afnkaansche vasteland, (loch is uithoofde van
hare ondiepte voor de scheepvaart ten eenen male
ongeschikt. De lengte der 0. wordt geschat op 220
mijlen. Zij geeft baron naam aan een gemeenebest
(zie het volgeude art).
Oranje - rivier — Republiek, een aanvankelijk (1848) door de Engelschen in bezit genomen
territorium, doch sedert 1845 door Groot-Britannie
als onafhankelijk erkend gemeenebest in het binnonland van Zuid-Afrika, gesticht door nit het Kaapland derwaarts verhuisde Boeren, ligt benoordoosten de Koap-kolonie, tusschen de Oranje-rivier,
waarnaar het zijnen naam draagt, en de Vaal-rivier, waardoor het gescheiden is van de Transvaalsche republiek. De 0. heeft eene bevolking van
ornstr. 20,000 tnenschen (14,000 blanken en 6000
kleurlingen) ; de hoofdstad is Bloemfontein.
Oranjestad, een stadje of dorp op het curaeaosche eiland Aruba, waarvan het de hoofdplaats
is, ligt aan de Paardenbaai, waar 1796 nog goon
enkel huis stond, terwijI 0. in 1829 reeds 1100
inw. telde, meerendeels kooplieden.
Orapollon frausche spelling voor Horapollo.
Oratorium (Paters of Priesters van het), eene
in 1548 door den heiligen Philippits van Neri to
Rome gestichte geestelijke broederschap, droeg eerst
den naam van 13roederschap der Heilige Drievuldigheid, en was bestetnd ow pulp te verleenen aan de
vreemdelingen, die nit vroomheid Rome komen bezoeken, en om onderwijs te geven aan kinderen.
Aanvankelijk bestond deze broederschap nit slechts
15 mannen van geringe afkomst; (loch zij nam zeer
spoedig toe in talrijkheid van leden en in rijkdom
aan aardsche goederen. Ms beoefenaars der theologische Nvetenschappen, zonder kloostergeloften, werden zij Oratoristen genoemd. — be door Petrus
de Berulle in 1614 to Parijs gestichte Congregalie
der Paters van het Oratorium Jcsu, insgelijks zonder
kloostergeloften, en zich ten tack stellende het onderwijs-geven aan de jengd, het opleiden van jongelingen tot den geestelijken staat en het verkondigen van het Evangelic als missionarissen, heeft
vele beroemde mannen voortgebracht, o. a. Malebranche, Massillon, Mascaron, Niceron, La Bletterie,
Foncemagne, Dotteville, enz, In 1790 upgeheven,

Orawicza
werd deze hroederschap in 1853 te Parijs hersteld
onder den naam van Oratoriunt der Onbevlekte Ontvangenis.
Oravvieza, twee nabij elkander gelegene marktvlekken in 't zuidoosten van flongarije, comitaat
Krasso, omstr.11 [pipet] ten Z. Z. 0. van Ternesvar,
nl. Duitsch-O. met 4300, en Walachisch-0. met
2100 inw.
Orb, 1) 0., of Orba, stad in Beieren, kreis Unterfranken, 11 uren gaans benoordw. Wurtzburg,
aan de zich in den Kintzig ontlastende rivier 0.;
4000 inw. — 2) 0., of Orbe, de oude Orobis, rivier in 't fransche dept. Herault, ontspringt in de
nabijheid van Routnieres, loopt zuidwaarts langs
Bezieres, en valt 3 uren gaans verder in de Middel.
landsche Zee, na 12 mijlen loop.
Orbe, 1) rivier iii Frankrijk; Zie ORB. —
2) rivier in Zwitserland, kornt nit het kleineRoussesmeer in 't fransche dept. Jura, dringt Zwitserland
binnen in het kanton Waadt, heel in het beneden
gedeelte an hares loop Thiele of Tsiel (Zibl) en
ontlast zich in het meer van Neufchatel. Op den
linkeroever dezer rivier ligt 2) de stad 0., hit. Urba,
duitsch Orben of Orbach, in 't, zwits. kanton Waadt,
6 uren gaans benoorden Lausanne; 2000 inw.; geboorteplaats van Viret en van kardinaal Duperron;
was eertijds de hoofdplaats der Orbigenen (een der
vier groote stammen der Helveten), later hoofdstad
van Klein-Burgundie, en werd 1475 veroverd door
de Zwitsers.
Orbee, marktvlek in 't fransche dept. Calvados,
circa 5 uren gaans bezuidoosten Lisieux, aan de zich
in Ile Toucque ontlastende rivier 0.; 3400 inw.
Orbegue, rivier in Spanje, koninkrijk Leon.
In 456 werd aan de oevers van de 0. door Theodorik, koning der West-Gothen, de Lederlaag gegeven
aan Rechiarius, koning der Sueven.
Orbelus, thans Argentaro, berg in Macedonie,
beoosten den Hemus, tusschen Macedonie en Mesie.
Orbetello. Zie 0_RBITELLO.
Orbey, vlek in 't fransche dept. Haut-Rhin, 4
uren pans benoordw. Colmar; 5600 inw.
Orbigny (A lcide d'), geb. 1802 te La-Rochelle,
van 1836-53 professor der paleontologic te Parijs,
gest. 30 Juni 1857, gaf de vruchten van zijne wetenschappelijke reizen in het licht in het prachtwerk
Voyage dans l'Amerique meridionale (7 din. Straatsburg en Parijs 1835-49, met atlanten). Van zijne
overige werken verdient vooral melding zijne
Paleontologic francaise (14 din. Parijs 1836-54).
— 0. (Charles d'), broeder van den vorige, geb.
1806, heeft zich doen kennen als een verdienstelijk
natuurkundige, inzonderheid door zip Dictionnaire
universel histoire naturelle (13 din. Parijs 183949) en zijne Geologic appliquee aux arts, aux mines
et a l' agriculture (Parijs 1855).
Orbilius Pupillus. Zie PUPILLUS.
Orbitello, versterkte stad in het Toskaansche,
op eene kaap. 10 mijlen bezuidoosten Piombino en
12 a 13 mijlen bezuiden Siena, aan een klein meer,
genaamd Meer van 0.; 3900 inw.; haven.
Orcades. Zie 0_RCADISCHE EILANDEN.
Orcadisehe eilanden,lat. Orcades, engelsch
Orkney Islands, eene groep reilanden benoorden de
noordpnnt van Schotland, waarvan ze gescheiden
zijn door de 10 engelsche mijlen breedte hebbende
Pentland Firth. De groep bestaat uit 67 eilandjes,
waarvan ruim de helft onbewoond zijn; de voornaamste der 0. zijn : Pomona of Mainland (met de
hoofdstad Kirkwall), Zuid-Ronaldsha, Noord-Ronaldsha, Hoy, Flota, Grxmsay, Eday, Rousa,
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Shapinsha, Stronsa en Westra. Al de 0. te zamen
hebben eene grondsoppervlakte van circa 21 vierk.
mijlen; de gezamenlijke bevolking der 0. bedraagt
nauwlijks 32,000 zielen. Met de Shetland-eilanden
vormen de 0. een graafschap (Orkney and Shetland)
van Schotland, van welk graafschap Kirkwall de
hoofdplaats is. III het jaar 84 na Chr. werden de 0.
aangedaan door de vloot van Agricola, en aan de
Romeinen onderworpen ; in de 10e eettw overweldigd door de Noormannen, die de gansche bevolking
orubrachten; later kwamen ze aan Denemarken, en
zoo gingen ze eindelijk aan Jacobus VI over, door
zijn huwelijk met Anna van Denemarken. — Eene
andere in 1821 door kapitein Weddel ontdekte
groep eilanden in den Grooten Oceaan, ten Z. 0. van
Amerika, en ten 0. N. 0. van den Nieuw-Shetlandarchipel, heeft insgelijks den naam van 0. ontvangen (Nieuwe Orcaden en Powell). Ze zijn onbewoond
en onvruchtbaar. Het grootste dezer 0. is genoemd
Pomona en Mainland (of Coronation).
Orcan, een sultan. Zie ORRHAN.
Orchies, het oude Origiacum, stad in 't fransche dept. Nord, 4 uren gaans benoordoosten Douai;
3600 inw.
Orchilla, ook wel Horchilla geschreven, eene
groep onbewoonde eilandjes in West-Indio, beoosten
Curacao en Bonaire.
Orchimont, dorp in belgisch Luxemburg, aan
de Senaoy, nabij de grenzen van Frankrijk en van de
belg. prov. Namen ; 350 inw.; overblijfselen van een
sterk kasteel, dat in 1636 veroverd en geslecht werd
door maarschalk Chatillon.
Orchomenus, naam van verscheidene grieksche steden der oudheid, waaronder er 2 zijn, die
eene bijzondere vermaardheid hebben, nl.: 1) 0. in
Arcadie, thans Kalpaki, benoorden Mantinea; —
2) O. in Beotie, thans Skripoe, was de hoofdstad der
Minyers, en lag aan den Cephissus, benoorden het
meer Copais. Lang was dit 0. de hoofdplaats van
e'en rijkje, dat vermaard is in de mythologie. Sylla
versloeg bier Archelaus (anno 87 v. Chr.).
Orcus, zoo noemden de ouden het rijk van
Pluto, en in het algemeen de onderwereld.
Ordalien, of Godsgerichten, zoo noemde men
in de middeleeuwen de gerechtelijke proeven, waaraan, bij ontstentenis van afdoende bewijzen, de aangeklaagden onderworpen werden, ten einde zoodoende (met Gods hulp, gelijk bet heette) hunne
schuld of onschuld te ontdekken. Die proeven waren
velerlei, en zelfs in de toepassing menigmaal verschillend. Het Gerechlelijk Tweegetecht in de eerste
plaats: de overwinnaar werd your onschuldig gehouden, de overwonnene schuldig verklaard. Dan
de Vuurproef meestal moest de beklaagde den outblooten arm in een pot met kokend water steken,
of met de bloote hand een roodgloeiend ijzer aanvatten, of met den blooten voet op gloeiende kolen
staan, of door een brandend vuur loopen; bleef bij
bij zulk eene proef ongedeerd, dan was ook zijne onschuld bewezen. De Waterproef werd voornamelijk
toegepast op vrouwen, die beschuldigd waren van
tooverij : ze werden gebonden in het water geworpen ; en zonken ze, dat was het bewijs, dat ze onschuldig waren. De Proof der gewijde bete : de aangeklaagde moest in din oogenblik eene gewijde
hostie doorslikken ; volbracht bij dat, zonder er
eenig letsel van te hebben, dan was zijne onschuld
zonneklaar. Het Kruisgerecht
dit bestoud hierin,
dat de aanklager en aangeklaagde beiden met uitge-

spreide of kruiselings omhoog gehevene armen onder een kruishout geplaatst werden, en dat degene,
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wins armen het eerst naar. beneden begonnen te
gaan, schuldig .verklaard werd. In plaats van deze
prod" besliste menigmaal ook over schuld of onschuld .het werpen met een dobbelsteen, waarop een
kruis geteekend stond. Het Baarrecht. werd toegepast in .gevallen van moord: degene, die voor den
vermoedelijken dader werd gehouden, werd in tegenwoordigheid gebracht van het op eene baar uitgestrekt liggende lijk ; begon het lijk nu te bloeden,
of gaf het eenigerlei ander teeken van zich, dan
naeende men het afdoende - bewijs te hebben voor de
schuld • van . den beklaagde. In de 15e eeuw na de
algemeene invoering van het - Romeinsche recht, begonnen de 0. allengs in onbruik te geraken.
Ordelaffi (Cecco), maakte zich in 1315 van
het bewind van Forli meester, dat in zijne familie
bleef tot 1480, toen de weduwe van Pino 0. bet
verkocht aan Hieronymus Riario, den neef van
Sixtus IV.
Orden (Geestelijke en Wereldlijke). De voornaamste werken daarover zijn :
1) Hisloire des ordres monastiques et nzilitaires,
par Helyot (8 dln. Parijs 1714; nieuwe druk 1792);
Pragmatische Geschichte der Monchsorden, von
Crome (10 dln. Leipzig 1774-83) ; — Geschichte
der .1116nchsorden, von During (2 deeltjes, Dresden
1828);
2) Almanach der Ritterorden, von Gottschalck (3
din. Leipzig 1817-19); — Abbildung and
Beschreibung der Ritterorden, von Gelpke (11 aflev.
Geschichte aced Verfassung
Berlijn 1832-39);
alter geistlichen and weltlichen bliihenden and
erloschenen Ritterorden, von Biedenfeld (2 dln. met
40 gekleurde platen, \Veimar 1841).
Orderie Vital, geb. 1075 in Engeland, gest.
omstr. 1150 in eene abdij in Normandie, heeft eene
zKerkelijke Geschiedenis" nagelaten, loopende van
Christus' geboorte tot het jaar 1141; in 't Fransch
vertaald door Dubois (4 dln. Paris 1827 in Guizot's
.Mdmoires relatifs a l'histoire de France").
Ordogno, koning van Leon. Zie LEON.
Ordonnans compagnien, 15 vendels
adellijke ruiterij, opgericht 1445 door Karel VII van
Frankrijk, en opgeheven 1660 ; dit waren de eerste
beginselen der staande legers.
• Orduinen, of Ortduinen (de Stad van), zoo
werd aanvankelijk bet tegenwoordige 's-Hertogenbosch genoemd.
Ordurta, stad in Spanje, aan den Nervion, 9
uren gaans benoordw. Vitoria ; '2700 inw.
Orea, lat. naam van Calatrava. Zie ORETUM.
Oreaden, bergnimfen en gezellinnen van Diana.
Zie N1MFEN.
Oreb, een der twee Midianitische koningen, die
door de Is•aelieten gevangen genomen en ter dood
gebracht werden. De rots, waar 0. ter dood gebracht
werd, heette insgelijks 0.; Richt. 7: 25; 8: 3; Ps.
83: 12 ; Jezaia 10: 26.
Orebro. Zie —EREBBO.
Oregim. Zie
Oregon, of Columbia, rivier der noord-amerik.
Unie (zie COLUMBIA), geeft haven naam aan eene
groote landstreek (het Oregon-yebied), zijnde Naar
gansche stroombekken, een kustland aan den Grooten Oceaan ter grootte van omstreeks 24,000 vierk.
mijlen, bewesten de Rots-gebergten. Reeds vroeger
door de Spanjaarden ontdekt, en 1792 door Engeland in bezit genomen, werd het Oregon-gebied nagenoeg alleen door pelsjagers en pelterij-kooplieden
bezocht tot 1804, toen de Arnerikanen aanspraak op
het bezit van dit land begonnen te maken. Na Lang-

durige twisten daarover, kwam 15 Juni 1846 het
Oregon-tractaat tot stand, waarbij bet 0.-gebied in
twee deelen gesplitst werd, nl. een noorderdeel, dat
aan Engeland toegewezen werd onder den naam
van Nieuw-Caledonie (thans de kolonien BritschColumbia en Stickeen), en een zuiderdeel, dat toegewezen werd aan de Vereenigde Staten. Oat zuiderdeel vormde sedert dien tijd het Territorium 0.,
hetwelk in 1850 eene uitgestrektheid had van
16,082 vierk. mijlen met 13,300 bewoners. Van dat
territorium werd in 1853 de helft, die benoorden de
rivier 0. (Columbia-rivier) ligt, als afzonderlijk territorium georganiseerd onder den naam van territorium Washington, terwijl de helft bezuiden de rivier bleef voortbestaan als territorium 0.; dit laatste
werd 14 Febr. 1859 door het Congres als souvereine
staat 0. in de Unie opgenomen, en telde toen, op
8703 vierk. mijlen, eene bevolking van 52,500 zielen. De hoofdstad en regeeringszetel van dezen nieuwen staat is Salem ; nabij de watervallen van den
Willamette ligt Oregon-City, dat eene fabriekstad
schijnt te worden.
O'Reilly (Alexander), generaal in spaansche
dienst, geb. 1735 in lerland, had eerst loffelijk in
Frankrijk gediend tijdens den Zevenjarigen oorlog.
Hij redde het levee van koning Karel Ill bij gelegenheid van eenen opstand te Madrid 1766, kwarn
daardoor in hooge guest bij dien vorst, ging Louisiana in bezit nemen, dat door Frankrijk aan Spanje
afgestaan was, werd 1774 aan bet hoard geplaatst
van eene expeditie tegen Algiers, (loch dit werd eene
rnislukte ondernetning; hij bleef evenwel in de gnnst
ten hove, totdat hij daaruit verdi'ongen werd door
Florida-Blanca (1786). Toen hij op bet punt was
tegen Frankrijk op te rukken, stierf hij (1794).
Orel, of Orlow, stad in europ. Rusland, aan de
Oka en den Orlik, 132 mijlen ten Z. Z. 0. van Petersburg ; 34,000 inw.; werd bijna geheel verwoest
in de 17e eeuw door de Litauers, en later herhaalde
malen geplunderd door de Polen en door de Tartaren nit de Krim. Het is de hoofdplaats van het
gouvernenzent 0., grout circa 860 vierk. mijlen, bevolkt met 1,532,000 zielen, en begrensd door de
gouvernementen lialoega en Toela ten N., Smolensk
en Tsjernigow ten W.
Orellana, 1) het oude A ureliana, stad in Spanje,
15 uren gaans benoorden Truxillo ; 2100 inw.
2) somwijlen voor Amazonen-rivier (zie volgende
arti kel).
Orellana (Francesco), spaansch reiziger, geb.
te Truxillo in 't begin der 16e eeuw, vergezelde Pizarro, bevoer op eene brigantijn de Amazonen-rivier,
van de plaats waar zich daarin de Napo outlast, en
ontdekte zoodoende den mond der Arnazone, welke
rivier daarorn naar hem genoemd is. Van Karel V
verkreeg hij vrijbrieven om kolonien te stichten in
de door hem bezochte landstreken ; 1549 vertrok hij
wederom met drie schepen, verloor er twee daarvan,
en stierf reeds kort daarna van verdriet te Caracas.
Oren, een der zonen van Jerahmeel: I Chron.
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2: 25.
Orenburg, versterkte stad in europ. Rusland,
op den rechteroever van den Oeral (Ural), 240 mijlen bezuidoosten Petersburg; 13,500 inw.; werd aanvankelijk gesticht 1734, onder den loam van Orsk, aan
de samemloeiing van den Oeral en den Or, vervolgens in 1739 verplaatst naar 25 mijlen lager, onder
den imam van Krasnogorskaja, en eindelijk onder zijn
tegenwoordigen naam 1742 aangelegd op de plaats,
waar het thans staat. Het was eenigen tijd de hoofdplaats van het gouvernement 0. (dat thans gouver-

Oreng-Sib
Oefa [Ufa] heet, de stad Oefa tot hoofdpl. heeft, bevolkt is met 2,037,000 zielen en ruim 6917 vierk.
mijlen groot is, waarvan een gedeelte in Azle ligt,
ofschoon het geheete gouvt. tot Europeesch Rasland
gerekend worth). De stad 0. is de voornaamste vesting der zoogenaamde Orenburgsche linie (eene reeks
houten vestingen) en tevens de verzamelpiaats der
karavanen uit Bokhara, Tasjkend, Khokand en de
Kirgizen-steppe. In 1864 (13 Juli) werd de stad 0.
nagenoeg geheel in de arch gelegd door brand.
-URENG-ZEYB.
Oreng-Sib. Zie.0 A
Orenoque, fransche naamsvorm voor Orinoco.
rCALDAS D'ORENSE.
Orense, stad in Spanje .
Orestes, I) zoon van Agamemnon en Clytemnestra. Nadat Agamemnon door Clytemnestra en
Egisthus vermoord was, bracht 0. zijne jeugd door
aan het hof van zijnen oom Strophius, koning van
Phocis, en knoopte daar met Pylades de vriendschap
aan, die beiden zoo beroemd heeft gemaakt. Hij
wreekte zijns vaders dood door de beide schuldigen
van het levee te berooven ; doch nauwlijks had hij
die dead volbracht, of hij werd door de Furien vervolgd en had nergens rust of dour meer: zoo min in
Attica, waar de Areopagus en Minerva hem vrijspraken, als te Trxzene, waar hij boete deed, en in Maris, waar hij het week der boetepleging voltooide
met gevaar voor zijn Leven, en waar hij zijne zuster
Iphigenia wedervond. In Griekenland teruggekeerd,
gaf hij Electra (zijne oudste zuster) ten huwelijk
aan Pylades, doodde Pyrrhus le Delphi, trouwde met
Hermione, en stierf aan do gevolgen eeuer slangenbeet op 90-j. leeftijd. — 2) vader van keizer Anguslulus, was een der hofgrooten van Attila. Lich in
Italie gevestigd hebbende, werd 0.(laaralvermogend
onder keizer Julius Nepos (473); doch reeds spoedig stiet hij dien keizer van den troon, um de kroon
aan zijn eigen zoon te schenken (475).ToenOdoacre
op Augustulus de overwinning bevochten had, liet
hij 0. ter dood brengen (476).
Orestheus, zoon van Deucalion, was koning
der ozolische Locren, en schepper van den wijtistok,
dien hij aanplantte door middel van een opgegraven
stuk hoot.
Orestis, iandschap in het westen van Macedonia. Zie MACEDONle.
Oretum, of Orea, stad in Hispania Tarraconensis, nabij de bronnen van den Anas(thans Guadiana),
was de hoofdstad der Oretanen, en heet tegenwoordig Calatrava of Nostra-Senora-de-Oreto. •
Orfa, Oerfa of Urfa, btj de Arabieren Roha genoemd, oorspronkelijk Callirrhoe geheeten,hetlidessa
der Grieken en der Kruisvaarders, somwijlen ook
voorkomende onder den naam van Anliochie, stad
in aziat. Turkije, nabij het meer Ibrahim-el-Kalil en
23 mijlen beztridw. Diarbekr, omstr. 30,000 inw.;
heerlijke omstreken, waar men het paradijs uit Genesis heeft willen zoeken. Zie EDESSA.
Orfano, havenstad in Turkije; zie CONTESSA.
Deze stad geeft haren naam aan de Golf van 0. (den
ouden Strymonicus sinus), aan de kust van het ejalet
Salonichi.
Orfila (Matthieu Joseph Bonaventura), beroemd
scheikundige en geneesheer, geb. 24 April 1787 te
Mahon op Minorca, van 1819 tot 18 i8 professor te
Parijs, gest. 12 Maart 1853. Zijne in nagenoeg alle
levende talen overgezette voornaamste werken zijn :
Traite des poisons (5e druk 2 dln. Parijs 1852);
Elements de chimie .me'dicale (8e druk 3 (11n. Parijs
1851); Lecons de mddecine legale (4e druk 3 dln.
Parijs 18.16); Traitd de toxicologie (5e druk 2 din.
Parijs 1852).
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Orford, stad in 't engelsche graafschap Suffolk
ruim 6 uren gaans beoosten Ipswich; 1300 inw.;
had vroeger eerie vrij gewichtige haven.
Orford (Edward Russel, graaf van). Zie RUSSEL.
Orgaz, het oude Althav, stad in Spanje, 5 a 6
uren gaans bezuidoosten Toledo ; 2600 inw'.
Orgetorix, een rijk Helvetier, bracht anno 61
v. Chr. zijne landgenooten tot het besluit om zich
op Gallie te werken. Ten einde zijn plan te beter
te doen slagen, trad hij in bondgenootschap met Casticus (van de Sequanen) en Dumnorix (van de
Eduers), met wie hij overeenkwam, dat zij zich van
het hoogste gezag meester zouden maken elk in zijne
republiek, terwiji hij dat insgelijks zou-doen bij de
Helvetiers. Ongelukkigerwijze lekte zijn plan uit, en
hij werd voor de volksvergadering zijner landgenooten gedaagd om zich te verantwoorden. Hij onttrok
zich eater aan het hem wachtende vonnis, door zelf
een einde aan zijn leven te maken.
Orgien, feesten ter eere van Bacchus, waxen
dezelfde als de Dionysiaken of Bacchanalien, die 0.
genoemd werden naar de heilige verrukking of razernij (orge,), waardoor de feestvierenden doorgaans
werden aangegrepen.
Orgon, stad in 't fransche dept. der Monden
van de Rhone, aan de Durance, 9 uren guns benoordoosten Arles; 31 00 inw.
Oria, 1) stad in de napolit. prov. Otranto, circa
10 uren gaans beoosten Taranto; 7600 inw.; het
kornt ook voor onder den naam van Uritana; het is
gesticht door Cretenzen, en ontving in de 15e eeuw
grieksche ititgewekenen. — 2) stad in Spanje, 6
uren g. beoosten Baza ; 6000 inw.
Orianda, of Oerjanda, prachtig gelegen paleis
van den keizer van Rusland, in den oosterschen Stijl
gebouwd, aan steile rotswanden, in de nabijheid
van het Tartarendorpje Aloepka of A Ityka.Zie ALUPKA.
Oribasius, geneesheer nit Pergamurn, of uit
Sardes, in de tweede helft tier 4e eeuw, - lijfarts van
keizer Julianus, vergezelde dien worst naar Gallie,
waar hij zijne verhefling tot den troon bevorderde ;
hij vergezelde hem ook op zijnen veldtocht naar
Perzie. Door Julianus aangesteld als questor van
Constantinopel, werd 0. van die waardigheid ontzet
en gebannen door Valentinia.nus en Valens. Onder de
Barbaren verschafte 0. zich groote vermaardheid;
eindelijk werd hij door den keizer nit de ballingschap teruggeroepen en schadeloos gesteld. Hij had
o. a. geschreven eene groote Verzameling, in 70
boeken, belangrijke uittreksels uit (le werken van
vroegere geneeskundige schrijvers. Slechts 22 boeken zijn daarvan tot ons gekomen, waarvan slechts
9 in bet Grieksch. De werken van 0. zijn in 't licht
gegeven en in 't Fransch vertaald door Bussemaker
en Darernberg (4 deelen Parijs 1851-54).
Oricum, stad en haven in Epirus, aan de Adriatische Zee, aan den diepsten inham van eenen zeeboezem, die de grensscheiding uitmaakt tusschen
Epirus en Illyrie. Naar men wil was 0. gesticht door
eene volkplanting uit Colchis. Na den Trojaanschen
oorlog werd 0. de residentie van Helenus en van
Andromache.
Orient (r), fransche stad. Lie LORIENT.
Oriflamme, lat. Aunflanznza, oorspronkelijk
de Wilier der abdij van St.-Denis, bestond nit eene
Laos van verguld koper, waaraan eene vlag van yourroode zijde met goudvlammen doorloopen ; die vlag
liep nit in drie punten, nail elk van welke een gouden kwast hing. De graven van Vexin hadden het
recht de 0. to dragen als zij tnede ten oorlog togen;
dat recht ging over op den koning van Frankrijk,
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toen het graafschap Vexin in 1082 door Filips I aan
de kroon getrokken werd. De eerste, die de 0. aan
liet hoofd der fransche armee liet dragen, was Lodewijk VI, toen hij in 1124 oprukte naar den Rijn tegen keizer Hendrik V. Na den slag van Azincourt
(1415) schijnt de 0. niet meer gedragen te zijn.
Origenes, de geleerdste kerkvader uit den
vroegen tijd van bet Christendom, geb. te Alexandrie
in 185, zag in 202 zijnen vader, die Christen was,
onthoofden ; met lesgeven in de taalkunde trachtte
0. toen in de behoeften van zijne familie te voorzien ; bij verging zijnen leermeester, den heiligen
Clemens, als bestuurder van de christelijke school
te Alexandria en onderscheidde zich van Bien tijd
of door eene strengheid van beginselen en zeden,
die hij zoo ver dreef, dat hij zich zelven verminkte
om niet meer gekweld te worden door de verzoekingen des vleesches; hij gaf openbare lessen te Ce-.
sarea in Syria ging naar Athene om hulp te bieden
Dan de kerken van Achaia, en ontving anno 230 de
priesterwijding te Jeruzalem. Demetrius, bisschop
an Alexandria verklaarde de wijding van 0. voor
ongeldig, en deed die veroordeelen door een opzettelijk daartoe bijeengeroepen concilie, waarop 0. nit
Alexandrie gebannen werd. Eerst na den dood van
Demetrius keerde 0. in Alexandrie tern; tijdens de
Christen-vervolging onder Decius (249) werd O. in
den kerker geworpen, in ketenen geklonken, en op
de pijnbank gebracht, zoodat hij in 253 stierf. Verscheidene leerstellingen van 0. werden veroordeeld
hij bet concilie van Nicea (325). Al de werken van
0. zijn in 't liclit gegeven door Defame (4 dln., Parijs 1733-59) en door Lommatzsch (dl. 1-25,
Beriijn 1831-48). - Fen andere 0., neoplatmonisch
wijsgeer, medeleerling van Plotinus en Longinus,
wordt.wel eens met den kerkvader 0. verward.
Origenisten, aauhangers der leerstellingen
van Origenes; ze waren vooral talrijk in Egypte en
Nubia Hun geloof werd veroordeeld door twee concilien (399 te Alexandrie en 553 te Constantinopel.
- 0. aanhangers van een anderen Origenes, die
slechts bekend is bij naam. Zij verwierpen o. a. het
huwelijk, en pleegden allerlei ontucht, bewerende

dat dit de natuurlijkste en onschuldigste dingen
van de wereld waren.
Origines Aquae, stad in Hispania ; thans
Caldas-d'Orense.
Orihuela, het oude Orcelis, stad in Spanje, aan
de Segura, uren gaans benoordoosten Murcia;
10,000 inw.; had vroeger eene universiteit. Oorspronkelijk bewoond door de Conlestanen, werd 0.
cerst door de Carthagers onderworpen, toen door de
Romeinen, en eindelijk door de Gothen, die het
Orzuclla noemden. De Mooren bemachtigden 0. in
715 ; het werd hun ontweldigd in 1264 door Jacobus I, koning van Aragonie. In 1648 werd 0. goteisterd door de pest, in 1651 door eene overstrooming, in 1829 door eene aardbeving.
Orine, titans Dahalac, eiland in de Arabische
Golf der Roode Zee, nabij de kust van Ethiopic.
Orinoco, of Orenoco, groote rivier in ZuidAmerika, ontspringt in de Parime-hergen ill Venezuela doorstroomt in het bovengedeelte van baron
loop het bergland van Guiana, loopt bogs Esmeralda,
Attires, Urbana, Caycara, Angostura, en outlast zich
in den worm van een veelvork (50 wooden, waarIran 7 bevaarbaar) in den Atlantischen Oceaan, na
eenen loop van 338 mijlen. De watervallen van den
0. in de nabijheid van Attires zijn ontzettend, De
voornaamste rivieren, die zich in den 0. ontlasten,

zijn: De Guaviare, de Meta, de Vichara, de Apure

(waarmede zich eerst de Portugneza vereenigd
heeft), enz. Vroeger heette een departement van
Columbia naar deze rivier. bet O.-departement, dat
thans van de republiek Venezuela drie provincien
vormt (nl.: Apure, Varinas en Guayana).
Orion, zoon van Hyrieus, was volgens de fabel
te voorschijn gekomen nit de huid van eene vaars,
die door zijnen vader aan de goden (Neptunus,
Mercurius en Jupiter) geofferd werd. Hij was een
geweldig jager; en zoo reusachtig groot, dat, al liep
hij door de diepste plaatsen van de zee, zip) hoofd
toch nog boven water bleef. Hij had de vermetelheid
Diana te braveeren ; of volgens anderen versmaadde
hij de liefde dier godin. Om 0. te straffen, liet zij
hem door een ‘ schorpioen steken ; doch nauwlijks
was hij dientengevolge gestorven, of zij was radeloos
bedroefd over zijnen dood, en verkreeg van de goden,
dat 0. met zijnen trouwen hoed aan den sterrenhemel geplaatst werd, waar hij een der prachti gste
sterrenbeelden (Orion) vormt, dat ook in het 0. T.
vermeld wordt (Job 9: 9; 38 : 31 ; Amos 5: 8).
Orion Thebanus, grieksch spraakkunstschrijver en lexicograaf, geb. te Thebe in de 5e eeuw
na Chr., schreef een lexicaal werk, getiteld
Etymological, dat het best uitgegeven is door F. A.
Wolf (Leipzig 1820).
Orissa, oude provincie van Hindostan, thans
deel uitrnakende van het kitsch 0. I. presidentschap
Bengalen, had tot hoofdstad Kattak (Cuttack) ; het
is in het westen zeer bergachtig, en worth aan de
oostzijde bespoeld door de zee (Golf van Bengalen).
De bewoners, Oerias (Uriya) genaamd, zijn een fier
en dapper volk, van nature afkeerig van de Mahratten. In 0. ligt de verrnaarde stad I)jaggernat.
Oristano, of Oristagni, stad op het eiland

Sardinie, 10 mijlen van Cagliari, nabij de uitwatering van den Tirso; 6300 inw.; haven; 5 uren gaans
bewesten 0. de ruinen van het mule Terror, dat te
niet ging toen 0. gesticht werd in 1070. In 1637
werd 0. ingenomen door graaf &Harcourt.
Orithyia, docker van Erechtheils, koning van
Athene, werd geschaakt door Boreas. Zie BorEAs.
Orizaba, start in den mexicaanschen stmt Veracruz, II a 12 mijlen beznidw. Veracruz ; 16,000
inw.; in de nabijheid de 17,372 vt.hcoge Citlaltepell
of Yulkaan van 0.
Orka, rivier in Noorwegen, homt van den
Dovreljeld, doorstroomt het zuidgedeelte van het
arnt Drontheirn, en valt in de Golf van Drontheim
bij de haven- en koopstad Orkedal (500 inn.).

Orkadische eilanden. Zie _RCADISCIIE.
Orkhan, tweede ottomanische sultan, zoon
van Othrnan I, had zich pas van Prusa meester gcmaakt (1325), teen hij tot den Croon geroepen
werd (1326). Ilij loos tot minister den wijzen AlaEddin, veroverde NicomediC (1328), Nicea (1333)
en het overige gedeelte van Bithynie, onderwierp
het prinsdom Karasi (hookistad Pergarnum), en Omderde de voorsteden van Constantinopel (1337). Ilij
gaf wetten en instellingen aan zijn rijk, en richtte
het korps Janitsaren op. In 1347 tronwde hij m e t
Theodora, de dochier van Joh. Cantactizenus, die
keizer geworden vas, en zond hem in 1350 hulptroepen tegen den honing van ServiC. flit belette
niet, dat 0. later aan zijnen zoon Soliman vergunde
nederzetlingen in Europa (to Tzymbe, Ipsala , Bodosto, enz., 1356) to vestigen, ten koste van het
Grieksehe rijk. Toen 0. 1360 stierf werd opgevolgd door Moerad (Amurad I). Under de regeering
van 0. was Broessa (Brtissa) in plants van Konieh
verheven tot hoofdstad van bet Ottotnanische rijk.
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Orkhon, rivier in Mongolia, bij de Khalkhas,
loopt in noordoostelijke richting, en ontlast zich,
ruim 8 mijlen bezuidw. Nlaimailchan, in de Selenga.
Aan den bovenloop van den 0. 1ag Karakorum, de
hoofdplaats van Gengis-khan.
Orkney-eilanden, Zie
Orkney-en-Shetland, het noordelijkste
graafschap van Schotland. Zie ORCADISCHE.
Orla, rivier in Duitschland, ontspringt bij Triptis, en valt beneden Orlamunde in de Saale. Naar de
0. heette de Orla-gouty in Thuringen.
Orlamunde, stad in Saksen-Altenburg, aan
de Orb en de Saale, 9 mijlen bezuidw. Kahla; 1300
inw.; had eertijds cigene graven, uit 't geslacht van
Willem III, markgraaf in Meissen en landgraaf van
Thuringen. Ilet geslacht der graven van 0.stierf nit
in 1447; de oudste Hole was reeds uitgestorven 1112.
Orleanais, (Aide provincie en groot-gouvernement van Frankrijk voor 1789, vormt tegenwoordig
het dept. Loir-Cher, hijna 't geheete dept. EureLoir, en het grootste gedeelte van het dept. Loiret.
Dit landschap, oudtijds bewoond door (le Aurelianen, Carmathen en Senonen, werd vervolgens begrepen in het Koninkrijk Orleans, daarna in Neustrid. In
987 maakte 0. deel nit van domain van Hugo Capet.
Orleans, het mule Aureliani, en nog vroeger
(naar men wit) Genabum, stad in bet fransche dept.
Loiret (waarvan het de hoofdplaats is), op den rechteroever van de Loire, ruim 15 mijlen bezuidw. Parijs; 15,000 inw.; op het Martroy-pleiu het bronzen
ruiterstandbeeld van Jeanne d'Arc. Eerst onder
Aurelianus (van wien het zijnen naam ontving) werd
0. eene stad, tusschen 270 en 275. Belegerd went
0. in 450 door Attila, in 1428 door (le Engelschen,
in 1563 door hertog Francois de Guise; de, inname
werd telkens verijdeld, ul. 450 door de tusschenkomst van den heiligen Aignan, 1128 door den heldenmoed van Jeanne d'Arc, 1563 doordien Guise
verrnoord ward door Poltrot de Mere. Verscheidene
concilien en synoden zijn te 0. gehouden (511,533,
538, 511, 549, 615, enz.). Onder Karel IX wijdde
Catharina de Medicis Naar regentschap in met de
Staten-generaal van Orleans (1560-61), waarbij de
Derde stand op bervorming van de geestelijkheid en
op het nazien van de rekeningen der laatste ministers van finantiCn aandrong (vandaar het Triumviraat uit die dagen, en de eerste religie-oorlog
1562). Te 0. zijn geboren: Petau, Amelot de In
Houssaye, Michel le Vassor, Bongars, Pothier, enz.
Orleans(Nieuw), stad in de noord-amerik.Unie,
in den staat Louisiana, waarvan het de hoddstad
was tot 1848 (toen als zoodanig vervangen door
Baton-Rouge), ligt aan den linkeroever van den
Mississippi, op een eiland, staat door een spoorweg
van 1 mijl Iengte in gemeenschap met het meer
Ponchartrain, en is, na New-York, de voornaamste
koopstad voor den uitvoerhandel der Vereenigde
Staten. Gesticht in 1717 (ten tijde van Law), ontving deze stad haren naam naar den hertog van Orleans, die toen rijksbestnurder was; (loch eene halve
eeuw bleef het eerie onbeduidende plaats, die eerst
in 1772 tot ontwikkeling begon te komen. In 1830
had Nieuw-0. 50,000, in 1840 reeds over de
102,000; en (1868) thans 200,000 inw. Aanvankelijk
behoorde het, even als geheel Louisiana, can Frankrijk ; toen kwam het (1763) aan Spanje; en rnaakt
sedert 1803 deel uit van de Unie. In 1811 hebben
de Engelschen tevergeefs beproefd om Nieuw-O. to
bemachtigen.
Orleans (het koniAlirijk), een koninkrijk, bij
twee verschilleado gelegeaheIen gevorM, al. nit 13
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rijksverdeelingen, die plaats hadden na den dood van
Clovis en van Clotarius I. Het eerste koninkrijk 0.,
onder Clodomir en zijne zonen (511-533), bevatte
Anjou, Touraine, Berry; het tweede, onder
Gowan (561-593), werd vagrant met het koninkrijk Burgundie, en had niet Orleans tot hoofdstad, maar Chalons-sur-Saone. Bij de latere rijksverdeeling wordt het koninkrijk 0. niet meer genoemd.
Orleans (graafschap en hertogdom), een fransch
leen, was aanvankelijk slechts een graafschap van
het Carlovingische rijk ; en toen Karel de Kale de
hertogdommen weder in het aanzijn riep, maakte
0. deel nit van het hertogdom Frankrijk, en was bij
gevolg een achterleen der kroon. Maar reeds zeer
vroeg kwam het terug aan de hertogen van Frankrijk ; en Robert I (koning, of althans medestander
naar den troon, in 923) was hertog van Frankrijk
en tevens graaf van Parijs en van 0. Geerfd wordende door Hugo den Groote en door Hugo Capet ,
werd dus het leen met die beide achterleenen bezeten door een en denzelfden persoon. Zij vormden de
kern van het nienwe koninklijke domein, en bij gevolg van de koninklijke macht. Het graafschap 0.
werd niet van de kroon afgescheiden onder de rechte
lit-tie der Capetingers; maar later werd het dat herhaalde malen : 1) Filips VI verhief het tot een hertogdom ten behoeve van zijnen vierden zoon, Hips,
gest. 1375 ; — 2) Karel VI gaf het 1392 aan zijnen
broader, Lodewijk, wiens kleinzoon (Lodewijk X11)
in 1498 op den troon kwam, en 0. dus weder aan
de kroon bracht ; — 3) Lodewijk XIII scheidde het
weder daarvan of ten behoeve van zijnen broader
Gaston, (lie zonder mannelijk oir kwam te overlijlijden ; — 4) vervolgens knam 0. aan den broeder
van Lodewijk XIV, nI. Filips, wiens afstammeling in
den vijiden graad Lodewijk-Filips in 1830 den
troon van Frankrijk beklom, en den titel van flertog
van 0. afstond aan zijnen oudsten zoon FerdinandFilips, tot dusverre hertog van Chartres. Ziehier de
geslachtslijst der 2 voornaamste huizen van Orleans:
le huis.
Filips I l (rijksbeLodewijk I (zoon
st uurder)
1701
van Karel V)
1392 Lodewijk I
1723
Karel
1407 Lodewijk Filips I 1752
Lodewijk II (later
Lodewijk Jozef Fikoning onder den
lips (sneer beken,1
naam van Lodeonderdennaamvan
wijk XII)
1165
Philippe-Egalite) 1785
2c huis.
LodewijkFilipsIlis koFilips I (broeder van
ping 1830-1848) 1793
Lodewijk XIV)
1661 Ferdinand Filips
1830
Orleans (Lodewijk 1, hertog van), stamheer
van het Eerste huis van Orleans, was de tweede
zoon van Karel V en jongste broeder van Karel VI.
Hij speelde eene voorname rol gedurende de verstandsverbijstering zijns broeders, had dikwijls al
het gezag in bander), doch werd eindelijk (1407)
vermoord te Parijs (in de oude 'Rue du Temple" in
de nabijheid der 'Rue Barbette") op last van Jan
zonder Vrees, hertog van Burgundie, die met hem
wedijverde in eerzucht. Die moord werd de aanleidende oorzaak tot de partijschappen der Armagnacs
(aanhangers van 0.) ea Bonrguignons (Burgundiet's), Ivelker woelingen zooveel bloed in Frankrijk
hebben doen stroomen. Lodewijk I van 0. was gehowd met Valentine Visconti, die hem het graafschap Asti mode ten hnwelijk gel racht had, bencvens aanspraken op het Milancesche. De vermaarde
Danois was een natuurlijke zoon van hertog Locicwilk I. — 0. (Karel van), graaf van Angoul6me,
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oudste zoon van den vorige uit diens huwelijk - met
Valentine van Milaan, was geb. 1391. Hij vatte 1411
de wapenen op, om den dood zijns vaders te wreken
op Jan zonder Vrees, hertog van Burgundie ; tot dat
einde verbond hij zich met ziju stiefvader Bernard
van Armagnac (vandaar de bellowing Armagnacs,
die aan de aanhangers van Orleans gegeven werd).
Hij onderscheidde zich 1415 in den slag van Azincourt, waar hij gekwetst werd en gevangen genomen. In Frankrijk teruggekeerd, deed hij vruchteloos pogingen om zich in het bezit te stellen van het
hertogdom Milaan, waarop hij aanspraak had door
zijne moeder: het gelukte hem slechts, meester te
worden van het graafschap Asti. Hij stierf 1465,
onder meer kinderen nalatende Lodewijk van 0., later Lodewijk XII. — 0. (Lodewijk II, hertog van);
zie onder de koningen van Frankrijk LODEWIJK XII.
0. (Gaston J. B., hertog van), geb. 1608, op
een na oudste zoon van Hendrik IV en broeder van
Lodewijk XIII, voerde den titel van hertog van Anjou tot 1626, toen hij het hertogdom Orleans als
apanage ontving. Hij bracht zijn geheele Leven door
in kuiperijen en opstanden. Tegen Zijnen zin gehuwd
met de erfdochter van Montpensier, die 1627 stierf,
wilde hij toen (1629), inweerwil van de tegenkanting zijner moeder, in den echt treden met Maria
van Gonzaga (dochter van Karel I, hertog van Mantua); en toen dit hem niet gelukte, ging hij in 't geheim een huwelijk aan met Margareta van Lotharingen (1632). Hij nam deel aan al de komplotten
tegen Richelieu, doch zag zijne aanhangers sneven :
Montmorency (1632), Cinq-Mars en de Thou (1642),
overgeleverd aan de wraak van den onverbiddelijken
minister. Slechts door zich een aantal vernederingen
te getroosten verkreeg hij de erkenning van zijn
tweede huwelijk: Na den dood van Lodewijk XIII
benoemd tot Iuitenant des rijks, herstelde hij zijn
aanzien eenigszins door zijne drie veldtochten van
1644, 45 en 46, bemachtigde Grevelingen, Kortrijk,
enz., doch speelde eene jammerlijke rol tijdens de
Fronde (1649-53). Hij stierf 1660, niet anders
nalatende dan doch ters; zie MONTPENSIER (hertogin v.).
Orleans (Filips I, hertog van), stamheer van
het Tweede huis van Orleans, eenige broeder van
Lodewijk XIV, geb. 1640, gest. 1701, had tot leermeester Lamothe Levayer, trouwde 1661 met Henriette van Engeland (bekend onder den naam van
Madame), die hem zeer sublet kwam te ontvallen
(zie HENRIETTE), ging 1671 een tweede huwelijk can
(met Charlotte Elizabeth van Iieieren), maakte de
veldtochten in de Nederlanden (1667) en in Holland (1672), versloeg den prins van Oranje (1677),
en boezemde door zijne dapperheid eenige bezorgdheid in aan Lodewijk XIV, die hem daarom met
geen kominandement meer bekleedde. Deze Filips
van 0. protesteerde tegen het testament van harel
11, koning van Spanje, die gelmwd was met zijne
dochter Maria Louise van 0. — 0. (Filips II, hertog van), genaamd de Regent, zoon van den vorige,
geb. 1674, had onder zijne leermeesters den onzedelijken abbd Dubois, die zich eon verderfelijken invloed op hem wist te verschaffen. Met de schoonste
talenten begaafd, onderscheidde hij zich in de arrnee
sedert 1693 derwijze, dat Lodewijk XIV zich eenigszins beducht maakte over de populariteit van zijnen
reef. Uit de krijgsdienst ontslagen, beoefende Filips
II van 0. met een bijzonderen aanleg de natuurwetenschappen. Na verloop van eenige jaren echter zag
hij zich weder met eon kommandement bekleed in
Italie (1706) en in Spanje (1707 en 1708). Getuige
geworden van de zwakheid van Filips V vatte 0. het
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plan op, om zich zelven op den troon van Spanje te
plaatsen : toen Lodewijk XIV hiervan onderricht
werd, wilde hij 0. in staat van beschuldiging stellen,
waarvan hij echter weerhouden werd door den hertog van Burgundie; doch van dat oogenblik af zag
hij den hertog van 0. niet anders meer dan met
weerzin. Dit belette echter.niet, toen er in 1711 en
1712 geruchten in omloop gebracht waren alsof
Filips door middel van vergif den dood had bewerkt
van verscheidene prinsen der koninklijke familie,
dat Lodewijk XIV toen zelf die aantijgingen weersprak als schandelijken 'aster. Door het testament
des konings benoemd tot president van eenen rand
van regentschap (1715) deed de hertog van 0. zich
door het parlement erkennen als Regent met eene
onbeperkte macht. Nu veranderde zeer spoedig de
staat van zaken in Frankrijk : de Stuarts verlieten
het land ; de Jezuieten verloren al hunnen invloed ;
25,000 soldaten werden nit de dienst ontslagen ;
400 millioen livres staatsschuld werd geamortiseerd.
De Regent liet zich echter verblinden door de reusachtige plannen van Law, hetgeen eindelijk hierop
uitliep, dat ontelbare famine!' van welgesteldheid
tot den bedelstaf gebracht werden. Er vormde zich
eene partij misnoegden; de hertogin du Maine, gezamenlijk met den hertog van Cellamare, gezant van
Spanje, spon de draden eerier samenzwering, oat het
regentschap op te dragon aan Filips V; (loch die
samenzwering werd verijdeld.Om zich to wreken sloot
de Regent een verbond met Eugeland tegen Spanje,
en deed de grootsche plannen van Alberoni mislukken. Toen Lodewijk XV in 1723 nieerderjarig was
geworden, wilde hij den hertog van 0. aan bet hoofd
van het bewind later doch deze stierf nog in datzelfde jaar. De voortreffelijke hoedanigheden van
den Regent werden verduisterd door zijne breidellooze zucht naar vermaak en genieting, eene zucht,
(lie algemeene navolging vond,zoodat het Regentschap
(la Begence) in de geschiedenis van Frankrijk een
tijdperk is van de grootste verdorvenheid van zeden. — 0. (Lodewijk, derde hertog van), zoon van
den vorige (1703-52), was eon tooubeeld van deugd
on vromnheid, on bracht de Lien laatste jaren zijns
levens in de abdij van de heilige Genoveva door.
Men heeft hem beticht van overhelling naar de leerstellingen der Jansenisten doch de voldoende bewijzen voor de waarheid van dat beweren ontbreken.
— 0. (Lodewijk Filips, vierde hertog van), coon
van den vorige (1725-85), nain deel can de veldtochten van 1742, 43 on 44, \verd luitenant-generaal, vervolgens gouverneur-generaal van Dauphind,
en sleet de laatste jaren zijns levens op zijn bekoorlijk landgoed Bagnolet. Hij was een beschermer der
letterkundigen, en speelde dikwijls mode in tooneelvoorstellingen. ti ednwnaar geworden, Lead hij in 't
geheim in den echt met mevrouw de Montesson
(1775). Aan liefdegiften besteedde hij verbazende
sommen (tot 240,000 francs in het jaar). — 0.
(Lodewijk Filips Jozef, vijide hertog van), coon van
den vorige, gob. 1747, gaf reeds vroegtijdig blijk
van zelfstandigheid van karat ter en van stelseimatige oppositie tegen het hof, doordien hij weigerde
zitting to nemen iii 't parlement Manpeon. ilij hornmandeerde met good gevolg een eskader in het gevecht van Ouessant (1778), en stond toen naar de
svaardigheid van opper-admiraal, dock zag zijn aanzoek op krenkende wijze afgewezen. Van 1785 af
was hij de ziel en het vereenigingspunt van alto vijandigheid tegen het hof: zoowe! act] de gebeurtenissell, die de oinwenteling deden nitharsten, ate can
de eerste bedrijven der revolutie had hij ruimschoots
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deel. In de Vergadering'van Notabelen (1787) verklaarde hij, dat alleen de Staten-Generaal het recbt
hadden, om over het heffen van belastingen te beslissen ; daarop werd hij gebannen. In 1789 door
den adel van Parijs gekozen tot afgevaardigde ter
Staten-Generaal, verklaarde hij zich voor de nieuwe
begrippen, en behoorde tot die leden van den adel,
die zich aansloten aan den Derden stand. In 1790
begaf hij zich met zijne zonen naar de Noorder-armee,
cloth ontving reeds spoedig bevel om die te verlaten.
Zich meer en meer in dearmen der revolutionaire partij
werpende, werd hij benoemd tot lid der Conventie,
nam in die vergadering den naam Philippe Egalitd aan,
sloot zich aan bij de Bergpartij (zie MONTAGNE), en
liet zich zelfs zoo ver medeslepen, dat hij voor het
doodvonnis van Lodewijk XVI stemde. Dit belette
niet, dat hij zelf in staat van beschuldiging gesteld
werd, en 6 Nov. 1793 verloor hij zijn hoofd op het
schavot. Zijn oudste zoon, Lodewijk Filips van
Orleans (geb. 1773), eerst hertog van Chartres,
daarna van 0., werd 1830 koning van Frankrijk : de
titel van Hertog van 0. ging toen op diens oudsten
zoon over, nI.Ferdmand Filips Lodewijk Karel Hendrik, geb. 1810, gest. 1842, die 30 Mei 1837 gehuwd was met Helena Louise Elizabeth van Mecklenburg-Schwerin (gel). 1814 te Ludwigslust, gest.1858
te Richmond in Engeland), welke moedige vrouw
zich in de omwenteling van 1848 met hare kinderen
naar de Kamer der Afgevaardigden begaf, en eene
heldhaftige poging deed om haven oudsten zoon
(graaf van Parijs, geb. 1838) op den troon te doen
plaatsen, doch slechts met levensgevaar ontkwam.
Orleans (de Bastaard van). Zie DUNOIS.
Orleans (pater van). Zie D'ORLEANs.
Orleansville, stad in Algerie, prov. Algiers,
aan den Sjelief; 1400 inw.; in 1842 gesticht door
maarschalk Bitgeaud. De haven van 0. is Tenes.
Orlers (Jan), boekdrukker te Leiden, waar hij
omstr. 1580 geboren was, en waar hij viermaal de
burgemeesterlijke waardigheid bekleed heeft, schreef
verscheidene werken, o.a. Beschrijving der stad Leiden
(Leiden 1 -614 ; vermeerderde 2e druk 1641 ; 3e druk
1759), en den Geslachtboont der graven van Nassau,
van welk werk 1615 eene fransche vertaling, 1616
een hollandsche 2e druk, en 1616 eene vertaling in
't Latijn verscheen (alien gedrukt te Leiden).
Orlich (Leopold van), geb. omstr. 1810, pruisisch olilcier, ging 1841 naar Judie om den oorlog
tegen de Sikhs mede te maken, keerde 1843 naar
Pruisen terug, en werd bevorderd tot majoor. Hij
stierf 2 Juni 1860 te Londen. Als letterkundige
heeft hij zich doen kennen inzonderheid door de
werken : Friedrich Wilhelm der grosse Kurflirst
(Berlijn 1836); Geschichte des preussischen Skulls
int 17. Jahrhundert (3 din. Berlijn 1838-39) en
de Geschichle der schlesischen Kriege (2 din. Berlijn
1841); alsook door zijne Reise in Ostindien (Leipzig
1845; 3e druk 2 din. 1850) en Indien and seine
Regierung (2 din. Leipzig 1859-61).
Orlow, of Orloff, steden in Rusland, o. a.: 1)
in 't gouvt. Wjetka, aan de Wjetka, 12 uren gaans
ten W. Z. W. van Wjetka; 4000 inw. — 2) in 't
gouvt. Woronesj, aan den Usman, 8 uren g. 0. N. 0.
van Woronesj; 1500 inw.; gesticht in de 17e eeuw.
()How, of Orloff, russische familie, die sedert
Peter I opgekomen is, (niet verwant met de Donsche Kozakken-familie 0., die zich sedert 1799
Orlow-Denissow noemt). De voornaamste leden der
familie 0. zijn : 0. (Gregorius \Vladimir), geb.
1740, was eenvoudig adjudant, toen hij een veel
geruchtmakend liefde-avontuur had met prinses
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Koerakin. Dit was eene aanbeveling voor hem bij
grootvorstin Catharina : zij veriangde hem te zien,
en reeds spoedig beraamde en volbracht zij met hem
enzijne broeders de paleis-omwenteling, waarbij Peter III vermoord, en Catharina op den troon gebracht werd. Begunstigde minnaar der keizerin,
grootmeester der artillerie, overladen met eer en
onderscheiding, en daarbij alvermogend, was 0.
toch niet tevreden. De onkiesche wijze, waarop hij
zich over zijne betrekking tot de keizerin uitliet, en
vooral zijne nukken en de hooge toon, (lien hij tusschenbeide tegen haar aansloeg, eindigden met Catharina 11 tegen hem te verbitteren ; en toen hij haar
aanzoek, om in 't geheim een huwelijk aan te gaan,
van de hand wees, was het onvermijdelijke gevolg,
dat hij geheel in ongenade viel. Catharina gaf hem
bevel, om eene reis te gaan doen buiten Rusland :
zij legde hem echter een aanzienlijk jaarlijksch inkomen toe. In Petersburg teruggekeerd, ergerde hij
zich dermate aan de gunst, waarin hij Potemkin zag
staan, dat hij er krankzinnig van weed ; hij stierf in
eene vlaag van razernij 1783. — 0. (Alexej), broeder van den vorige, geb. 1735, diende bij de russische garden, en werd een der drie moordenaars van
Peter Ill ; hij werd daarvoor schitterend beloond,
en tot admiraal benoemd, zonder ooit bij de marine
gediend te hebben : niettemin behaalde hij, met de
hulp van Elphinstone, op de Turken de overwinning
bij Tsjesme (6 Juli 1770), waardoor hij den eernaam verwierf van Tsjesmenski. Vervolgens ging hij
vermomd naar Rome,waar hij door zijn sluw gehnichel
de liefde wist te winners van de jonge princes Tarakanow, eene dochter der vroegere keizerin Elizabeth;
in het geheim met die prinses een huwelijk aangegaan hebbende, bracht hij haar naar Rusland, en leverde haar daar over aan Catharina, die haar in eene
gevangenis liet werken en van kart maken. Bij de
troonsbeklirnming van Paul I werd Alexej 0. gebannen ; hij nam de wijk naar Duitschland, keerde eerst
nadat Paul I vermoord was in Rusland terug, en
stierf 5 Jan. 1808.
Orme (Robert), en gelsch geschiedschrijver, geb.
1728 te A ndzjinga in Hindostan, gest. 1801, bracht
het grootste gedeelte van zijn Leven door in dienst
der 0. I. Compagnie. Bij zijn terugkeer naar Europa
werd hij door de Franschen gevangen genomen,naar
Ile-de-France gebracht, en van daar naar Nantes, en
eerst in 1760 in vrijheid gesteld. Hij werd benoemd
tot historiograaf der°. I. Compagnie,en is bekend als
schrijver van eene ,Geschiedenis van de oorlogen
der Engelschen in Hindostan van 1745 tot 1763"
(2 din. Londen 1763-76).
Ormea, stad in Piemont, aan den Tanaro, 7
uren gaans bezuiden Mondovi ; 4800 inw.
Ormianen, afstammelingen van de Armeniers,
welke in de 14e eeuw voor de Mahomedanen naar
Polen en Podolie vluchtten, waar bun door Casimir
den Groote godsdienstvrijheid toegestaan werd, en
waar ze zich reeds spoedig meester maakten van
den handel. Tegenwoordig wonen ze voornamelijk
in het gebied van den Dniester en in Galicie.
Ormond (James Butler, hertog van), geb.
Oct. 1610 te Landau, sedert 1644 onderkoning van
1erland, moest dat land eindelijk na een hardnekkigen oorlog 1647 overgeven aan de Parlementairen.
Naar Frankrijk gevlueht, was hij des konings minister tot diens herstel op den troon 1660, was daarna
nog tweemaal onderkoning van Ierland, jegens welk
land hij zich veelzijdig verdienstelijk maakte, en
stierf 21 Juli 1688. — 0. (James Butler, hertog
van), kleinzoon van den vorige, geb.1665 te Dublin,
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streed eerst onder Willem Ill, had zeer veel invloed
onder koningin Anna, huldigde na haren dood prins
Stuart, en voerde als minister van staat der Stuarts
hunne onderhandelingen met Mberoni. Toen George
den troon had heklommen, werd 0. in staat van beschuldiging gesteld en wegens hoog verraad veroordeeld ; hij had echter in tijds de wijk genomen naar
Avignon in Frankrijk, waar hij 1747 stierf.
Ormskirk, marktvlek in 't engelsche graafschap Lancaster, 5 uren gaans benoordoosten Liverpool ; 5000 inw.
Ormus. Zie HORMUS.
Ormuzd, in de Zeud-taal Ahura mazda (d.
hoogwijze regeerder), is in het godsdienst-stelsel
van Zoroaster het goede beginsel, en volgt in rang
onmiddellijk op den oppersten god Zervane-Akerenus. Als oorsprong des lichts is 0. de schepper van
de wereld, van de Zon (Mithra) en van het gansche
sterrenheer, hij schenkt aan de aardc warmte en
Licht, en voert onafgebroken strijd tegen den geest
der duisternis, zijn tegenstander Ahriman.
Ornain, rivier in Frankrijk, ontspringt bezuidoosten Joinville, besproeit Gondrecourt, Ligny, Barle-Duc (dat ook Bar-sur-O. genoemd wordt), komt
in het dept. Marne, neemt de Saillx in zich op,
stroomt laugs Vitry-le-Brtile, en ontlast zich na 15
mijlen loop in de Marne, een half nor gaans benoorden Vitry-le-Francais.
Oman, een Jebuziet, op wiens dorschvloer door
David een altaar, en later door Salomon de beroemde
tempel gebouwd werd; 1 Chron. 21: 15-28;
II Chron. 3: 1.
Ornano, ewe gemeente op Corsica, vierdhalf
uur gaans beznidoosten Ajaccio ; naar 0. voert de
familie Ornano haren naam.
OrnanO, eene oorspronkelijk Corsicaansche
familie, heeft aan Frankrijk drie maarschalken en
verscheidene uitstekende ollicieren geleverd. De tak
in Frankrijk is 1674 uitgestorven, maar de tak op
Corsica bestaat nog op den huidigen lag. De drie
maarschalken zijn: 0. (Alphonse d'),geb. op Corsica,
was een zoon van Sampietro, (loch nam den naam
aan van zijne moeder, Vanina d'O., docker van een
der rijkste edellieden op bet eiland Corsica. Hij werd
opgevoed aan het hof van Hendrik II,keerde op I8-j.
leeftijd naar Corsica terng, hield na zijns vaders
dood de worsteling vol van Corsica tegen de Genueezen, sloot 1568 vrede, begaf zich toen met 800
man naar Frankrijk, en werd door Karel IX benoemd
tot kolonel-generaal der Corsicanen in dienst des
konings. Hij bleef getrouw aan Hendrik III gedurende de woelingen der Ligue, werd na den dood
van den hertog van Guise naar Dauphine gezonden,
erkende reeds vroeg Hendrik IV als koning, en droeg
met Lesdigui6res en Montmorency veel bij tot de
onderwerping van Lyon, Grenoble en Valence, werd
uitgezonden tegen Epernon in Provence, vervolgens
benoemd tot luitenant-generaal in Dauphine, tot
maarschalk van Frankrijk, daarna tot luit.-generaal
in Guyenne, en stierf 1610 gelijk Hendrik IV. —
O. (J. B. d'), zoon van den vorige, geb. 1581, kolonel-generaal der Corsicanen, werd eerst gouverneur, vervolgens ie edelman, en eindelijk opperintendant-generaal van bet hnis van Gaston van Orleans, den brooder van Lodewijk XIII ; hij werd tot
maarschalk verheven 1626. Hij nam ijverig deel aan
de kuiperijen van dien tijd, en was de ziel der raadslieden van den jongen hertog van Orleans. In 1626
(4 Mei) liet Richelieu hem gevangen zetten to Vincennes, waar hij vier maanden later (2 Sept.) stierf,

gewurgd of vergeven. O. (Philippe Antoine,

Oropesa
graaf
geb. 17 Jan. 1784 to Ajaccio, onder Napoleon I divisie-generaal, werd na den slag bij Waterloo als ijverig aanhanger der familie Bonaparte
gebannen. Inl 818naar Frankrijk ternggekeerd, leefde
hij zeer stil; doch 1830 sloot hij zich aan de nieuwe
regeering aan, wend kommandant der vierde militaire divisie (Tours) en 1832 pair. In 1848 in de
Constitnante gekozen, werd hij het middelpunt der
partijgangers van prins Lodewijk Bonaparte, die
hem na'den staatsgreep benoemde tot .groot-kanselier van het Legioen van Fact., senateur, Maart 1853
gouverneur van 't Invaliedenhuis, en eindelijk 2
April 1861 tot maarschalk. Hij stierf Oct. 1863,
lilt zijn huwelijk met gravin Walewska (de minnares van .Napoleon I) is geboren : 0. (Rodolphe d'),
die zich heeft doen kennen als dichter.
()mans, stad in 't fransche dept. Donbs, aan
de Lone, vijfdhalf nur gaans beznidoosten Besancon;
31 100 inw.; geboorteplaats van kardinaal Granvelle.
Nabij 0. de pulls de la Brew, zijnde eene wel,
waarin het water stijgt wanneer het regent, en die
van tijd tot tijd visch nitwerpt.
Om°, de nude Olina, rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. waaraan zij haren naam geeft,
loopt eerst N. W. daarna in eene bijna reclite lijn
N. 0. waarts, besproeit Argentan en Caen, en outlast zich na eenen loop van 18 mijlen in het Britsche
Kanaal.
Orne (departement der), dept. van Frankrijk,
wordt begrensd door de volgende departementen :
Mayenne ten N., Sarthe ten Z., Kanaal-dept. ten W.,
Eure en Eure-Loir ten 0. Het departement 0., gevormd nit een gedeelte van het eigenlijke Normandie, van het landschap Perche en van bet hertogdom
Alencon, is circa 111 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 424,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen (Alencon, Argentan, Domfront, Mortagne)
en heeft tot hoofilplaats de stad Alencon.
Orneee,stad in het oude Griekenland, in Argolis, gesticht door Dozens, zoon van den attischen
koning Erechthens, had eenen tempel van Priapus,
en nerd 576 v. Chr. door de Argieven onderworpen,
nit welken hoofde alle argivische Periceken Orneaten
genoemd werden.
Oro (Monte d'), berg op Corsica, in het midden
des eilands, benoorden Ajaccio.
Oro (Monte dell'), berg der Rhetische Alpen,
tusschen het kanton Grauwbunderland en Valtelina.
Oro (Rio del), de Goudrivier. Zie AGUARICO.
Orobitirs, lat. Orobli, yolk in Cisalpijnsch Gallie ; hunne hoordstad was Como.
Orodes, toning der Parthen in de eerste eeuw
v. Chr., zoon van Phraates Ill, werd aangevallen
door Crassus; maar Serena, veldheer der Parthen,
overwon en doodde den romeinschen veldheer in
den slag van Carrlim (53 v. Chr.). Op zijne beurt
werd 0. verslagen door den romeinsehen veldheer
Ventidius (39 v. Chr.). Kort daarna werd 0. verChr.).
moord door een zijner zonen (37 v. Chr.).
Orolaunum, (nide naam der stad
Orontes, of Axius, tegen•. Aasi, rivier in
Syrie, koint van den Libanon, besproeit Antiochie,
en valt vervolgens in de Middell. Zee, bij Seleucia.
Oropesa, 1) stad in Bolivia, vierdhalf uur gaans
benoorden Cochabamba ; 18,000 inw. — 2) stad in
Spanje, prov. Toledo, 9 wren gains hezuidw. Talaveyra ; 2000 inw.; schilderachtig paleis; is de geboorteplaats van den zeevaarder F. de Maldonado.
— 2) stad in Spanje, 5 a 6 nren gaans benoordoosten Castellon-de-la-Plana ; do citadel van dit 0. lieten de Franschea in 1315 in de lueht vliegen.

Oropo

Ortattam

Oropo, tegenw. naam van Oropus.
Oropus, thans Oropo, versterkte grensstad en
havenplaats aan den Asopus, tusschen Attica en
Beotie. In Oropia (het rechtsgebied van 0.) vond
men een droom-orakel van Amphiaraus. Zie

leerde, een hierophant geweest was, en dat door
hem mysterien ingesteld waren, waarin hij aan de
ingewijden verhevene waarheden openbaarde over
God, de wereld en de cosmogonie. Ook schrijven de
ouden aanO.verscheidene uitvindingen toe: hij werkte
krachtdadig aan het beschaven van zijne tijdgenooten,
leerde hun de sterrenkunde, bracht de zedeleer en de
poezie tot grootere volmaaktheid, was de uitvinder

AMPHIARON.

Or0StUS (Paulus), romeinsch gescbiedschrijver
nit de 5e eeuw na Chr., gestorven als Christen, als
presbyter van den heiligen Augustinus in Afrika,
heeft o. a. geschreven Historiarum libri VII (beste
editie van Haverkamp, 2 dln. Leiden 1767), welke
tang gediend heeft als leiddraad bij het onderwijzen
van de algemeene geschiedenis.
Oroshaza, stad in het oosten van Hongarije,
11 uren gaans bezuidw. Bekes; 6000 inw.
Orospeda, bergketen in Hispania, scheidde
Beetica van Tarraconensis; nit de 0. kwam de Bmtis
(de tegenwoordige Guadalquivir). De 0. heet thans
Sierra d'Alcaraz.
Orotava, eertijds Taoro, stad op het eiland
Teneriffe, 8 uren gaans bewesten Santa-Cruz; 8300
inw.; een our gaans van 0., aan de zee, ligt de versterkte havenplaats Puerto de la Orotava met 3500
inwoners.
Orotsjonen, een yolk van den tungnsischen
stam, nomadiseert aan den bovenloop van den Amur
in het russische Amurland en in het russische gouvt.
Jaknetsk.
Orpa, behuwdzuster van Ruth; Ruth 1: 4, 14.
Orphanieten, of Orpheltjnen, eene secte der
Hussieten. Na den dood van Ziska hielden de 0.
zijne nagedachtenis zoo hong in eere, dat ze hem
geen opvolgers wilden geven, en droegen het bestnur
der zaken op aan eenen raad. Proeopius de Kleine
kwam tot zeer grooten invloed onder de 0., die na
de Taborieten de machtigste hussitische partij vormden. Na Duitschland verschrikkelijk verwoest te
hebben, werden de 0. eindelijk in 1434 vernietigd
te Lomnicze door de Calixtijnen of geniatigde Hussieten.
Orpheus, volgens de mythologic een thracisch
waarzegger en zanger of dichter, zoon van CEagrus
en van de maze Calliope, of volgens anderen van
Apollo en Clio, leefde omstreeks eene eeuw voor den
Trojaanschen oorlog, was een leafing van Linus,
nam deel aan den tocht der Argonauten, reisde in
Egypte, waar zijne vrouw Eurydice door eene slang
doodelijk gewond werd aan haren hiel. Hij had de
vermetelheid haar in de onderwereld terug to gaan
eischen, en zij werd hem werkelijk teruggegeven,
onder beding, dat hij haar niet zou omhelzen voordat hij de onderwereld met haar verlaten had. In
handelde in strijd met dit verbod, en verloor haar
toen voor immermeer. Daarop keerde hij naar Thracie terug,, naar bet land der Ciconen, leefde afgezonderd, no eens in de bosschen van het Hemusgebergte of van den Rhodopus, dan weder in die
van den Olympus, overal de lucht vervuilende met
zijne klaagliederen : op zijne treurtonen kwamen
de wilde dieren aansnellen en werden tam, de takken der boomen bewogen zich op het maatgeluid
van zijne stem. De vrouwen van Thracie trachtten tevergeefs hem zijn verdriet to doen vergeten : zich door
hem afgewezen ziende met minachting, werden zij
zoo woedend, dat ze hem verscheurden. Zijne her
en zijn hoofd werden in den Hebrus geworpen, en
door de golven naar Lesbos gedragen. Als zoon van
0. wordt Mnsreus genoemd. Sommige overleveringen
stellen 0. voor als doodgeslagen door den bliksem,
omdat hij de mysterien ontsluierd had. — De Grieken van lateren tijd beweerden, dat 0. een godge-
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van de hexametrische verzen, voegde drie snaren toe
aan de tier, enz. Cicero telt vijf verschillende Orpheussen. De Mysterien en Liederen van 0. werden
reeds door Aristoteles voor onecht verklaard. De aan
0. toegeschrevene gedichten zijn het best in 't Licht
gegeven door G. Hermann in de •Orphica" (Leipzig 1805).
Orrery (graaf van). Zie BOYLE.
Orrio (El-), stad in Spanje. Zie ammo.
Orseolo, naam van drie dogen van Venetie,n1.:
0. (Petrus), opvolger van Candiano IV, was doge
van 976 tot 978, werd op het laatst van zijn leven
monnik, en stierf 997 in een reuk van heiligheid.
— 0. (Petrus 11), doge van 991 tot 1009 ; onder
zijn bewind werd Dalmatie en Istrie aan Venetie
onderworpen. — 0. (Otto), doge van 1009 tot
1023, werd toen door de Venetianen weggejaagd,
en stierf 1032 to Constantinopel.
Orsini (het geslacht der), aanzienlijk geslacht
in Italie, wedijverde in macht en in rijkdom met
bet geslacht Colonna, de staatkundige tegenpartij
der 0. Over bet algemeen ondersteunden de 0. de
zaak der pansen. De eerste Orsino, dien wij vermeld vinden, is Jordano Orsino, die als veldheer
groote. diensten pewees aan het hof van Rome. Hij
word 1145 tot kardinaal verheven, en uitgezonden
als legaat bij keizer Koenraad 1152. — Zijn neef
Matteo Orsino was in 1153 prefect van Rome. —
Giov. Gaetana Orsino werd 1277 pans, onder den
naam van Nicolaas Ill. — Pietro Francesco Orsino
werd 1724 pans, onderden naam van Benedictus XIII.
Orsini (Felice, graaf van), geb. 1819 te Meldola, aanvankelijk advocaat, nam deel aan de samenzwering der gebroeders Bandiera, werd tot levenslange galeistraf veroordeeld, doch ontving 1846
gratie. Nadat hij in 1848 deelgenomen had aan de
samenzwering in de Abruzzen, vluchtte hij naar
Zwilserland, was 1854 bij de poging tot omwenteling in Milaan, werd eenigen tijd daarna in hechtenis genotnen in Zevenbergen en naar de vesting
Mantua overgebraelit, waar hij echter middel wist
to vinden om te ontsnappen. Daarna taalmeester in
Engeland, werd hij de hoofdpersoon van een komplot tegen het leven van keizer Napoleon III, waarvan de aanslag van 14 Jan.1858 te Parijs het gevolg
werd. Daags na dien aanslag gevat, werd hij ter dood
veroordeeld en 13 Maart 1858 geschavotteerd.
Orsk, stad en vesting in 't russische gouvt.
Orenburg, aan den Oeral (Ural); 4200 inw.
Orsawa, naam van twee vestingsteden aan
weerszijden van den Donau, aan de lizeren Poort,
nl.: 0. (Oud-), op den linkeroever van den Donau,
14 uren gaans bezuidoosten Weisskirchen ; 1000
inw.; en daartegenover 0. (Nieuw-) met 3000 inw.,
in bet servisehe district Passcrowicz, behoorde van
1758 tot 1789 aan Oostenrijk, en kwam toen aan
Turkije.
Orsay, stad in Rijnpruisen, 10 urea gaans beoosten Cleve, aan den Rijn ; 2000 inw.; werd 1672
ingenomen door Lodewijk XIV.
Ortattam, of Orontatte, voormalig stadje aan
de noordzijde op het nederl. 0. I. Molukken-eiland
Banda-Lonthoir. Het was in de 16e eeuw (1550 en
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1560) een der grootste steden van dit land, en een
der voornaamste handelsplaatsen ; doch door de opkomst van Lonthoir verloor 0. al zijne belang•ijkheid 1609 en 1610.
Ortelius (Abraham (Ertel, genaamd), geograaf,
geb. 1527 te Antwerpen, gest. 1598, had veel gereisd in Europa. Hij leverde onder den titel van
Theatrum orbis terrarum (Antwerpen 1570), den
eersten atlas, die bekend is, waarbij nog te vermelden is Theatri orbis terrarum parergon sive veteris
geographice tabulw (Antw. 1595 in fol.). Men heeft
ook van hem : Synonyma geographica (Antw. 1578
in 40); Itinerarium per nonnullas lielgicw
partes (Antw. 1584 in 80); enz. Deze geleerde werken werden geschat naar verdiensten, en verschaften
0. in 1575 den titel van geograaf van Filips II, koning van Spanje.
Orten, of Orthen, dorp in Noord-Braband, een
half uur gaans noordelijk bewesten 's-Hertogenbosch, langs den Ortendijk; 300 inw. In 1196 werd
bier een verbond gesloten tusschen Hendrik I, hertog van Braband, en Otto I, graaf van Gelder. In
1524 werd 0. door de Gelderschen geplunderd en
in brand gestoken. Vijf minuten gaans benoorden
0. de Orten-schans, in 1629 op last der Staten aangelegd ter verdediging van 's-Hertogenbosch; door
den krijgsraad werd 1672 te 's-Bosch besloten deze
schans te slechten, welk besluit echter onuitgevoerd
is gebleven ; 1747 werd de schans vernieuwd, en
1794 was het de eerste sterkte, die door de Franschen (onder Daendels) bernachtigd werd.
Orten (Klooster der /Asters van), voormalig
Franciscaner nonnenklooster in de Hinthammerstraat te 's-Hertogenbosch, was gesticht 1409 door
Johan, ridder van Orten.
Orthes, of Orthez, in de middeleenwen
Horthesium, stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees, nabij den Gave du Pau, 10 uren gaansbenoordw.
Pau; 6800 inw.; behoorde eerst aan de vicomten van
Dax, was vervolgens (ear Pau daartoe verheven
werd) hoofdstad van Hearn, ()rider het huis van Mon.cade. Koniugin Johanna HI (d'Albret) stichtte te
0. eene calvinistisehe unive•siteit. In de nahijheid
van 0. 1814 den veldslag (Slag van 0.),waarin Wellington de nederlaag gaf aan Soult.
Orthes (H. d'Apremont, vicomte van), gonverneur van Bayonne onder Karel IX. Toen hij bet bevel ontvangen had oin op den St.-Bartholornetis-dag
(25 Aug. 1572) at de Calvinisten in zijn gouvernement om het leven te later' brengen, zond hij dit
onvergetelijke antwoord aan den koning: lk
heb van den brief van Uwe Majesteit mededeeling
gedaan aan het garnizoen en aan de bevolking dezer
stad. Ik heb niet anders clan dappere soldaten en
goede burgers daarin gevonden, maar niet een bent."
Ortocieden, d. i. zonen van Ortok, eerie turksche dynastic in de 11e eeuw, die zich in 1082 yestigde in Syrie en Armenie. Melik-Schach stond Jeruzalem of aan de 0.; doch deze lieten het zich door
deFatimieten ontweldigen tijdens den eersten Krnistocht. De zonen van Ortok (Soliman en Il-Ghazi)
hadden middelerwijl twee prinsdommen gesticht
het eene te Miafarekin, het andere te Maredin; zij
regee•den ook te Aleppo van 1117 tot 1126.
Ortona, twee napolitaansche steden, nl.:
I) Ortona-a-Mare, in Abruzzo Citeriore, aan de
Adriatische Zee, 3 a 4 uren gaans benoorden Chieti;
8000 inw. 2) Ortona-a-Marsi, in A bruzzo Citeriore II, 11 uren gaans van Aquila.
Ortigya, een =tin, die vermaard is in de mythologie, en die gegeven sehijnt te ziju aan versehei-

Oschatz
dene eilanden of landschappen, wegens de groote
menigte kwartels (Ortyges) die men daar aantrof.
Delos droeg dezen naam (zie ASTERIA). Het was ook
de naam van een eilandje ter reede van Syracuse,
waar zich de bron van Arethusa bevond. Ook eene
plaats in de nahijheid van Ephesus heette 0., niet
ver van den Cenchrius ; Kier zette zich Latona neder
om te rusten.
Oruba, eiland. Zie ARUBA.
Oruro, zuid-amerikaansche stad in Bolivia, is
hoqfdplaats van het departement 0. (1230 vierk.
mijlen ; 111,000 zielen). De stad 0. ligt 13 mijlen
bezuidw. Oropessa, en heeft 8000 inw.
Oru s , egypt. godheid. Zie HORUS.
Orvietana, nude prov. van den Kerkelijken
Staat, had tot hoofdplaats Orvieto, en was later begrepen in de delegatien Orvieto en Viterbo.
Orvieto, het oude Urbs veins of Herbanum,
stad met 13,000 inw., ligt 9 uren gaans benoorden
Viterbo, en is de hoofdpl. van het district Oder ital.
prov. Umbria; vroeger was het de hoofdpl. der pauselijke delegatie O.,en nog vroeger van de prov.Orvietana.
Orville (Jacques Philippe d'), geleerde, geb.
1696 te Amsterdam, gest. 1751, had veal gereisd,
en was van 1732 tot 1742 professor der letterkunde
aan het atheneum te Amsterdam. Met Burman' gezamenlijk gaf hij van de Observationes miscellanea
10 dln. in het licht, daarna alleen nog 12 dln. (1732
—50). Men keeft onder meer ook van hem eene reis
door Sicilia, getiteld
Orycah, landschap in Hindostan. Zie ORISSA.
Orzechowski (Stanislas), verlatijoseht tot
Orichovius, poolsch geschiedschrijver uit de 16e eenw,
geb. 1513, was eerst kanunnik, werd te Wittenberg
protestant, daarna te Rome wederkatholiek, werd
1543 geestelijke in Polen, doch trad 1551 andermaal
als protestant op, trouwde, en werd door zijnen hisschop in den ban gedaan. Hij herriep nogmaals zijnen
afval, werd in zijne geestelijke hoedanigheid hersteld,
en verscheen als nuntius op den rijksdag van 1561.
Men heeft van hem (in 't Latijn) verscheidene werken betreffende de geschiedenis van Polen.
Orzi — Nuovi, stad in Italie, in 't voormalig
Lombardisch Venetiaansch koninkrijk, nabij den
Oglio en 6 a 7 uren gaans bezuid w. Brescia; 5000 inw.
Os, noord-brab. vlek. Zie Oss.
Osage, rivier in den n.-amerik. stoat Missouri,
outlast zich, na eenen eerst 0. N. 0. en daarna 0.
waartschen loop van 75 mijlen in den Missouri, nabij
Jefferson. De 0. geeft haren natun aan een district,
dat onderhoorig is aan den staat Missouri.
Osagen, een Indianen-4am in Noord-Amerika.
De 0. wonen thans in Indian-Territory en in Kansas; vroeger woonden ze in het Osage-district (zie
OSAGE), Cat later echter voor bet grootste gedeelte
aan andere volksstammen aangewezen is.
Osaka, stad ter zuidwestkust van 't japansche
eiland Ni ► on, aan de Golf van 0.; 320,000 inw.;
sterke citadel en groote haven ; 't is de haven van
Miako, dat 10 uren gaans benoordoosten 0. ligt.
Osborne, zomer-residentie der koningen van
Engeland of het eiland Wight.
Osca, thans Huesca, stad in Hispania Tarraconensis, bij de Ilergeten, en ten N. W. van CaesareaAugusta (that's Saragossa).
Oscar, 1) noon van Ossian ; zie OSSIAN. 2) koning, van Zweden ; Zie OSKAR.
Oscarshamn. Zie OSKARSHAMN.
Osch, noord-brab. vlek. Zie Oss.
Oschatz, stad in het koninkrijk Saksen, 13 a
14 ',wen pans benoordw. Dresden; 6000 inw,

Osmond

Oschersleben
Oschersleben, stad in 't pruis. reg.-distr.
Maagdenburg, 7 uren gaans bezuidw. Maagdenburg;
6800 inw,
Osci, lat. naam der Osken.
Oscische spelen. Zie

ATELLANEN.

dorpje in Kennemerland, prov. NoordHolland, eirca 2 uren gaans beoosten Amsterdam,
een half uur g. noordwestelijk benoorden Sloten ;
50 inw.: de bevolking van 0. verleende 1155 krachtdadige hulp aan de burgers van Haarlem om eene
stroopende bende Drechter-Friezen te verdrijven.
Osee, fransche naamsvorm voor Hosea.
Oseman.skapel, of Osemansdorp, voormalig
dorp in Zeeland. Zie NOORMANSKAPEL.
Osero, het oude Apsorus, een tot Dalmatie behoorend eiland in de Adriatische Zee, bezuidw.
Cherso; de hoofdplaats is Lussin-Piccolo; op de
westkust ligt de stad 0.
Osiana, of Soanda, stad in Noord-Cappadocia ;
thans Juzghat.
Osiander (Andreas), eigenlijk Hosemann genaamd, protestantsch godgeleerde, geb. 1498 in
Frankenland, was een der eersten, die de hervorming van Luther aannarnen, ofschoon hij op somrrnge
punter de zaak niet met hem eens was, inzonderheld over de rechtvaardiging door Christus. llij
stierf als professor te Konings ► ergen 17 Oct. 1552.
Al zijne aanhangers (Osiandristen genaarnd) werden 1566, voor zoover zij ambten bekleedden, afgezet, en zijne leer (het Osiandrismus) werd door den
Corpus doctrine Butenicum (1567) uit Pruisen verbannen.
Osias, koning van Juda. Zie AZAR1A.
°Silo, het Ericenum van Ptolemeils, stad op het
eiland Sardinia, derdhalf uur gaans van Sassari ;
5000 inw.; rumen eener citadel,
Osimo, het onde Auxinzum, stad in de ital.
prov. Ancona, aan den Musone, 4 uren gaans bezuiden Ancona ; 7000 inw.; werd door Belisarius aan de
Gothen ontweldigd na eene langdurige verdediging.
Osiris, een egyptische god, heette van zelf geboren te zijn, had tot vrouw zijne zuster Isis, en tot
zoon Or of Horns. Deze drieeenheid vormde het
goede beginsel, en stond tegenover het verdervende
paar, Typhon en Nefte. Zonder het te willen, kwam
0. echter iii voorttelende aanraking met Nefte, die
daardoor moeder werd van Anbo of Anubis. TerwijI Isis de Egyptenaren met den landbouw bekend maakte, richtte 0. als bescbaver en veroveraar
Thebe op, gaf vvetten, stelde het huwelijk in maakte
zijn yolk bekend met de schrijfkunst, enz., ondernam toen eenen krijgstocht naar het oosten, en onderwierp alles tot aan de Erythreesche Zee en de
grenzen van 1ndie. Na zijn terugkeer, en te midden
van zijnen triomf, werd hij belaagd door Typhon,
die hem deed omkomen, en zijn lijk ten prooi liet
aan de golven van den Nijl. Door de in rouw gedompelde Isis werd het lijk gevonden en begraven;
maar Typhon brak het graf open, sneed het lijk
van 0. aan 14 stukken, en verstrooide die over
geheel Egypte. Andermaal gelukte het Isis, al die
stukken, Op slechts den na, terug te vinden, en nu
legde zij die opnieuw in een graf. Het was in Egypte
een algemeen erkend feit, dat de ziel van 0. overgegaan was in een os ; vandaar de eeredienst aan
den us Apis bewezen, dien men beschouwde 0. zelf
to zijn. De steden Busiris en Abydos betwistten elkander de eer, in bet bezit te zijn van bet echte
graf van 0. De Grieken maakten van 0. een zoon
van Jupiter en Niobe, of wel van Saturnus en Rhea.
Hij wordt ook vereenzelvigd met de Zon.
Osdorp,

,
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Osismiers, lat. Osismii, yolk in Gallia Lugdunensis 3a, grensde ten W. en ten N. aan de zee, ten
0. aan de Curiosolieten, ten Z. aan de Corisopieten.
Hunne hoofdstad was Vorganium (waarschijnlijk
bet tegenwoordige Carhaix). De naam der 0. wordt
nog in de middeleeuwen aangetroffen in Osismor,
eene stad, die thans niet meer bestaat, maar die in
de nabijheid lag van St.-Pol-de-Leon.
Oskar (Jozef Frans), 1844-59 koning van
Zweden en Noorwegen, geb. 4 Juli 1790 te Parijs
als zoon van den toenmaligen generaal Bernadotte,
ontving, toen zijn vader koning van Zweden geworden was, den titel van hertog van Sodermanland,
werd 1824 onderkoning van Noorwegen, 1828 regent des rijks, en heklom 4 Maart 1844 den troop.
Hij stierf 8 Juli 1859, en werd opgevolgd door zijnen zoon (Karel XV).
Oskarshamn, tot 1856 Doderhultsvik genaamd, stad in het zweedsche lan Kalmar, aan eene
bocht der Oostzee; 2300 inw.; haven.
Osken, lat. Osci (samengetrokken van Opici,
it) plaats van Opisici of Opisci, een italiaansch yolk,
dat in Campanie woonde, en dat zelfs na de grieksche nederzettingen, na de etruskische veroveringen
en na den sainnitisehen inval, nog altijd de kern der
bevolking uitmaakte. De 0. waren slechts een tak
van de groote opische bevolking, die het eerst Italie
bewoonde, en die, door de overwinnaars verbrokkeld, verschillende nanien aannam naar de landstreken, die hun tot woonplaats werden aangewezen : zoo
de Apuli en Japyges, de Opici en Osci, de Aiqui en
dEquicolie, de Aurunci en Ausones. De taal der 0.
was een der groote oorspronkelijke talen van Italie,
en verschilde veel van het oude Latijn ea van het
Etruskisch. Het Oskisch in Campanie werd beoefend
vOOr het Latijn, en zij, die deze taal spraken, hadden
reeds vroeg eene eigene dramatische letterkunde.De
oskische stukken (osci ludi), waren zeer vroolijke en
vooral seer losse blijspelen ; zie ATELLANEN.
Oskol, naam van twee russische steden, nl.;
1) Staroi-Oskol, d. i. Oud-0., 19 mijlen hezuidoosten Koersk ; 7000 inw. — en 2) Novoi-Oskol, d. i.
Nieuw-0., aan de zich in den Donetz ontlastende
rivier 0., 23 mijlen bezuidoosten Koersk; 2000 inw.
Osma, 1) de oude Osmus, rivier in Bulgarije,
valt na een noordwaartschen loop van ruim 20 mijlen
in den Donau bij Nicopolis. — 2) het oude Oxorna
of Uxanza, stad in Spanje, prov. Soria, aan den Ucero;
1000 inw.; is eene zeer oude stad ; werd reeds door
Pompejus ingenomen. Alfons I, koning van Leon,
ontweldigde 0. in 746 aan de Mooren, die het weder
bemachtigden in de 13e eeuw; Don Sancho de Garcia, graaf van Castilie, veroverde 0. in 1019.
Osman. Zie 0_THMAN.
Osmanisehe rijk (het). Zie TURK1Je.
Osman Pacha, geb. 1792, ontving in de
egyptische marine zijne opleiding tot zee-officier,
doch ging later over in turksche dienst, en werd
reeds spoedig bevorderd tot vice-admiraal. In het
najaar van 1853 aan het hoofd gesteld van eene
expeditie naar Klein-Azle, werd hij door den russischen admiraal Nachimoff 30 Nov. bij Sinope overvallen, zijn eskader vernield, en hij zelf gevankelijk
naar Odessa gebracht. In 1856 in vrijheid gesteld,
werd hij benoemd tot lid van den turkschen adnairaliteitsraad.
Osmond, de heilige, zoon van den graaf van
Seez, vergezelde Willem den Veroveraar naar Engeland (1066), werd graaf van Dorset en bisschop van
Salizbury, en stierf 1099. Kerkelijke gedenkdag 4
—

December.
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Osnabruck

Ossuna

Osnabruck, voormalig bisdom in Westfalen,
783 gestiCht door Karel den Groote, kwam 1803,
nadat het domkapittel reeds opgeheven was, aan
Hanover. De tegenwoordige diocese 0. bevat de geheele landdrostij 0. en Oast-Friesland, is circa 114
vierk. mijlen groot en met 263,000 zielen bevolkt,
bevat 5 steden en 13 amten, en heat tot hoofdplaats
de stad 0., aan de Hase, 15 mijlen bewesten Hanover, met ruin] 16,000 inw.; op 't raadhuis te 0.
de Vrede-zaal, met de portretten van al de gezanten,
die bier hunne conferentien hielden ter voorbereiding van den Westfaalschen of Munsterschen vrede.
Osnappar. Zie ASNAPPER.
Osne, onder dezen naam wordt van het noordbrab. vlek Oss reeds melding gemaakt anno 712.
Osperen, of Ospern, dorp in 't groothertogdom Luxerubnrg, 4 a 5 uren gaans bezuidw. Diekirch: 700 inw.
Osques, fransche naamsvorm voor Osken.
Osquidaten, een yolk in Gallie, in het zuiden
van Novempopulanie, bewoonde ongeveer bet tegenwoordige [learn. De voornaamste steden der 0. waren Beneharnum en Iluro.
Osregest, oude naam van Oegstgeest.
Osrhoene, of Osroene, oudtijds landschap in
het noorden van Mesopotamie, had tot hoofdstad
Edessa. Over het Osrhoenische rijk, zie EDESSA.
OSS", ook Os of Osch gespeld, vlek in NoordBraband, 4 uren gaans benoordoosten 's-Hertogenbosch ; 1600 inw.; werd in 712 (onder den naam
Osne) aan bisschop Willebrordus geschoukeu; 1592
door de Spanjaarden geplunderd en in brand gestoken ; 14-16 Juni 1748 werden in 0. conferentien
gehouden, waarin de preliminarien voor den vrede
van Aken vastgesteld werden ; 1751 werd de kerk
te 0., benevens 98 huizen, eerie prooi der vlarnmen
in Jan. 1809 werd 0. geteisterd door watervloed.
Ossa, tegenw. Kissabo of Kissowo, kleine bergketen in Thessalia, in Magnesia, langs de Thermeische Golf, is in de mythologic vermaard als de vvoonplaats der Centauren, en als een der Bergen, die de
Reuzen op elkander stapelden om den kennel te kunnen bestormen. De Olympus en de 0. waren (volgens de fabel) vroeger vereenigd, doch werden door
Hercules van elkaar gescheiden, waardoor het bekoorlijke dal Tempe onistond.
Ossaia, d. i. de Doodsbeenderen, dorp in bet
Toskaansche, 2 uren gaans benoordoosten bet Meer
van Perugia (Thrasymene). Wegens de ontzettende
menigte doodsbeenderen, die bier gevonden zijn, en
waarnaar bet dorp genoemd is, vermoedt men, dat
bier ter plaatse de veldslag van Tbrasymene geleverd is (217 v. Chi.) tusschen de Romeinen en de
Carthagers onder Hannibal.
Ossat (Arnaud (1 . ), fransch kardinaal, geb. 1536
in de diocese Auch, kwarn van een zeer lagen rang
tot den bisschopszetel van Rennes, was ambassadeur
te Rome voor Hendrik 111 en Hendrik IV, verkreeg
voor laatstgenoemden de pauselijke absolutie, weed
daardoor beloond met het bisdom Bayeux en met
den kardinaalshoed, en stierf 1604. Zijne-Lettres
(Brieven) aan Villeroi (1624 in fol.; 2 dln in 40
1697) zijn beroemd, en worden beschouwd als een
klassiek week voor de diplomaten.
Ossendrecht, dorp in Noord-Braband, 20
minuten gaans benoorden de belgische grenzen en
derdhalf nor g. zuidelijk beoosten Bergen-op-Zoom;
240 inw.
Ossenisse, dorp in Zeeland, 3 urea gaans bezuidoosten Goes; 130 inw.

Osseten, een, bergvolk in russisch Caucasie,
geschat op ,omstreeks 27,000 hoolden, waarvan
bijna de helft krijgslieden zijn. Hurine hoofdstad is
Daniel. Zij stammen of van de. oude Alanen (zie
ALANEN), en belijden den Islam, doch zeer verbasterd.
Ethnographisch vormen de 0. een afgescheiden tak
van den iranischen stam, zooals blijkt uit hunne
taal, die spraakkrinstig bewerkt is door Sjogren (Petersburg 1844), door Rosen (Berlijn 1846) en door
Muller (Weenen 1862).
Ossian, beroemde gaelische (schotsche) bard
uit de 3e eeuw onzer jaartelling, was de zoon van
Fingal, koning van Morven, had tot vrouw Evirallin,
die hem een zoon schonk (Oscar): hij was op het
punt dien zoon in bet huwelijk te vereenigen met
de schoone Malvina, toen de jongeling weggerukt
werd door den dood. Tot overmaat van ramp verloor
de grijze 0. het gezicht; Malvina bleef bij hem om hem
in zijne blindheid op te passen; doch hij had het
verdriet Naar te overleven, en met hem stied eindelijk zijn geslacht uit. In zijn ongeluk bezong 0. zijne
vroegere wapenfeiten en de rampen, die zijne familie
en zijne landgenooten hadden getroffen. Die verzen,
in de Gaelische taal, werden in de bergstreken van
Schotland gezongen, doch waren in Engeland oubekend. De eerste, die ze bekend niaakte, was Macpherson omstreeks 1762: Remains of ancient poetry
collected in the Highlands of Scotland; hij leverde
ook 0.'s groote dichtstuk ken Fingal (I 762) en 'femora
(1763), zoomede de Works of Ossian (1765). Eerie
cornpletere editie leverde Smith (Edinburg 1780).
Er is zeer veel getwist over de echtheid der gedich,
ten van 0., die herliaalde malen in alto europeesche
talen overgezet zijn. Melding verdient de editie Gaelische tekst met Latijnsche woordelijke vertaling
(3 dln. Louden 1807).
Ossulia, bet nude Urso of Genoa Ursorum, stad
in Spanje, 10 mijlen beoosten Sevilla; 15,000 inw.;
de universiteit van 0. werd 1824 opgeheven.
Ossufia, of Ossone (don Pedro Tellez y Giron,
hertog van), spaansch staatsman, geb. 1579 te Valladolid, maakte zich aanvankelijk bekend door zijne
kwinkslagen en bijtende spotternijen aan het hof
van Filips II en van Filips III, doch haalde zich
daardoor zooveel ongenoegen op den hals, dat hij
genoodzaakt was zich voor eenigen tijd buitenslands
te begeven. Hij richite op zijne eigene kosten een
regernent krijgsvolk op, ging daarmede in Vlaanderen vechten voor den koning van Spanje, en kwam
zoodoende weder in de grade, zoodat hij teruggeroepen werd. Hij won nu de bescherming van den
hertog van Lerma, werd onderkoning van Sicilia
(1610-15) en van Napels (1618), en gaf in die
beide hooge ambten de doorslaandste bewijzen van
groote talenten ; hij versloeg de Venetianen, en verzette zich tegen de invoering van delnquisitie in het
koninkrijk Napels. Van 0. ging het plan uit der beruchte samenzwering tegen Venetia, vvelke ten doel
had : volgens sommigen om Venetia over te leveren
aan Spanje, volgens anderen om bet koninkr. Napels
aan Filips Ill te ontwringen en bet tot een onafhankelijk koninkr. te verheffen, met 0. zelven op den Croon.
De onderkoning had door voor de lens eene samenzwering op touw te zetten, het hof van Madrid zeer
behendig om. den tuin weten te leiden aangaande
zijne wezenlijke oogmerken; doch eer hij zijn doel
bereikt bad, kreeg men er de lucht van : hij werd
spoedig vervangen door kardinaal Borgia ; en bij de
troonsbeklimming van Filips 1V (1621) werd 0. gevangen gezet op het kasteel van Almeida, waar hij
1624 stierf.

Ossero, een Qnarnerisch eiland Zie

LUSSIN.

Ostade
Ostade (Adriaan van), nederlandsch schilder
en kopergraveur, geb. 1610 te Lubeck, gest. 1685
to Haarlem, leerling van Rembrandt ; uitinuntende
genre-stukken van kluchtigen aard. Zijn broeder O.
(Isaac van) leverde genre- en dierenstukken.
Ostara, in de duitsche mythologic de godin
van den stralenden morgen en van het ochtendrood,
zoomede van de lente.
Ostasjkow, Ostashkow, stad in 't russ. gouvt.
Twer, aan het Seligero-rneer, 21 mijlen ten W. N.
IV, van Twer ; 9200 inw.
Ostende, goedversterkte zeestad in de belgische
prov. West-Vlaanderen, aan de Noordzee, 5 urea
gaans bewesten Brugge; 17,000 inw.; dagteekent
uit de 10e ecuw, werd versterkt 1445 en 1583, en
doorstond drie inerkwaardige belegeringen, n1.1601
(deze duurde 3 jaren), 1706 en 1745. Ook werd 0.
door de Franschen ingenomen 1794.
Osterbac, oude naam van Oosterbeek.
Osterburg, stad in 't pruis. reg.-district (9
mijlen benoorden de stad) Maagdenburg, aan de
these; 3000 inw.
Osterdam, voormalig dorp in Fivelgo, lag aan
den oever van de Eems, doch werd reeds in 1290
grootendeels door het water verzwolgen.
Osterholt, oude naam van Oosterhout.
Ostermann (Andreas, graaf van), russisch
staatsman, gel). 30 Mei 1686 te I3ockum in Westfalen, inoest wegeus een duel uit Jena vluchten, trad
1704 in dienst bij de russische marine, werd under
Peter den Groote reeds spoedig een der invloedrijkste ministers, en verneven tot baron. Peter 11 verhief
hem tot den gravenstand, en keizerin Anna benoeinde
hem tot adrniraal-generaal. Door keizerin Elizabeth
echter werd 0. in 1741 naar Siberie gebannen. waar
hij '20 Mei 1747 stierf.
Osterode, 1) fabriekstad in de hanoversche
landdrostij Hildesheim, aan de Sose, derdhalf uur
gaans bezuidw.Klausthal; 5000 inw.; ZieGRUBENHAGEN.
— 2) stad in 't pruis. reg.-district Koningsbergen,
14 mijlen bezuidw. Koningsbergen; 560U inw.
Ostheim, 0. vor der Rhon, stad in SaksenWeimar-Eisenach, 12 a 13 mijlen bezuidw. Weimar ; 2800 inw. — Groot 0., marktvlek in den
beiersehen kreis Unterfranken, '2 uren gnus bezuidw.
Aschaffenburg; 2600 inw. 3) Klein 0., nabij bet
vorige, aan den Main ; 1100 law. — 4) dorp in 't
fransche dept. van den Buvenrijn, nabij Colmar; 1500
inw.. in de nabijheid het vertnaarde Lugenfeld.
dstia, stad in het oude Latium, was de oudste
kolonie van Rome, waarvan het de haven was; gesticht was 0. door Ancus Martins, aan de uitwatering van den Tiber. In de nabijheid der ruinen van
het oude 0. het tegenwoordige plaatsje 0., 5 uren
gaans bezuidw. Rome, met 300 inw.
OStiaken.•Zie OOST-JAKEN.
Ostiglia, het nude Hostilia, marktvlek in Italie (voorin. Lomb.-Venet. koniukrijk), aan de Po, 7
urea gaans bezuidw. Mantua ; 6000 inw.; gesticht
omstr. 132 v. Chr.; versterkt in de middeleenwen,
was toen bijna dubbel zoo sterk als thans bevolkt.
Ostium, lat. naam voor Itiviermond, dus:
0.-Aniasi, mond van de Eems.
0.-Moses, Maasmoud
0.-Rheni-Medium, middelste Rijnmond.
Ostphalia. Zie OOSTFALEN.
Ostracismus, d. i. Schervengerecht, zoo
heette in het oude Griekenland eene soort van vonnis, waardoor mannen, die door hunnen rijkdom of
hun aanzien gevaarlijk of lastig werden voor de
volkssouvereiniteit, voor den tijd van 10 jaren uit
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Athene gebannen konden warden, zonder verlies
van hunne bezittingen en zelfs zonder krenking van
hunne burgerlijke eer. Zulk eene veroordeeling had
plaats door middel van algemeene stemming, waarbij
de naam van den te treffen persoon op een ostrakon
(d. i. een stukje schelp) geschreven werd. Het O.
werd ingesteld 509 v. Chr. (na den val der Pisistratieden). Slachtoffers van het 0. werden Miltiades,
Themistocles, Aristides, Cimon, enz. Het werd afgeschaft in 338, na de veroordeeling van Hyperbolus.
Ostrasie. Zie A eSTBAS1e.
Ostrog, stad in 't russ. gouvt. Volhynie, aan
den Gorin ; circa 9000 inw.; was vroeger de residentie van souvereine vorsten. Te 0. is de eerste
Slawische bijbel gedrukt.
Ostrogozjsk, stad in 't russ. gouvt. Woronesj,
aan de Sosna ; 11 mijlen bezuid. Woronesj ; 8000 inw.
Ostrogothen. Zie GOTHEN.
Ostrogothia, d. i. Oost-Gothland, oude prov.
van Zweden.
Ostrolenka, stad in russ. Polen, aan de Narew, 18 mijlen benoordoosten Hock ; 3400 inw.; in
1806 overwinning der Franschen op de Russen; 26
Mei 1831 overwinning der Russen (onder Diebitsch)
over de Polen (under generaal Skrzynecki).
Ostrowa, groat Donau-eiland, behoort tot het
turksche district Semendria.
OstroW0, stad in pruis. Polen, 14 mijlen bezuidoosten Posen ; 7200 inw.
Ostrowski, oud adellijk poolsch geslacht, van
welks leden wij noemen : 0. (Christians), was onder Jagello kastellaan van Krakau en een dapper
veldoverste. — 0. (Constantinus), vermaard veldbeer, werd in den slag van Wedrukha (1500) gevangen genomen door de Russen, doch bled doof voor
de aanbiedingen van Iwan Ill, die alles aanwendde
om 0. in russische dienst te doen overgaan. In 1514
versloeg 0. (bij Orja) Glinski en de Russen ; hij behaalde schitterende overwinningen op de Moldaviers, op de Turkel' en op de Tartaren van de Krim,
die een verdelgings-oorlog waren komen voeren in
Polen ; hij feed echter tie nederlaag tegen hen bij
Sokol in Volhynie (1519), doch overwon hen op
zijne beurt bij Olchenica (1522), waar bij 40,000
christen-gevangenen verloste. — 0. (Thomas Adam
Rawicz), afstammeling van den vorige, geb. 1739,
gest. 1817, vervulde verscheidene missien bij den
koning van Pruisen, bij Lodewijk XV en bij den
Pans, werd kamerheer van Stanislas Poniatowski,
lid der commissie over de schatkist, verklaarde zich
voor de Poolsche constitutie van 1791, werd benoemd tot minister van filianti6n van Polen, doch
trachtte tevergeefs Stanislas te bewegen tun wederstand te bieden aan Rusland ; hij werd afgezet door
de geconledereerden van Targowica, en onder toezicht van de russische politic gesteld te Kiew. Nadat hem de vrijheid teruggegeven was, ontving hij
1809 den titel van maarschalk van 't groothertogdom
Warschau, en van 1811 tot 1813 was hij president
van den poolschen senaat.
Ostuni, het oude Ostunum, stad in de napolit.
prov. Otranto, ruim 9 uren gaans benoordw. Brindisi, nabij de Adriatische Zee; 14,000 inw.
Osuuia, stad in Spanje. Zie OSSUIIA.
Oswald, koning van Northumberland sedert
634, versloeg den Britten-koning Cadwalla, herstelde het bijna geheel uitgeroeide Christendom, en
sneuvelde 5 Aug. 642 (zie OSW ESTRY ) in eenen
veidslag tegen Penda. Hij werd na zijnen dood als
heilige vereerd. De legende van den heiligen 0. is
het onderwerp van verscheidene oudduitsche dichten.
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Oswego, stad met 18,000 inw. en haven in
den nOord-amerik. staat New-York, aan de uitvvatering van het Kanaal van 0. in het meer Ontario.
Het is de hoofdplaats van het graafschap 0., dat
besproeid wordt door de rivier 0., die zich bij de 0.
in het Ontario-meer ontlast.
OsWeiler dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 3 wren g. benoorden Grevenmacher ; 500 inw.
OsW'estry, marktvlek in 't engelsche graafschap Shrop, 6 a 7 wren gaans benoordw. Shrewsbury; 5000 inw.; bier sneuvelde 642 Oswald, toning
van Northumberland, naar wien deze plaats genoemd is.
Osymandias, koning van Egypte, die menigmaal verward wordt met Memnon, en zelfs met
Sesostris; hij regeerde te Thebe tusschen de 20e en
16e eeuw v. Chr., en wet (volgens Diodorus) acht
geslachten voor Uchoreiis. Oorlog voerde 0. tot in
Bactriana ; doch hij is vooral vermaard door zijne
openbare boekerij, getiteld .Heihniddelen der Ziel"
en dour zijn graf, dat (zooats de ouden vermelden)
omringd was door een gouden hek van 365 vademen in omtrek. In de ruinen van Thebe ziet men nog
overblijfselen, die den naam dragen van ePaleis van
0." De Egyptische naam van 0. is Semfos.
Osziek. Zi.e ESSEK.
Otaheiti, of Otahiti, thans meestal Tahiti genoemd, bet Sagillaria van Quiros, het Nieuw-Cythera
van Bougainville, het grootste der Gezelschaps-eilanden en een der grootste eilanden van Polynesid,
bestaat nit twee schiereilanden, heeft 22 a '23 mijlen omtrek, eene bevolking van 9000 zielen, en Papeal tot hoofdstad ; het werd 1606 bezoeht door
Quiros, 1767 door Wallis, 1768 door Bougainville,
1768 en 1776 door Cook, was onder de regeering
van koningin Oberea tang bet door Europeanen
meest bezochte punt van geheel Polynesia. De wellustige levenswijze der inlanders en de schoonheid
der olijfkleurige vrouwen had aan 0. eene groote
vermaardheid verschaft. Nadat anglicaansche zendelingen hun Evangelisatie-werk op 0. hebben aangevangen, heeft het eiland altengs eene geheel andere
gedaante aangenomen: nagenoeg de gansche bevolking, die vroeger naakt liep, draagt thans kleederen,
heeft het Christendom en daarmede Europeesche
zeden aangenomen. De bergstreken eater zijn nog
bewoond door inlanders, die het geloof hunner vaderen niet hebben willen afleggen ; en van tijd tot
tijd wordt bun aantal versterkt door dezulken,
die naar de bergen vluchten om weder in den natuurstaat te kunnen ]even. Omstreeks 1822 heeft
Engeland zijn protectoraat aan 0. willen opdrincien ;
doch dat aanbod is van de hand gewezen. In 1842
daarentegen nam 0. het protectoraat aan van Frankrijk. Over het koninkrijk 0, (zie 7 regels lager)
hebben verscheidene koninginnen, die Pomare beetten, geregeerd ; Pomare 11 beklom den troon 1827.
Met eenige andere eilanden (waarvan Eimeo, Taboeacmanoe, Tetoearoa en Maitea de voornaamste
zijn) vormt 0. de zoogenaamde Otaheiti-groep, ook
de Georgische groep genaamd, welke eilanden te
zamen bet koninkrijk 0. uitmaken, terwijl de zee,
waarin ze liggen, Otaheiti-grchipel genoemd wordt.
Otavalo, stad in de zuid-arnerikaansche republiek Ecuador, 7 a 8 mijlen benoordoosten Quito ;
20,000 inw.
Oterdum, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
anderhalf uur gaans bezuidoosten Delfzijl, tusschen
Farmsum en Termunten ; 180 inw.; een groot gedeelte van 0. werd bij de overstroomingen van 1288
en 1290 eene prooi der golven. Het Kasteel te 0.

1499 gebouwd door Eduard, graaf van Oost-Friesland, werd 1514 ingenomen door de Saksen. Na den
afval van graaf Rennenberg (1580) werd dit kasteel
door spaansch krijgsvolk bezet ; 1583 door de Staatschen heroverd; 1584 door de Spanjaarden belegerd, doch niet bemachtigd.
Oterleek, dorp in Noord-Holland, anderhalf
uur gaans beoosten Alkmaar; 270 inw.; werd tijdens
bet beteg van Alkmaar 1573, wegens aan de Spanjaarden verleende ondersteuning, door Sonoy in
brand gestoken.
Otfried, een Frank, Benedictijner monnik te
Weissenburg in den Elzas, schreef omstr. 868 in
zijne moedertaal eene berijmde overzetting van het
Evangelic, welk werk eene onschatbare bron is voor
de kennis van de oud-Hoogduitsche taal en versmaat. Het is in 't licht ,gegeven door Francowitz
en Gasser (Bazel 1571), door Graff, onder den titel
van Krist (Koningsbergen 1831) en door Kelle (Regensburg 1856).
Othe, oud landschapje van Frankrijk, in Champagne, in Sdnonais, is thans begrepen in 't noordoostelijk gedeelte van 't dept. Yonne en in 't zuidwestelijk gedeelte van 't dept. Aube. De voornaamste
plaats is Aix-en-Othe.
Othello, de Moor van Venetid, een voornaam
Afrikaan te Venetia en veldheer der republiek, was
gehuwd met Desdemona, die hij uit jaloerschheid
liet vermoorden. Dit is het onderwerp van een van
Shakespeare's treurspelen, ontleend aan eene italiaansche novelle van Giraldi Cintio.
Othman,derde kalif, schoonzoon van Mahomed,
regeerde van 644 tot 656 ; hij was vroom en zachtzinnig, maar tot regeeren onhekwaam : hij werd dan
ook te midden van de algemeene misnoegdheid
doodgestoken door Mohammed, den zoon van Aboebekr. Order de regeering van 0. werd een gedeelte
der noordkust van Afrika veroverd (647) en werd
ook bet tweede Perzische rijk omvergeworpen (652).
Othman, of Osman, naam van drie turksche
sultans, nl.: 0. I, bijgenaamd al-Ghazi, d. i. de
Overwinnende, stichter van het Turksche rijk, geb.
te Soekoet in Bithynid 1259, zoon van den hordenvorst Ortoghroel, ward 1288 zijns vaders opvolger
als vorst der horde, en veroverde verscheidene naburige rijkjes, die ontstaan waren nit de verbrokkeling (1294) van het rijk der Seldzjoecieden; hij
veroverde Kara-Hissar, breidde zijn gebied uit tot
aan de Zwarte Zee, en stierf 1326. Zijne onderdanen werden naar hem Osnzanen genoemd, en zijn
rijk heette het Osmanische rijk. — 0. II, zoon
van Achmed I, geb. 1605, werd op 13-jarigen leeftijd (1618) op den troon van zijnen afgezetten oom
Mustapha 1 geplaatst, sloot vrede met Perzid, ondersteunde Bethlem-Gabor in Hongarijd tegen
Ferdinand II (1619), rukte tegen de Polen op
(1621), doch werd verslagen bij Choczim, en zag
zich genoodzaakt eenen vernederenden vrede te sluiten. Hij wierp de schuld van zijne tegenheden op de
Janitsaren, die nu tegen hem in opstand kwamen,
en hem wurgden (1622). Hij was pas 17 jaren oud.
— 0. III, zoon van Mustapha II, volgde 1754 zijn
broeder Mahmoed II op, en regeerde sleeks kort,
daar zijn plotselinge dood reeds in 1757 zijnen reef
Mustapha HI op den troon bracht.
Othni, een der zonen van Semaja ; I Chron.
26 : 7.
Othniel, eerste rechter der Isradlieten na Jozua, veroverde Kirjath-Sepher, en verloste zijne
landgenooten uit de slavernij ; Jozua 15: 17; Richt.
1: 13; 3 : 9, 11; 1 Chron. 4: 13; 27: 15.
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Otho
Otho (Marcus Salvius), romeinsch keizer, geb.
anno 32 na Chr., een der gunstelingen van Nero,
was de eerste man der vermaarde Poppea ; hij werd
gedwongen die vrouw, die hij lieftiad, of te staan
aan Nero, die hem als questor naar Lusitanie zond.
In 68 was 0. een der eersten, die zich voor den
tegen Nero in opstand gekomenen Galba verklaarden ;
en hij had gedurende eenigen tijd hoop, dat hij door
dien grijsaard geadopteerd zoude worden; doch toen
hij zag, dat de voorkeur gegeven werd aan Piso,
smeedde hij een komplot liet zich door eenige pretorianen als keizer uitroepen, en verwekte eenen
opstand, waarin Galba en Piso vermoord werden
(Januari 69). Doch nagenoeg ter zelfder tijd riep de
in Germanie strijdcnde armee Vitellius als keizer
uit, en kwam op Italie aanrukken. Otho, tot dusverre slechts bekend door zijne vadzigheid, zijne
weelde en zijne schulden, spreidde eensklaps een talent en eene geestkracht ten Loon, die niemand in
hem vermoed had : zijne verstandige maatregelen
verschaften hem de overhand in Ligurie, in Narbonnensis, bij Piacenza en in het gevecht bij Cremona ;
doch hij belting de onvoorzichtigheid in eens alles
te willen, leverde den slag van Bedriac, en verloor
dien: ofschoon door deze nederlaa. zijne zaak nog
volstrekt niet hopeloos stond, maakte hij zelf een
einde aan zijn leven (April 69).
Othomi, een Indianenstam. Zie OTOM1.
Othon i fransche naamsvorm voor Otto.
Othoniel, in fransche boeken voor Othniel.
Otmarsoh, en Otmarsum, oude namen van
Ootmarsum.
Otnit, juister Ortnit, in de duitsche heldensage
koning der Longobarden ; zijn leven was het onderwerp van vele volkspoezieen in de middeleeuwen. Op
zulke poezieen is het heldendicht 0. gegrond, dat
omstreeks het midden der 13e eeuw vervaardigd en
door Ettinfiller (Zurich 1838) in het licht gegeven is.
Otomaken, een Indianenvolk in de zuidamerikaansche republiek Venezuela, aan de oevers
van den Orinoco.
OtOmi, of Othomi, een Indianenstam in 't noordwestelijk gedeelte van Mexico. De 0. spreken eene
eigene taal, die tamelijk verbreii is ; doch ze staan
bij de overige lndianen-volkeren nog verre ten achteren in verstandelijke ontwikkeling.
Otranto, het Hydruntum der ouden, stad in
de napolit. prov. Terra d'O. (zie het volgende art.),
aan de Adriatische Zee, 9 uren gaans bezuidoosten
Lecce; 6400 inw.; haven ; werd 1480 veroverd door
Mahomed II. In 1810 schonk Napoleon den titel van
hertog van 0. aan zijnen minister van politie Fouche.
Otranto (Terra d'), het Japygia der ouden
(oudtijds bewoond door Salentijnen, Messapiers,Calabren), prov. van het tegenwoordige koninkrijk
Italie, was de oostelijkste provincie van bet voormalige koninkrijk Napels, is circa 136 vierk. mijlen groot, bevolkt met 448,000 zielen, had vroeger de stad Otranto (zie het vorige art.) tot hoofdplaats, welken rang echter tegenwoordig Lecce bekleed t.

Otranto (Hertog van). Zie Foucni.
Otrepjefr. Zie DEMETRIUS.
OtriC014 het oude Otriculum, stadje in Middel-Italie, 7 uren gaans benoordw. Rieti,.en 10 uren
g. ten Z. Z. W. van Spoleto ; 1000 inw. De Franschen bevochten 1799 in de nabijheid van 0. eene
schitterende overwinning op de Napolitanen.
Otsjakow, of Oczakow, stad in europ. Rus.
land, gouvt. Cherson, aan de uitwatering van den
Dnieper in de Zwarte Zee, 11 a 12 mijlen bewesten
II.
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Cherson ; 1200 inw.; had eerttds eene bevolking
van 5 a 6000 zielen, en was goed versterkt; bet
werd 1737 aan de Turken ontweldigd door generaal
Munich en de Russen ; doch 1739 aan Turkije teruggegeven ; in 1788 werd het, na een hardnekkig
beleg, opnieuw door de Russen veroverd, en op bevel
van Potemkin werden de fortification geslecht. in de
nabijheid van 0. ruinen van het oude Olbia, eene
milezische kolonie.
Otsjiherero, eene taal. Zie HERERO.
Ott (P. Karel, baron), oostenrijksch veldmaarschalk, geb. in Hongarije, onderscheidde zich in
1789 tegen de Turken, nam onder Wurmser, Soewaroff (Suwarow) en Melas deel aan de oorlogen in
Italie, had het opperbevel bij het beleg van Genua
1799, leed de nederlaag bij Montebello (1800), nam
deel aan den oostenrijkschen veldtocht van 1805,
en stierf te Pesth 1809.
Ottajano, bet oude Oclavianum, stad in het
Napelsche, aan den voet van den Vesuvius (noordoostzijde), 5 uren gaans beoosten Napels; 19,000 inw.
Ottawa, 1) 0. of Great-River, d. i. Groote
Rivier, rivier in britsch Noord-Amerika (in Canada)
ontstaat nit het Abbitibbee-meer in het Hudsonsbaai-territorium, vormt verscheidene meren, scheidt
Opper- en Neder-Canada van elkander, en ontlast
zich, na omstreeks 120 mijlen loop, boven Montreal
in de Laurentius-rivier.
Ottawa, 2) vroeger Bytom genaamd, stad in
West-Canada (Neder-Canada), in het oosten,is sedert 1857 de gemeenschappelijke hoofdstad van Opper- en Neder-Canada, en heeft 12,000 inw. -3) stad in den noord-amerik. staat Illinois, aan de
uitwatering van den Fox-River in den Illinois; 7000
inwoners.
Ottawas, een Indianenvolk in Noord-Amerika,
in den staat Ohio en aan den westoever van het meer
Michigan ; vroeger woonden de 0. aan de Ottawa.
Ottensen, kerkbuurt in Holstein, aan de Elve,
circa 1 uur gaans bewesten Altona; 4500 inw.; vele
buitenplaatsen van rijke Hamburgers, en vele fabrieken. Op het kerkhof te 0. de graven van Klopstock,
zijne Meta en zijne weduwe, alsook die der in 1813
verdrevene en te 0. gestorvene Hamburgers. Te 0.
stierf ook (10 Nov. 1806) de bij Auerstadt gekwetste
hertog Karel Wilhelm Ferdinand van Brunswijk,
wiens gebeente in 1814 naar Brunswijk overgebracht is.
Otterloo, in de wandeling dikwijls Aanstoot
genoemd, dorp op de Neder-Veluwe, prov. Gelderland, aan den weg van Arnhem naar Harderwijk ;
170 inw.; op het voormalige hertogelijk jachtslot
te 0. werd Willem VI, graaf van Holland, in Aug.
1412 plechtstatig ontvangen door Reinald 1V, hertog van Gelder.
Ottersum, dorp in nederl. Limburg, een kwartier gaans benoordoosten Gennep; 220 inw.
Ottery—Saint—Mary, stad in het engelache
graafschap Devon, aan de Otter, vijfdhalf uur gaans
beoosten Exeter: 5000 inw.; is de geboorteplaats
van den dichter Coleridge. Te 0. eene zeer oude
keit ; ook het huis van Walter Raleigh.
Ottinger (Eduard Maria), duitsch publicist en
schrijver, geb. 19 Nov. 1808 te Breslau uit joodsche
ouders, werd Roomsch-katholiek, gaf sedert 1829
op verschillende plaatsen verscheidene humoristischsatirieke en andere bladen in het licht, en is ook
een vruchtbaar romanschrijver ; als zoodanig leverde
hij o. a. Der Ring des Nostradamus (3e druk 3 dln.
Leipzig 1853); Ein Dolch oder Robespierre and seine
Zeit (3e druk. Praag 1862); Konig Jer4me Napoleon
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and sein Capri (2e druk 3 dln. Leipzig 1861); Onkel
Zebra (7 dln. Leipzig 1842-53); en een aantal an-.
dere. Buitendien eene menigte historische en bibliographische werken, o. a. de Bibliographie biographique
(2e druk 2 din. Brussel 1854) en de Geschichte des
deinischen Ho[s (8 dln. Hamburg 1857-59).
Otto, de heilige, apostel der Pommeren, geb.
omstr. 1069 in het graafschap Bregentz, werd hofkapellaan van Wladislaw-Herman, hertog van Polen,
die hem tot diplomatieke zendingen bezigde, waardoor 0. bekend werd bij keizer Hendrik IV; deze
benoemde hem tot zijn kanselier, en 1102 tot bisschop van Bamberg. Hij deed verscheidene reizen
voor de zaak van het Evangelie, en voerde zoodoende
in Pommeren het Christendom in. Hij stierf 30 Juni
1139 te Bamberg, en werd later gecanoniseerd. Kerkelijke gedenkdag 2 Juli.
Otto, naam van vier keizers van Duitschland
(van het Heilige Roomsche Bp), nl.: 0. I, bijgenaamd de Groote (936-973), geb. 912, zoon van
keizer Hendrik I (den Vogelaar), werd 936 te Aken
als roomsch koning gekroond, versloeg bij verscheidene gelegenheden de Hunnen en de Hongaren,
maakte Bohemen schatplichtig aan Duitschland , beoorloogde Lodewijk d'Ontremer, die Lotharingen
aan bet keizerrijk betwistte, en drong voorwaarts
tot in Champagne. In 946 kwam hij andermaal in
Frankrijk, doch toen als bondgenoot van Lodewijk
tegen Hugo den Groote. In 951 trouwde 0. met
Adelaide, de weduwe van Lotharius, koning der Longobarden, door welk huwelijk hij den voet kreeg in
Italie ; hij noodzaakte Berengarins, 'tinkles van
Ivrea, zich vasal te erkennen van bet keizerrijk. In
961 weder naar Italie geroepen door Johannes XII,
wierp hij te Milaan het gezag van Berengarius omver, werd 961 als koning van Italie gekroond, 962
als keizer, onderwierp gelled Lombardije, liet een
nieuwen pans beuoemen (Leo VIII) in de plants an
Johannes XII, die zich tegen hem verklaard had, en
trek onherroepelijk het koninkrijk Italie aan het
Duitsche rijk. Hij dempte verscheidene opstanden in
zijn rijk, en stierf na een roemrijk leven 7 Mei 973
te Memleben in Thuringen. Hij werd te Maagdenburg
begraven, en had tot opvolger zijnen zoon Otto 11.
— 0. II, bijgenaamd de Roode (973-983), zoon
en opvolger van den vorige, geb. 955, werd 962 als
roomsch koning uitgeroepen, en 973 keizer: zijn
neef Hendrik van Beieren, die hem den troon betwistte, werd door hem verslagen. Hij beoorloogde
Lotharius, koning van Frankrijk, die, het koninkrijk
Lotharingen onder zijnen schepter willende brengen,
zich meester had gemaakt van Metz en van Aken
(978): 0. drong door tot Parijs, en noodzaakte den
franschen monarch, afstand te doen van zijue aanspraken (980). Vervolgens rukte 0. naar Italie, herstelde Benedictus VII op den pauselijken stoel, bemachtigde Napels, Salerno, Taranto (981), ontving
daarna echter de nederlaag, en ontkwam slechts als
door een Godswonder aan de handen der Grieken,
die hem gevangen genomen hadden. Hij stierf te
Rome op 28-j. leeftijd (7 December 983), den naam
met zich in het graf nemende van een wreedaard.
Hij werd opgevotgd door zijnen zoon Otto III. —
O. III (983-1002), geb. 980, was pas 3 jaren
oud teen hij zijn vader Otto II opvolgde (983). Na
een zeer onrustig regentschap, rukte 0. III in 996

de Alpen over, bemachtigde Milaan, zorgde dat pans
Gregorius V verkoren werd, en keerde toen naar
Duitschland terug, om het hoofd te bieden aan de
vijandelijke invallen der Slawen. Nog twee keeren
verscheen 0. III in Italie, was eens op het punt om

Otto_ van Nordheim
door het gepeupel van Rome gegrepen te worden,
en stierf te Palermo in 1002, naar men wil vergeven
door de weduwe van consul Crescentius, die op 0.'s
bevel ter dood was gebracht. Zijn opvolger was Hendrik II. — 0. IV, van Brunswijk (1198 1218),
-

geb. 1174, derde zoon van Hendrik den Leeuw, van
Beieren, en Mathilda, werd na den dood van Hendrik
VI (1197) door de Guelfische partij tot keizer gekozen, terwijl de Gibellijnen als zoodanig gekozen
hadden Filips van Zwaben. Eerst in 1208 bleef 0.
alleen meester van den troon, werd 1209 gekroond
door Innocentius 111, trachtte Apulie te ontweldigen
aan Frederik II, vereenigde zich met Jan zonder
Land om oorlog te voeren tegen Filips-August, en
rukte met een leger van 120,000 man naar Vlaanderen, doch werd 1214 verslagen bij Bouvines. Hij
stierf 19 Mei 1218 op den Hartsburg, en had een
Hohenstanfe tot opvolger, nl. Frederik II.
Otto I (Frederik Lodewijk), koning van Griekenland, geb. 1 Juni 1815, tweede non van koning
Lodewijk I van Beieren, nam 5 Oct. 1832 de kroon
van Griekenland aan, en beklom den troon 6 Febr.
1833, aanvankelijk onder een regentschap, waarna hij
1 Juni 1835 de teugels van het bewind zelf in banden cam. In 't volgende jaar (22 Nov. 1836) trad
hij in den echt met Amalie van Oldenburg, geb. '21
Dec. 1818, welk huwelijk echter kinderloos bleef.
Door de grieksche omwenteling van 23 en 24 Oct.
1862 van den troon gestooten, keerde koning 0.
naar Beieren terug, waar hij 1867 stierf.
Otto, twee graven van Gelre, nl.: 0. I , regeerde
onder aanhoudend oorlogen tegen den bisschop van
Utrecht, enz. van 1182 tot 1206, nam 1188-90
deel aan eenen kruistocht naar Palestina. — 0. II,
kleiuzoon van den vorige, volgde 1230 zijnen vader
Gerard III op, werd voogd over Floris V, kwam
daardoor in oorlog met diens tante Aleid (1263), op
wie hij eene volkomene overwinning bevocht in
Zeeland. In eenen strijd tegen Engelbert, aartbisschop van Keulen, nam 0. dien prelaat gevangen, en
liet hem in den kerker niet zeer vriendelijk behandelen, waarom de pans hem 1268 in den ban deed,
welke banvloek 1270 in at de geldersChe en guliksche steden, zoomede in Keulen, met het gebruikelijke kerkelijk vertoon werd vermeuwd : vreemd genoeg voor die dagen stoorde 0. zich bitter weinig
daaraan, en eerst na des aartsbisschops dood verzoende hij zich met de Kerk. Na eene roemrijke 42jarige regeering stierf hij 10 Jan. 1271.
Otto, drie bisschoppen van Utrecht, nl.: 0. I,
zoon van Otto II, graaf van Gelderland, werd op 18jarigen leeftijd door den aartsbisschop van Keulen
benoemd tot bisschop van Utrecht (1211), en stierf
1215 te Noordhuizen in Overijsel, zonder door den
pans als bisschop erkend te zijn. — 0. II, zoon
van Bernhard, graaf van der Lippe, werd 1215 tot
den Utrechtschen bisschopsstoel verheven,toog 1219
ter kruisvaart naar Syrie, kwam na zijn terugkeer
(1222) in oorlog met den graaf van Gelder; kort
na dien oorlog deed hij, in bondgenootschap met
de graven van Gelder en van Holland, eenen inval in
Drenthe, doch Teed eene volkomene nederlaag, werd
gevangen genomen, gruwelijk mishandeld en ter
dood gebracht (1226). — 0. III, zoon van graaf
Willem I van Holland en broeder van graaf Floris
IV, werd 1235 tot bisschop van Utrecht gekozen,
regeerde met veel wijsheid, bestuurde als voogd
over Willem II ook eenigen tijd de zaken van Holland, en stierf 1249.
Otto van Nordheim, hertog van Beieren,
een saksische prins, werd 1061 tot hertog van Iieie-
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ren verheven door de keizerin-regentes Agnes, moeder van keizer Hendrik IV, smeedde desniettemin
eene samenzwering tegen zijne weldoenster, en
maakte zich meester van het keizerlijk gezag. Toen
Hendrik IV meerderjarig was geworden, ontnam hij
aan 0. zijn hertogdom; doch in 1075 verzoende hij
zich met hem, en benoemde hem tot zijn luitenantgeneraal in Saksen. Then Hendrik afgezet en Rudolf
van Zwaben te Maintz gekroond was, vatte 0. de
wapenen op tegen den nieuwen keizer, maar leed
de nederlaag en sneuvelde in den slag van Volksbeim (1080).
Otto van Wittelsbach, twee personen van
dien naam : 1) hertog van Beieren, trouwste vriend
en dapperste veldheer van keizer Frederik I,ontving
van dezen in 1180 het aan Hendrik den Leeuw afgenomene hertogdom Beieren, en is de stamheer
van de nog tegenwoordig regeerende dynastie in
Beieren. Hij stierf 1185, en lilt zijn hertogdom na
aan zijnen zoon Lodewijk. — 2) paltsgraaf, zoon
van des vorigen broeder, vermoordde 1208 nit persoonlijke wraakzucht keizer Filips den Hohenstaufe
op den Altenburg bij Bamberg, werd vogelvrij verklaard, en op zijne vlucht 1209 aan den Donau gedood door maarschalk von Pappenheim.
Otto van Freising, kronijkschrijver, geb.
5 Dec. 1109, derde zoon van markgraaf Leopold IV
van Oostenrijk en stiefbroeder van den Hohenstaufe
Koenraad III, moest den geestelijken staat omhelzen, en bekwam 1137 het Lisdom Freising. Hij had
in hooge mate invloed op den loop van zaken in
Duitschland, en stierf 22 Sept. 1158 Hij schreef
eene Algemeene Geschiedenis, loopende tot 1153
(gedrukt in Urstisius Germania historic' illustres",
dl. 2) en eene Geschiedenis van keizer Frederik I
(uitgegeven door Muratori in deel 6 dersScriptores").
Otto van Guericke. Zie GUERICKE.
Ottoboni, pans. Zie ALEXANDER VIII.
Ottocar, of
Ottokar I (Przemysl), hertog van Bohemen in
1192, werd afgezet 1193, hersteld 1197, door keizer
Filips van Zwaben verheven tot koning 1198, en als
zoodanig erkend door Otto IV en Innocentius III in
1203. — 0. II, bijgenaamd de Overwinnende, opvolger van Wenceslas III, Iijfde Oostenrijk en Stiermarken bij Bohemen in (1253), maakte veroveringen
in Pruisen (1254), stichtte steden, bevorderde de
mijn-ontginningen, kwam door testamentaire beschikking in het bezit van Karnten en Krain (1270),
protesteerde tegen de verkiezing van Rudolf van
Habsburg, trad in verbond met Hendrik van Beieren
en den koning van Hongarije, werd in den rijksban
gedaan (1275), en zag zich door zijne bondgenooten
verlaten, beroofd van Oostenrijk (1276), genoodzaakt afstand te doen van al zijne hertogdommen.
Reeds spoedig hervatte hij den oorlog (1277), en
sneuvelde in den slag van Laa of van het,Marchfeld
(1278).
Ottoland, kerkdorp in Zuid-Holland, 2 uren
uren gaans benoordw. Gorinchem ; 350 inw.
Ottomanen, dezelfde naam als Osmanen.
Ottomanische Porte (de), of
Ottomanische Rijk (het), zooveel als bet
Osmanische Rijk. Zie TURK1.16.
Ottonen, de Duitsche keizers nit bet huis van
Saksen.
Ottumba, stad in Mexico, 11 a 12 uren gaans
benoordoosten Mexico; 5000 inw.; was eertijds eene
belangrijke stad met ruim 50,000 inw.
Otus, eene reus, zoon van Neptunus bij Iphimedia, de vrouw van Aloetis. Zie ALOIEDEN.

OtWay (Thomas), engelsch dichter, geb.
Maart 1651 te Trotton in Sussex, gest. 14 April
1685, is een der beste Dude tooneeldichters van Engeland, en staat in rang naast Shakespeare ; met dat
al sleet hij zijn leven in armoedige omstandigheden.
Zijne Werken zijn uitgegeven door Thornton (3 dln.
Londen 1812).
Ouche, het oude Uticunz, landschap in OpperNormandie, maakt thans deel uit van de departementen Eure en Orne. Het l‘ndschap 0. bevat de
steden Bernay, l'Aigle, Beaumont-le-Roger, la FertdFresnel, Nonant, en heeft tot hoofdplaats de stad
Evreux. — 0., lat. Oscara, rivier in 't fransche
dept. Cote-d'Or, outlast zich in de Saone bij St.Jea n-de-Losne.
Ouchy, of Ouchi, vlek in het zwits. kanton
Waadt, op den noordoever van het meer van Geneve ;
bet is de haven van Lausanne.
Oudaen (Joachim), geb. 7 Octob. 1628 te
Rijnsburg, waar zijn vader broodhakker was, studeerde to Leiden, werd een der voornaamste schrijvers van zijnen tijd, en stierf 26 April 1692 te Rotterdam, waar hij het beroep van zijn schoonvader
(nl. de steenkooperij) uitoefende. Met den vermaarden Petrus Scriverius was hij bijzonder bevriend.
Men 'weft van hem Tooneelpoezij (Amst. 1712),
Poezij (3 dln. Amst. 1712), Onuitgegevene gedichten
van 0. (Deft 1724, bezorgd door Poot),eeneBerijming
der psalmen (Amst. 1684), die ruim eene eeuw
(1683-1793) bij vele doopsgezinde gemeenten in
gebruik is geweest ; wijders eene Historie der
Rijnsburgers (1672), een geleerd werk over oud heiden penningkunde, getiteld .Roomsche niogendheid
(Rotterd. 1664), een Toetssteen op het Goudsche
Kronijkje (Rotten]. 1654), enz. Hij was een hoog
vereerder van Johan de Witt.
Oudearspel, het noordelijkste dorp van den
Langen dijk in de prov. Noord-Holland, anderhalf
uur gaans noordelijk beoosten Alkmaar; 750 inw.;
znaar door brand geteisterd in Mei 1690.
Ouddorp, of Oudorp, ook Heer-Adriaans-0.
genoemd, dorp op Goeree-en-Overflakkee, prov.
Zuid-Holland; I uur gaans bewesten Goedereede,
heette oudtijds Diepenhorst ; 550 inw.; bestond reeds
in de 7e eeuw ; het werd herhaalde malen geplunderd en in brand gestoken, nl.: 1415 door het krijgsvolk van hertog Jan IV van Braband, 1428 door de
Zevenbergers (nadat die afgeslagen waren door die
van Goedereede), 1490 door het krijgsvolk van jonker Frans van Brederode (op de vlucht gedreven
door de Goereesche vrouweu), 1604 door den antwerpschen admiraal Jan de Boey: ook toen de Franschen het eiland Goeree-en-Overflakkee bezet hadden, had 0. veel to lijden. De geheele oostzijde van
0. werd 1677 door een fellers brand in de asch
gelegd.
Oude, ook Audh, Aoude, Oudh gespeld, vroeger
een koninkrijk in het noorden van Indie, telde op
eene uitgestrektheid van 1122 vierk. mijlen eene
bevolking van circa 3 miilioen zielen (waarvan bijna
de helft Mahomedanen), en had tot hoofdstad Luknow. Oudtijds vormde 0. de kern van het rijk van
Kosala met de hoofdstad Ayodhya (vandaar de naam
0.), werd in het laatst der 12e eeuw ingelijfd bij
bet rijk Delhi, en bled daarmede vereemgd totdat
1756 Zjoedzja-ed-Daulah benoemd werd tot nabob
van 0. Sedert 1760 was het nog slechts in naam
onderhoorig aan den Groot-Mogol, en sedert 1819
geheel en at onafhankelijk ; het geraakte echter meer
en meer in verval, totdat de Engelschen 7 Febr.

739

1856 den laatsten nabob of koning van 0., met name

Onde

Oude•Tonge

Wadzjid-Ali, van den troon wierpen, en 0. bij het
britsch 0. 1. rijk inlijfden. In den grooten opstand
van 1857 was 0. een middelpunt van de kracht der
opstandelingen.
Oude (de) van den Berg. Zie ASSASSIJNEN.
Oude - Berkoop, friesch dorp. Zie het art.

(Jacob van), gest. 1683 als
emeritus-predikant te Nieuw-Lekkerland, is bekend
als verdienstelijk beoefenaar der oude vaderlandsche
historie. Men heeft van hem eene menigte plaatsbeschrijvingen, o. a.: van de stad en meierij van
's-Hertogenbosch (1649); van Hensden (1651); van
Dordrecht (1660); van Zuid-Holland (1654); van
Haarletn (1671); van de A lblasserwaard (waarbij eene
strafpredicatie, gehouden na de doorbraak van 1658,
over bet zedebederf van die dagen : Des avonds in de
herberg ging het veeltje [de viool], daar sprong men en
danste men als wilde en woeste menschen,daar hoorde
men gezangen vanSodom en niet vanSion,vleeschelijk,
niet geestelijk, ter eere van Bacchus en Venus, tot
vermaak van het vleesch, de wereld en den duivel....).
Ouden - Rijn, dorp in de prov. Utrecht, 1 uur
gaans bezuidw. Utrecht, en 1 uur g. benoorden
IJselstein; 260 inw.
Ouder - Amstel, gemeente in Noord-Rolland,
waarvan het dorp Ouderkerk de kern uitmaakt, welk
dorp veelal 0.-A. genoemd wordt ( .'Lie OUDERKERK).
Ouderkerk, naam van verscheidene dorpen,
o. a.: 1) 0. aan den Amstel, in Noord-Holland, circa
2 uren gaans bezuiden Amsterdam ; 400 inw. —
2) 0. op den Mel, in Znid-Holland, derdhalf uur
gaans 0. N. 0. van Rotterdam; met onderhoorigheden 2000 inw.; moet reeds bestaan hebben in het
laatst der 9e eeuw.
Oudersehie, oude naam van 't dorp Overschie.
Oude - Schans, eertijds gen. BellingewolderSchans, dorp in de prov. Groningen, anderhalf uur
gaans oostelijk bezuiden Winschoten; hier werd
1593 door Willem Lodewijk graaf van Nassau (neef
van prins Maurits) eene sterkte aangelegd, die nitmuntentle dieusten deed tegen de Spanjaarden ; in
1672 werd die door de Munsterschen bemachtigd;
18 Febt. 1795 werd 0. door de Engelschen bezet,
dock 10 dagen daarna door hen ontruimd, en door
de Franschen in bezit genomen, die bet fort bezet
hielden tot het volgende jaar, en alstoen vervangen
werden door nederlandsche troepen, die het '1797
insgelijks verlieten ; 1815-1818 is dit fort geslecht.
Oude - Sehild, dorp op het noordhollandsche
eiland Texel, een half nur gaans bezuidoosten den
Burg ; vroeger welvarend door het loodswezen, telde
in 1828 otnstr. 1600 inw.; doch sedert de organisatie van bet loodswezen in 1835 is de grootste helft
der bevolking verhuisd naar Nieuwe-Diep: reeds in
1846 waren de voornaamste huizen gesloopt, en was
de bevolking ingesmolten tot 750 zielen.
Oudeschoot, of Oldeschoot, dorp in Friesland,
1 uur gaans bezuiden Heerenveen, aan den straatweg van Ileerenveen naar Wolvega.
Oude - Sluis, dorp in Noord-Holland, 4 uren
gaans benoorden Alkmaar ; 430 inw.
Oude Stijl. Zie KALENDER.
Oude - Tonge, dorp op het eiland Goeree-enOverflakkee, prov. Zuid-Holland, 5 uren gaans bezuidoosten Brie116, 2 uren g. van Somtnelsdijk ; met
aanhoorigheden '2400 inw.; door storm en watervloed geteisterd 26 Sept. 1477, 5. Nov. 1530, 26
Jan. 1682, alsook in 1825; bij den brand van 2122 Juli 1647 werden te 0. omstreeks 150 huizen en
schuren eene prooi der vlammen. In de 16e eeuw
bad 0. eene Rederijkerskamer, die jaarlijks eenige
zinrijke spelen, bij wijze van tooueelvoorstelling ten
beste gaf: die vertooningen werden verboden, omdat
de Rederijkers een stuk ten tooneele brachten,
waarin een Intoner voor Johannes den Dooper en
een ander voor Jezus Christus speelde,hetgeen [neer
stof tot ergernis dan tot stichting gal.
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Oudega, verscheidene dorpen in Friesland, nl.:
1) in de grietenij Smallingerland, 6 uren gaans benoordoosten Heerenveen, heeft met aanhoorigheden
ruim 2 uren gaans lengte en 1 uur g. breedte, en
omstreeks 800 inw. — 2) in de grietenij Herne!timerOldephaart-en-Noordwolde, 5 uren g. bezuidw.
Sneek ; 400 inw. — 3) in de grietenij Wymbritseradeel, 2 uren g. ten W. Z. W. van Sneek ; 160 inw.
— 4) voormalig dorp in de grietenij Schoterland,
lag een half uur gaans bezuiden Delfstrahuizen, en
komt ook wel voor onder den naam Uitendijke ; het
werd 1515 afgebrand door Floris van Egmond, stadbonder van Friesland, en is nonit weder opgebouwd.
Oude - Haske, of Olde-Ilaske, dorp in Friesland, 1 our gaans benoordw. Heerenveen ; 760 inw.
Oude-Holtpade. Zie _LDEFIOLTPADE.
Oude-Holtwoude. Zie 0 LDEHOLTWOLDE.
Oudehorne, of Oldehorne, dorp in Friesland,
3 uren gaans beoosten Heerenveen ; 300 inw. In 't
begin van den 80-j. oorlog werd bier eene schans
aangelegd, om de Zevenwouden beter tegen de Spanjaarden te kunnen beschernaen ; 24 Jan. 1582 kwam
Verdugo met 6 vendels soldaten van Nieuwpoort
voor die schans, doch werd zoo dapper ontvangen,
dat hij met zwaar verlies moest aftrekken.
Oudekerke, of Ouderkerk, voormalig dorp
op het zeeuwsche eiland Schouwen.
Oudelande, dorp op het zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, derdhalf our gaans bezuidw. Goes;
370 inwoners.
Oudeman, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen, thins prov. Zeeland, heette eigenlijk Waterland
(zic dat art.).
Oude - Mirdum, of Olde-Mirdum, ook wel
genoemd Olde-Mardum, dorp in Friesland, 5 uren
gaans bezuiden Sneek, Dan den rijweg van Slooten
naar Stavoren; 150 inw.
Oudenaarde, lat. Aldenardunt, versterkte stad
in de belgische prov. Oost-Vlaanderen, ruim 7 uren
gaans bezuiden Gent, aan de Schelde ; 8000 inw.;
de Keizerlijken, gekommandeerd door prins Ettoenius en den hertog van Marlborough, versloeoen hier
(it Juli 1708) de Franschen aangevoerd door den
hertog van Vendome. In 1867 (13 Oct.) werd te 0.
een monument onthuld, opgericht ter gedachtenis
van de Belgen, gevallen in den slag bij Tacamburo
(tijdens bet driejaars-keizerrijk Mexico 1864 --67).
Ouden - Baarlebosch, oude naam van bet
vlek Oudenbosch.
Oudenbosch, eertijds Ouden-Baarlebosch, in
de wandeling meestal ',den Bosch" genoemd, vlek in
Noord-Braband, 4 uren gaans bewesten Breda, en
even ver ten 0. N. 0. van Bergen-op-Zoom ; 1600
inw.; sedert 1421 had men te 0. het veer op Dordrecht of de gewone overvaart tusschen Holland en
Braband, dat wegens aanslibbing naar elders verlegd werd anno 1500. Op de heide bezuiden 0. waren 1757 de Staatsche troepen gelegerd ; ze werden
in oogenschouw genomen door prins Willem IV, die
toen te 0. zijn hoofdkwartier hield.
Oudendijk, dorp in Noord-Holland, anderhalf uur gaans bezuidw. Hoorn : 200 inw.
Oudenhoorn, dorp in Zuid-Holland, 2 uren
gaans ten Z. Z. 0. van 13rielle; 260 inw.

Oudenhoven.

Oudewater
Oudewater, lat. Aqua Veteres, plattelandsstad in Zuid-Holland, circa 3 um gaans benoorden
Schoonhoven ; 2100 inw.; werd 1265 tot stad verlimn door Hendrik van Vianden, 38en bisschop
van Utrecht, en was eene welvarende plaats toeu
het 1349 door Jan van Arkel, 57en bisschop van
Utrecht, stormenderhand ingenomen, geplunderd en
in brand gestoken werd. Een nieuwe aanslag der
Sticbtschen op het herbouvvde 0. in 1401 mislukte.
In 1572 (19 Juni) werd 0. aan de zijde van den
prins van Oranje gebracht, waarop 17 Juli 1575 de
belegering door de Spanjaarden begon, die de stad
7 Aug. stormenderhand innamen, nitmoordden en
in brand stakes. In 1580 kwam 0. weder onder het
gezag van Oranje. Onder vele vermaarde personen,
die te 0. geboren zijn, merken wij op Jacobus Arminius, den stichter van het kerkgenootschap der
Remonstranten.
Oude - Wereld, voormalige plaats op 't voormalige eiland Goedereede (Zuid-Holland), was volgens sommigen Ond-Vlaardingen, dat eeuwen geleden door de zee verzwolgen werd, volgens anderen
de koopstad Witlam of Witland, die aan de nitwatering der Maas lag, in 837 door de Noonnannen
verwoest werd, met weder opgebouwd en later door
de zee geheel en at verzwolgen is.
Oude - Wetering, dorp in Zuid-Holland, 3
uren gaans benoordoosten Leiden ; 680 inw.
Oud- Exterhuis, voormalig dorp in 't noordoosten der prov. Groningen, werd 1277 door den
Dollart verzwolgen.
Oudeypoor, of Audehpoer, ook Mewar. Zie
OODEYP0011.
Oud- Heusden, dorp in Noord-Braband, 3
uren gaans bewesten 's-Bosch, en slechts een weiuig
bezuiden de stad Heusden, heeft 230 inw., en hestood in de 7e eeuw; in 698 werd er door Zwitbert eene kerk ingewijd. In de nabijheid van dit
dorp anno 1'200 een bloedige veldslag tusschen
Hendrik, hertog van Lotharingen en Braband, en
Dirk VII, graaf van Holland, welke laatste daai bijgevangen genomen werd. Het kasteel van 0.-H. werd
1589 door de Spanjaarden, die Heusden belegerden,
vernield.
Oudhuizen, dorp in de prov. Utrecht, 2 uren
gaans ten W. Z. W. van Loenen ; 370 inw.
Oudinot (Charles Nicolas), hertog van Reggio,
pair en maarschalk van Frankrijk, geb. 26 April
1767 te Bar-le-Due, trail 1783 in krijgsdienst, was
reeds 1799 divisie-generaal, went door Napoleon I
altijd gebezigd tot beslissende operatien, 1809 verheven tot hertog van Reggio en maarschalk, staafde
vooral in den russischen veldtocht 1812 zijnen roem
van dapperheid, kommandeerde na den slag van
Leipzig bij den terugtocht de achterhoede, en nam
deel aan alle veldslagen tot op Napoleon's val. In
1815 sloot hij zich aan de Bourbons aan, werd pair
en minister van staat, na de tweede restauratie
generaal-majoor der koninkliike garden, 1839 groot,
kanselier van het Legioen van Eer,1842gouverneur
van het Invaliedenhuis, en stierf 13 Sept. 1847. —
0. (Nicolas Charles Victor), hertog van Reggio,
zoon van den vorige, geb. 3 Nov. 1791, woonde seBert 1809 de veldtochten van het keizerrijk bij,
werd na de tweede restauratie marechal-de-camp,
na eenen veldtocht in Algerie luitenant-generaal
1835, bestuurde 1819 de belegering van Rome, doch
viel bij Napoleon 111 in ongenade wegens zijn verzet tegen den staatsgreep van 2 Dec. 1851. Hij stierf
Juli 1863. Men heeft van hem verscheidene krijgskundige en oorlogshistorische werken.
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Oudkerk, ook Oldkerk of Oldekerk, dorp in
Friesland, derdhalf uur gaans benoordoosten Leenwarden; met onde•hoo•ige gehuchten 500 inw.
Oudorp, dorp in Noord-Holland, een kwartier
pans benoordoosten Alkmaar, wordt onder den
naam Aldatorpa reeds vermeld anno 1063, en heeft
met het gehucht Huigendijk 500 inw. In de nabijvan 0. 27 Maart 1297 een gevecht, waarin Jan van
Avesnes, voogd over graaf Jan I van Holland, eene
volkomene overwinning bevocht op de West-Friezen.
In 1573, bij 't beleg van Alkmaar, had don Frederik
de Toledo te 0. zijn hoofdkwartier. Te 0., tusschen
de Monnikenbrug en de herberg de Fink, stood eertijds het klooster der Broeders vanOnze-Lieve-Vrouw,
gesticht 1467, waar koning Christiaan II van Denemarken in 1531 zijn intrek nam.
Oudshoorn, of Oudtshoorn, dorp in ZuidHolland, een kwartier gaans benoorden Alphen, is
eigenlijk geen dorp, maar eene zich tangs den Rijn
uitstrekkende buurt met huizen, boerderijen en buitenplaatsen.
Oudwoude, of Oltwolde, dorp in Friesland,
derdhalf our gaans bezuidoosten Dockum.
Oudwijk, 1) oude naam van 't noord-brab.
dorp Uitwijk. — '2) voortnalig klooster, 5 minuten
gaans benoorden de stad Utrecht, in 1131 gesticht
voor adellijke maagden, die den reget van St.-Benedictus hielden; 't werd 1584 door een hoop Utrechtenaars in brand gestoken, doch de abdis en 18 nog
daarin wonende nonnen werden gered, en in Utrecht
gehnisvest.
Oudijk, dorp in Noord-Holland. Zie ANDIJK.
Oudzjein. Zie.e 0 OJEIN.
Oultremont (Henriette d'). Zie NASSAU (grain van).
Oulst, oude naam van 't dorp 01st in Overijsel.
Ourcq,_ rivier in Frankrijk, ontspringt in bet
bosch van 'His, dept. Aisne, en outlast zich na een
loop van 10 mijlen in de Marne, bij Lizy.
Ourem, stad in Portugal, prov. Estremadura,
vijfdhalf uur gaans beoosten Leiria ; 3400 inw.; gesticht 1148.
Ourique, stad in Portugal, prov. Alemtejo,• II
uren gaans bezuidw. Beja ; 2500 inw.; in de nabijgetegene vlakte van Castro-Verde bevocht Atfons I
(1139) op vijf inoorsche koningen eene schitterende
overwinning, ten gevolge waarvan hij zich, lief uitroepen als koning van Portugal.
Ouro - Preto, brazil. stad. Zie VILLARICA.
Ourthe, of Ourt, rivier in Belgie, ontspringt in
de Ardenuen (Luxemburg), stroomt noordwaarts,
komt in de prov. Luik, en ontlast zich bij de stad
Luik in de Maas, na een loop van 16 mijlen. in de
0. ontlasten zich o. a. de Aisne, de Ambleve en de
Weeze. Onder het fransche keizerrijk heette naar
de 0. bet departement 0., dat Luik tot hoofdplaats.
had, en dat thans het grootste gedeelte der prov.
Luik, en een gedeelte der pruisische Rijnprovincie
vormt.
Ouse, naam van drie rivieren in Engeland, nl.:
1) in 't graalschap York, yak na 10 mijlen loop in
den Humber.-.- 2) de Groote 0. (Great Ouse) ontspringt in 't graafschap Northampton, besproeit de
graafschappen Buckingham, Bedford, Huntingdon,
Cambridge, Norfolk, en valt bij Lynn-Regis in de
Noordzee, na 32 mijlen loop. — 3) de Kleine 0.
(Little Ouse), ook wel Brandon genoemd, ontspringt
in 't graafschap Norfolk, en valt in de Groote 0. na 7
mijlen loop. ---Ook in Amerika is eene rivier 0., nl.:
4) in Neder-Canada ; valt na 23 mijlen loop in het
Erie-meet, bij Sherbrooke.
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Outhoorn

Overtoom

OU.thOOrn (Willem van), geb. 1635 te Larike
op Amboina, waar zijn vader destijds (gelijk later
te Banda) resident was, genoot zijne opvoedmg in
Holland, en keerde 1659 naar Indie terug, bekleedde
achtereenvolgend verschillende ambten, werd 1691
gouverneur-generaal in de plaats van Camphuis,
doch werd 1704 als zoodanig vervangen door zijnen
schoonzoon J. van Hoorn. Te Batavia, waar 0. bleef
wonen, stierf bij 1720.
Outram (sir James), engelsch veldheer, geb.
29 Juni 1803 op Butterley-Hall in bet graafschap
Derby, trad in de Indische armee, onderscheidde
zich bij wenige gelegenheid in de oorlogen' in lndie,
werd. 1854 britsch resident te Luknow, werd in 't
laatst van 1856 bekleed met het opperbevel over de
britsehe krijgsmacht tegen Perzie, versloeg de Perzen 1 j Borasjoon 5 Febr. 1857, bij Koesjab 8 Febr.,
en beinachtigde Mohammerah 26 Maart. Naar Indie
teruggekeerd, waar de opstand in vollen gang was,
rukte hij met Havelock 25 Sept. 1857 Lucknow
binnen, verdedigde die plaats tot op de aankomst
van Campbell (19 Nov.), en bevocht in de daarop
volgende maanden verscheidene overwinningen op
de opstandelingen. Na de onderwerping van Oude
in Maart 1858 tot Burgerlijk Opper-commissaris
voor dat land benoemd, keerde hij 1860 naar Engeland terug, en stierf Maart 1863.
Outrefurens, dorp in het fransche dept.
Loire, aan de Furens, een kwartier gaans benosten
St.-Etienne; 3500 inw.
Ouwerkerk, I) dorp op het zeeuwsche eiland
Duiveland, 5 kwartier gaans bezuidoosten Zierikzee;
550 inw. — 2) zie OUDERKERK.
Ouwersehie, oude naam van het dorp Overschie.
Ovaherero, een hoofdzakelijk van de veeteelt
levend negervolk in 't westelijk' gedeelte van ZuidAfrika, bezuiden de starnverwante Ovampos.
Ovampo, een negervolk in 't westelijk gedeelte van Zuid-Afrika, benoorden de Ovahereros.
Het 0.-yolk behoort tot den grooten zuid-afrikaanschen volkeren- en talen-stam ; hunne boofdplaats
is Ondonga.

rende overwinningen of veroveringen. De eer van
eene 0. werd toegekend voor eene op den vijand
behaalde overwinning van, hoezeer groot, toch geen
beslissend belang, of ook als de overwinning slechts
behaald was op Maven, zeeschuimers, opstandelingen.
De overwinnaar werd naar bet Kapitool geleid met
minder pleclitigheid dan bij den grooten triomf. Bij
de 0. werd slechts een zwart schaap geofferd.
Oven, oude naam van 't noord-brab. dorp
Bruner,.
Overbeek (Friedrich), duitsch schilder, geb.
3 Juli 1789 te Lubeck, genoot zijne opleiding sedert
1806 te Weenen, en vestigde zich 1810 te Rome
metterwoon.
Overbeek (Bonaventura v.), neder1andsch
schilder, geb. te Amsterdam 1660, gest. 1706. Driemaal bezocht hij Italie, hield zich dan meest te
Rome op, en gaf als vrucht daarvau in het Licht het
belangrijke werk Reliquix antiquce urbis Romx (3 dln.
in fol. Amsterdam 1718). — O. (Leendert), geb. te
Haarlem 1752, gest. 1815, schilder en teekenaar,
vooral bekend als beoefenaar van de etskunst.
Overbury (sir Thomas), was lang de vriend
en vertrouweling van Robert Carr, graaf van Somerset, den gunsteling van Jacobus I; maar toen 0. de
plannen van Carr ten aanzien van de gravin van Essex tegenwerkte, lief Carr hem op eerie valsche aanklacht gevangen nemen en in den Tower opsluiten,
waar 0. vervolgens van kant werd gemaakt door
middel van vergif (1613). Zijn dood gaf aanleiding
tot een veel geruchtmakend proces, terwijI Carr er
tevens door in ongenade viel. Door de stukken
Vrouw", .Liefde's remedie", enz. heeft 0. zich als
dichter doen kennen.
Overeest, het dorp Avereest in Overijsel.
Overflakkee, voormalig eiland, behoorende
tot de prov. Zuid-Holland, heette vroeger ZuidVoorne of .Land van Voorne over de Flakkee", en
is sedert 1780, door de 1757 aangevangene afdamming van het daartusschen geloopen hebbende water, vereenigd met 't eiland Goedereede (zie dat art.).
Overkwartier, I) een der vier kwartieren,

Ovando

(Nic.), na Bovadilla gouverneur van
bet eiland St.-Domingo voor Spanje's koningin Izabella (1501-1508). Hij bediende zich van de afschuwelijkste middelen om zijn gezag te hand haven:
door het bloedbad van Xaragua, en andere dergelijke
maatregelen, werd de bevolking van het eilanti uitgeroeid op 60,000 zielen na ; en om de aldus teweeg
gebrachte leegte op St.-Dorningo aan te vollen, en
geen gebrek aan hander te hebben voor het werk in
de mijnen, ontvolkte hij de Lucayo-eilanden. In
Spanje teruggekeerd, sleet hij zijne laatste !evensdagen als een brave der braver), in het genot van at
bet goede der aarde.
Ovar, stad in Portugal, prov. Beira, aan het
strandrueer van Aveiro, 7 urea gaans bezuiden
Oporto ; 10,000 inw.
Ovas, yolk in het binnenland van het eiland
Madagascar, wordt geschat op 1 millioen zielen;
hunne hoofdstad is Tannanariva. Zij hebben eene
olijfkleurige huid, kleine oogen en glad haar; ze zijn
zacht van aard, en tamelijk gevorderd in beschaving.
Barham, een hunner laatste opperhoofden, gest.
1829, had zijn gezag uitgebreid nagenoeg over het
geheele eiland.
Ovatie, of kleine triomf, bij de Romeinen een
plechtstatige optocht, in belangrijkheid volgende op
hetgeen men noemde ode triomf", zijnde dit laatste
een zegepralende intocht binnen Rome, na schitte-

waarin de prov. Utrecht vroeger verdeeld was, bevatte o. a. de steden Rhenen en Wijk-bij-Duurstede.
— 2) het zuidelijkste en kleinste gedeelte van het
voorrnalige hertogdom Gelder.
Overschie, dorp in Zuid-Holland, 1 uur gaans
benoordw. Rotterdam en 3 kwartier g. benoorden
Schiedam ; 2200 inw.; teed veel in de onlusten der
Hoekschen en Kabeljauwschen, vooral in 1489.
Overslagh, dorp in Staats-Vlaanderen, thans
prov. Zeeland, 8 uren gaans bezuiden Goes, tegen
de grens van Beigie ; 340 inw.
Overstieht, zoo noemde men oudtijds menigmaal Overijsel, dat destijds deel uitmaakte van het
bisdom of sticht van Utrecht.
Overstraten (P. G. van), geb. te Bergen-opZoom, werd 1796 gouverneur-generaal van nederl.
0. I. (in Nov. 1800 luitenant-generaal), en stierf
1801 te \Veltevreden.
Overtoom (de), voormalige overslag of overhaal, een dam in den Schinkel, 20 minute)] gaans
bezuidw. Amsterdam, bestond reeds in 't begin der
15e eeuw: pramen en schuiten van weinig diepgang konden er overheen gehaald worrier), dock alle
andere vaartuigen moesten hunne goederen overladen. In Febr. 1573 werd de 0. weggebroken, zoodat
de vaart toen onbelemrnerd was ; dock de 0. werd
naderhand weder gelegd, en gaf 1604 aanleiding tot
geschillen tusschen de stad Haarlem en de steden
Leiden en Amsterdam.

Overweg
Overweg (Adolf), geleerd reiziger, geb. 24
Juli 1822 te Hamburg, legde zich te Bonn en te
Berlijn bijzonder toe op de geologic, en werd 1849
aanbevolen om Richardson te vergezellen naar Afrika.
Eerst met dien geleerde en met Dr. Barth, daarna
met laatstgenoeroden alleen, bereisde 0. CentraalAfrika, doch stierf te Koeka aan het Tsjad-meer 27
Sept. 1852.
Overijsel, provincie van bet koninkrijk der
Nederlanden, 61 a 62 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 240,000 zielen ; hoofdplaats de stad Zwolle. In
vroeger tijden was 0. onderworpen aan de bisschoppen van Utrecht, en heette toen Boven-Sticht of
Over-Sticht, gelijk het andere gedeelte, waarin de
stad Utrecht lag, bet Neder-Sticht genoemd werd :
de heide deelen waren door de Veluwe gescheiden.
Reeds in 1042 werd Vollenhove met ommelanden
en 1046 de stad Deventer met omliggend landschap
door keizer Hendrik III geschonken aan Bernulf,
20en bisschop van Utrecht. In 1086 schonk keizer
Hendrik IV het graafschap Islegouwe (de Uselgoilw,
d. i. gelled Salland) aan Koenraad, den 22en bisschop van Utrecht; later werken daaraan toegevoegd
bet graafschap Goor, de steden Enschede, Diepenheim, enz. Al die landschappen aan de overzijde van
den Ilse' (Overijsel) noemden de utrechtsche bisschoppen sedert dien tijd het Over-Sticht, terwijl
ze aan hun gewest aan de andere zijde van den Usel
den naam gaven van Neder-Sticht. Sommige hisschoppen hielden een tijd lang hunne residentie in
0., en wel te Vollenhove. Dock in 1322 vond Jan
van Diest. (45e bisschop) het bisdom derwijze wider
een schuldenlast gebukt, dat hij het geheele OverSticht verpandde aan Reinald, goal* van Gelder, die
toen dadelijk at de sterke plaatsen in 0. met gel.dersch krijgsvolk bezette; het bleef in de macht der
Gelderschen tot 1346, toen de pandschuld door Jan
van Arkel 47en bisschop) werd afgelost. In 1408
voegde Frederik van Blankenheitn (51e bisschop)
nog eenig grondgebied, dat hij aan de Stellingwervers ontweldigde, aan O. toe; en het hisschoppelijk
gezag over 0. heeft geduurd tot 1527, toen Hendrik
van Beieren (58e bisschop), ziende dat hij 0. niet
langer zou kunnen beveiligen tegen Karel, hertog
van Gelder, aan de staten van 0. aanried het protectoraat in te roepen van keizer Karel V, die dan
ook in Maart 1528 door al de overijselsche steden
als wettige landsvorst erkend werd. Later ging 0.
door erfrecht op den zoon van Karel V, ni. op Filips
H van Spanje over, en 1580 werd 0., bij de Unie
van Utrecht, de zesde in rang onder de Vereenigde
Provincien. In 1795 word 0. een afzonderlijk departement der Bataafsche Republiek; bij de staatsregeling van 1798 ontving het (vereenigd met het landschap Drenthe, het noordwest-gedeelte van Gelderland en het zuidwest-gedeelte van Friesland) den
naam van 'Departement van den Ouden User; doch
in 1801 werd 0. weder een afzonderlijk departement, en bleef dat ook onder bet koninkrijk Holland, totdat dit bij Frankrijk ingelijfd werd, en toen
ontving 0. den naam van ', Department der Monden
van den User. Sedert de oprichting van bet koninkrijk der Nederlanden, is 0. daarvan eene afzonderlijke provincie, grenzende ten N. aan de prov.
Friesland, ten N. O. aan de prov. Drenthe, ten 0. aan
bet Hanoversche en aan de p•uisische Rijnprovincie,
ten Z. en Z. W. aan de prov. Gelderland, ten W.
aan de Zuiderzee.
Overzand, of Overzande, dorp op het zeeuwache eiland Zuid-l3eveland, derdhalf uur gaans be zuidw. Goes; 290 inw.
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Ovidiopol, of Owidiopol, stad in 't rugs. gouvt.
Cherson, op den linkeroever van den Dniester, 5 uren
gaans van den mond dier rivier in de Zwarte Zee;
:700 inw.; versterkte haven.
Ovidius (Publius), met den bijnaam Naso,
romeinsch dicker, geb. 20 Maart anno 43 v. Chr.
te Sulmo in het land der Pelignen, werd naar Rome
gezonden om de rechtsgeleerdheid te studeeren,
doch wijdde zich reeds spoedig aan de dichtkunst.
Tot zijn 50e jaar bleef hij te Rome woonachtig; doch
in bet jaar 9 na Chr. werd 0. eensklaps naar Tomi
aan de Zwarte Zee gebannen, waarschijnlijk louter
omdat hij in 't bezit was gekomen van een staatsgehelm betreffende Agrippa, den natuurlijken erfgenaam van Augustus. in weerwil van zijne herhaalde
verzoekschriften (en zelfs van de laagheden, die hij
daartoe begin;) werd hem noch door Augustus noch
door Tiberius vergund naar Rome terug te keeren ;
en na acht jaren in ballingschap te liebben doorgebracht, shell hij te Tomi (17 na Chr.). Ile voornaamste werken van 0. zijn de Metamorphoses en
de Foal; wijders Ars amandi en .Remedia atnoris;
eiridelijk de Heroides, de Tristia en de Epistolce ex
Panto. De beste editien vat) 0.'s Complete werken
zijn bezorgd door Dan. Heinsius (3 din. Leiden
1652), Nic. Heinsius (3 dln. Amsterdam 1658-61),
Pet. Bturnann (4 din. Amst. 1727), Jahn (dl. 1 en
2, Leipzig 1828-32) en Merkel (3 din. Leipzig
1850-52); de oorspronkelijk tekst met Duitsche
vertaling van Lindeman (dl. 1 - 5, Leipzig 1853
—59).
Oviedo, lat. Ovetum, het oude Locus Asturum,
stad in Spanje, hoofdplaats der provincie 0. (het
voormalige capitanaat der Asturien; zie ASTUR1eN)
nabij de Nora ; ruim
inw.; fraaie gothische
domkerk met de graftomben van 14 koningen, rijke
reliquien-verzameling, en eene 1580 gestichte universiteit. De stad 0. zelve is gesticht door Pelagius.
Oviedo (koninkrijk), aanvankelijk de naam van
bet koninkrijk der Asturien, of koninkrijk Asturienen-Leon. Deze benaming wordt inzonderheid gebruikt your het eerste tijdperk der spaansche monarchie, te beginnen met Froila, den derden opvolger van Pelagius, die de stad 0. tot resideritie koos
(757) tot den tijd van Ordogno 11, die zich te Leon
vestigde (913). Tien koningen volgden op den troon
van 0. elkander op, nl.:
Froila
757 Alfons (hersteld)
791
Aurelio
768 Ramirus I
842
Silo
774 Ordogno I
850
Alfons II, bijgen. de
Alfons Ill, bijgen. de
Kuische
783
Groote
866
Mauregat
783 Garcia I
910-913
Bermudes
788 (Zie overigens LEON).
Oviedo y Valdez (Gonzalvo Ferdinand van),
spaansch reiziger en geschiedschrijver, geb. 1478,
intendant der goudmijnen van Darien (1513 en 14),
intendant van Haiti (1535-45), kenmerkte zijn
bestuur door allerlei afpersingen en geweldenarijen.
Om zich to rechtvaardigen in de oogen van Karel V
deed hij in zijne ollicieele rapporten niets dan de
indiaansche bevolking belasteren. Men heeft van
hem in bet Spaansch eene 'Algemeene en natuurIijke geschiedenis der West-lndien" (Toledo 1535,
in fol.).
Ovilabis, stad in Noricum, aan den Trannus
(thaws Traun). Die stad 0. is het tegenwoo•dige
Lambach of Wets.
Owen (Richard), engelsch natuurkundige, Feb.
1800 te Lancaster, schrijver van vele uitmuntcnde
werken.
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Owen (Robert), vermaard engelsch hervormer,
geb. 1771 te Newtown in 't graafschap Montgomery

Oxford, graafschap in Engeland, tusschen de
graafschappen Northampton ten N. 0., Buckingham

nit behoeftige ouders, ontving slechts eene zeer middelmatige opvoeding, was aanvankelijk koopmansbediende te Londen, te Stamford, te Norwich, daarna
te Manchester compagnon van rijke fabrikanten;
groote uitbreiding gaf hij aan de kolonie New-Lanark
met hare grootsche katoenspinnerijCn (1801). Maar
vooral zijn geschrift New views of Society (Londen
1812) gar groote vermaardheid aan 0.'s naam ; en
tot aan zijnen dood was hij werkzaam ter hervorming van de ma.atschappelgke toestanden, zoo door
ontetbare geschriften als door allerlei stappen en
pogingen, die hem echter niet tot zijn doel mochten
biengen: stelselmatige verbetering van het lot der
ambachtslieden in socialistischen geest. Zijne poging in 1823 om in N.-Amerika, aan den Wabash
(staat Indiana), eene kolonie te stichten in den trant
van New-Lanark mislukte geheel en at ; en van zijn
aanbod aan het mexicaansche gouvernement om
Texas te cotoniseeren, werd geen gebruik gemaakt,
zoodat hij reeds 1827 terugkeerde naar Engeland,
waar hij 17 Nov. 1858 te Newtown stierf.
Oxdorp, oude naam van 't noord-hollandsche
dorp Osdorp.
Oxenstiern, of Oxenstjerna (Axel, graaf),
zweedsch minister, geb. 16 Juni 1583 te MO in
Upland, studeerde in Duitschland, trad onder Karel
IX in zweedsche staatsdienst, en werd bij de troonsbeklimming van Gustaaf-Adolf (1611) kanselier en
hoofd van het ministerie. HO vergezelde den koning
op diens veldtochten tegen de Russen, onderhandelde 1617 den vrede van Stolbowa, bestuurde eenige
operatien van den Poolschen oorlog, en was gouverneur-generaal van Pruisen gedurende de zweedsche occupatie. Toen de koning bij Lutzen gesneu-

ten 0., Berks ten Z. en ten Z. W., Warwick ten W.;
is circa 35 vierk. mijlen groot, bevolkt met 173,000
zielen, besproeid door de Isis en den Cherwell en de
uit de vereeniging dezer 2 rivieren ontstanen Teems,
zoomede door verscheidene kanalen ('t voornaamste is
bet Oxford-kanaal). Hoofdplaats is de stad 0., lat.
Oxonium, II a 12 mijlen bewest. Londen, tusschen de
rivieren Cherwell en Isis, aan verscheidene spoorwegen ; 28,000 inw.; beroemde universiteit, gesticht
1200 of 1249, met de grootsche Bodleyaansche bibliotheek. Oudtijds was 0. koninklijke residentie. Te 0.
werden in 1258 opgesteld de Provisions of Oxford.
Karel I nam de wijk naar 0. tijdens den burgeroorlog.
Oxford (Robert Harley, graaf van), geb. 1661
to Londen, gest. 1724, was lang het hoofd der Torypang in het Lagerhuis, fnuikte de macht van Marlborough (1710), werd minister van koningin Anna,
1713 mede-onderhandelaar tot denVrede vanUtrecht,
trachtte zijn amhtgenoot Bolingbroke den voet to
lichten, werd 1714 plotseling zelfontslagen,1715 onder George I in hechtenis genomen, 2 jaren later als
onschuldig in vrgheid gesteld, en stierf 1724.
Oxonium, en Oxonia, lat. names van Oxford.
OxydraChen, yolk in Indie, aan deze zijde
van den Ganges. Be O. woonden aan de samenvloeiing
van den Hydraotes en den Acesines. Bij het beleg

veld was (1632), nam 0. het opperkommando op
zich, en trad aan het hoofd van den Evangelischen
Bond, waar hij door zijne verstandige maatregelen
twee jaren lang het welslagen verzekerde. Na den
slag van Nordlingen (1634) kwam 0. naar Parijs,
waar hij met Richelieu een verhond tot stand bracht
tegen Oostenrijk ; zoodoende gelukte het hem, den
voorspoed der wapenen weder aan de zijde van Zweden te brengen : na Lien jaren nitlandigheid keerde
hij terug naar Stokholm, out rekenschap le geven
van het door hem gevoerde bewind (zie DERTIGJARIGE
OORLOG). Sedert 1636 was 0. als een der vijf voogden over koningin Christina, in zekeren zin rijksblstuurder of regent van Zweden, en werd verheven
tot graaf. Toen de koningin meerderjarig geworden
was, verloor 0. van lieverlede zijnen invloed; en toen
bet hem niet gelukken mocht haar of te brengen
van haar voornemen om afstand van den Croon to
doen, onttrok hij zich geheel en at aan het openbare
leven, en stierf 28 Aug. 1654. Men heeft een gedeelte van 0.'s briefwisseling in 't Latijn en in 't
Zweedsch, en men houdt hem voor den schrijver
van bet tweede deel der iflistoria belli sueco-germanici'', waarvan het eerste deel geschreven is door
Filips Chemnitz. — 0. (Benedict.), geb. 1623,
gest. 1702, nit dezelfde fainilie, was kanselier van
Zweden onder Karel XI, verzette zich tegen de oorlogzuchlige plannen van Karel XII, en was een ijverig bevorderaar van wetenschap en letterkunde. —
O. (Gabriel Thureson, graaf), achterneef van Axel
geb. 1641, gest.. 1 707, was gezant van Zweden op
het congres to Rijswijk, en zweedsch stadhouder
van het hertogdom Tweebruggen.
Oxenvillare, oude naam van 't luxemb. dorp
Osweiler.

van hunne hoofdstad verloor Alexander bijna het
leven, daar hij zich nagenoeg alleenstaande in die
stad gewaagd had. Het land der O. vormt tegenwoordig de stad Oetsje met haren omtrek in Lahore,
circa 20 mijlen bezuiden Moeltan, nabij de samenvloeiing van Stitled4 en Tsjennab.
Oxyrrhynchium, thans Behnese, stad in
Egypte (in Heptanomis) aan bet Jozefs-kanaal, bewesten den NI ; heette 0. naar den oxyrrhynchus,
een visch met spits toeloopenden bek, die in deze
stad als godheid vereerd word.
Oyac, riv.er. Zie CAYENNE.
I:Oyarzun, het nude (Easo, stad in Spanje,prov.
Guipuscoa, derdhalf uur gaans bezuidoosten SanSebastiano, aan het. riviertje 0., 3500 inw.
Ozanam (Jacques), fransch wiskundige, geb.
1 640 te Bouligneux, sedert 1701 lid der Acaddmie,
gest. te Parijs 3 April 1717. — O. (Antoine Freddric), geschiedschrijver, behoorende tot dezelfde familie als de vorige, geb. 23 April 1813 to Lyon
(waar zijn vader geneesheer was), sedert 1840 prof.
to Parijs, gest. 8 Sept. 1853 te Marseille. Van zijne
Werken (compleet in 8 dln. Parijs 1855) noemen
wij inzonderheid: Dante et la philosophic calholique
au treizieme siecle (Parijs 18,5); Etudes germaniques
(2 dln. Parijs 1847-49); Les poetes franciscains
err Italie . an treizieme siecle (Parijs 1852).
Ozark – gebergte, keten in Noord-Arnerika,
loopt in de staten Arkansas en Missouri, tusschen
den Missouri ten N. en de Roode Rivier ten Z.
Ozem, i) een der zonen van Isai; I Chron. 2:
15. — 2) zoon van Jerahmeel; 1 Chron. 2: 25.
Ozias, zoo worth Matth. 1: 8, 9 genoetnd Azaria, koning van Juda. Zie AZARIA.
Ozieri, stad op het eiland Sardinie, 6 mijlen
bezuidoosten Sassari ; 8000 inw.
Ozni, een der zonen van Gad, werd de stamvader der Oznieten; Num. 26: 16.
Ozolische Locren. Zie LOCRIS.
Ozorkow, fabriekstad in 't russ.-poolsche
gouvernement Warschau, aan de Bzoera ; 8000 inw.
Ozziel, zoon van Kohath, word de stamvader
der Ozzielieten ; Num. 3: 27; 1 Chron. '26: 23.

P
P. als romeinsch getalmerk beduidt 4000.
P. in romeinsche opschriften, mannscripten, enz.
heeft verschtllende beteekenissen, o. a. Paulus,
Publius, Populus, Pontifex, Proconsul.
P. op fransche muntstukken beduidt, dat ze geslagen zijn te Dijon.
P. R. beduidt Populus Romanus, d. i. het Romeinsche yolk.
r
Zie P
..escorp.
. AESENS.
ha
Paasens, fi
Paaslo, dorp in Overijsel, 9 a 10 uren gaans
benoorden Zwolle, 1 our gaans bezuidoosten Oldemarkt ; 380 inw.
Paauw (Huis te). Zie PAUW.
PaCatianUS (T. Claudius Marcius), liet zich
omstr. 249 in het zuiden van Gallic als keizer uitroepen, doch werd reeds kort daarna verslagen door
Decius.
Pacatus Drepanius (Latinos), latijnsch
dichter en redenaar, geb. te Bordeaux of te Agen,
was zeer bevriend met Ausonius. Hij werd in 388
mar Rome afgevaardigd, om Theodosius geluk te
wenschen met diens overwinning op Maximus: de
lofrede, door P. bij die gelegenheicl in den rom. senaat
uitgesproken, is te vinden in de Pana'girici veteres
van Arntzenius (Amst. 1753). Door Theodosius
werd P. benoemd tot proconsul in Africa.
Paccanari (Nicolaas), een Tiroler, gest. 1802,
stichtte in het laatst der 18e eeuw te Spoleto de
Congregatie van het Ileilige Hart, waarmede 1799
door Pius %.I de Congregatie der Paters van het Geloof Jesu vereenigd werden tot een lichaam, dat niets
anders was dan de Orde der Jezuieten onder een
anderen naam. De congregatie der raters van het
Geloof was omstreeks 1794 in Belgid gesticht door
vroegere Jezuieten, en had ook vertakkingen in Oostenrijk. Na de vereeniging (zie boven) werden deze
Paters of Reguliere geestelijken Paccanaristen genoemd ; en toen de orde der Jezuieten 1814 her-.
steld werd keerden zij in (lie orde terug.
Paccanaristen. Zie .PACCANARI.
Pache (Jean Nicolas), eerst leermeester der
kinderen van den hertog van Castries, later aan 't
ministerie van marine geplaatst, went door den invloed der Girondijnen 3 Oct. 1792 fransch minister
van oortog, doch reeds 2 Febr. 1793 door denzelfden invloed als zoodanig afgezet, en veertien dagen
later (15 Febr.) door den invloed der Bergpartij
benoemd tot moire van Parijs. Ms zoodanig een
ijverig terrorist, toonde hij zich vooral gebeten op
de Girondijnen; (loch na den val van Danton verliet
hij de municipaliteit, bleef in de gevangenis tot den
val van Robespierre, zag zich nog betrokken in de
affaire Babeuf, en ging toen stil !even te Thyrn-leMoutiers bij Charleville in de Ardennen, waar hij
op 83-j. leeftijd stierf 18 Nov. 1823.
Pacheco, stad in Spanje, pros. Murcia, 6 urea
gaans benoordw. Carthagena; 5000 inw.
Pacheco (Maria), de vrouw van don Juan de
Padilla. Na de nederlaag van Villalar en de terdoodbrenging van haren man legde zij grooten heldenmoed aan den dag om hem te wreken, en weder-

stond te Toledo bet beleg, door de troepea van Karel V voor die stad opgeslagen 1522. Toen zij geen
ammunitie en geen leeftocht meer had, vond zij
middel om uit de belegerde stad te komen en vermomd naar Portugal te ontvluchten, waar zij in armoede en vergetelheid stierf.
Pachino, bet oude Pachynum, stad op bet
eiland Sicilie, circa 6 uren gaans bezuiden Noto,
in de nabijheid van kaap Passaro (zijnde het oude
Pachynum Promontorium); 2000 inw.
PaCho (Jean Raymond), fransch reiziger, geb.
1794 te Nizza, vestigde zich 1816 metterwoon te
Parijs, bezocht verscheidene mien Egypte, drong
1824 door in Marmarica en Cyrenaica, om de aldaar aanwezige gedenkstukken der oudheid op te
nemen, en ontving bij zijne terugkomst te Parijs
den door bet Geographisch genootschap uitgeloofden
prijs. Kort daarna werd hij door verstandsverbijstering aangetast, en maakte zelf een erode aan zijn
leven (1829). Men heeft van hem Voyage dans la
Marmarique et la C'yrenaique (Parijs 1827-29).
Pachomius, leerling van den heiligen Autonius, gest. 348, stichtte op het eiland Tahenna, in
den Nijl, het eerste klooster, waarin hij sedert 320
de verstrooid levende kluizenaars tot het gemeenschappelijke monnikenleven vereenigde.
Pachymeres (Georgics), byzantijnsch geschiedschrijver, geb. 1212 te Nicea, bekleedde to
Constantinopel verscheidene hooge staatsambten en
kerkelijke waardigheden, en stierf omstr. 1310. Hij
schreef eene Geschiedenis van het Oosterscbe rijk,
loopende van 1258 tot 1308, in 't liclrt gegeven
door Possinus (2 dln. Rome 1666-69). Zijne
Declamationes werden uitgegeven door Boissonnade
(Parijs 1848).
Pachynum promontorium, thans kaap
Passaro, de znifloostpunt van het eiland
Pacific - Ocean, engelsche naam der Stille
Znidzee, die de Franschen Grand-Ocdan, d. i. Groote
Oceaan, noemen.
PaCOrUt3, ook Bakoer genaamd, ondste zoon
van Orontes, koning der Parthen, droeg zeer veel
bij tot het winnen van den slag van Carrtue op Crassus (53 v. Chr.). Anno 40 v. Chr. verbond hij zich
met den uit Rome gebannenen Labienns, en braeht
zoo volkomen de nederlaag toe aan Decidius (stadbonder van Syrie voor Antottins), dat deze, otn niet
in P.'s handen te vallen, zelf een wide aan zijn levon maakte. In het daarop volgende jaar werd de
armee van P. vernietigd door Ventidius.
Pacorus I, bijgenaamd Fyroez, koning der Parthen, was de zoon van Artabanus, en bottom den
troon omstr. het jaar 90 na Chr. Hij leefde in vrede
met keizer Domitiaan, (loch had verscheidene ernstige pogingen tot opstand van zijne eigene onderdanen te beteugelen : niettegenstaande dat bevorderde hij de beoefening van kunsten en wetenschappen ; It ij verfraaide Ctesiphon, dat hij tot zijne hoofdstad verhief. Hij stierf in 107, den troop nalatende
aan zijnen zoon Chosroes. —
PaCOr118, de naam van nog verscheidene andere parthische, medische en armenische vorsten,
die echter niets belangrijks verricht hebben.
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Pacta Conventa

Pacta Conventa, de voorwaarden, die
bij elke nienwe verkiezing door den rijksdag van
Polen opgesteld, en aan den koning ter onderteekening aangeboden werden. Daar die voorwaarden lelkens bezwarender werden gemaakt, werd de koninklijke macht zeer daardoor aan banden gelegd.
Pacte de famille. Zie FAMILIE.
Pactolus, thans Sart of Bagoelet genaamd,
riviertje in Lydie, kwam uit het Tmolus-gebergte,
stroomde langs Sardes, en ontlastte zich in den
Hermus. De P. voerde in zijn slib veel goud mede; volgens de Fabel bezat de P. deze eigenschap, sedert
Midas daarin een bad had genomen om bevrijd te
worden van de hem verleende gunst, dat alles wat
bij aanraakte in goud veranderde.
Pacuvius (Marcus), romeinsch treurspeldichter, geb. te Brindisi, omstr. 230 v. Chr., gest. te Tarent= omstr. 154 v. Chr., stond op het toppunt van
zijnen bloei tijdens den tweeden Punischen oorlog.
De nog aanwezige fragmenten van zijne treurspelen
zijn liet best uitgegeven door Ribbeck in .1letiquia3
poetarum Latinorurn tragicorum" (Berlijn 185'2).
Pacuvius Calavius, senator van Capua,
bewerkte • dat zijne geboortestad zich ten gunste
van Hannibal verklaarde na den slag van Cannm
(216 v. Chr.), en outving den carthaagschen veldheer in zijn link. Perolla, de zoon van P., die tot
de partij der Romeinen behoorde, beraamde het plan
om Hannibal te verrnoorden ten huize van zijnen
vader; dock hij liet zich van dat misdadige voornemen afbrengen door eene schoone toespraak van
P., te vinden in hoofdst. 2, Bock 23, van Titus Li vius.
Pacy, lat. Paciacum, vlek in 't fransche dept.
Eure, 5 uren gaans beoosten Evreux; 1600 inw.;
was eertijds versterkt,
Pada, godheid der oude Friezen. Zie BADUHENNA.
Padamo, rivier in Venezuela, ontspringt niet
ver van de bronnen van den Orenoko, en outlast zich
in die rivier na eenen loop van omstr. 30 rnijlen.
Padang, stad ter znidwestkust van het nederl.
0. 1. eiland Sumatra, in de 17e eeuw gesticht door
de Hollanders, is de hoofdplaats van het residentschap Padangsche Bovenlanden. Tweemaal was P. in
banden der Engelschen, nl. van 1781 tot 1784 en
van 1794 tot 1814.
ie .)ADANG
Padangsche Bovenlanden (z,z.e
I
en MENANGKABO), eene nederl. residentie op Sumatra.
De P. zip, door eerie keten steile en boschrijke hergen van de Padangsche Benedenlanden gescheiden ;
tot 1833 was de eenige gemeenschap tusschen de
boven- en benedenlanden van Padang, de weg over
den berg Ambatjang ; die weg is echter, sedert er
(1833) een weg langs de rivier And aangelegd is,
geheel in onbruik geraakt.
Padas, dorp op Java, resid. Soerakarta ; de
muitelingen werden 24 Fehr. 1828 uit P. verdreven
door de nederl. troepen.
Paddan, nadat Jacob van P. was vertrokken
verloor hij Rachel; Gen. 48: 7.
Paddan — Aram, geboorteplaats van Rebekka;
Gen. 25 : 20 ; 28: 2, 5, 6, 7: 31: 18; 33: 18; 35:
9, 26 ; 46: 15.
Paddington, vroeger dorp in het engelsche
graafschap Middlesex, vormt thans het westgedeelte
der stad Louden.
Paderborn, lat. Paderburnum, stad in Rijnpruisen, 9 mijlen bezuiden Minden, aan de Pader,
die in de stad zelve vijf bronnen heeft, welke des
winters kokend heel en des zomers koud zijn ; 12,500
inw.; in de nabijheid de bergengte van Teutberg,
waar Varus zijn einde vond. De stad P. bestond reeds

Padilla
Ii& den tijd van Karel den Groote, die er herbaalde
malen zijne residentie hield, en er verscheidene rijksdagen hield, o. a. dien van 777 ; er werden vele Saksen gedoopt. Indertijd was P. eene Hanzestad ;
bet heeft de privilegien genoten van vrije rijksstad,
en had vroeger eene universiteit, die 1819 opgeheven is. Lang is P. de hoofdstad geweest van het bisdom P. (Zie bet volgende art.).
Paderborn (het Bisdom), was een der onafhankelijke staten, the tot het Heilige Roomscbe Rift
behoorden ; het lag in den Westfaalschen kreis, Ws.
schen Hessen, de abdij van Corvey, het prinsdom
Kalenberg, het graafschap der Lippe, enz. Het bisdom P., gesticht door Karel den Groote, had eene
uitgestrektheid van 44 vierk. mijlen, waarin, behalve
de hoofdstad Paderborn, nog 23 steden, o. a.: Saltzkotten, Buren, Lichtenau, Brake!, Lippspring, enz.
Het werd geseculariseerd 1801, bij bet koninkrijk
Westfalen ingelijfd 1806, dock kwam wetter aan
Pruisen in 1813.
Padilla, naam van verscheidene plaatsen, o. a.:
1) P. de Abajo, vlek in Spanje, op den linkeroever
der Pisnerga, 11 uren gaans benoordw. Burgos; 700
inw.; geboorteplaats van dot% Maria de Padilla. —

2) Sant-Antonio-de-P., dorp in Mexico, 8 uren gaans
bewesten Nieuw-Santander. He ex-keizer lturbide
werd hier gevangen genomen en doodgeschoten 1824.
Padilla (Maria de), bijzit van Peter den Wreedaard, koning van Castilie, maakte van Karen invloed op het hart van dien vorst gebruik om zijne
verdenkingen en zijnen toorn aan te blazen, en was
grootendeels oorzaak van de schandelijke behandeling, die Blanche van Bourbon te verdure!' had. De
koning had bij dolia P. verscheidene kinderen, zij
stierf te Sevilla 1361, en werd begraven met at het
praalvertoon der begrafenisplechtigheid van eene
koningin. Kort daarna verklaarde Peter, dat Maria
de P. zijne gemalin was geweest,• en Naar stoffelijk
overschot werd bijgezet in 't koninklijke graf.
Padilla (don Juan de), een der hoofden van
de Castilisehe ligue tegen Karel V, werd bij bet nitbreken van den opstand der Castilische steden
(Comtnunidades) door de Santa-Junta bekleed met
't opperbevel over het Leger der Corninuneros, en bemachtigde Tordesillas en Valladolid. Meester van
den persoon van Johanna de Krankzinnige, vaardigde bij in harem naam de decreten der Communeros uit, en noodzaakte zoodoende Karel V tot het
does van concession; !rumr juist van die concession
werd bet eerste uitvloeisel, dat de geestelijkheid
zich aan de ligue onttrok, en dat zijne soldaten in
menigte hun vaandel verlieten. Als kommandantgeneraal aangesteld ter vervanging van don Giron,
wilt hij zich door geen ander middel uit den geldnood te helper', clan door de kathedraal van Toledo
van een gedeelte barer schatten te berooven. In den
slag van Villalar (23 April 1521) werd hij totaal
verslagen en gevangen genomen, en den volgenden
dag door beulshanden ter dood gebracht. Zijne
vrouw, Maria de Pacheco, hield zich nog eenigen
tijd in Toledo staande; doch de kracht der opstandelingen was gebroken, en van dien tijd of begint
het absolutismus van Karel V en der koningen van
Spanje. Naar P. werden de Comtnuneros genoemd

Zonen van Padilla.

Padilla, naam van twee spaansche dichters,
nl.: 1) sneer bekend onder den naam van el Cartujano,
geb. 1468 te Sevilla, gest. 1518, verdient melding
als een der vroegste navolgers in Spanje van Dante. —
2) Pedro de P., gest. 1599, beroemd als volksdichter
en improvisator.

Padinum
Padinum, stad in het oude Italic, aan den
Padus ; thatis Bondeno.
Padizja, Padischah, d. i. koning of vorst, een
titel, dien zich de sultan van Turkije en de vorst
van Perzie geven.
Padjadjarang. Zie P ADZJADZJARANG.
Padon (die van), wederkeerenden uit Babel;
Ezra 2: 44, Neh. 7 : 47.
Padoue, fransche naamsvorm voor Padua.
Padova, de italiaansche naam van Padua.
Padries, eene mahomedaansche secte op het
eiland Sumatra ; ze kenmerkten zich door dweepzieke bekeeringswoede, en kwamen tot eene ongelukkige vermaardheid door den opstand, dien zij
bewerkten tegen het nederlandsch gezag (1833).
Padua, ital. Padova, het oude Patavium, stad
aan den Bacchiglione, 8 uren gaans van Venetie,
staat door kanalen in gemeenschap met de Etsch
en met de lagunen, heeft 54,000 inw. en eene in
1222 (volgens anderen in 1260) gestichte univeriiteit, en is de hooftlplaats der (thans italiaansche)
provincie P. (40 vierk. mijlen met 308,000 bewoners). De stad P. wordt gezegd gesticht te zijn door
Anteiocr, na den ondergang van Troje. Eerst behoorde
P. tot den Etruskischen noorderbond, vervolgens
maakte het deel uit van Venetie. Het was eene
bloeiende stad van de Romeinen. De inwoners van
P. stonden over het algemeen bekend voor dom ;
maar van hunne zeden werd gesproken met lof ;
bet Latijn, dat ze spraken, was niet van bet zuiverste,
zoo, dat zelfs Titus Livius beschuldigd werd van
patavinileit. Eerst werd P. verwoest door Alarik,
daarna ook door Attila. In de middeleeuwen bereikte het vveder een hoogen trap van bloei, tram deel
aan den Lombardischen bond tegen Frederik Barbarossa, werd feitelijk eene onalhankelijke republiek,
doch reeds spoedig verscheurd door inwendige partijschappen. De familien Macarulli en Carrare betwistten er elkander bet hoogste gezag. Jacobus
Carrare werd in 1318 als Ileer van P. uitgeroepen,
en zijne afstammelingen regeerden over P. tot 1405,
op een klein tusschen-tijdvak van 9jaren na (1328 —
'1337), toen P. bij het grondgebied der familie DellaScala iiigelijfd was. In 1405 maakte Venetie zich
van P. meester en deed de laatste Heeren van P.
(Frans II en Frans III) ter dood brengen. Met geheel het Venetiaansche kwam P. onder bet gezag
van Oostenrijk 1797; in 1805 werd P. de hoofdplaats van bet fransche departement der Brenta ;
sedert 1815 weder aan Oostenrijk behoorende, werd
bet met geheel bet Venetiaansche 1866 door Oostenrijk's keizer aan den keizer van Frankrijk afgestaan, die het vervolgens ten geschenke gaf aan bet
nieuwe koninkrijk italic. Te P. zijn o. a. geboren
Titus Livius, Asconius Pedianus, Mantegna, Albertus de Paduaan, Paulus de Paduaan, J. B. Belzoni
enz. In 1807 schonk Napoleon I den titel van
Hertog van P. aan generaal Arrighi.
Paducah, stad in den noord-amerik. staat
Kentucky, aan den Ohio, nabij de uitwatering dier
rivier in den Tennessee ; 7000 inw.
Padula, stad in de napolit. prov. Calabria Citeriore, 12 mijlen bezuidoost. Salerno; 10,000 inw.
Padus, lat. naam der rivier de Po.
Padzjadzjarang, voormalig koninkrijk op
Java (het district Bogor — thans Buitenzorg — behoorde daartoe); gesticht in het begin der 12e eeuvr,
werd dit rijk omstr. 1479 door Hassan Oedjen veroverd en de hoofdstad P. geheel verwoest ; de ganscbe
bevolking werd gedwongen den Islam te omhelzen.
Padzjadzjera,zelftle naam arcs Padzjadzjarang.

Paez
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EAN.
Paean. Zie PEAK.
Paelen, twee dorpen in 't grooth. Luxemburg:
1) Nieder-P., zesdhalf uur gaans bezuidw. Diekirch,
en Ober-P., zevend hal f uur g. benoordw. Luxemburg.
Pwmani. Zie P HEMANNEN.
Pwones. Zie PEON1e.
Paer(Fernando),vermaard pianist en opera-componist, geb. 1 Juni 1771 te Parma,1798 kapelmeester aan bet tooneel te Weenen, 1801-6 te Dresden, vergezelde toen Napoleon naar Posen en Warschau, werd vervolgens directeur der Italiaansche
opera te Parijs, onder Karel X directeur-generaal der
kapel en inspecteur aan 't Conservatoire, en stied te
Parijs 3 Mei 1839. De voornaamste zijner vele operaas
zijn : Camilla, Sargino, it Norio vivo, Griselda, enz.
Paerai, een van David's helden; II Sam. 23 : 35.
Paesana, stad in Sardinie, prov. Cunen,aan de
Po, 5 uren g. ten W. N. W. van Saluzzo; 6800 inw.
Paese - greco, landschap in de napolit. prov.
Calabria ulteriore la, bevat de omstreken van Bova;
de bevolking spreekt een eigen dialect.
Paesens, visschersdorp in Friesland, vierdhalf
uur gaans benoordoosten Dockum ; 700 inw.; het
beet P. naar de voormalige rivier de P., die voorheen de Donger heette, waarnaar de Dongeradeelen
genoemd zijn.
Paesiello, componist. Zie P AISIELLO.
Paestum, grieksch Posidonia, thans Pesti, stad
in Groot-Griekenland, op de trust van Lucanie, was
zees bloeiend van de 7e tot de 5e eeuw v. Chr.,
doch geraakte toen in verval, en werd eindelijk eene
romeinsche kolonie. Het klirnaat was er overheerlijk ; vooral de rozen van P. zijn beroernd. De ruinen
van P. zijn nog tegenwoordig prachtig.
Peetus, d. i. loensch, deze bijnaam is door verscheidene romeinsche familien gedragen, inzonderheid door de familien Papirius, Cecina. —
P. (Cecina), echtgenoot der vermaarde Arria,
had de hand in de samenzwering van Scribonius
tegen Claudius, en werd ter dood veroordeeld ; zijne
vrouw maakte gelijktijdig met hem een einde aan
haar Leven. — P. (Thraseas), romeinsch senator,
beroernd wegens zijne dengd en zijnen tuned, doorliep eerst de hooge militaire graden. Schoonzoon
der vermaarde Arria, stoicijn en republikein, was
irij een der weinige vertegenwoordrgers van de oppositie, die in den senaat eene stem van afkeuring
over Nero durfden uitbrengen: hij verliet den Senaat, um niet de verdediging van den op Agrippina
volbrachten moord te hooren bepleiten door Seneca.
Op nietsbeduidende voorwendsels in staat van beschuldio ing gesteld en ter dood veroordeeld, opende
hij zich 'de aderen anno 66 na Chr. Zijne vrouw wilde
hem niet overleven, en volgde 't voorbeeld van hare
moeder. Domitiaan liet Arulenus ter dood brengen,
omdat die eene lofrede op •Thraseas P. had geschreSextus). Zie /ELMS.
ven. — P. Catus
Paez (Berernond en Ferdinand), zonen van den
graaf van Trastamara (P. de Lima), waren beiden
(de een na den anderen) de minnaars der gravin van
Portugal, Theresia, weduwe van Hendrik van Burgundie. Deze vorstin gaf aan eerstgenoemden (Beremond P.) de hand harerdochter Urraca, en schonk
aan den tweeden (Ferdinand P.) hare eigene hand
met den titel van graaf van Portugal (ornstr. 1124).
Vier jaren later werd Alfons Henriquez, de zoon
van Theresia, meerderjarig ; bij versloeg de troepen
zijner moeder te San-Mamedo, zette haar gevangen, en zond Ferdinand P. in ballingschap, na hem
onder cede de belofte te hebben laten doen, dat hij
nimmer weder een voet in Portugal zou zetten.
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Pahu

Paez

Paez (Jose Antonio), geb. 1790 te .Araure in
de prov. Varinas, stelde zich 1810 bij de onafhankelijk-verklaring van Caracas aan het hoofd van eene
bende ruiterij, ontving 1816 den rang van brigadegeneraal, en besliste 1821 de overwinning bij Carabobo op de Spanjaarden, waardoor de onallankelijkheid der nieuwe (nu den naam van Columbia
aannempnde) republiek een voldongen feit werd.
Toen Venezuela zich van Columbia afgescheiden had
(1830) werd P. president van Venezuela, welke waardigheid hij na attoop van het vierjarige presidentstijdvak nederlegde, doch waarmede hij van 1839 tot
1842 andermaal bekleed was. Ten gevolge van opstanden in de republiek, werd P. 24 Mei 1849 gebannen ; hij nam de wijk naar de Vereenigde Staten, van
waar hij in Dec. 1858 naar Venezuela teruggeroepen
werd ; 1860-61 was hij gezant van Venezuela
te Washington.
Pagie, versterkte koopstad in Megaris, aan de
oostzijde van kaap Olmiae 120 stadien benoordwesten Megara, waarmede P. wedijverde in aanzien
en belangtt kheid.
Pagan (Blaise Francois, graaf van), fransch
ingenieur en sterrenkundige, geb. 3 Maart 1604 te
Avignon, gest. 1665 te Parijs, onderscheidde zich
in de oorlogen in Italie, Picardie, Vlaanderen. Hij
,

was de leermeester van Vauban, en schreef, behalve
een aantal mathem., astron. en geogr. werken, een
Traite des fortifications (Parijs 1645 in fol.).

Paganalien, bij de oude Romeinen landelijke
feesten ter eere van Ceres.
Paganini (Nicolo), beroemd violist, geb. 18
Fehr'. 1784 te Genua, waar zijn vader muziekmeester
was, werd reeds 1805 aangesteld te Lucca als eerste
violist en dirigent van het orkest der zuster van
Napoleon, Elisa Bacciochi, in welke betrekking hij
werkzaam bleef tot 1813. Na dien tijd begon hij te
reizen, bezocht de voornaamste steden van Europa,
erlangde eene wereldvermaardheid, die aan het overdrevene grensde, en stierf te Nizza 27 Mei 1840.
Pagasa, of Pagasw, thans Volo, stadje in Thessalie, aan den zeeboezem genaamd Pagasetische Golf,
thans Golf van Vol°, was de haven van Pher&. Te P.
werd bet schip der Argonauten gebouwd, dat daarom
menigtnaal Pagascea ralis genoemd wordt.

Pagasea. Zie PAGASA.
Pagasianen, ..etters. Zie JETHN0PHRONEN.
Pagerie (Josephine Tascher de la). Zie het art.
JOSEPHINE.

Pages (P. Marie Francois, vicomte de), geb. te
Toulouse 1748, gest. 1793, bezocht Louisiana (1767
—71), vergezelde Kerguelen, dienie in den oorlog
in Amerika, en werd op St.-Domingo vermoord bij
gelegenheid van eenen Neger-opstand. Men heeft
van hem : Voyage aulour du monde et very les deux
poles par terre et par mer en 1767-76 (2 din. Paijs 1782). — F. (Fr. Xavier), geb. te Aurillac 1745,
gest. 1802, is schrijver van Tableaux historiques
de la revolution francaise (3 dIn. in fol. Parijs 1791—
.1800);
Histoire secrete de la revolution francaise
(6 dln. 1796-1801); Nouveau voyage aulour du
monde (3 dln. 1797) ; Vie et avenlures de J. L. de
Fiesque (4 din. 1802).
Paget, engelsche familie. Zie ANGLESEY.
Pagham —Mjoe (P.-Mimi, P.-Mew), stad in
transgangetisch Indio, in het Birmanischerijk, waarvan bet eerti,jds de hoofdstad was, ligt op den linkeroever van den Irawaddy, 20 mijlen bezuidw.
Ara en 22 mijlen beznidw. A marapoera ; was voorbeen eene voorname stad, doch ligt thans grootendeels in ruinen.

Pagi (Antoine), Cordelier, geb. 1624 te Rogues
in Provence (dept. Gard), gest. 1690, is schrijver
van de Critica historico-chronologica in Annales ecclesiasticce card. Baronii (4 dln. 1689-1705),
waarin hij jaar voor jaar de onjuistheden bestrijdt,
die zich, volgens hem, in het groote werk van
Baronius bevinden ; hij schreef ook eene Dissertatio
hypalica, sea de consulibus ccesareis (Lyon 1682).
—P.
(Francois), neef van den vorige, insgelijks Cordelier, geb. I 654, gest. 1721, werkte mede aan de Kritiek op Baronius, gaf daarvan de 3 laatste deelen in
bet licht, en schreef ook eene beknopte Geschiedenis
der pausen, getiteld : Breviarium historico chronologico-criticum (4 dln. 1717-1747); welk werk voltooid nerd door zijnen neef P. (Antoine), almede
tot de orde der Cordeliers behoorende.
P. (Francois), geb. 1690, gest. 1740, schrijver van eene
Histoire de la revolution des Pays-Bas (2 dln. Parijs 1727) en van eene Histoire de Cyrus-le-Jenne
et de la retraite des Dix-mille (1736).
Pagiel, overste van den stain Azer ; Num. 1:
13; '2: 27; 7: 72, 77; 10: 26.
Pago, dalmatisch eiland in de Adriatische Zee
(Quarnero-archipel), is 5 vierk. mijlen groot, bevolkt met 4600 zielen, en heeft tot hoofdplaats
de stad P. met 3000 inw., haven en belangrijke
salinen.
Pagratieden, of Bagratieden, de koninklijke
dynastie, die over Armenie geregeerd heeft van 885
—

tot 1079.

Pahang, koninkrijk teroostkust van het schiereiland Mala-kka, grenst ten Z. aan Dzjohore (Djohore),
ten W. aan Salengore, ten N. aan Tringatto. Het
wordt besproeid door de rivier P., is omstr. 700
vierk. mijlen groot, bevolkt met 20,000 zielen, en

heeft tot hoofdstad P., aan de rivier P., 5 urea
gaans van hare uitwatering.

Pahath — Moab (die van), wederkeerenden
nit Babel; Ezra 2: 6; 8: 4; 10: 30; Neh. 3: 11;
7: 11; 10: 14.
Pahi, of Pahu, stad in Edom ; I Citron. i : 50;
Gen. 36: 39.

Pahlen (von der), eene uit Duitschland herkomstige familie, die groote bezittingen heeft in
de Russische Oostzee-provincien, en 1679 in den
russischen baronnenstand opgenomen werd ; tot
dit geslacht beh ► oren, o. a.: P.(Peter von der), russ.
generaal, geb. 1747, door keizer Paul 1 tot graaf
verheven 1799, tot militair-gouverneur van Petersbura benoemd 1801, stelde zich desniettemin aan
'
hethoofd
der samenzwering, welke keizer Paul van
bet leven beroofde 24 Maart 1801. In 1804 nam P.
zijn ontslag uit de dienst, en ging stit !even op zijne
landgoederen, waar hij 13 Fehr. 1826 stierf.
—P.
(graaf Peter von der), noon van den vorige, geb.
1775, onderscheidde zich in bijna at de oorlogen
van Rusland, werd 1847 benoernd tot de hooge
waardigheid van inspecteur-generaal der_pgansche
kavallerie; werd ook lid van den rijksraad.—P.(graaf
Frederik von der), brooder van den vorige, gest.
Jan. 1863, betrad de II iplomatieke loopbaan, en sloot
o. a. met graaf Orloff den vrede van Adrianopel.
—P.
(Karel Magnus, baron von der). geb. 1778 nit
eene zijlinie van bet geslacht P., 1843 generaal der
kavallerie, 1845 ook lid van den rijksraad, gest. 1
Judi 1863.
Pahiunpore, versterkte stad met 30,000
inw. in Guzerat, is de hoofdstad van het rijk P. in
Centraal-Indio, welk rijk een vasalstaat is van GrootBritann ie.
Pahu.

PAH1.

Paimboeut
Paimboeul, stad in 't fransche dept. der Beneden-Loire, nabij de uitwatering van de Loire, 12
uren gaans bewesten Nantes, waarvan het de zeehaven is ; 4500 inw.
Paimpol, stad in 't fransche dept. Cotes-duNord, aan het Kanaal, 10 uren gaans benoordwesten
St.-Brieuc; 2200 inw.
Paimpont, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine, 2 uren gaans benoordw. PleIan ; 3700 inw.
Paindrecht, oude naam van Pendrecht.
Paine (Thomas), engelsch publicist (meest onder den gefingerden naam Achille Duchalet), geb.
te Thetford in 't graafschap Norfolk 29 Jan. 1737,
gest. 8 Juli 1809, eerst corsettenmaker, toen ambtenaar bij de accijnsen, daarna schoolmeester te Louden, ging naar Amerika, schreef daar in de dagbladen ten voordeele van de onafhankelijkheid der kolonien (met zijn Common sense [1776] maakte hij
een voorbeeldeloozen opgang) werd secretaris bij 't
departement van buitenlandsche zaken, kwam naar
Frankrijk om eene leening te sluiten, en werd bij
zijne terugkomst in de Vereenigde Staten overladen
met eerbewijzen. Daarop teruggekeerd naar Engeland, verdedigde hij in zijn beroemde bock The rights
of man (de rechten van den mensch), dat 1791 te
Londen het Licht zag, de ideeen der Fransche omwenteling, doch werd deswege in staat van beschuldiging gesteld, weshalve hij de wijk nam naar
Frankrijk. In Parijs aangekomen, werd hij 1792 tot
lid der Conventie gekozen als vertegenwoordiger
van het dept. Pas-de-Calais. Door niet voor den
dood van Lodewijk XVI, naar slechts voor diens
verbanning te stemmen, haalde P. zich de vijandschap op den lials van Robespierre, die hem van
de naamlijst der Conventie-leden deed schrappen
en hem in hechtenis liet nemen ; intusschen nam
P. weder sitting in de Vergadering van 1794 ; doch
hij zag langzamerhand zijnen invloed verminderen,
en keerde 1802 naar Noord-Amerika terug.
Paisiello (Giovanni), componist, geb. 9 Mei
1741 te Taranto, eerst kapelmeester te Petersburg,
waar hij 9 jaren bleef, toen te Napels, werd door
Napoleon I benoemd tot directeur der keizerlijke
kapel te Parijs (1801), en 1804 directeur van bet
Conservatoire te Napels, waar hij 5 Juni 1816 stierf.
Behalve veel kerkmuziek, heeft P. over de 100 operaas gecomponeerd.
Paisley, voorname fabriekstad in Schotland,
graafschap Renfrew, aan de rivier Whitecart, 3 uren
gaans bezuidw. Glasgow; 32,000 inw. (in 1753
slechts 4300 inw.) en haven. Ter plaatse waar de
Romeinen een station hadden, was P. aanvankelijk
eene 11 60 gestichte priorij der orde Cluny, en werd
1588 herschapen in eene heerlijkheid. Eerst in de
tweede helft der 18e eeuw (zie boven) begon P. eene
fabriekstad te worden.
Paixhans (Henri Joseph), fransch generaal
der artillerie bij de marine, geb. 22 Jan. 1783 te
Metz, heeft verscheidene werken geschreven over
bet zeewezen en het scheepsgeschut, doch heeft zich
vooral vermaardheid verschaft door het invoeren
van zijne bomkanonnen (Canons a to Paixhans),
zijnde stukken geschut van bet zwaarste kaliber, die
verschrikkelijke verwoestingen aanrichtten op de
zijwanden der schepen. Hij stierf 20 Aug. 1854.
Pajol (Claude Pierre), fransch generaal, geb.
1772 te Besancon, was student toen hij 1789 in
dienst tract bij de armee, maakte snelle vorderingen,
was adjudant eerst van Kleber, daarna van Massena,
onderscheidde zich 1805 als brigade-generaal bij
Ulm, maakte de veldtochten in Pruisen, Spanje en
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Rusland nude, verdedigde 1813 alsdivisie-generaal
de voorsteden van Dresden, en werd bij Leipzig
zwaar gckwetst. In de Honderd Dagen werd hij pair
van Frankrijk, en chef der eerste kavallerie-divisie.
Na den slag van Waterloo leefde P. als vergeten
burger, totdat hij zich 29 Juli 1830 aan het boofd
van den opstand plaatste ; hij werd tweede kommandant van Parijs, verdreef 5 Aug. Karel X uit Rambouillet, en werd vervolgens chef der eerste militaire
divisie. Ook bekwam hij 1833 zijnen zetel terug in
de kamer der pairs, dock werd 1842 ter dispositie
gesteld, en stierf 1844 te Parijs. Hij was de schoonzoon van maarschalk Oudinot.
Pakeongan, dorp op Java, resid. Baglen, aan
de Karang-Anjer ; 29 Maart 1828 werden de muitelingen van hier verdreven door de Nederlanders,
die er reeds 6 April door eene sterke overmacht
werden aangetast, doch dies aanval dapper afsloegen.
Palacios, d. i. Paleis, naam van verscheidene
plaatsen in Spanje : de voornaamste is Palacios-deCampos, 2 uren gaans benoordoosten Medina-deRio-Seco. Bij dit P. bevochten de Franschen onder
maarschalk Bessieres eene overwinning op de Spanjaanlen in 1808.
Palacky (Frans), boheemsch geschiedschrijver, geb. 1789 te Hodslawitz in Moravie, 1829 door
de stenden van Bohemen benoemd tot historiograaf;
zijn voornaamste werk is eene .Geschiedenis`van
Bohemen" (in 't Czechisch en Duitsch, dl. 1 - 4,
Praag 1836-60). — P. (Johannes), soon van den
vorige, professor te Praag, is bekend door uitmuntende geographische werken in de boheemsche taal.
Paladin, Paladijn, dezen imam geeft men in de
oude ridderromans aan ieder voornaam personage
in 't gevolg van Karel de Groote ; en in ruimeren
zin worden ook de dolende ridders P. genoemd.
A
en PALEMON.
Paltemon. Zie .-THAMAS
Palteocastro, naam van verscheidene plaatsen in het tegenwoordige Griekenland, a. a. een
vlek op het eiland Negropont, ter plaatse van het
oude Eretria. Zie ook POLICASTRO.
Palteochori, 1) grieksch dorp in Laconic, 2
uren gaans beoosten Misitra, aan den Iri (Eurotas).
ter plaatse van het oude Sparta. — 2) dorp in Roemelie ; zie APOLLONIA.
Palteopolis, d. i. de Oude stad, stad in Campanie, aan de trust, nabij de plants waar Neapolis
gesticht werd, was van griekschen oorsprong. In
328 v. Chr. begon P. tegen de Romeinen eenen oorlog, die het voorspel was van den Tweeden Samnitischen oorlog ; in 326 v. Chr. werd P. ingenomen,
en kon sedert het juk niet meer afschudden.
Palafox (Juan de), spaansch prelaat,geb.1600
in het koninkrijk Aragonie, gest. 1659, werd eerst
bisscbop van Angelopolis in Amerika, vervolgens
van Osma. In zijn eerste Lisdom deed hij al het IDO•
gelijke, om bet lot der arme Indianen te verzachten,
hetgeen hem in hoogloopende geschillen bracht met
de Jezuieten, zoodat hij genoodzaakt werd naar
Spanje terug te keeren. Men heeft van hem in 't
Spaansch) eene 'Geschiedenis van het beleg van
Fuenterabia in 1628" (Madrid 1629) en eene .Geschiedenis-der verovering van China door de Tartaren", van welk werk eene fraOsche vertaling in 't
licht kwam to,Parijs (1678). -- P. (don Jose de),
hertog van Saragossa, geb. 1780, uit adellijke aragoneesche oudent, deed slot) sedert 1808 als heftig
tegenstander van Napoleon kennen, nadat hij (zoodra hij zag dat Ferdinand VII niets anders was dan
een gevangen man) middel had weten te vioden om .
uitFrankjeosp.HibrachtAzgonC
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in opstand, werddoor het yolk uitgeroepen als gouverneur van Saragossa, en bracht die stad (in zijne
piogingen bijgestaan door zijnen broeder Francisco)
in eenen duchtigen staat van tegenweer: na een beleg van 61 dagen i dwong hij de Franschen het beleg op te *ken (14 Aug. 1808); doch het duurde
niet lang of de Franschen keerden terug, en ditmaal
had Saraciossa een beleg te doorstaan, nog mourddadiger Ian bet eerste: ditmaal werd iedere straat,
ieder huis het tooneel van eene weergaloos dappere
verdediging. Toen alle middelen van verdediging
uitgeput waren, en de belegerden vreeselijk geteisterd werden door epidemic, zag P. zich eindelijk
genoodzaakt te capituleeren ; dit tweede beleg had
twee maanden geduurd (van 20 Dec. 1808 tot 20
Fehr. 1809), en P. had achtereenvolgend testrijden
gehad tegen de generaals Lefebvre-Desnouettes,
Moncey, Monier en Lannes. Ms krijgsgevangene
naar Frankrijk overgebracht, kwam P. eerst in 1815
naar Spanje terug, en werd door Ferdinand VII benoemd tot kapitein-generaal van Aragoaie; sedert
1823 leefde hij als generaal te Madrid, waar hij zich
voor de jonge koningin en het Estatuto real verklaarde. In 1836 verheven tot hertog van Saragossa,
werd hij 1837 lid van de commissie der Grandee
en kapitein-generaal der garden, welke laatste waardigheid hij 1841 nederlegde. H ij stied te Parijs1847.
Palagonia, stad op het eiland Sicilie, 8 uren
gaans bezuidw. Catania ; 4200 inw.
Palais (le), twee plaatsen in Frankrijk, nl.:
1) havenstad in 't dept. Morbihan, ter noordkust
van het eiland Belle-Isle-en-met; 4000 inw.; door
de Engelschen bemachtigd 1762. — 2) vlek in 't
dept. der Beneden-Loire, 5 uren gaans bezuidoosten
Nantes; geboorteplaats van Abailard.
Palaiseau, lat. Palatiolum, marktvlek in 't
fransche dept. Seine-Oise, 4 a 5 uren gaans bezuidwesten Parijs en vierdhalf our g. bezuidoosten Versailles, aan de Yvette; 1800 inw.
Palal, was werkzaam bij den weder-opbouw
van Jeruzalem; Neh. 3 : 25.
Palaman, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
landschap Mataram ; overwinning der nederl. troepen op de muitelingen 6 Aug. 1829.
Palamedes, noon van Nauplius, koning van
Eubea, was de uitvinder van de maten en gewic ► ten,
van het schaakspel, en van verscheidene krijgsmanoeuvres, terwijl hij het Cadmische alphabet vermeerderde met vier letters. Hij verijdelde de kunstgreep van Ulysses, die zich krankzinnig !field om
niet mede te gaan naar het beleg van Troje. Ulysses
wreekte zich later hierover, doordien hij eene valsche aanklacht deed alsof P. in heimelijke verstandbonding stond met de Trojanen ; op die aanklacht
veroordeeld, werd P. doodgesteenigd.
Palancia, rivier in het spaansche koninkrijk
Valencia, besproeit bet heerlijke dal van Segorbe,
en ontlast zich beneden Murviedro in de Middellandsche Zee.
Palanka, naam van verscheidene plaatsen
1) dorp in 't gebied der Oostenrijksche Militaire
Grenzen, aan de uitwatering van de Nera in den Donau; 1200 inw. -- 2) dorp in 'tzelfde gebied, aan
de Dalmatische grenzen, met ruinen der oude vesting Zwonigrad. — 3) Oud-P. met 4000 inw. en
4) Duitsch P. met 3400 inw., zijn twee marktvlekken in het hongaarsche comitaat Bacs, aan den
Donau ; in de nabijheid ligt 5) Nieuw-P., een dorp
met 200 inw.
Palaos, archipel van den Grooten Oceaan. Zie
PELEW.

Palearius
Palaprat (Jean), heer van Bigot, fransch bltjspeldichter, geb. 1650 te Toulouse, gest. 14 Oct.
1721 te Parijs. Zie BRUEYS.
Palatia. Zie P ALATSJA.
Palatinaat. Zie PALTS.
Palatinus. Zie PALATIJN CO PALTSCRAAF.
Pal a tsin
p
jaus mons. Zie P ALATIJNSCHE BERG.
bet oude Mileto, stad in aziat. Turkije, in Anatolie, aan den Boejoek-Meander, vierdhalf
uur gaans van de uitwatering diet . rivier. Vele ruinen.
Palatijn, was eertijds in Hongarije de eerste
minister en vertegenwoordiger des konings,generaal
over bet leger, hoogste rechterlijke waardigheidbekleeder, regent of rijksbestuurder bij afwezigheid
of minderjarigheid des konings, en de tusschenpersoon tusschen 's lands staten en den monarch.
Er was slechts een P. voor geheel Hongarije. Daar
echter de comitaten ook palatinaten (paltsgraafschappen) genoeind werden, gaf men den naam van
P. ook wel aan de paltsgraven, en alsdan werd de
eigenlijke P., ter onderscheiding, Groot-Palatijn of
Opper-Palatijn genoernd.
Palatijnsche berg, lat. Mons Palatinus,
na den Capitolijnschen berg de beroemdste der zeven heuvelen van Rome, verheft zich 160 vt. boven
den spiegel der zee. Op den P. werd door Romulus
dat gedeelte der stad aangelegd, dat het oudste gedeelte van Rome is. Van Augustus of tot AlexanderSeverus was de P. de woonplaats der romeinsche
keizers, uit welken hoofde Palatium in de middeleeuwen eene keizerlijke of vorstelijke hofplaats beteekende, uit welke benatning bet woord palts ontstaan is.
Palawan, of Paragua, een langwerpig eiland
benoorden Borneo, is 429 vierk. mijlen groot, en
sterk bevolkt. Het noordelijk gedeelte van P., met
de versterkte havenplaats Tatai, behoort aan de
Spa njaa rd en.
Palazzo, 1) vlek in de napolit. prov. Basilicata,
7 ureu gaans tea 0. Z. 0. van Melfi ; 5000 inw. —
2) Palazzo-Adriano, vlek op bet eiland Sicilie, 5
uren gaans ten Z. Z. 0. van Corleone; 5500 inw.
Palazzolo, of Palazzuolo, 1) stad op het eiland
Sicilie, ruim 5 uren gaans benoordw. Noto; 5500
inw.; nabij P. overblijfselen van bet wide Acrw. —
2) dorp in 't voortnalig oostenrijksch Italie, aan den
Oglio, '2 uren g. benoordw. Chiari; 3200 inw.
Pale, in de middeleeuwen en tot 1600 de naam,
die gegeven werd aan dat gedeelte van lerland, dat
onderworpen was door de Engelschen : bet was ongeveer het oostelijkste derde-gedeelte van het eiland.
Tot den tijd van Hendrik VII was P. in het bezit
van groote engelsche grondeigenaars, die bijna onafhankelijk waren van het gezag der kroon.
Palearius (Antonius), eigenlijk Antonio della
Paglia, geb. te Veroli in de nabijheid van Rome
omstr. 1500, woonde eerst te Rome, toen te Perugia,
en sedert 1532 te Siena, waar hij begun over te
hellen tot de leerstellingen van het Protestantismus,
leeraarde sedert 1545 te Lucca en sedert 1555 te
Milaan, en werd daar 1567 door de Inquisitie in staat
van beschuldiging ciesteld ; te Rome ter dood veroorb
deeld, werd hij aldaar
3 Juli 1570 levend verbrand.
Behalve gedichten en verscheidene andere theol. werken, schreef hij Del beneficio di Giesu Cristo crocifisso
(Venetie 1542, en dikwijls herdrukt); dit boek, dat
in vele talen overgezet,doch alseen uiterst gevaarlijk
boek overal door de lnquisitie vernietigd werd, trok
in onze eeuw weder de algemeene aandacht, toen
bet opnieuw gedrukt en door Fischendorf in het
Duitsch vertaald uitgegeven werd (Leipzig 1855).

Paleghaut
__.e P ALICAT.
tse..
h 0. T Zie
Paleghaut, stad in bri
Palembang, stad met 25,000 inw. op het
nederl. O. I. eiland Sumatra, aan de rivier P. of
Moessi, is de hoofdplaats van het nederlandsche residentschap P., dat 2558 vierk. mijlen groot en
met 468,000 zielen bevolkt is. Dit residentschap
vormde voorheen een sinds fang aan de Hollanders
onderhoorig koninkrijk P., dat 1812 hemachtigd
werd door de Engelschen, die er sultan MahmoedBadar-oe-Din van den troon stieten. Nadat Sumatra
aan de Nederlanden teruggegeven was, kwam
Mahmoed-Radar 1820 in opstand, (loch hield zich
slechts zeer kort staande. In 1821 werd hij overwonnen, waarop zijn rijk gegeven werd aan zijnen
zoon, die het oppergezag van den koning der Nederlanden erkentle.
Palemboang, of Balemboang, voormalig koninkrijk op Java; zie BALAMBOEANG.
Palemon, Palwmon, d. i. de Worstelaar, een
zeegod, werd vereerd als besehermgod der zeevarenden, dezelfde als Melicertes. De Romeinen vereenzelvigden P. met hunnen Portuninus, den god der
zeehavens. Zie overigens ATEIAMAS.
Palemon (Q. Remnius), latijnsch taalgeleerde,
geb. te Vicenza, was tie zoon van een slaaf. Hij
Ieeraarde te Rome onder Tiberius en Claudius. Men
heeft van hem eene uittnuntende verhandeling de
Ponderibus en Mensiiris (gedrukt te Leiden 1587).
Palencia, stad in Spanje, op den linkeroever
van den Carrion, 29 mijlen benoordw. Madrid, geboorteplaats van den beeldhouwer Villalpando, heeft
circa 13,000 maw.. en is de hoofdplaats der prov. P.
(circa 147 vierk. mijlen met 186,000 bewoners).
Palenque, of San Domingo de Palenque, stad
in den mexicaanscheu stoat Chiapas, nahij de grens
van Yucatan, aan de rivier Micol; in de nabijheid
de ruinen van eene voormalige stad, die ten on•
rechte insgelijks P. genoemd placht te worden,doch
die in de oudheid Culhuacan of Iluehuetlapatlan
geheeten heeft. Die ruinen, de prachtigste, welke in
de gansche nieuwe wereld te vinden zijn, werden
eerst in 1787 ontdekt door Antonio del Rio en Jose
Alonzo de Calderon. Sedert dien tijd heeft het
spaansche gouvernement herhaaldelijk wetenschappelijke nasporingen in die ruinen laten doen; en ze
zijn ook door verscheidene reizigers beschreven,
o. a. door Waldeck en Stephens.
Palentzerdal, Palenzerthai, of Polentzerdal.
Zie BLEGNO.
Paleocastro. Zie P ALIEOCASTRO.
Pale0ChOri. Zie PAL
Paleologen, de laatste dynastic van het Byzantijnsche rijk. Zie PALEOLOCUS.
Paleologus, beroemd byzantijnsch geslacht,
dat in 1260 met den persoon van Michael VIII op
den troon van Constantinopel kwam, en zich tot aan
den ondergang van het Griekscbe rijk (1453) op
dien troon staande hield, nu eens afwisselend, dan
eens gelijktijdig net het geslacht Cantacuzenus. In
dat tijdvak van 193 jaren, heeft bet geslacht P. acht
keizers opgeleverd, nl.: Michael VIII, Andronicus III,
Andronicus IV, Johannes V, Manuel 11, Johannes
VII, Johannes VIII, Constantinus XII of Dracoses.
Nog twee Paleologen regeerden te Patras en te Argos; door Mahorued II werden ze nit het bewind
gestooten,van I458 tot 1461. Theodorns P., de tweede
zoon van keizer Andronicus II, gehuwd met de erfgename van het graafschap Montferrat, stichtte in
1305 eene nieuwe dynastic van Montferrat, welke
eerst in 1533 uitstierf met Johannes Georgics P. II
(zie MONTFERRAT).
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Paleopolis. Zie P AL/EOPOLIS.
Palephatus, Palwphatus, grieksch schrijver,
moet (volgens Snidas) geleefd hebben omstr. 472
v. Cbr. onder Artaxerxes Mnemon, en geboortig geweest zip uit Paros of uit Priene. iben heeft van
hem eene verzameling van grieksche mythen, getiteld be incredibilibus (d. i. Over ongeloofelijke dingen), met latijnsche vertalirig uitgegeven door Tollius (Amsterdam 1649) en opgenomen in Westermann's .Mythographi Gra'ci" (Brunswijk 1843).
Palermo, het Panormus der ouden, stad op
het eiland Sicilid, waarvan het de hoofdstad is, ligt
op de noordkust van het eiland, aan een kleinen
zeehoezeen, heeft eene goede haven, eene in 1394
gestiebte universiteit, en 186,000 inw.; op den berg
Pellegrino, in de nabijheid van P., ligt de kerk en
het klooster der heilige Rosalia, de beschertnheilige
der stad, wier feestdag (2 Juli) jaarlijks met groote
plechtigheid gevierd wordt, en eene ontelbare menigte menschen naar P. doet strootnen. flet oude
Panormus (zie dat art.) was eene phenicische kolonie ; het tnaakte deel uit van de carthaan sche bezittingen op Sicilie, en werd 254 v. Chr.bennachtigd
'
door de Rumeinen, die het in eene romeinsche koIonic Iterschiepen. In 251 versloeg L. Cecilius Metellus de Carthagers onder de muren van P.; door
Belisarius werd bet aan de Gothien ontweldigd in
534 ; de Arabieren veroverden bet in 831, en verhieven het tot hoofdstad van Sicilid, het werd hun
in 1072 ontweldigd door Robert Guiscard. Te P.
werd in 1281 het sein gegeven tot de beruchte
Siciliaansche Vesper. Van 1806 tot 1815 was P. de
residentie van Ferdinand IV. In 1848 was P. een
oogent,lik onafhankelijk.
Pales, eene oud-italische godin, wier feesten
(de Palilien) gevierd werden 21 April. Zij was de
beschermgodin der veehoederij, en schijnt aanvankelijk de voornaawste godheid der Romeinen geweest te zijn.
Palestina, Palwstina, zoo noemden de Romeinen bet land, gelegen tusschen Syrie en Arable
(min Phenicic): het is Judea, in de ruimste beteekenis van dien naam. Door de Romeinen werd P. ingedeeld in 4 landschappen, nl.: Galilea, Samaria, Judea
en Perea. Vergroot met verscheidene aangretizende
landstreken, werd P. in de 4e eeuw ingedeeld in
drie deelen, nl.: Palestina 1a, aan de beide oevers
van den Jordaan, met Seythopolis tot hoofdstad;
Palestina 2a, het noordelijkste der drie deelen, langs
de. Middellandsche Zee, met Cesarea tot hoofdstad ;
en Palestina 3a, of Gezond Palestina, gevormd uit
arabische landschappen, bezuiden het eigenlijk-e P.
en benoorden Steenachtig Arable; de hoofdstad van
P. 3a was Petra. — Palestina is ongeveer het oude
land Canaan, en de uaam P. is waarscl4nlijk eene
verbastering van den naam der Philistijnen, die het
westerdeel van dit land bewoonden. De geschiedenis
van P. is ineengeweven met die der Joden tot op
het tijdstip van hunne verstrooiing, anno 135 na
Chr. (zie 'LODEN). Na den dood van Christus bet
voorwerp geworden van hooge godsdienstige vereering, werd P. aanhoudend bezocht door ontelbare
bedevaartgangers. Reeds in de 7e eeuw maakten de
Museimannen zich van P. meester; de arabische kalifen bielden Lang de heilige plaatsen in eere; doch
toen in de 11 e eeuw de Turken meester van P. waren geworden, werden de heilige plaatsen geprofaneerd, en stonden de bedevaartgangers aan allerlei
geweldenarijen bloot. Dit gaf aanleiding tot de
Kruistochten, door welke P. voor eenigen tijd in de
macht der Christenen kwam : na het veroverd te
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hebben herschiep men P. in een koninkrijk Jeruzalem, dat echter slechts 88 jaren ,stand hield (1099
-1187). Saladijn, soedan van Egypte, maakte zich
van het geheele land meester, dat tot in de 16e
eeuw onder egyptisch gezag bleef; toen werd bet
aan het Turksche rijk getrokken, waartoe het nog
tegenwoordig behoort, vormende P. titans een gedeelte van het pachalik Saida. In den Bijbel wordt
de naam P. genoemd Exod. 15:14; Ps. 60: 10;
83: 8; 108: 10; Jezaia 14: 29, 31 ; Joel 3: 4.
Palestrina, I) het oude Preneste (PrEeneste),
stad in den Kerkelijken Staat, 5 mijlen van Rome
en ruim 3 uren pans benoordoosten Frascati; 4700
inw.; aardbeving 1824. — 2) stad op een eilandje
der lagunen van Venetie, anderhalve mij1 bezuiden
Venetie ; 6000 inw.
.
Palestrina (Giovanni Pietro Aloisio, of Pierluigi da), italiaansch componist, bijgenaamd de
'Vorst der muziek", geb. 1529 te Palestrina (het
oude Preneste; vandaar zijn bijnaam il,Prenestino),
werd door den verheven sttl van zijne compositien
de vournaamste hervormer van de kerkmuziek. Hij
stierf 2 Febr. 1594.
Palestro, dorp in het pietnonteesche landschap
Lomellina, 1 uur gaans van Vercelli, aan den spoorweg; 2350 inw.; 31 Mei 1859 overwinning der
Franschen en Piemonteezeti op de Oostenrtkers.
Palet. Zie BETH P ELET.
Palgrave (sir Francis), engelsch geschiedschrijver en oudheidkenner, geb. 1788 te Londen ;
van zijne werken verdienen inzonderheid melding :
History of England; the anglo-saxon period (Louden
1832); Rise and Progress of the English commonwealth
(2 dln. Londen 1832); History of Normandy and
England (dl. 1 en 2, Londen 1851-57).
Pall, of Bali, de heilige taal der zuidelijke
Boeddhisten in Ceylon, Birma en Siam, is oorspronkelijk een indisch volksdialect, dat echter, nadat
het Boeddhismus in Indie onderd•ukt was, nog bleef
voortbestaan als kerkelijke en schrtftaal, en in
Europa bewerkt is door Burnouf, Spiegel en Fausboll. Eene inheemscheSpraakkunst met Woordenboek
werd door Clough bewerkt voor Engelschen (2 dln.
Colombo 1824).
Paliacate, of Palicate. Zie P ALICAT.
Paliano, versterkte stad in Italie, 3 uren gaans
benoordw. Anagni ; 4000 inw.
Palibothra, groote stad in het oude Indie,
hoofdstad van bet rijk van Sandrocottus, lag in het
land der P•asiers, nabij de samenvloeiing van den
Erannoboas met den Ganges. Door Rennel zijn de
mitten van P. gevonden te Patelpoeter nabij Patna.
Ten onrechte wordt P. door d'Anville meer westelijk
geplaatst, in de nabijheid van Allahabad, aan de samenvloeiing van den Ganges en den Jomanes
(Dzjumnah).
Palicat, of Palegbaut, stad in het britsch 0. I.
presidentschap Madras, aan den Ponany, 9 uren gaans
benoo•den Madras; behoorde aan de Hollanders van
1609 tot 1795 ; toen genomen door de Engelschen,
1815 door hen teruggegeven aan de Nederlande•s,
dock 1823 door deze aan Engeland afgestaan.
Palici, de benaming van tweelingbroeders, zonen van Jupiter en eene nimf. Op Sicilie werden
de P. als goden vereerd ; zij hadden daar een beroemden tempel, in welks nabijheid twee zwavelhoudende warme bronnen, op welke de eenen afgelegd
werden. Degene, die eenen valschen eed zwoer, viel
in het water en verd•onk.
Palilibn, feesten ter eere van godin Pales. Zie
PALES.

Palladium
PalinurO (kaap),Iat. Palinurumpromontorium,
kaap van het voormalige koninkrijk Napels (Principato Citeriore), 10 tntlen bezuidoosten Salerno, is
volgens Virgilius zoo genoemd naar Palinurus, den
stuurman van het schip van Eneas, op diens vaart
naar ltalie. Slapende over boord gevallen, redde Palinurus zijn !even door naar land te zwemmen; dock
nauwlijks had ht in Lueanie voet aan wal genet of
hij werd door de Lucaniers vermoord nabij deze
kaap, die sedert naar hem genoemd is.
Palinurus. Zie PALINURO.
Paliques, fransche naamsvorra voor Palici.
Palice (la). Zie LA PALISSE.
Palissot de 11lontenoy (Charles), fransch
dichter en letterkundige, geb. 3 Jan.1730 te Nancy,
gest. 15 Juni 1814 als directeur der bibliotheek
Mazarin te Parijs, haalde zich door zijn satirieke
stuk Le Cercle de vijandschap der Encyclopedisten
op den hats, en werd in een stortvloed van smaadschriften aangevallen, die hij beantwoordde in zijn
blijspel Les philosophes (1769) en in het satirieke
heldendicht La Dunciade (2 dln. Parijs 1764). Eene
complete editie van zijne werken (6 d In. Parts 1809).
Palissy (Bernard de), geb. omstr. 1510 te
Capelle-Biron in 't fransche dept. Lot-Garonne,
aanvankelijk pOttenbakker, onderscheidde zich als
leemvormer en glasschilder. Als Protestant werd hij
op zijnen ouden dag in de Bastille gekerkerd, en
stierf daar 1589. De ornamenten en arabesken van
P. zijn het schoonste, dat men in den Renaissancestip aanwijzen kan ; en zijne beeldjes van teem worden tegenwoordig met fabelachtige prijzen betaald.
Palitzsch (Johan Georg), een door zijne astronom. kunde beroemd geworden hoer, geb.11 Juni
1723 te Prohlitz bij Dresden, gest. 22 Febr. 1788, ontdekte 1758 't eerst de komeet van Halley, en werd
1782 te gelijk met Goodrick de veranderlijkheid gewaar van de ster Algal in
ste•renbeeld Perseus.
Palizzi, eene siciliaansche familie, die in de 14e
eeuw de ziel was van eene partij, welke lang koning
Petrus II regeerde en misbruik maakte van het gezag. Te gelijk met de Chiaramonti nit Sicilie gebannen, werden de P. in 1348 onder koning Lodewijk
uit de ballingschap teruggeroepen, ten gevolge van
de kuiperijen der koningin moeder Elizabeth van
Karnten : daaruit ontstond een langdurige burgeroorlog, waarin de P. eindelijk het onde•spit moesten
delven, en die eerst eindigde na den vrede van 1372
tusschen Frederik II en Johanna I (van Napels).
Palkstraat, de zeeengte, waardoor het eiland
Ceylon van de kust van Indie gescheiden, en de golf
van Bengalen met die van Manaar verbonden wordt;
let P. naar den ontdekker (Palk, een Hollander).
Palladio (Andrea), beroemd bouwmeester,
geb. 30 Nov. 1518 te Vicenza, gest. 19 Aug. 1580
te Venetie. Belangrijk is ook het door hem geschrevenewerk over de Architectuur (beste editie: 4 dln.,
Vicenza 1776-83).
Palladium, standbeeld van Pallas (Minerva),
dat nit den hemel was komen vallen, en dat te Troje
bewaard werd ; bet strekte om die stad onneembaar
te maken. Ulysses en Diomedes wisten bij nacht in
Ilion door te dringen, en roofden het P. weg nit het
beiligdom der godin: eerst toen kon Troje veroverd
worden. Volgens de romeinsche overlevering werd
door de twee grieksche helden een valsch P. weggeroofd, terwt1 bet echte P. door Eneas naar Italie
gebracht werd ; zoo kwam het naar Rome, waar
men het op eene geheime plaats bewaarde, die alleen
aan den hoogepriester en aan de opperste der Vestaalsche maagden bekend was. Zie DARDANUS.
.
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Palladius (Rutilius Taurus .iEmilianus), romeinsch schrijver uit de 4e eeuw na Chr., zoon van
Exsuperantius, prefect van Gallie, schreef De re rustica
(uitgeg. door Schneider in de 'Scriptores rei rustics;", dl. 3, Leipzig 1795). — P., bisschop van
Hellenopolis in Bithynie, geb. omstr. 368 in Galatia,
ging als kluizenaar in Egypte zijn leven slijten,
en stierf omstr. 430 na Chr.; hij was bevriend met
den heiligen Johannes Chrysostomus. Men heeft
van hem eene Geschiedenis der Kluizenaars in de
Historia Lausiaca, dus getiteld omdat bet werk door
hem opgedragen werd aan den prefect Lausus.
P., een beroemd geneesheer te Antiochie, in de 7e
eeuw na Chr.; heeft eenige geschriften nagelaten.
Pallamcottah, stad in 't britsch 0. I. presidentschap Madras, district Tinnevelly ; 16,000
inw.. fort ; is een station van britsche troepen.
Pallant, aanzienlijk nederlandsch geslacht,
waarvan wij noemen : P. (Floris I van), graaf van
Culenborg, geb. 1537, tot de Hervormde Kerk overgegaan 1564, gest. 1598, was een der trouwste aanhangers van Leycester, hetgeen hem veel verdrietelijkheden berokkende, die hem ook ruimschoots ten
deel vielen door de lichtzinnigheid en verkwisting
van zijne tweede vrouw (Philippa Sidonia van Manderscheit-Blankenheim-Gerolstein), bij wie hij
eenen zoon had : P. (Floris II van), geb. 1577,
gest. 1639, die zeer bevriend was met Oldenbarneveld. In 1618 werd P., met een gevolg van 80 personen, in ambassade naar Denemarken gezonden, om
de geschillen te beslechten, die de deensche koning
met de Hanze-steden had.
Pallanteum, 1) stad in Arcadia, nabij Mantinea, gesticht door Pallas, een der zonen van Lycaon;
was de geboorteplaats van Evander. — 2) stad in
gesticht door Evander op den oever van den
Tiber, ontvirig den naam P., hetzij naar Pallanteum
in Arcadia, hetzij naar den Palatijnschen berg,
waarop dit P. gebouwd was; of wel (en dit is het
gevoelen van Virgilius) ook deze stad was P. genoemd naar Pallas, den coon van Evander.
Pallantieden, zonen van Pallas, den broeder
van Egeus ; ze waren 50 in getal. Toen zij het koninkrijk Athene hadden trachten te ontweldigen
aan Egetis, werden ze alle vijftig gedood door diens
zoon Theseus. Van een der P. was Aricia eene dochter.
Pallanza, stad in de ital. prov. Novara, aan
bet Lago-Maggiore, tegenover de Borromeische
eilanden, 7 mijlen benoorden Novara ; 2500 inw.; te
P. hield Napoleon I de bisschoppen van Italie gevangen, die geweigerd hadden toe te treden tot het
concordaat.
Pallas, godin der Grieken. Zie MINERVA.
Pallas, zoon van Evander, koning van Latium,
gaf zijnen naam aan het dorp Pallanteum of Palatium
op den berg of heuvel, die daarnaar genoemd werd
Palatijnsche berg. Volgens het verhaal in de Eneide
werd P. gedood door Turnus, koning der Rutulen.
Eneas liet P. met de meestmogelijke plechtstatigheid ter aarde bestellen, en wreekte zijnen dood in
het bloed van Turnus.
vrijgelatene en gun-.
steling van Claudius, bewerkte dat deze met Agrippina trouwde en Nero adopteerde. Hij verhaastte
den dood van den ouden vorst door middel van vergif, in overleg met Agrippina, doch werd anno 60
zelf vergeven door Nero, die zijne bezittingen verbeurd verklaarde (ze hadden eene waarde van omstreeks dertig millioen nederl. guldens).
Pallas (Peter Simon, geleerd reiziger en natuurkundige, geb. te Berlijn 22 Sept. 1741, werd
om zijne Uncle als zooloog door Catharina II naar

Petersburg beroepen, en heeft zich in russische dienst
met zijne reizen door het gansche russische rijk en
met zijne opmerkingen aangaaude alle takken van
natuur, wetenschap, volksleven, enz. in hooge mate
beroemd gemaakt. Van zijne vele belangrijke werken
noemen wij inzonderheid Elenchus zoophytorum
('s-Hage 1766); Spicilegia zoologica (1767 1780);
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.Reizen in verschillende gedielten van het Russische

rijk"(in hetDuitsch,3dln 1771-76); en vooral belangrijk is zijn werk Over de Mongoolsche volkeren" (in
het Duitsch, 2 dln.); dan: Florarossica (1784-88);
Zoographia rosso-asiatica (1831); enz.
Pallavicino (Oberto), italiaansch veldheer
nit de 13e eeuw, diende Frederik II tegen Gregorius
IX en de Genueezen, vormde een duchtig korps ruiterij, versloeg Ezzelino Romano, stichtte zich eene
souvereiniteit in Lombardije, en was daar het hoofd
van de Gibellijnsche partij ; doch hij ondervond tegenheden toen Karel van Anjou op Napels aanrukte,
en stierf van hartzeer 1269. — P. (Sforza), een
Jezuiet, uit het geslacht van den vorige, geb. 1607
te Rome, gest. 1659 als kardinaal, is bekend als
schrijver van de Storia del Concilio de Trento (3 din.
Rome 1656-57).
Pallee. Zie P ALLI.
Pallene, thans Schiereiland van Cassandria,
het westelijkste der drie kleine schiereilanden, welke
de zuidelijke uitloopers zijn van Chalcidice. De voornaamste steden van P. waren Potidea en Sciono.
Pallet (le). Zie P4LAIS (le).
Palli, engelsch Pallee, stad in den Oostindischen
radzjpoeten-staat Djaudpoer, 8 mijlen ten Z. Z. 0.
van de stad Djoudpoer (Joudpoor); 50,000 inw.; is
de hoofdmarkt van geheel westelijk Radzjpoetana.
Pallikaren, zoo werden vroeger de Grieken
genoemd, die deel uitrnaakten van de door de Turken erkende landweer, in tegenstelling van de
Klephten, wier bestaan niet erkend was door de wet.
De aanvoerders der P. heetten armatoli, en de adjudant van zulk een armatoli heette protopallikar.
Pallu, zoon van Ruben (Gen. 46: 9; Exod. 6:
13; Num. 26 : 5, 8; 1 Chron. 5: 3), werd de stamvader der Palluieten.
Palluau, 1) het oude Paludellum, dorp met
600 inw. in de Vendee, 9 uren gaans benoordoosten
Sables d'Olonne. — 2) vlek in 't fransche dept.
Indre, 3 uren gaans benoordw. Buzancois; 1400 inw.
Palm (Joh. Phil.), boekhandelaar te Neurenberg, geb. 1766 te Schorndorf, werd onder de fransche overheersching ter dood veroordeeld wegens
de verspreiding (1806) van een vlugschrift, getiteld : Deutschland in seiner tie/step Erniedrigung, en
26 Aug. 1806 doodgeschoten te Brannan, waar omstr.
1860 te zijner eere een gedenkteeken opgericht is.
Palm (Johannes Henricus van der), nederl.
kanselredenaar, geb. 17 Juli 1763 te Rotterdam,
eerst predikant te Maartensdijk, 1796 professor der
oostersche talen en hebreeuwsche oudheden te Leiden, van April 1799 tot 1806 agent van nationale
opvoeding, 1807 weder professor, gest. 8 Sept. 1848.
Van zijne vele werken zijn vooral beroemd zijne
editien (4. en 8.) van den Bijbel met aanteekeningen.
Palma, hoofdstad van de Balearische eilanden,
die de spaansche prov. P. (circa 83 vierk. mijlen
met 263,000 bewoners) vormen, is eene versterkte
zeestad op het eiland Majorca, heeft ruim 40,000
inw., en beet eigenlijk Cindad-de-las-Palmas ; naar
men wil werd P. gesticht anno 123 v. Chr. door
consul Cecilius Metellus Balearicus.
P., of LaPalma, een der Canarische eilanden, is 15 a 16

vierk. mijlen groot, bevolkt met 39,000 zielen, en
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heeft tot hoofdstad Santa.Xruz-de-la-Palma.— P.,
of Pcsirtzaliel Rio, het oude Decuma, stad in Spanje,
nil' de santenvloeiing van den Guadalquivir en den
Xenil, mint 6 mijlen betuidw. Cordova ; 6000 inw.
Palmanuova, stud en sterke vesting in bet
Venetiaansche, 5 uren gaans bezuidoosten Udine;
4200
Pahnir, voormalig Premonstreiter monnikenktooster in 't noordoosten der prov. Groningen, tusschen de Eems en de Tjamme, in Reiderland, is door
den' DoHart verzwolgen.
Palmas -(Ciudad Real de las), hoofdstad van
Groot-Canaria; 9000 inw.
Palmas (Golfo di), de oude Sulcitanus sinus,
teeboezem in de zuidwestkust van Sardinie, tusschen
dit eiland en het eilandje Sant-Antioco. In deze golf
kwam Alfons van Aragonie landen om Sardinie te
veroveren, dat aan zijn vader Jacobus II afgestaan
was door pans Bonifacius VIII.
Paimblad (Willem 'Frederik), zweedsch geleerde, geb. 16 Dec. 1788 te Liljested in OostGothland, gest. 2 Sept. 1852 als professor te Upsal,
heeft zich 'moral verdienstelijk gemaakt op het gebied van historie, geographie en oudheidkunde. Ook
als romanschrijver is hij een der sieraden van de
zweedsche letterkunde, vooral door zijn uitmuntenden historischen roman Aurora Konigsmark och
hennes slag! (6 dln. Orebro 1846-51).
PalMelda,landschap op het Sandelhout-eiland,
een der Zuidwester-eilanden van Banda (nederl.
Oost-Indie).
Palinena, stad in Portugal, prov. Estremadura,
2 uren gaans benoordoosten Setubal; 2800 inw.;
werd 1165 door Alfons Henriquez ontweldigd aan
de Moorert.
Palmen orde. Zie het art. I,fRUCHTBRINGENDE
—
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Palmerston (Henry John Temple, viscount),
engelsch staatsman, geb. 20 Oct. 1784 uit eenen
tak der 'familie van den beroemden sir William
Temple, trok reeds in 1805 de aandacht in het Lagerhuis, was aanvankelijk tory, doch ging later tot
de whigs over; van 1830 tot 1841 stond hij aan
het hoofd van bet departement van buitenlandsche
zaken, aanvaardde dezelfde waardigheid 1846 opnieuw, doch zag zich, doordien hij Napoleon's staatsgreep van 2 Dec. 1851 te spoedig goedgekeurd had,
genoodzaakt nog in diezelfde maand of te treden. In
Dec. 1852 nam hij als secretaris van staat voor de
binnenlandsche zaken zitting in het coalitie-minisferie, waarvan hij feitelijk het hoofd werd. Na
Aberdeen's aftreding in Febr. 1855 vormde P. een
nieuw kabinet, waarin hij den rang van premier bekleedde. Nadat hij 26 Febr. 1858 had moeten plaats
maken voor een kabinet Derby-Disraeli, nam hij 18
Juni 1859 als eerste lord der schatkist nogmaals het
bestuur van Engeland's staatkunde in handen, en
bleef een van de groote mannen, die het lot der wereld bestierden, totdat hij 18 Oct. 1865 stierf.
hhel)
11 .
,___c_e_,.
Palmezaux. Zie C 1JBLRES(Mic
Palmi, stad in de napolit. prov. Calabria ulteriore la, 8 uren gaans benoordoosten Reggio; 9000
inw.; haven ; werd geteisterd door de aardbeving
van 1783.
Palmosa, eiland. Zie PATIIMOS.
Palmyra, oorspronkelijk Thamor of Thadmor
genaamd, was de hoofdstad van Palmyrene, een
landschap in Opper-Syrie ; het ontving den naam
P. van de Romeinen, wegens zijne fraaie palmboomen. Naar men wil was deze stad gesticht door koning Salomon. Zij had Tang hare eigene vorsten, die

Pits
zich onafhankeltk handhaafden tot in de 3e eeuw ;
toen werden ze cijnsplichtig aan Rome. Een hunner, met name Odenathus, maakte zich onder Gallienus beroemd door zijne krijgsbedrijven tegen de
Perzen, en tegen verscheidene der Dert,ig tirannen ;
hij werd daarvoor beloond met den titel van.augustus" (d. i. medebestuurder des rifts). Toen hij vermoord was, nam zijne weduwe Zenobia den titel aan
van koningin van het Oostersche of Palmyreensche
rijk, doch wikkelde zich daardoor in eenen oorlog
met Aurelianus (den tweeden opvolger van Gallietins), door wien zij overwonnen werd ; met Naar
ging het Palmyreensche rijk te niet, en werd een
romeinsch wingewest. De ruinen van P. wekken nog
ten huidigen dage de bewondering der reizigers: ze
werden eerst in 1691 aan de Europeanen bekend ;
ze liggen 31 mijlen bezuidoosten Aleppo en 37 mijlen benoordoosten Damascus, dragen nog tegenwoordig den naam van Thadtnor, en zijn meesterlijk beschreven door Volney.
Palmyrene, landschap. Zie PALMYRA.
Palnatoke, berucht deensch zeeroover nit de
10e eeuw,. had eene soort van ridderlijken zeerooversbond gevormd, waarvan de sterkte Jmmsborg
op het eiand Wollin de hoofdplaats - was. In 991
versloeg en doodde hij Harald Blaatand. Hij is de
held van een treurspel van Oehlenschlager.
Palo, 1) stad in de napolit. prov. Bari, ruim 4
uren gaans bezuidw. Bari ; 5800 inw. — 2) P. of
Paloe, waarschijnlijk bet oude Balisbaga, stad in
aziat. Turkije, pachalik Erzeroem, aan den Euphraat,
16 a 17 mijlen benoordw. Diarbekr; 8000 inw.
Palomino de Castro y Velas (Acisele Antonio),
beroernd spaansch schilder, geb. te Bujalance bij
Cordova 1653, gest 1725. Hij heeft ook een werk
geschreven, getiteld (in het Spaansch): Museum
der Schilderkunst (3 dln. Madrid 1715-1724);
het 3e deel van dat werk bevat de geschiedenis der
spaansche schilders.
Palos, 1) lat. Palus Eneph, stadje in Spanje,
anderhalf uur gaans bezuidoosten Huelva, aan de
uitwatering van den Tinto in den Atlantischen Oceaan ; 1200 inw.; uit de haven van P. vertrok Columbus (1492) toen hij Amerika ging ontdekken. —
2) volkrijke stad op de westkust van bet nederl.
0. I. eiland Celebes, is de hoofdplaats van een vorstendom P., dat zich uitstrekt aan de zuidzijde van
de Palos-baai. Dat vorstendom P., en de vorstendommen Dongalen, Mothan en Kalang-Kangan, zijn
de Palos-staten, die zich vrijwillig aan het nederlandsch gezag onderworpen hebben.
Palota, stad in Hongarije, 5 a 6 uren gaans
benoordoosten Vesprim ; 4500 inw.; werd in 1603
door de Turken verwoest.
Palti, 1) overste uit stam Benjamin; Num. 13:
9. — 2) P. of Paltiel, schoonzoon van koning Saul ;
I Sam. 25 : 44; II Sam. 3: 15.
Paltiel, 1) overste uit stam Issaschar ; Num.
34: 26. — 2) Zie PALTI n° . 2.
Palts, duitsch Pfalz, fransch Palatinat, naam
van twee tot 1620 bijeen behoord hebbende staten
van het Heilige Roomsche Rijk, nl.: de Opper-Palts
of Beiersche Palls, met den titel van hertogdom,behoorde tot de Noordgouw en den Beierschen kreis,
was 130 vierk. mijlen groot, telde in 1807 (met inbegrip van Cham en Sultzbach) eene bevolking van
omstreeks 284,000 zielen, en had A mberg tot hoofdstad. De Neder-Palts of Rim-Palts (PfalzamRhein),
aan weersziiden van den Rijn, was 145 a 150 vierk.
mijlen groot, splitste zich in de eigenlijke P. of KeurPalts (Kur-Pfalz), het prinsdom Simmern, het her-
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togdom Tweebruggen, de helft van bet graafschap
Sponheim en -de prinsdommen Veldentz en Lantern,
en had Heidelberg tot hoofdstad. Zie PALTSGRAVEN.
Pelts, of Rijnpalts, vroeger Rijnkreis, een kreis
of regeerings-district in Beieren, op den linkeroever
van den Rijn, is circa 108 vierk. mijlen groot, met
608,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdplaats
Spiers (Sptier).
Paltsgraven. De P. am Rhein of P. bei Rhein,
resideerende to Aken, waren reeds sedert de 1 le
eeuw als rijksvorsten in het erfelijk bezit van het
paltsgraafschap en de daarmede verbondene landen.
Na den dood van Herman III, die geen erfgenaam
naliet, gaf keizer Frederik I de Palts aan zijnen
broeder Koenraad van Zwaben, van wien de Palts
in 1196 overging op diens schoonzoon hertog Hendrik van Brunswijk, zoon van Hendrik den Leeuw.
Deze, door Frederik II in den rijksban gedaan (1215),
had na zijnen dood zijn schoonzoon Otto II, hertog
van Beieren, tot opvolger in de Palts; en deze werd
bij zijnen dood (1253) opgevolgd door zijnen zoon
Lodewijk II of de Strenge, die 1294 opgevolgd werd
door Rudolf I, aan wien tevens de waardigheid van
kenrvorst verleend werd. Rudolf I werd echter door
zijn broeder Lodewijk den Beier verdreven, omdat
hij gemeene zaak had gemaakt met Frederik van
Oostenrijk ; het land bleef intusschen aan zijne drie
zonen, die achter elkander regeerden, nl.: Adolf,
gest. 1327; Rudolf II, gest. 1353, die Neuburg en
Sultzbach (d. i. de zoogenaamde Jonge Palls) aan
de Rijnpalts toevoegde; en Ruprecht I, gest. 1390.
Op Ruprecht I volgde Adolf's zoon Ruprecht II,
gest. 1399, wiens opvolger Ruprecht III, die Roomsch
keizer (Duitsch keizer) werd, in 1410 stierf. Bij
zijnen dood werd het paltsgrafelijke huis, dat gedurende 116 jaren (1294-1410) ongesplitst was gebleven, gesplitst in vier linien, nl.: van zijne vier
zonen bekwam Lodewijk HI de Keur- en Rijn-Palts,
Johan kreeg de Opper-Palts, Stephanus bekwam
Tweebruggen en Simmern, en aan Otto viel Mosbach
ten deel. De tweede en vierde dezer linien stierven
echter reeds spoedig uit ; zoo ook 1559 de afstammelingew van Lodewijk III, waarop zijne landen
benevens de keurvorstelijke waardigheid overgingen
op Frederik HT van de Simmernsche linie, die de
leer van Calvinus aannam : daarmede werd in de
Palts de leer van Luther, die er 1545 ingevoerd was
na langdurige religie-twisten, door bet Calvinismus
verdrongen (1560). Frederik III had tot opvolgers:
1576 Lodewijk VI, 1583 Frederik IV, en 1610 Frederik V, die door het aannemen van de boheemsche
kon-ingskroon (1619) zijne landen verloor, en de
kturvorstelijke waardigheid moest afstaan aan hertog Maximiliaan van Beieren. Zijn zoon Karel Lodewijk, gest. 1680, bekwam bij den Westfaalschen
vrede de Neder•Palts, en een nieuwen (achtsten)
keurvorstelijken titel; met zijnen zoon Karel stierf
1685 de Simmernsche linie uit, zoodat de Palts
overging aan diens neef Filips Wilhelm, paltsgraaf
van Neuburg. Het paltsgrafelijke huis van Neuburg
roomscb-katholiek zijnde, bracht dus eene nieuwe
oorzaak tot verdeeldheid aan : doch eindelijk werd
(1705) bij het edict van Dusseldorf het bestaan van
de drie kerkgenootschappen erkend, en hunne verbonding tot elkander geregeld. Nadat de Palts reeds
gedurende den Dertigjarigen oorlog zwaar geleden
had (1623-1648), werd zij tweemaal (1674 en
1,688) vreeselijk geteisterd door Lodewijk XIV. Het
paltsgrafelijke huis Neuburg (zie 9 regels hooger)
stamt of van Lodewijk den Zwarte, paltsgraaf in
Tweebruggen, den' tweeden zoon van den reeds

hierboven genoemden Stephanus, paltsgraaf in Simmern. Van Lodewijk's kleinzonen stichtte de jongste
(Ruprecht, gest. 1544) de veldentzer linie, die
reeds 1694 uitstierf. Wolfgang (gest. 1.594), zoon
van Lodewijk's oudsten kleinzoon, werd de stambeer van al de andere paltsgrafelijke linien. Van zijne
drie zonen stichtte Johan (gest. 1604) de NieuweTweebrugscbe linie, Karel in 1600 de Birkenfeldsche linie ; de oudste zoon, Filips Lodewijk (gest.
1614) plantte de Neuburgsche linie voort. Van des
laatstgenoemden zonen werd Wolfgang Wilhelm
(gest. 1653) de stamheer der linie Neuburg ; en
August (gest. 1632) werd de stamheer der linie
Sultzbach. De zoon van Wolfgang Wilhelm, nl. Filips Wilhelm, werd erfgenaam van den laatsten
keurvorst der Simmernsche linie, en stierf 1690.
Zijn zoon Johan Wilhelm erfde 1694 de linie Veldentz, en bekwam tijdens den Spaanschen successieoorlog (nadat keurvorst Maximiliaan II in den rijksban gedaan was) 1706 de Opper-Palts, waarvan hij
echter 1714 weder afstand moest doen. Op hem
volgde 1716 zijn broeder Karel Filips, en op dezen
1742 Karel Theodoor nit de Sultzbachsche linie, die
1777 het Beiersche land met de Palts vereenigde.
Karel Theodoor werd 1799 opgevolgd door hertog
Maximiliaan van Tweebruggen, die 1801 bij den
vrede van Luneville de Rijn-Palts moest afstaan
deels aan Frankrijk, deels aan Baden, deels aan
Hessen-Darmstadt, deels aan Nassau. Bij de Parijzer
vredesbepalingen van 1814 en 1815 kwamen al de
aan gene zijde van den Rijn gelegene paltsgrafelijke
landen aan Duitschland terug: het grootste gedeelte
werd toegevoegd aan Beieren, bet overige aan Hessen-Darmstadt en aan Pruisen.
Palud (la), vlek in 't fransche dept. Vaucluse,
5 uren gaans benoordoosten Orange; 2500 inw.
Palus Mseotis , tegenwoordig Zee van Azof.
Zie MEOTEN en AZOF.
Pamakassang. Zie PAMERASAN.
Pamba, rijkje in Congo. Zie BAMBA.
Pambamarca, berg in Nieuw-Granada, 8 a
9 uren gaans benoorden Quito, was het voornaamste
station der fransche geleerden, die in 1739 de graadmeting bewerkstelligden.
Pambang-baai. Zie —ALAMBOEANG.
R
Pamekaaan, landschap op het eiland Madoera (nederl. 0. I.), is 5 a 6 vierk. mijlen groot,
bevolkt met ruim 83,000 zielen, en heeft tot hoofdstad de havenplaats P. (met 5000 inw.).
Pamer, of Pamir, een nog onnagespoord bergland in Hoog-Azie ; bet P.-gebergte is het znid-gedeelte van den zoogenaamden Beloer-Tagh, en moet
pieken hebben van 18,000 vt. hoogte.
Pamiers, stad in bet fransche dept. Aridge,
aan de Aridge, 5 a 6 uren gaans benoorden Foix ;
7700 inw. De oorspronkelijke naam van deze stad
was Fredelas (lat. Fredelatum of Fridelacum); het
was de hoofdstad van het oude graafschap Foix. Bij
zijn terugkeer van den eersten kruistocht, stichtte
Roger van Foix hier een kasteel, dat hij Apamea
noemde, naar eene stad in Syrie : en van dien naam
kwam door verbasteing de tegenwoordige naam P.
Pamir, bergland. Zie PAVER.
Pamisus, naam van drie riviertjes in bet nude
Griekenland ; twee daarvan stroomden door Messenie, en ontlastten zich in de golf van dien naam ; de
derde stroomde door Thessalia, en ontlastte zich in
den Peneus.
Pamlico, of Tar, rivier in den noord-amerik.
staat Noord-Carolina, ontspringt in bet graafschap
Granville, en outlast zich in den Pamlico-Sound,
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Pampangas

Panstins,

zijnde eene golf van den Atlantischen Oceaan,
waarvan deze golf gescheiden is door drie langwerpig-smalle zandige eilanden, van welke het eene
uitloopt in de landtong, die bekend is onder den
naam. van kaap Hatteras.
Pampangas, een met de Tagalen verwant
yolk op bet Philippijnsche eiland Manila ; ze zijn

door Pompejus, wiens naam zij aannam. Het was
tang de hoofdstad van geheel Navarra ; en na de
splitsing (1512) in Fransch Navarre en Spaansch
Navarra, werd het de hoofdstad van het laatste. In
778 werd P. veroverd door Karel den Groote ; in
1521 werd het bemachtigd door Andre van Foix,
heer van Lesparre, broeder van Lautrec, die het
echter in datzelfde jaar weder verloor. Bij het beleg
van P. door de Franschen, werd Ignatius van Loyola,
die de stad verdedigde, aan de dij gekwetst. De
Franschen rukten nog tweemaal P. binnen, n1.1808
en 1823. Gedurende de laatste burger-oorlogen in
Spanje (1831-1842) werd P. herhaalde malen
veroverd en beroverd. — 2) zuid-amerikaansche
stad in Nieuw-Granada, aan de Zulia, 54 mijlen benoordoosten Bogota ; 10,500 inw.; good en zilvermijnen in den omtrek. Dit P. werd 1549 gesticht
door Ursua.
Pampus (het), ondiep vaarwater in de Zuiderzee, prov. Noord-Holland, loopende in noordoostwaartsche richting uit het 1J naar de Zuiderzee,
tusschen de zandgronden tegen den Waterlandschen
zeedijk en het Muiderzand door (zie AMSTERDAM, Dl.
I blz. 197, kolom 2). Eer het Groot Noordhollandsch
kanaal gegraven was, werden de groote zeeschepen,
om naar Amsterdam te komen, over het P. gelicht
door scheepslichters of zoogenaamde 'kameelen".
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omstr. 156,000 zielen sterk ; het landschap, dat zij
bewonen, wordt naar hen Pampanga genoemd, en

heeft tot hoofdplaats Bacolor.
Pampas, d. i. dalen of vlakten; onder deze
benaming verstaan de geografen bet gansche vlakke
gedeelte van Zuid-Amerika, tusschen den voet der
Andes en de brazil. en guian. gebergten: in het bijzonder echter worden P. genoemd de groote grasrijke, ten deele golfvormige vlakten, die zich uitstrekken van den Rio-Negro in Patagonia tot aan
de Plata-rivier en westelijk tot aan den voet der

Cordilleras. Er heerschen aanhoudend sterke winden in de P., die pamperos genoemd worden. Men
vindt er tallooze zwermen wilde paarden en runderen, wier huiden den rijkdom des lands uitmaken.
De P. zijn bewoond door de Gauchos, die van
spaansche afkomst zijn, onafhankelijk leven, en de
jacht als middel van bestaan uitoefenen. In het zuiden der P. woont een inheemsch yolk, wild en woest
van aard, en altijd met de Gauchos in oorlog. —

worden de groote vlakten
genoemd, die zich uitstrekken ten N. van Peru. Deze
P. werden ontdekt in 1726 ; ze zijn bewoond door
eene menigte Indianen-stammen, onder welke men
Pantpa Grande,
het Christendom verbreid heeft.
dorre zandvlakte in Zuid-Peru, tusschen Arequipa.
en de Stille Zuidzee.
Pampelonne, fransche stad, dept. Tarn, 6
uren gaans benoordoosten Alby; 2000 inw.
Pampeluna. Zie PAMPLONA.
Pampas del Sacramento

Pamphilus, grieksch schilder uit Amphipolis,
omstr. 390-350 v. Chr., was de leermeester van
Apelles. — Zie ook PAMPHYLUS.

Pamphus, een der dichters van het vroegste
Griekenland, geboortig uit Athene, heeft (zegt men)
hymnen nagelaten, die gezongen plachten te worden
bij de mysterien van Eleusis.
Pamphylie, oorspronkelijk Mopsopia genaamd
(thans 't westgedeelte van het pachalik Itsjil en 't
zuidoostgedeelte van Anatolie), landschap in 't zuiden
van Klein-Azie, aan de Middellandsche Zee, tusschen
Lycie en Cilicie, werd ten N. begrensd door Pisidie.
De kust vormt een zeeboezem, genaamd Golf van P.
De voornaamste steden waren Attalea, Olbia, Side,
Ptolemais. Na den dood van Alexander den Groote,
tot wiens rijk het behoorde, werd P. tot eene voorname provincie verheven, en kwam anno 78 v. Chr.
onder 't gezag der Romeinen. In den Bijbel is P. vermeld: Hand 2: 10; 13: 13; 14: 24; 15: 38;27:5.
Pamphylus, de heilige, uit Berytus, verving
Origenes als bestuurder der school van Alexandria,
stichtte eene school te Cesarea in Palestina, werd in
307 als Christen gevat, en zuchtte twee jaren in den
kerker, eer hij den marteldood onderging 309. Kerkelijke gedenkdag I Juni. —• P. (Eusebius); zie
EUSEB1US. - P. Zie PAMPHILUS.
Pamplona, of Pampeluna, 1) versterkte stad
in Spanje, heette oudtijds Pompeiopolis of Pompelo ;
het is de hoofdstad van het spaansche koninkrijk
Navarra, thans provincie P. (190 vierk. mijlen met
298,000 zielen), ligt aan de Arga en aan den voet
der Pyrenean, 40 mijlen benoordoosten Madrid, en
heeft circa 23,000 inw. Het is eene zeer oude stad,

die gesticht of althans vergroot en verfraaid werd

(het), zoo beet ook eene ondiepte in het Goe—P.
reesche zeegat, prov. Zuid-Holland, in de strekking
der torens van Stellendam en Hellevoetsluis; deze
ondiepte wordt ook Bank van Flakkee genoemd.
Pan, in de grieksche mythologie de god der
veehoeders en der kudden en weilanden, zoon van
Jupiter en Callisto, wordt gehouden voor den uitvinder van de herdersfluit. Verliefd geworden op de
nimf Syrinx, vervolgde hij die schoone, die echter
tot zijn verdriet in een riet veranderde, op het
oogenblik waarop hij haar dacht te omhelzen (van
dat riet sneed hij zijn fluitje). Hij was niet veel gelukkiger met de nimf Echo. Hij wordt afgebeeld
met bokspooten, en over het geheele lichaam ruig
als een bok, terwijl zijn hoofd ook met twee bokshoornen prijkt. Zijn gezelschap bestaat uit wezens
van gelijke gedaante als hij zelf, die pans of panisken of epigans (d. i. Pan's-geiten) genoemd
worden, en die veel overeenkomst hebben met de
Satyrs. De Faunus der Latijnen heeft veel overeenkomst met den P. der Grieken ; nogtans worden zij
onderscheiden. Vooral in Arcadia werd. P. vereerd;
zijne feesten werden daar Lyceen genoemd ; te Rome
noemde men ze Lupercalien. De geringe volksklasse
in Griekenland geloofde, dat P. des nachts rondzwierf en, door zich plotseling te vertoonen, de menschen met schrik vervulde (vandaar de uitdrukking
Panische schrik). Toen de oostersche begrippen in
Griekenland en te Rome veld wonnen, werd P. een
god van den hoogsten rang, schepper en regeerder
van de wereld, identiek met de gansche natuur, met
de algeheelheid van het geschapene (pan, algeheel,
alles). Als zoodanig beschouwd, wordt P. verward
met den Osiris der Egyptenaren: vandaar de naam
Panopolis, dies de Grieken gaven aan eene stad in
Opper-Egypte, waar Osiris vereerd werd. Somwijlen
wordt P. ook vereenzelvigd met god Mendes of
Mandoe der Egyptenaren (zie MANDOE).
Pansetius, stoicijnsch wijsgeer, geboortig van
Rhodos, geb. omstr. 180 v. Chr., droeg vooral te
Rome veel bij ter verbreiding van de philosophic ;
hij vergezelde 143 v. Chr. den jongen Scipio Africanus op diens gezantschapsreis naar Azie en Egypte,
en stond later aan het hoofd van de stoicijnsche

Pantetolium
school te Athene. Zijn beroemdste werk (De officiis)
is grootendeels door Cicero opgenomen in diens
evenzoo genoemde boek.
PanEetolium. Zie ETome.
Panagiotos. Zie P ANGOTAKI.
Panama, hoofdstad van den staat P., of
Istmo (zie Imo) der confederatie van Columbia, in
Zuid-Amerika, aan de Stille Zuidzee, staat door
eenen spoorweg in gemeenschap met Aspinwall,
heeft 13,000 inw., en is een der voornaamste zecsteden van Amerika. Vroeger had men te P. de parelvisscherij, die echter sinds lang opgegeven is.Van
1618 tot 1670 bestond er eene andere stad P., die
door Davila gesticht was en door de flibustiers platgebrand werd ; bij het weder-opbouwen koos men
eene plaats in de nabijheid, die niet zoo blootlag.
1821 werd onder de leiding van Bolivar te P. het
Congres van P. gehouden, dat weinig resultaat opleverde, doch in de gedachten van Bolivar bestemd
was geweest, om als het ware eene Amphictyonie
van al de onafhankelijke amerikaansche states te
wezen.
Panama (La ndengte van). Zie ISTMO.
Panard (Charles Francois), fransch volksdichter, geb. 1694 in de nabijheid van Chartres, gest.
13 Juni 1765 te Parijs. Men heeft van hem eene
menigtc uitmuntende liedjes en komicke operaas,
verzameld in Thecitre et oeuvres diverses (4 din. Parijs 1763). De Oeuvres choisies van P. zijn uitgegeven door Armand Gouffe (3 din. Parijs 1803).
Panaria, een der Liparische eilanden ; 350 bewoners ; fort.
Panaro, de oude Scultenna, rivier in Italie,
ontspringt in de Apennijnen op den Monte Cimone,
en outlast zich na een loop van 15 a 16 mijlen in
de Po, bij Bondeno. In het koninkrijk Italie van
Napoleon I gaf deze rivier haren warn een departement P., gevormd uit het oostgedeelte van het
hertogdom Modena, met de stad Modena tot hoofdplaats.
Panathenetin, lat. Panathencea, de beroemde
feesten, die te Athene gevierd werden ter eere van
Minerva. Ingesteld door Erichthonius omstr. 1495
v. Chr., kwamen de P. tot nieuwen luister door
Theseus, die van Minerva de beschermgodin van
geheel Attica maakte ; van toen af waren de P. teyens een herinneringsfeest van de vereeniging der
bewoners van al de plaatsen dier landstreek tot den
yolk. Later onderscheidde men de Groote P., die om
de 4 jaren, en de .Kleine P., die jaarlijks gevierd
werden. De Groote P. werden gevierd met buitengewonen luister: de voornaamste plechtigheid was de
omgang of processie met bet peplum of den sluier
van Minerva (zie PEPLUM); dan had men de
lampadodromien (of wedrennen met brandende fakkels in de hand), gymnastische spelen, tooneelvoorstellingen of dichter-wedstrijden, en eindelijk openbare feestmalen.
Panay, een der Philippijnscbe eilanden, behoort
aan Spanje, is 530 vierk. mijlen groot, ingedeeld in
drie provincien (Capiz, Iloilo, Antique), en heeft
353,000 bewoners (Papoeas, Bissayos).
Panchaia, een gedeelte van Gelukkig Arabie,
was bij de ouden vermaard om de kostelijke verscheidenheid van reukgoed, die het voortbracht.
Gewoonlijk plaatst men P. in Sabea (op de noordoostpunt van Arabie, aan de Perzische Golf). Anderen
maken van P. een eiland in de nabijheid van Arabie ;
en weder anderen twijfelen sterk of P. wel ooit bestaan heeft.

Panchea, Panchcea. Zie PANCIIMA.

Pandion
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Panciatici, machtige toskaansche familie,
stond aan bet hoofd der Gibellijnen van Pistoja. De
P. verdreven de Tedici, die Pistoja verkocht hadden aan Castruccio Castracani ; en zij sloten 1327
met Florence een verbond, krachtens hetwelk Pistoja,
met den titel van vriendin, ondergeschikt werd aan
Florence, en een florentijnsch garnizoen ontving. In
vervolg van tijd vestigden vele P. zich te Florence.
Altijd Gibellijnen, waren zij lang de vijanden der
Medicis ; doch toen deze hunne heerschappij voor
goed hadden gevestigd, werden de P. hunne vrienden, zoo zelfs dat ze te Pistoja de partij der Medicis,
ondersteunden tegen de Strozzi (1437).
Pancras (St.-), 1) oude naam van 't noordboll. dorp Sloten. — 2) dorp in Noord-Holland, 1
uur gaans ten noordoosten van Alkmaar ; werd in
1297 door graaf Jan I verbrand.
Pancratius, de heilige, martelaar voor het
Christendom, werd in de Diocletiaansche vervolging
onthoofd ; kerkelijke gedenkdag 12 Mei; daar op
dien datum en op 13 Mei (gedenkdag van den heiligen Servatius) sterke nachtvorsten plachten te vallen, zijn die twee heiligen in Duitscbland vereerd
met den bijnaam van .Wijnmoordenaars".
Pancsova, stad in de servisch-banater Militaire Grenzen, aan de Temes, 13 mijlen ten Z. Z. W.
van Temesvar ; 12,600 inw.; stoomvaart-station.
Pandwmonium, dezen naam geeft Milton
aan de plaats waar al de Duivelen vergaderen,en ook
aan die vergadering zelve.
Pandareus, zoon van Merops den Milesier,
medeplichtig aan de dieverijen van Tantalus, werd,
op zijne vlucht, in Sicilie in eenen steen veranderd.
Pandarus, zoon van Lycaon den Trojaan en
vriend van Paris, was een der dapperste Belden in
de armee van Priamus, bij het beleg van Troje.
Brandend van ongeduld om aan het vecbten te komen, schond hij de tusschen de Trojanen en Grieken
gesloten wapenschorsing, door een pijl af to schieten
op Menelas. Kort daarna werd P. gedood door Diomedes, die door hem gekwetst werd.
Pandataria, tegenw. Vandotina, eilandje in
de Tyrrheensche Zee, tegenover kaap Circe, was onder bet keizerrijk eene plaats van ballingschap. Naar
P. gebannen en daar gestorven zijn o. a.: Julia, de
dochter van Augustus; Agrippina, de oude ; Octavia,
de dochter van Claudius.
Pandegra, en Panderga, oude namen van 't
friesche dorp Parrega.
Panderen, verbasterd voor Pannerden.
Panderpoer, engelscb Punderpoor, stad in he t
oude Indie, aan de Bimah (Beemah), 18 mijlen beoosten Sattarah ; 16,000 inw.; afgodsbeeld van
Wisjnoe-Wittoba, dat druk bezocht wordt door bedevaartgangers.
Pandion, koning van Athene, insteller (zegt
men) van de Pandien of Jupiter's-feesten voor alle
(pantes) bewoners van Attica, was de zoon en opvolger van Erichthonius, en de vader van Erechthefts, Procne, Philomela ; hij regeerde van 1556
tot 1525 v. Chr., en overwon Labdacus, den koning
van Thebe. — P. (een andere) beklom den troon
van Athene 1405 v. Chr. en werd, na 24 jaren geregeerd te hebben, verdreven door de Metionieden,
afstammelingen van koning Erechtheiis. Hij was de
vader van Egefis, die den troon van Athene weder
beklom.
Pandion (koninkrijk van), Pandionis regnum,
landschap in Indie dezerzijds den Ganges, waarschijnlijk in het tegenwoordige Karnatic en in de
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vermaardheid van .dit rijk van P. verspreidde zich schenk gaven (vandaar haar . naam P., afgeleid van
tot in Italie. sedert Augustus' tijd ; doch alles water pan, alles, en doron, geschenk of gave). Nu werd P.
van verhadd werd was onbepaald en raadselaclitig : door Jupiter tot Prometheus gezonden met eene
waarschijnlijk is dit bieraan toe te sebripien, dat doos, waarin alle bedenkelijke onheilen zaten. ProPandion,. of een ander daarnaar zweemend woord, metheus echter vertrouwde de zaak niet,,en wees
in een der dialecten van Indie zooveel beteekend P. met hare geschenken van de hand ; .doch zijn
heeft als vorst of opperste. Niet onaannemelijk broeder Epimetheus nam hear tot vrouw, opeade
schijnt ook het gevoelen van sommigen, dat Pandion de doos, en werd zoodoende oorzaak, dat alle beeen andere vorm is van het woord Pendzjab (Pun- denkelijke onheilen zich over de aarde verspreidden.
jaub): er bestond werkelijk een koninkrijk van-P. in Under in de doos bleef alleen de Hoop liggen. Het
het noorden van Indid in den Pendzjab, of, zooals openen van de doos van P. was voor de aarde bet
Strabo bet noemt, in een gedeelte van bet oude rijk begin van de IJzeren eeuw.
van Porus. De koning van het noordelijke rijk van
Pandosia, I) stad in bet zuiden - van Epirus,
P. wordt door Strabo nu eons, Porus, dan eens Pan- aan de grenzen van Molossis en Thesprotia, ,aan
dion genoemd (geen van die twee woorden is een eene rivier, die Acheron heette. -- 2) stad in
eigen naam); die koning, zegt Strabo, zwaablezijnen Brutium, aan de uitwatering van den Laus, was
schepter over honderd andere koningen. Bij de eene volkplanting van het P. in Epirus.
ouden vinden wij onder den naam van Padden
Pandrosus, •eene dochter van Erechtheus en
(Pandm) een yolk vermeld, dat (volgens Strabo) geAgraulos, godin van den dauw, werd .als beschermregeerd werd door vrouwen. Waarschijalijk zijn de godin aangeroepen tegen droogte. In het Pandrosium
Pandas identiek met de bevolking van het rijk van op de acropolis te Athene stond Athene's heilige
Pandion, en heeft men dat xregeeren door vrouwen" olijfboom.
zoo te verstaan, dat ook de vrouwen tot de troonPandzji, of Pangi, de stad Nieuw-Goa. Zie GOA.
opvolging gerechtigd waren.
Palidginad, engelsch Punjnud, een groote
Pandita, of Banditta, nederl. 0. I. eilandje zich in den. Sind (Indus) ontlastende waterstroom,
in de Indische Zee, aan den zuidelijken ingang van
gevormd door vier groote rivieren, die (met den
Sind) den Pendzjab besproeien. Die rivieren, ze van
straat Lombok, behoort tot de Soenda-eilanden.
het westen naar het oosten opsommende, deDzjelum
Pandjab. Zie P ENDZJAB.
of Behat (Hydaspes der ouden), de Tsjennah (Acesines
Pandjnad. Zie PANDUNAD.
Pandoer, stad in het hongaarsche comitaat der ouden), de Ravel (Hydraotes der ouden), de
Pesth, 9 uren gaans bezuiden Kalotza. De bewoners
Sutledzj of Gharri (oude Hyphasis) vergroot met de
wateren van den Bedzjah (ouden Byas).
van P. werden aanvankelijk gebezigd om dienst te
Paneas, de stad Cesarea in Palestina. Zie
doen bij het vervolgen van rooverbenden ; later werCESAREA 3).
den zij georganiseerd tot een vrijkorps voetvolk, dat
de kern werd van alle latere oostenrijksche vrijPaneeput. Zie PANIPUT.
korpsen, welke dan ook naar dit eerste den naam
Panephysis, stad in Egypte. Zie DIOSPOLIS.
Panetius. Zie PALETIUS.
ontvingen van Pandoeren. In kleine oorlogen hebben
die infanterie-vrijkorpsen,aangevoerd door vermaarPanfili. Zie INNOCENTIUS X.
de partijgangers (zooals Trenck), gewichtige diensten
Pangteus, thans Castagnatz-gebergte, kleine
aan de Oostenrijkers bewezen.
bergketen in Thracie, verbindt den Rhodopus met
Pandoes, of Pandawas, vijf beroemde broeders den Hems. Op den P. ontspringt de Nestus. Men
vindt er goad- en zilvermijnen.
in de Indische mythologie. Volgens den Mahabharata
betwistten de P. den troon van Indio aan de KoePangani, rivier in Oost-Afrika, ontspringt op
roes, hunne neven (zie Kueus), die eindelijk door
den Kilimandzjaro, en stort zich in zee bij de havenplaats P., benoorden het eiland Zanzibar.
hen verdreven werden, dank zij den bijstand van
Krisjna. De worsteling der Koeroes en P. heeft een
Pang'asare, veelal Tagoelanda of Tagolanda
aantal episoden verschaft aan den Mahabharata. Die
genaamd (naar het dorp, dat de hoofdplaats is), eiland
verhalen steunen waarschijnlijk op feiten : misschien
in den Molukschen archipel (nederl. 0. I.), werd
een worstelstrijd om bet oppergezag, die in de hooge
in 1540 veroverd door Hair, den 24en koning van
oudheid gestreden kan zijn op de grenzen van NoordTernate.
Indie en Bactriana.
Pangasinan, provincie op het philippijnsche
Pandoiphus, naam van vijf verschillende eiland Manila, heeft 243,000 bewoners, en tot hoofdvorsten, die over Capua geregeerd hebben ; de voorplaats Lingajan.
Pangi, zooveel als Nieuw-Goa. Zie GOA.
naamste is P. I, bijgenaamd Iherhoofd, zoon en
opvolger van Landolphus IV. Aan Otto I had P. bet
Pangotaki (Nicosios), gerneenlijk Panagiotes
te danken, dat hij de steden Benevent, Capua, Sagenaamd, gesproten nit een der grieksche familion,
lerno, Camerino en Spoleto onder zijnen schepter
die bekend zijn onder de algemeene benaming van
vereenigde ; hij voerde oorlog tegen de Grieken, die
Fanarioten, was eerste drogman der Porte. Hij had
hem bij Bovino (Juni 969) versloegen en gevangen de geneeskunde gestudeerd in Italie. Hij vergezelde
namen ; in 970 weder in vrijheid gesteld, nam hij
Achmed Koproli op diens krijgstocht tegen Candia,
en had de voldoening, door zijn wijs beleid de Canweerwraak op de Napolitanen wegens hunne aanrandingen op zijn grondgebied gedurende zijne afdioten te vrijwaren tegen de gramschap van den
wezigheid. Hij sneuvelde 981.
overwinnaar. In 1673 stierf P. Men heeft van hem
d.
i.
de
Albegaafde,
de
Eva
(dat
wil
(in het Grieksch) eene Orthodoxe geloofsbelijdenis
Pandora,
zeggen de eerste vrouw) der grieksche fabelleer.
der oostersch-katholieke kerken (Amsterdam 1662),
Vertoornd omdat Prometheus het hemelvuur gein 't Latijn vertaald door Normann (Leipzig 1695).
roofd had , droegen de goden aan Vulcanus de taak
Panhellenion, op lEgina het heiligdom van
op, eene vrouw te scheppen tot der mannen verderf.
Zeus Panhellenios (d. i. den door al de volkeren
Toen Vulcanus dat beeld afgewerkt had, werd het
van Griekenland vereerden Zeus), waarbij het algebezield door Minerva, en met allerlei bekoorlijkhemeene feest gevierd werd, dat bekend is onder den
den toegerust door de goden, die haar elk een genaam van Panhellenia,

Panin
Panin (Nikita . Iwanowitsj, graaf), russiscb
staatsman, geb. 26 Sept. 1718 in Rusland, stamde
af van de Pagnini uit Lucca, bekleedde reeds onder
keizerin Elizabeth verscheidene gezantschapsposten,
werd vervolgens gouverneur van grootvorst Paul
(later Paul I) en eindelijk 1762 minister onder Catharina II; 1774 werd hij tot graaf verheven. Hij
bestuurde al de gewichtige onderhandelingen met
de buitenlandsche hoven, en werd beschouwd als
de boofdsteun van het pruisische stelsel in het
russische kabinet. Hij stierf 31 Maart 1783.
(Paul), broeder van den vorige, onderscheidde
zich bij de verovering van Bender, en onderdrukte
den opstand van Poegatsjeff.
Panini, de beroemdste indische taalgeleerde,
die in de 3e eeuw v. Chr. leefde, en vviens werk
(uitgegeven door BOhtlingk, 2 dln., Bonn 1839) de
hoofdbron gebleven is voor alle spraakkunstige werken van lateren tijd.
Panionium, onder dezen naam verstaat men
den Ionischen bond, en de plaats waar de afgevaardigden Urine vergaderingen hielden. Tot den Ionischen bond behoorden 12 steden: Ephesus, Miletus,
Myos (vervangen door Smirna), Phocea, Colophon,
Teos, Erythrm, Clazomene, Priene, Lebedos, Samos, Chios. De plaats, waar de vergaderingen gehouden werden, lag bezuiden Ephesus, nabij Mycale.
Paniput, engelsch Paneeput, stad met 23,000
inw. in britsch 0. 1., 16 mijlen benoorden Delhi, is
de hoofdplaats van het district P. (ruim 60 vierk.
mijlen, circa 390,000 bewoners), in het Delhi-terriLori= (Noordwest-provincien).
Panjar Keboemen, dorp op Java, ads.resid. Magelang. De muitelingen deden hier 23 Mei
1829 met eene sterke overmacht een aanval op de
nederlandsche bezetting, doch werden dapper afgeslagen en genoodzaakt met veel verlies af te trekken.
Panis. Zie PAWNEES.
Panissieres, stad in 't fransche dept. Loire,
3 a 4 uren gaans benoordoosten Feurs; 4000 inw.
Pannag, een der rijken of steden, waarmede
de Israelieten in handelsbetrekking stonden ; Ezech.
27: 17.
Pannah, waarschijnlijk het Panassa van Ptolemeiis, stad in britsch 0. I., in Bundelcuud, vierdhalf uur gaans bezuidoosten Tsjatterpoer ; beroemde
diamantgroeven, die in den tijd van keizer Akbar
(omstr. 't Oar I600)eene jaarlijksche opbrengstgaven
ter waarde van 9 a 10 millioen guldens nederl.
Zie _P ENNAR.
Pannar, rivieren in diA zi
Pannerden, dorp in Gelderland, I uur gaans
bezuiden Zevenaar, bij het punt waar de Rijn zich
in twee armen splitst (Rijn en Waal); feed veel
door overstroomingen, vooral door die van Jan. 1809.
Panningen, of Paningen, ook de Kapel genaamd, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaans benoorden Roermonde; 400 inw.
Pannonie, lat. Pannonia (thans een gedeelte
van Oostenrijk, van Slavonie en van Croatie), landstreek in bet oude Europa, ten N. en 0. begrensd
door den Donau, ten W. door Noricum, waarvan bet
gescheiden was door bet gebergte Cetius. Dit land
werd in de 2e eeuw gesplitst in twee provincien,
nl.: Pannonia la of Opper-P., en Pannonia 2a of
Neder-P., welke provincien van elkander waren gescheiden door de Arrabona (de Raab). Aan de westzijde lag P. 1 a, en had tot hoofdplaats Petovio
(thans Petau); aan de oostzijde lag P. 2a, en had
tot hoofdplaats eerst Aquincum (het tegenwoordige
Oud-Buda), later Sirmium. In de 4e eeuw sneed men
van P. 2a het land af, dat tusschen de Drave en de Save
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ligt, en daaraan gaf men den naam Savia ; Sirmium
was daarvan de hoofdplaats,.en Aquineum werd dat
wederom van P. la. De eerste bewoners van P. waren
van oorsprong Celten. Lang onafbankelijk, werden
zij onderworpen door de macedonische koningen
Philippus en Alexander. De Romeinen drongen onder Julius Cesar in dit land door, en onder de regeering van Tiberius werd de verovering van P. voltooid.
Panoelang, of Panolang, dorp op Java, aan de
Solo, resid. Samarang ; 10 Dec. 1827 overwinning
der nederl. troepen op de muitelingen.
Panopolis, d. i. de Stad van Pan, oorspronlijk Sjemmis (Chemmis) genaamd, thans Akmim,
stad in Opper-Egypte, op den rechteroever van den
Nijl, tusschen Ptolemais en Antopolis, en tegenover Crocodilopolis. Het was de geboorteplaats van
den dichter Nonnus. Als godheid werd hier bijzonder vereerd Osiris (de Pan der Grieken).
Panormus, thans Palermo, stad op het eiland
Sicilie, op de noordkust, gesticht door de Pheniciers,
was de boofdstad van carthaagsch Sicilie, en werd
door de Romeinen veroverd 254 v. Chr. Eene carthaagsche armee van 150,000 man, aangevoerd door
Hawilkar, werd in de nabijheid van P. verslagen door
Gelon anno 480 v. Chr. Zie PALERMO.
Pansa, binnenmeer in Bolivia, staat door den
Desaguadero in gemeenschap met het Titicaca-meer.
Pansa (C. Vibius), consul anno 43 v. Chr., met
Hirtius, werd bij Modena overwonnen door MarcusA ntonius, en sneuvelde in den slag.
Panseron (Auguste), fransch componist (inzonderheid romances) , geb. 26 April 1795 te Parijs,
sedert 1824 onderwijzer in den zang aan het Conservatoire aldaar, gest. Juli 1859.
Pantalaria. Zie _PANTELLARIA.
Pantaleon, de heilige, vereerd door de Grieken, stierf naar men meent den marteldood anno
303, onder C;Merius, te Nicomedie, waar hij geneesheer was. Kerkelijke gedenkdag 27 Juli. Hij is een
der 14 zoogenaamde noodhulpen.
Pantaleon (Jacobus), paus. Zie URBANUS IV.
Pantasma, rivier in Guatemala, in Honduras,
valt na een loop van 90 mijlen in de Mosquito-baai.
Pantellaria, of Pantalaria, het oude Cossyra,
eiland in de Middell. Zee, dichter bij de kust van
Afrika dan bij die van Sicilie, behoort niettemin tot
Sicilie, en maakt deel uit van de prov. Girgenti. Bit
eiland is circa 3 vierk. mijlen groot, telt 7500 bewoners, heeft eenen 2000 vt. boogen uitgebranden
vulkaan en warme bronnen. Op de noordwestzijde
ligt de havenstad P. Men heeft penningen gevonden,
die het bewijs opleveren, dat dit eiland, oudtijds
machtig als zeemogendbeid, heeft toebeboord aan
de Pheniciers en aan de Carthagers.
Pantenus, de heilige, een Stoicijnsch wijsgeer, die tot het Christendom bekeerd was, werd
anno 179 het hoofd van de Christenschool van
Alexandrie; door den patriarch Demetrius werd hij
aangesteld als apostel der oostersche volken, bracht
vele jaren in ladle door, kwam toen terug naar
Alexandrie, waar hij nog leefde in 216. De heilige
P. wordt onder de Kerkvaders medegeteld. Zijn
kerkelijke gedenkdag is 7 Juli.
PantheIsmus, die wijsbegeerte, die wel een
eenigen God erkent, maar niet als een wezen, dat
op zich zelven staat, geheel afgescheiden van en
buiten de wereld, die door hem geregeerd wordt.
De God van het P. is vereenzelvigd met het heelal,
en daarvan de ziel. De aanbangers van dit stolid
heeten Pantheisten.
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Pantheon, vermaarde tempel te Rome, gesticht onder Augustus op kosten van Agrippa, stond
op het Marsveld. Ofschoon toegewijd aan JupiterVindicator, werd het P. bestemd om daarin te
plaatsen de standbeelden van at de goden (pan,
theos). Na gedeeltelijk vernield te zijn geworden
door den bliksem, werd het P. bersteld door Adriaan ; de Barbaren beroofden het van al zijne kostbaarheden. Piet voormalige P. is (sedert 607) de tegenwoordige kerk van Santa Maria della Rotonda. —
te Parijs, waaraan men 1758 begon te bouHet
wen, onder de leiding van Soufflet, was aanvankelijk
bestemd om eene St.-Genoveva-kerk te worden. Tijdens de omwenteling van 1789 werd het P. gekozen
als rustplaats voor 't stoffelijk overschot der groote
mannen van Frankrijk, en ontving toen dit opschrift

P.

Aux grands hommes la patrie reconnaissante.

Onder de Restauratie weder in een kerkgebouw herschapen, werd het P. in 1830 weder voor de standbeelden der groote mannen ingeruimd ; Napoleon 111
onttrok bet P. andermaal aan die bestemming, en
maakte het weder tot St.-Genoveva-kerk.
Panticapfeum, thans Kertsj, stad in Tauris
(de Krim), aan den Cimmerischen Bosporus, gesticht door Milesiers, was lang onafhankelijk, doch
kwam eindelijk onder het gezag der koningen van
het Bosporanische rijk, die bet tot bunne hoofdstad
en residentie kozen. Te P. stierf Mithridates; en te
P. regeerde Pharnaces.
Ponvini (Onofrio), lat. Onuphrius Panvinus,
italiaansch geschiedschrijver en oudheidkenner, geb.
te Verona 1529, gest. te Palermo 7 April 1568; zijne
werken over rotneinsche en christelijke archeologie
waren indertijd zeer geacht.
Panwees, een negervolk in het westen van
Zuid-Afrika, meerendeels wonende aan den bovenloop van den Gaboen ; ze spreken eene eigene taal.
Panwell, stad in britsch 0.1., presidentschap
Bombay, district Tannah, aan den weg van Bombay
naar Poona ; 7000 inw.; haven.
Panyasis, grieksch dichter uit Halicarnassus,
was de oom van Herodotus. Hij leefde in de 5e
eeuw, en werd ter dood gebracht door Lygdamis,
koning van Carle. Hij vervaardigde een groot heldendicht, getiteld Heraklea, waarin hij de 12 taakwerken van Hercules bezong; fragmenten daarvan zijn
't best uitgegeven door Tzschirner (Breslau 1842).
Panzer (Georg Wolfgang), Pantzer, duitsch bibliograaf, geb. 16 Maart 1729 te Sulzbach, laatstelijk luthersch predikant te Neurenberg, gest. 9 Juli
1804. Men heeft van hem : Annalen der altern
deutschen Literatur (Neurenb. 1788 ; Aanhangsel
Leipzig 1802 ; dl. 2 Neurenb. 1805); en Annales
typographici (11 dln. Neurenb. 1793-1803).
Paola, stad in het Napelsche (in Calabria Citeriore), aan de Tyrrheensche Zee, 6 uren gaans benoordw. Cosenza ; 8000 inw.; haven ; geboorteplaats
van den heiligen Franciscus van Paula.
Paoli (Pascal), corsicaansch veldheer, zoon van
generaal Hyacinth P., geb. 1726 in de nabijheid van
Bastia op Corsica, verzelde zijn vader in ballingschap naar Napels, werd daar opgevoed in haat tegen de Genueezee, was eenigen tijd in dienst van
Napels, keerde omstreeks 1753 naar Corsica terug,
werd daar, ofschoon toen weder afwezig, 1755 uitgeroepen als hoofd des eilands, streed met kloeke
volharding den worstelstrijd tegen de Genueezen,
en ontweldigdd hun ten slotte het gausche binnenland des eilands. Toen aanvaardde hij de rol van wetgever, hervormde het rechtswezen, bracht degelijke
verbeteringen in het stelsel van niunten, maten en
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gewichten, in onderwijs,' landbouw en koophandel,
onderdrukte of beteugelde het misbruik der vendetta,
en noodigde .1. J. Rousseau uit, om hem tot voorlichter en raadsman te komen dienen in bet door
hem aangevangen hervormingswerk. Toen Corsica
door Genua aan Frankrijk afgestaan was (1768)
trachtte P. tevergeefs het hoofd te bieden aan deze
nieuwe mogendheid, en werd overwonnen door
graaf de Vaux, waarop P. de wijk nam naar Engeland. In 1789 naar Frankrijk geroepen, werd hem,
met den titel van luitenant-generaal, het militaire
kommando over Corsica opgedragen ; doch het
duurde niet lang of hij geraakte in onmin met de
Conventie, die hem verklaarde buiten de wet (1793).
Toen hood P. bet eiland Corsica aan het kabinet
van St.-James aan, dat dit aanbod aannam, doch een
ander tot onderkoning van Corsica benoemde. Niettegenstaande dit ging P. zich in Engeland vestigen
metterwoon, en stierf 5 Febr. 1807 in de nabijheid
van Londen. — P. (Hyacinth), vader van den vorige, bestuurde van 1734 tot 1739 den grooten
Corsicaanschen opstand tegen de Genueezen, hood
het eiland Corsica tevergeefs aan het hof van Rome
en aan dat van Madrid aan, stond toen zijne plaats
af aan Theodoor van Neuhof, streed na diens val
nogmaats voor Corsica's onafhankelijkheid, werd
overwonnen door Maillebois, nam toen de wijk naar
Napels, en stierf daar 1756.
Paoli (Betty), gefingeerde naam van Barbara
duitsche dichteres, geb. 30 Dec. 1815 te
Weenen, dochter van een isradlitisch geneesheer.
Zij was van 1844-48 gezelschapsjuffer bij prinses
von Schwartzenberg, en is een der beste dichteressen van het hedendaagsche Oostenrijk. Vooral verdienen melding: Neue Gedichte (Weenen 1850) en
Lyrisches and Episches (Pestle 1855).
Papa, 1) groot marktvlek in het hongaarsche
comitaat Veszprim, aan de Tapolcza, 11 uren gaans
benoordw. Veszprim ; 13,000 inw.; was voorheen
vesting. — 2) bet Araxus promontorium der ouden,
kaap van Griekenland, aan de noordwestkust van
Morea, bij de invaart van de Golf van Patras.
3) bergketen in het rijk van Atjeen, op het nederl.
0. 1. eiland Sumatra. — 4) dorp op Java, resid.
Baglen ; 25 Juli 1829 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Papanodisia, eiland in de zee van Marmora,
heeft 5000 bewoners en eene hoofdplaats P. Het
eiland ligt 2 mijten bezuidoosten Constantinopel.
PapeIti, voornaamste havenplaats van het eiland
Tahiti.
Papenburg, stad in het Hanoversche, 10 uren
gaans bezniden Emden, door bevaarbare kanalen in
gemeenschap met de Ems; 6200 inw.; is eerst in
het begin der 19e eeuw gesticht, en thans, na Emden, de voornaamste zee-koopstad in het Hanoversche. Al , de schippers van Friesland tot aan den
mond van de Weser worden Papenburger schippers
genoemd.
Papendrecht, aanzienlijk dorp in ZuidHolland, aan de Merwede, tegenover Dordrecht, anderhalf uur gaans bewesten Sliedrecht.
Papenhoven, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans benoordw. Sittard ; 230 inw.
Paphlagonie, landschap aan de noordkust
van Klein-Azie, tusschen Bithynie en Pontus, ten zuiden begrensd door Galatie, had tot voornaamste
steden Amastris (de hoofdstad), Gangra en Sinope.
Tot de medo-perzische monarchie behoorde P. nooit
anders dan in naam ; Alexander heeft P. nauwlijks
aangedaan; onder zijne opvolgers werd P. een af-
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Paphos
zonderlijk rijk. Onder de koningen van P. merkt
men op: Morzes, 179 v. Chr.; Pylemenes I, omstr.
131 v. Chr.; Pylemenes H, gest. 121 v. Chr.: laatstgenoemde schonk, bij zijnen dood, zijn rijk aan den
vader van Mithridates den Groote. Vervolgens werd
P. een twistappel, waarom geoorloogd werd tusschen
de koningen van Pontus en die van Bithynie. Toen
de Romeinen Mithridates overwonnen hadden, maakten ze van P. een romeinsch wingewest, en vereenigden het met 't wingewest Pontus, anno 63 v. Chr.
Onder Diocletiaan maakte P. deel nit van de diocese
Pontus, anno 63 v. Chr. Onder Diocletiaan maakte
P. deel uit van de diocese Pontus, en werd, na Heradius, een der themen van het Oostersch-rom. rijk.
Paphos, naam van twee steden der oudheid,
beiden op het eiland Cyprus, nl.: 1) Oud-P., of Palzepaphos, ep de westkust van het eiland, had zijn
ontstaan te danken aan Syriers of Pheniciers. Aphrodite (d. i. Venus, die daarom ook Paphische godin of
Paphia genoemd wordt) was hier, volgens de fabel,
het eerst aan land gekomen nit zee. Zij (of eigenlijk
de planeet Astaroth) werd te P. aangebeden in de
gedaante van een conischen zwarten steen, vermoedelijk een aeroliet. In den beroemden tempel der
godin werden orakels gegeven. De hoogepriester was,
na den koning, de eerste in rang. Pococke heeft vele
ruinen gevonden op de plaats, waar dit P. gestaan
heeft. — 2) Nieuw-P., of Neapaphos, thans Bafa,
lag aan het strand, 4 uren gaans benoordw. Oud-P.,
had eene goede haven, en bloeide door koophandel.
Als stichter van deze stad worth genoemd Agapenor, bij zijnen terugkeer van Troje. Herhaalde malen
door aardbevingen verwoest, werd Nieuw-P. een
dier keeren weder opgebouwd door Augustus, en
nam toen den naam aan van Augusta. In dit P. werd
Sergius Paulus door den apostel Paulus tot het
Christendom bekeerd (Hand. 13 : 6-13).
Papi, romeinsche familie. Zie PAPUS.
Papia, lat. naam van Pavia.
Papias, 1) de heilige, discipel van Johannes
den Evangelist, was bisschop van Hierapolis in
Phrygie, en is de schrijver van eene .Verklaring aangaande Jezus' leven", door hem te boek gesteld volgens mondelinge mededeelingen. Slechts ettelijke
fragmenten van dat werk zijn tot ons gekomen door
Irenams en Eusebius. Hij stierf omstr. het jaar 156 ;
kerkelijke gedenkdag 12 Februari. — 2) schrijver
van een latijnsch Vocabularium (Milaan 1476 in
fol.), zijnde een kostelijk gedenkstuk uit den tijd
waarin het geschreven werd, nl. omstreeks het midden der Elfde eeuw.
Papin (Denis), beroemd natuurkundige, geb.
22 Aug. 1647 te Blois, aanvankelijk geneesheer te
Parijs, was Calvinist, en verliet Frankrijk na de opheffing van het edict van Nantes. Hij stond in betrekking met Boyle (in Engeland), en stierf 1714
in Duitschland.

Papinianus (iEmilius), de grootste romeinsche rechtsgeleerde van zijnen tijd, geb. omstr. 140
na Chr. in Phenicie, bekleedde de voornaamste posten te Rome onder Marcus Aurelius, was prefect van
het pretorium onder Septimius Severus, verdedigde
Geta tegen Caracalla, en werd op diens bevel onthoofd (anno 212), omdat hij geweigerd had den
door dien vorst gepleegden broedermoord te verdedigen.
Papirius, een romeinsch patricisch geslacht,
met de bijnamen Crassus, Cursor, Pmtus, enz.; eene
plebejische linie van dit geslacht voerde de bijnamen Carbo en Turdus. De voornaamste leden van
dit geslacht zijn : P., schrijver van eene verzame-
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ling koninklijke wetten (Ins Papirianutn), door hem
te boek gesteld in den eersten tijd der Republiek.

P.

Cursor (Lucius), meester der ruiterij in 340 v.
Chr., consul in 325, 319, 318, 314, 312, dictator in
323 en 308, onderscheidde zich tegen de Samnieten, de Sabijnen en de Prenestijnen; hij bracht zijne
armee onder de strengste krijgstucht, wischte de
schande der Caudijnsche Vorken uit door de herovering van Lucerie (320), en verwierf den roem
van allerbekwaamsten veldheer der Romeinen. De
strengheid van P. in zake van krijgstucht was zoo
groot, dat hij in 323 v. Chr. zijnen ruiterij-meester
Fabius ter dood veroordeelde, omdat die slag had
geleverd in strijd met P.'s verbod : alleen door de
smeekingen der gansche bevolking liet P. zich vermurwen, om F., die in den bcdoelden slag de overwinning bevochten had, de doodstraf kwijt te schelden. — P. Cursor (Lucius), zoon van den vorige,
consul in 293 en in 272 v. Chr., bevocht 293 v.Chr.
de overwinning van Aquilonia op de Samnieten, en
versloeg hen andermaal, zoomede de Lucaniers en de
Brutiers in 271 v. Chr. — P. Maso (Cajus), consul
in 230 v. Chr., bracht Sardinia en Corsica (beiden
reeds sedert 237 v. Chr. onder romeinsch gezag,
doch telkens in opstand) volkomen tot onderwerping, zoodat ze in romeinsche wingewesten herschapen werden. Daar hem de groote triomf niet werd
toegewezen, hield hij zijnen zegetocht op den Albaanschen berg, welk voorbeeld later menigmaal navolging vond. — P. Carbo; zie CARBO.
Papismus, het pausdom, inzonderheid de leer
der pauselijke onfeilbaarheid. De aanhangers van die
leer warden bestempeld met den naam van Papisten.
Papoeaziii. Zie PApuAs.

Pappenheim, stad in Beieren, aan den Altmiihl, 5 uren gaans bezuiden Neurenberg ; 2000
inw.; fraai kasteel, residentie der Graven van P.,

nit welk geslacht o. a. gesproten is: P. (Gottfried
Heinrich, graaf von), geb. 29 Mei 1594, die als keizerlijk veldheer eene belangrijke rol heeft gespeeld
in den Dertigjarigen oorlog ; hij overtrof Tilly nog
in wreedheid, werd in den slag bij Lutzen doodelijk
gekwetst, en stierf dien ten gevolge 7 Nov. 1632.
Pappus, uit Alexandria, philosoof en mathematicus ten tijde van Theodosius den Oude (379395 na Chr.). Behalve verscheidene historische en
geographische werken, schreef hij in 2 boeken de
Collectiones mathematicce, die voor de geschiedenis
der mathematische letterkunde niet zonder gewicht
zijn. Van dat werk zijn slechts het 3e-8e boek in
't Latijn vertaald door Commandini (Pesaro 1588,
1602) tot ons gekomen ; van den griekschen tekst
bezitten wij slechts fragmenten nit het 2e, 3e, 5e
en 7e boek.
Papuas, Papoes, d. i. kroesharigen. De benaming P. wordt, ofschoon oneigenlijk, gebezigd voor
alle kroesharige negritos, en verkeerdeltk zelfs voor
de bewoners van Australia's vasteland. In den
meer beperkten eigenlijken zin echter heeft men
onder den naam P. te verstaan de tot het ras der
australische negers behoorende niet-maleische bewoners van Nieuw-Guinea, dat ook Papoeazie of
het land der Papoes genoemd wordt, zijnde een
groot-eiland van Middel-Australia. Met den naam van
Papoeazische Archipel wordt bedoeld, behalve 't ei-

genlijke Papoeazie of Nieuw-Guinea, tevens de groep
van Waigioe (Salwatti, Gamen, Battanta en Waigioe),
onderhoorig aan den sultan van Tidore ; wijders de
Arroe-, Freewill- en Geelvinkgroepen, de kleine archipels van Dampier en Schouten, en eindelijk het
eiland Gobi:(Guebe), dat bijna onder den equator ligt.
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Papas

Parahyba

Papas (M. Emil.), dictator te Rome 320 v.
Chr. tot het houden der comitien. —P. (Q. Emil.),
consul 282 v. Chr. met C. Fabricius Luscinus ; hij
overwon de Etrusken en de Bojers. Hij bekleedde
met zijn genoemden ambtgenoot weder het consulaat 278 v. Chr.; toen streden zij roemrijk tegen
Pyrrhus ; twee jaren later bekleedden zij bet censorschap. — P. (L. Emil.), keinzoon van den vorige,
consul 225 v. Chr. (met Regulus), bevocht vele
overwinningen in Gallie, en genoot bij zijn terugkeer de onderscheiding van den grooten triomf. Later (220 v. , Chr.) was P. censor (met C. Flaminius).
— P.L.
( Emil.), pretor 205 v. Chr., oorloogde op
Sicilia.
Para, de noordelijkste en grootste provincie van
het keizerrijk Brazilie, aan weerszijden van de Evennachtslijn en van de Amazonen-rivier, ligt nog bijna
gelled en al onontgormen, is 54,507 vierk. mijlen
groot, en slechts met 207.500 zielen bevolkt. in den
jongsten tijd is van een gedeelte dezer provincien
in het uiterste westen de brazilaansche provincie
Amazonas of Alto-Amazonas gevormd. De hoofdplaats van P. is de stad P. of Belem (zie BELEM),
aan den Guama, die zich ontlast in de rivier P.,
een der uitwaterings-takken van de Arnazone.
Paracelsus van Hohenheim (Philippus Aureolus Theophrastus), bijgenaamd Bombastus, geneesen scheikundige, geb. 17 Dec. 1493 te Maria-Einsiedeln in 't zwits. kanton Schwytz, leidde als dokter en alchimist een vrij avontuurlijk Leven, was
1527-28 professor der geneeskunde te Bazel, en
stierf eindelijk 23 Sept. 1541 te Saltzburg. Het
hoofddoel van al zijn streven was: den steen der
wijzen te vinden, alsook een algemeen geneesmiddel, dat dienstig was voor Mies; en daargelaten het
kwakzalverachtige van zijne bemoeiingen, heeft hij
toch met zijn zoeken menige ontdekking gedaan,
die voor scheikunde en geneeskunde belangrijk was.
De volledigste editien der werken van P. verschenen
te Bazel (10 din. 1589), te Straatsburg (3 din.
1616-18) en te Geneve (3 din. 1658).
Paraelet, d. i. Trooster, deze benaming wordt
in het N. T. inzonderheid gebezigd voor den Heiligen Geest. Het is ook de naam van een dorp in
het oude Champagne (in het tegenwoordige fransche departement Aube, 2 uren gaans bezuidoosten
Nogent-sur-Seine). Te P. kwam Abelard de afzondering zoeken om er eenige rust te genieten ; hij
stichtte er in 1123 eon beroemd klooster, waarvan
Heloise de eerste abdis werd. Hij noemde dit klooster P. tot aandenken aan de vertroostingen, welke
hem gewerden van zijne leerlingen, die hem tot
zelfs daar in zijne afzondering kwamen opzoeken.
Het graf van Abelard en Heloise, dat zich vroeger
hier beyond, werd later overgebracht naar het Museum der Petits-Augustins te Parijs, en eindelijk
naar bet kerkhof Pere-Lachaise.
Paradas, stad in Spanje, prov. Sevilla, 5 kwartier gaans bezuidw. Marchena ; 4500 inw.; kasteel
der hertogen van Arcos.
Parwtonium, thans al-Baretoen, stad en haven in Libya, in Marmarica, bewesten Alexandria.
Onder het keizerrijk werd P. bij Egypte gerekend.
Paragoa, een der Philippijnsche eilanden. Zie
PALAWA N.
2) twee rivieren
Paragua, 1) zie PAR AGOA.
in Zuid-Amerika, nl. de eene in Venezuela, loopt
eerst N. 0., dan N., daarna 0.-waarts, en valt bij
Barceloneta in den Caroni, na eenen loop van 115
mijlen; — de andere in Brazilie (prov. Mato-Grosso)
valt na 90 mijlen loop in den Guapore.
-

Paraguassu, rivier' in Brazilie (prov. Bahia),
komt nit de Sierra das*Almas, en valt na 63 mijlen
loop in de Allerheiligen-baai.
Paraguay, een der grootste rivieren van ZuidAmerika, outspringt ongeveer midden in de brazil.
prey. Mato-Grosso, doorstroomt bet Xarayes-meer,
scheidt Paraguay (dat zijnen naam aan den P. ontleent, zie het volgende art.) van verscheidene Argentijnsche staten, neemt den Pilcomayo en den
Rio-Grande of Vermejo in zich op, en valt even benoorden Corrientes in den Parana, na eenen loop
van 185 mijlen.
Paraguay, republiek in het binnenland van
Zuid-Amerika, bewesten Brazilie, en benoorden de
staten der Argentijnsche confederatie, waarvan P.
gescheiden is door den Paraguay, naar welke rivier
de republiek P. haren naam draagt, is 16,577 vierk.
mijlen groot, met 1,337,500 bewoners, waaronder
echter vele Indianen ; de gewone taal is het Guarani;
de hoofdstad van P. is Asuncion. Ofschoon reeds bekend geworden in 1515, toen Solis de Plata-rivier
ontdekte, wordt P. gezegd eerst in 1526 ontdekt te
zijn door Sebastiaan Cabot. In 1535 werd het veroverd door Alvaro Nunez, en ontving de eerste
spaansche volkplanting: het werd in de beschaving
ingewijd door de op den rechteroever van den Parana gevestigde misszen der spaansche Jezuieten, die
zich in P. bijna onafhankelijk maakten, en er een
theocratisch rijk vormden. Dit rijk der Jezuieten
bestond van 1556 tot 1767, toen de Jezuieten-orde
in alle spaansche landen opgeheven, en de toegang in
P. aan alle vreemdelingen ontzegd werd. Zelfs onder het bewind der Jezuieten vormde P. ten alien
tijde een district van het groote Spaansche onderkoninkrijk La-Plata. in 1750 werd P. door de Spanjaarden afgestaan aan Portugal, in rail voor de koIonic San-Sacramento; doch het portugeesche gezag kon zich in P. niet naar behooren handhaven,
en in 1777 kwam P. krachtens een nieuw tractaat
weder onder de spaansche heerschappij. Ten gevolge
van den algemeenen opstand van Spaansch-Amerika,
werd P. onafhankelijk in 1809; (Jose GasparRodriguez) Francia maakte zich reeds spoedig van het
hoogste gezag meester, eerst met den titel van consul (1813), vervolgens met dien van dictator (1814).
Hij hield P. in eenen staat van volkomene afgeslotenheid, en regeerde met ijzeren gestrengheid tot
aan zijnen dood (1840). Na zijnen dood werd aan
bet stelsel van afsluiting vastgehouden, totdat het
nationaal congres van 1844 don Carlos Antonio
Lopez benoemde tot president der republiek voor
een tijdvak van 10 jaren; bij decreet van 20 Mei
1845 werd het land door den nieuwen president
opengesteld voor vreemdelingen. Teen door Rosas
maatregelen tegen P. werden genomen, die er op
schenen berekend om P. geheel en al ondergeschikt
te maken aan de Argentijnsche republiek, verklaarde
P. aan Rosas den oorlog, en sloot een of.- en defensief verbond met het gouvernement van Corrientes,
tot welk verbond in 1851 ook toetraden Brazilie,
Uruguay en Entre-Rios. Bit had den val van Rosas
ten gevolge, zoodat 15 Juli 1852 de onafhankelijkheid van P. erkend werd door de Argentijnsche republiek, terwijl zoodanige erkenning ook van de
zijde van Groot-Britannie plaats had bij het tractaat
van Asuncion 4 Jan. 1853. Door bet tusschen P. en
Rrazilie gesloten tractaat van 13 Febr. 1858 werd
de scheepvaart op de rivier Paraguay voor de vlaggen van alle bevriende natien vrijgesteld.
Parahyba, of Parahiba do Sul, rivier in Brazilie, ontspringt in de prov. San-Paulo, op de noord-

Pardus

Parson

zijde der Serra do Mar, en valt, ua 100 mijlen loop,
bij San-Juan-da-Praya in den Atlantischen Oceaan.
De P. geeft haren naam aan eene kustprovincie van
het keizerrijk Brazilie, welke prov. 1325 vierk. mijlen groot is met 190,000 bewoners, en tot hoofdplaats heeft de stad P., met 12,000 inw. en haven.
Paralus, de gewijde galei, die de Atheners jaarlijks naar Delos zonden, beladen met offeranden en
met personen, die aan de altaren van Apollo en
Diana de heilige mysterien moesten volbrengen. Die
tocht heette theorie, en alien, die aan dien tocht
deelnamen, werden theoren genoemd. Zoo lang dat
vaartuig afwezig was, mocht geen doodvonnis voltrokken worden; uit dien hoofde verliep er dan ook
eene maand tusschen de veroordeeling en terdoodbrenging van Socrates.
Paralipomena, d. i. Overgeslagene of vergetene dingen, dus zooveel als Aanhangsels of Supplementen, zoo noemden de 70 Overzetters de twee
Boeken der Chronijken in het 0. T. als toevoegsels
op de Boeken van Samuel en van de Kon.ingen.
Paramaribo, hoofdstad van de kolonie .Suriname of Nederlandsch Guiana, 4 mijlen boven den
mond der rivier Suriname ; 16,000 inw.; veilige haven ; residentie van den gouverneur ; werd gesticht
1673 ; herhaalde malen door brand geteisterd, o. a.:
18 April 1763, 21 Jan. 1821, 3-4 Sept. 1832.
Paramatta, stan in Nieuw-Zuidwallis, aan de
bevaarbare rivier P., die na een oostwaartschen
loop van circa 3 mijlen uitwatert in Port Jackson.
De stad P. ligt ruim 5 uren gaans ten W. N. W.
van Sidney, en heeft 5000 inw.
Paramythia, stad in aziat. Turkije, ejalet
Janina, 6 mijlen bezuidw. Janina ; 5000 inw.
Paran, eene woestijnvlakte ; Gen. 14 : 6 ; 21 :
21; Num. 10: 12; 12: 16; 13: 3, 26; Dent. 1: 1 ;
33: 2; I Sam. 25: 1; I Kon. 11: 18; Hab. 3: 3.
Parana, 1) rivier in Zuid-Amerika, is de
hoofdstroom van de La-Plata-rivier, ontspringt in
de brazil. prov. Minas-Geraes op de Serra Mantiqueira, en neemt, na eenen loop van 282 mijlen, bij
Corrientes den Paraguay in zich op, met welke rivier
vereenigd de P. den naam draagt van La-Plata.
2) zuidelijke provincie van het keizerrijk Brazilie,
is 4360 vierk. mijlen groot, met 72,500 bewoners,
ligt nog geheel en at woest, en heeft tot hoofdplaats
de stad Curitiba. — 3) de nieuwe officieele naam
van Bajada-da-Santa-Fe, de hoofdstad van EntreRios.
Paranagua, havenstad in de brazil. prov.
Parana, aan den Atlantischen Oceaan, 34 mijlen bezuidw. Santos ; 3000 inw.; haven.
Paranahyba, twee rivieren in Brazilie, nl.:
1) in de prov. Goyaz en 2) tusschen de provincien
Piauhy en Maranhao-.
Paranan, rivier in de brazil. prov. Goyaz, ontlast zich na eenen noordwaartschen loop van 84
mijlen in den Tocantins, 10 uren gaans bewesten
Conceica5.
Parasoe Rama, een oorlogzuch Lige brabma,
zoon van den brahma Dzjamadagni en van Renoeka.
Hij werd grootgebracht door Siwa, wreekte den
dood van zijnen vader en zijne moeder op de zonen
van Wasiesjtha, een anderen brabma, die een vijand
was geweest van Dzjamadagni. Vervolgens verdreef
P.-R. de sjattryas of krijgslieden uit Aiodhia (Oude)
en geheel India, en verschafte zoodoende aan de
brahmaas het oppergezag; doch met ondank door
hen beloond, zonderde hij zich of in de bergen (in
de Ghats), deed uit de golven de lange kust van

kust aan alle brahmaas, terwijI hij hen tevens vervloekte. Eindelijk bracht hij de Nairs tot onderwerping, en keerde terug in den schoot der godheid,
waaruit hij eerst ten tijde van Rama weder te voorschijn kwam als zevende incarnatie van Wisjnoe.
Paraty, zeestad in Brazilie, prov. Rio-de-Janeiro, 18 mijlen bewesten de stad Rio-de-Janeiro,
aan de baai van Angra; 10,000 inw.; warme bronnee.
Paray le Trionial, 't oude Pareium Moniale
of Moniacum, stad in 't fransche dept. Satine-Loire,
3 uren gaans bewesten Charolles; 3600 inw.; geboorteplaats van Vavasseur (den Jezuiet).
Parbar, bij P. waren twee Levieten ; I Chron.
26: 18.
Para), marktvlek in 't fransche dept. Sarthe,
vijdfhalf uur g. benoordoosten La Fleche ; 2400 inw.
Parcen. Zie SCH1RGODINNEN.
Parchim, stad in Mecklenburg-Schwerin, aan
de Elde, 9 uren gaans bezuidoosten Schwerin ; 7000
inw.; minerale bron ; reeds in de 2e eeuw bestow'
P., en droeg toen den naam Alistus.
Pardaillan. Zie GONDRIN.
Pardassus (Jean Marie), beroemd fransch
rechtsgeleerde, geb. II Aug. 1772 te Blois, vroeger
raadsheer in het hof van cassatie, sedert de Juliomwenteling uitsluitend voor de rechtsgeleerde letterkunde levende, gest. 26 Mei 1853 te Pimpeneau
bij Blois. Voornaamste werken : Cours de droit
commercial (4 din. Parijs 1814-16; 6e druk 1856);
Collection des lois maritimes anterieures 18e siècle
(6 din. Parijs 1828-45); hij bezorgde ook eene
editie van de Loi Salique (Parijs 1843).
Pardo (El-), 1) stad in Spanje, vierdhalf uur
gaans benoordw. Madrid, in het Bosch genaamd
van El-Pardo ; 2900 inw.; een reeds onder Karel V
gebouwd koninklijk kasteel, dat tot jacbthuis en
winterpaleis dient, en waar 1778 een tractaat met
Portugal geteekend werd. 2) rivier in Brazilie,
stroomt tusschen de provincien Mato-Grosso en
Goyaz, en valt na 50 mijlen loop in de Parana.
Pardoe (Julia), engelsche schrijfster, geb. 1812
te Beverley, gest. Dec. 1862 te Louden, was de
dochter van eenen olilcier. Zij heeft met romans,
historische werken en reisbeschrijvingen grooten
opgang gemaakt.
Pardubitz, stad in Bohemen, kreis Chrudim,
aan de uitwatering van de Chrudimka in de Elve,
ruim 12 mijlen beoosten Praag, is een station van
den spoorweg Weenen-Praag, heeft 7000 inw., wallen en bastions, en een keizerlijk paleis.
Pare, of Parree, gebergte op het eiland Java,
resid. Djokdjokarta. in dit gebergte tweemaal eene
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen,
nl.: 28 Juli 1827 en 20 April 1828.
Pare ( A mbroise), verlatijnscht Parcells, de schepper der heelkunde in Frank*, geb. 1517 te Laval,
was lijfarts van koning Hendrik II en van diens
zoon en opvolger, en stierf te Parijs 22 Dec. 1590.
De werken van P. (Parijs 1561, dikwijls herdrukt,
o. a. in 1840) zijn in 't Latijn en Duitsch vertaald.
Paredes (don Diego Garcia de), spaansch veldheer, geb. 1466, wapenbroeder van Goazalvo van
Cordova in de oorlogen in Italie, streed later dapper in de legers van Karel V, en stierf 1530; hij
was een man van ongemeene lichaamskracht.
Paredes de Nava, stad in de spaansche
prov. Palencia, 6 a 7 uren gaans benoordw. Palencia ; 5000 inw.
Parega, dorp in Friesland. Zie PARREGA;
Parenzo, stad in Illyrie, aan de Adriat. Zee,
ruim 8 mijlen bezuiden Triest ; 2800 inw., haven.
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Malabar verrijzen, en verbood den toegang tot die
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Paressease

Parisot de la Valetta

Paresseuse (la Mer), d. i. de Luie Zee, dezen naam vindt men in sommige fransche boeken
voor IJszee ; ook wet voor dat gedeelte der Oostzee,
dat thans den Deenschen archipel vormt, en dat
in het Latijn, bekend was onder den naam van

bracht door veehoeders op den berg Ida. Tot scheidsman gekozen in den wedstrijd der godinnen Minerva,
Juno en Venus, om te beslissen aan wie van haar
drieen de prijs der schoonheid (een gouden appel)
moest worden toegewezen, schonk hij dien prijs aan
Venus. Later door Priamus erkend en in zijn paleis
opgenomen, werd P. naar Griekenland gezonden, om
Hesione terug te eischen, die door Hercules geschaakt
was ; bij die gelegenheid schaakte hij de schoone
Helena, gemalin van Menelas, koning van Sparta,
die hem aan zijn hof had ontvangen : dit werd de
aanleidende oorzaak tot den Trojaanschen oorlog;
in dien oorlog bood P. aan, om zich in een tweegevecht met Menelas te meten, doch hij ging voor
dien held op de vlucht. Een geoefend boogschutter
zijnde, doodde P. op verraderlijke wijze Achilles;
hij werd zelf doodelijk gekwetst door Pyrrhus ofdoor
Philoctetes. In zijne laatste oogenblikken werd bij
bijgestaan en verpleegd door de herderin (Enone,
die hij verraden en verstooten had.
Paris (Matthew), engelsch kronijkschrijver,
geb. in 't laatst der 12e eeuw, gest. omstr. 1259,
Benedictijner monnik in 't klooster St.-Alban, werd
met de taak belast om verscheidene kloosters in
Noorwegen te hervormen, en stond in hooge gunst
bij Engeland's koning Hendrik III. Men heeft van
hem eene Historic major Anglia, die van 1066 tot
1259 loopt, en in 't licht gegeven is door Matthew
Parker, aartsbisschop van Canterbury (Londenl 571).
Van dit werk, zeer belangrijk voor dat gedeelte der
geschiedenis, verscheen eene fransche vertaling door
de Luynes en Huillard-Breholles (9 din. Parijs 1840
—41). Een uittrekseI van het groote werk leverde
P. zelf, onder den titel van Historia minor.
Paris (Francois de), beroemd diaken, geb.
1690 te Chatillon in 't fransche dept. der Seine,
was de zoon van een raadsheer in het parlement.
Met ijver ornhelsde hij de leerstellingen der Jansenisten, kwam in verzet tegen de bul Unigenitus, en
bedankte voor eene pastoorsplaats, om niet het Formulier te onderteekenen. Hij besteedde zijn geheele
vermogen aan werken van liefdadigheid ; en toen
hij zich op die wijze arm had gemaakt, begon hij
kousen te vervaardigen, om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Door ongeloofelijke zelfkastijdingen verkortte hij zijn leven, en stierf (zooals zijne
aanhangers het noemden) in eenen hoogen reuk van
heiligheid. Op zijn graf (op het St.-Medardus-kerkhof te Parijs) geschiedden allerhande wonderen, hetgeen het begin was van de wonderdadige genezingen en de buitensporige tooneelen der zoogenaamde
Convulsionnaires, waardoor het gouvernement zich
eindelijk genoopt zag het kerkhof te sluiten. Een
spotvogel schreef toen op de poort van het kerkhof:

Pigrum Mare.

Paretacene, groote landstreek van het Perzische rijk, benoorden de bergen van Persis en bezuidoosten Media, was slechts eene onmetelijke
woestijn, die ineen liep met de woestijn van Media
en met die van Carmanie. De voornaamste steden
van P. schijnen geweest te zijn : Aspadana in het 0.,
en het Ecbatana der Magiers in bet N. 0.
Parfaict (Francois en Claude, genaamd de Gebroeders), geb. te Parijs, hebben gezamenlijk in 't
Licht gegeven : Histoire generale du Theatre Francais
(2 dln. Parijs 1743). Van Francois alleen heeft men,
behalve eenige tooneelstukken: Histoire de l'ancien
Theatre italien (1753); Histoire des theatres de Paris
(7 din. 1756-67); Histoire de l' Opera (in manuscript).
Parga, stall in europ. Turkije, ir, Roemelie, 10
mijlen bezuidw. Janina, tegenover bet eiland Paxo;
4000 inw.; dubbele haven; citadel op eene rots.
Van 1401 tot aan den ondergang van de Venetiaansche republiek 1797 moist P., met die republiek tot
bondgenoot, zich onafhankelijk van de Turken te
handhaven, totdat het, krachtens tractaat tusschen
Rusland en de Porte, in 1800 onder het gezag van
den sultan kwam. Nog lang streden de Parganioten
(Pargioten) voor hunne onafhankelijkheid. In 1814
werden zij belegerd door Ali-Pacha, en moesten zich
eindelijk (1819) overgeven, waarop het grootste gedeelte der bevolking, om niet onder de turksche
heerschappij te leven, de wijk nam naar de Ionische
eilanden.
Parhos. Zie P AROS.
Paria, schiereiland in 't oost-gedeelte van Venezuela, loopt uit in kaap P., en vormt met de kust
van het vasteland de Golf van P., in welke verscheidene armen van den Orinoco uitloopen.
Parias, ook Sjandalas genaamd, in Oost-Indic
eene talrijke klasse van menschen, die tot geenerlei
caste behooren, in de diepste verachting leven, geheel buiten de brahminische wet staan, en slechts
door den geringsten handenarbeid in hun levensonderhoud voorzien.
Parigne –PEveque, vlek in bet fransche
dept. Sarthe, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Mans;
3600 inw.
Parime, geisoleerde bergengroep in Guiana,
vormt een ten W. en ten N. door den Orinoco begrensd bergland, dat omstr. 18,000 vierk. mijlen
groot is, met pieken van 9800 (de Mavaraca) en
8300 (de Duida) vt. In het P.-gebergte ontspringt
de rivier P., die zich na 150 mijlen loop in den
Rio-Negro outlast.
Parini (Ginseppe), ital. dichter en satiricus,
geb. 22 Mei 1729 te Bofisio, professor to Milaan,
gest. 15 Aug. 1799. Complete editie van P.'s werken
(6 din. Milaan 1801-4).
Paris, fransche naam (ook engelsche en duitsche spelling) van Frankrijk's hoofdstad Parijs (zie
dat art.).
Paris, ook Alexander (Alexandros), zoon van
den trojaanschen koning Priamus en van Hecuba,
vermaard door zijne schoonheid en laaghartigheid,
werd dadelijk na zijne geboorte te vondeling gelegd,
omdat zijne moeder gedroomd had, dat zij eene fakkel ter wereld bracht, die Europa en Azie zou verwoesten te vuur en te zwaard. Hij werd grootge-

a

De par le Boi defense Dieu,
De faire miracle en ce lieu.
Parisienne, of Hymne de Paris, een vrijheids-

lied, vervaardigd door Casimir Delavigne ter verheerlijking van de Juli-omwenteling ; het begint met de
woorden Peuple Francais, peuple des braves.
Parisii, klein yolk in Lugdunensis 4a, op de
beide oevers van de Sequana (Seine); hunne hoofdstad was Parisii of Lutetia, het tegenwoordige Parijs.

Parisio. Zie P ARRHASIUS.
Parisis, oud landschapje van Frankrijk, in het
middelgedeelte van Ile de France, benoorden Parijs.
Het stadje Louvres was de hoofdplaats van P.; thans
is dat landschapje begrepen in de departementen
Seine-Oise en Seine.

Parisot, gen. Pater Norbertus. Zie NORBERTUS.
Parisot de la Valette. Zie LA VALETTE.

Park
Park (Mungo). Zie Mum° PARK.

Parkani, stad in Hongarije. Zie BARRAN'.
Parkersburg, stad in den noord-amerik.
staat Virginie, aan de uitwatering van den LittleKanawha in den Ohio ; 4000 inw.
Parley (Peter). Zie GOODRICH.
Parliament (Long-). Onder den naam van
Long-Parliament heeft men te verstaan het laatste
Parlement, dat Karel I, koning van Engeland, bijeenriep in 1640. Twee jaren later verklaarde dit Parlement den oorlog aan den koning, en het veroordeelde hem ter dood 1649, toen de Schotten hem
aan de engelsche armee hadden uitgeleverd. Na
twaalf jaren bestaan te hebben te midden van woelingen en burgeroorlog, werd het Long-P. in 1653
vernietigd door Olivier Cromwell, die aan het hoofd
zijner soldaten de vergadering binnendrong, en de
leden van het P. met geweld nit de zaal verdreef.
Parma, rivier die de stad Parma besproeit, en
zich bij Bresello in de Po ontlast, na 10 mijlen loop.
Parma, het oude Julia Augusta, stad in Italie,
tot 1860 hoofd- en residentie-stad van het toen te
niet gegane hertogdom Parma (zie het volgende
art.), ligt aan de rivier Parma (zie 5 reg. hooger),
heeft eene universiteit, en 46,000 inw. Het is eene
zeer oude stad, gesticht door de Etrusken ; in 184
v. Chr. werd bet eene romeinsche kolonie en begrepen in Cispadaansch Gallie ; onder Augustus ontving het den naam Julia-Augusta. In de middeleeuwen was P. afwisselend guelfisch of gibellijnsch, afwisselend onafhankelijk of onderworpen aan kleine
tirannen of aan de naburige steden, totdat P. eindelijk in de macht der pausen viel, en dientengevolge
in harden kwam van het huis Farnese, door hetwelk P. tot hoofdstad verheven werd. Het is de geboorteplaats van den schilder Mazzuoli.
Parma (het hertogdom), een der voormalige
rijkjes in Italie, bestond uit de twee hertogdommen
P. en Piacenza, was 113 vierk. mijlen groot, ingedeeld in 5 provincien (Parma, Piacenza, Borgo-SanDonnino, Val-di-Taro, Lunigiano), bevolkt met
500,000 zielen, en had tot hoofdstad Parma (zie 't
vorige art.). Dit landschap, gevornid uit een gedeelte van het oude Cispadaansch Gallie en van Ligurie, na aanvankelijk (even als geheel Lygurie)
onafhankelijk geweest te zijn, werd omstr. 185 v.
Chr., met het overige van Cisalpijnsch Gallie, door
de Romeinen onderworpen. Bij den ondergang van
het Romeinsche rijk heroverde P. voor eenigen tijd
zijne onafhankelijkheid, doch viel vervolgens in handen der Longobarden, aan wie Karel de Groote het
ontweldigde, om het aan den pans te geven. Tijdens
de oorlogen tusschen de pausen en de keizers verhief P. zich tot onafhankelijke republiek. Bij den
val der Hohenstaufen, stond P. onder het bewind
der familie Correggio (1303); verscheurd door inwendige verdeeldheden, gaf het zich aan Johannes
van Bohemen (1330), die het verkocht aan de familie Rossi ; doch deze was niet machtig genoeg om
zich in het gezag te handhaven, en in 1335 werd
Martino della Scala meester van P.: hij gaf het als
leen aan zijne ooms, de Heeren van Correggio, die
zoodoende hersteld werden in het gezag, waarvan
ze beroofd waren geworden in 1341. Doch een hunner (Azzo), verkocht P. reeds in 1344 aan Obizzo III
van Este, die het in 1346 weder verkocht aan Lucchino Visconti, Neer van Milaan. Bij al die wisselingen volgde Piacenza steeds het lot van P. De beide
hertogdommen bleven dus milaneesche provincien
tot op de oorlogen der Franschen in Italie. Toen
Julius II, bij het congres van Mantua, het hertog-

Parma

765

dom Milaan teruggaf aan de familie Sforza (1511),
scheidde hij P. en Piacenza daarvan of ten behoeve
van den Pans. Nadat Frans I in 1515 het Milaneesche weder veroverd had, vereenigde hij de twee
hertogdommen weder daarmede. Bij den vrede van
1530, tusschen Karel en Clemens VII, kwamen P.
en Piacenza aan den Paus terug; doch reeds kort
daarna (1545) werden beiden door Paulus III als
leen afgestaan aan zijnen natuurlijken zoon PetrusLodewijk Farnese, wiens zoon Octavius, erkend door
Filips II (1556), de stamheer werd van de dynastie
Farnese. Deze dynastie stierf eerst nit in 1731, na
in de 16e en 17e eeuw verscheidene merkwaardige
mannen voortgebracht te hebben (zie FARNESE). De
erfdochter nit dit geslacht, Elizabeth Farnese, gemalin van Spanje's koning Filips V, liet toen het
hertogdom (P. en Piacenza) aan haren zoon (don
Carlos) geven ; doch toen don Carlos in 1735 koning
der beide Sicilien was geworden, werd het dubbele
hertogdom afgestaan aan den keizer. Na den Oostenrijkschen Successie-oorlog werd het bij den
vrede van Aken (1748) geschonken aan den tweeden zoon van Elizabeth Farnese, den infant don
Filips. Diens zoon Ferdinand regeerde te Parma tot
1802, en na zijnen dood werd zijn rijk ingelijfd bij
de Fransche republiek, vervolgens bij het Fransche
keizerrijk, en vormde daarvan het departement Taro,
met Parma tot hoofdplaats. Door den vrede van Parijs (1814) en de Weener congres acte werd P. (met
Piacenza, benevens het hertogdom Guastalla) in souverein bezit toegewezen aan de aartshertogin MariaLouise (de gemalin van Napoleon1),die er regeerde
tot 1847. Bij haren dood (17 Dec. 1847) nam KarelLodewijk (Karel II) van Lucca hezit van haar rijk,
krachtens het tractaat van 10 Juni 1817; doch reeds
den 20 Maart 1848 brak in P. de omwenteling nit,
tengevolge waarvan de hertog het land verliet, terwb1 eene voorloopige regeering aangesteld werd, en
P. zich aansloot aan den oorlog tegen Oostenrijk.
Intusschen werd P. 12 Aug. 1848 door oostenrijksche troepen (onder generaal d'Aspre) bezet ; en
ook toen bet zich 16 Maart 1849, bij den nieuwen
oorlog, voor inlijving bij Sardinie verklaard had,
ontving bet reeds kort daarna oostenrijksche bezetting. Reeds 4 Maart 1849 had hertog Karel 1I
afstand van den troon gedaan, ten behoeve van zijnen zoon Karel III, die 27 Aug. 1849 de regeering
aanvaardde, doch 27 Maart 1854 vermoord werd
waarop het bewind overging op zijnen zoon Robert I
(geb. 9 Juli 1848), onder voogdij van diens moeder Louise van Bourbon, dochter van den hertog
van Berri. Door de heweging van 1859 zag de regeerende dynastie zich genoodzaakt het land te verlaten, waarop 8 Juni een voorloopig bewind aangesteld werd, dat zich aansloot aan Victor Emmanuel;
I 6 Juni nam een Sardisch stadhouder bet hertogdom in bezit, dat bij decreet van 28 Maart 1860 ingelijfd werd bij het nieuwe koninkrijk
-

Hertogen van Parma en Piacenza.
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Parma (Alexander Farnese, hertog van), veldheer an Filips II. Zie FARNESE.
Parzna (hertog van). Zie CAMBACERES.
Parma (don hertog van), vierde zoon
van Filips V, koning van Spanje, geb. 1720, trouwde
Elizabeth 'van Frankrijk, dochter van Lodewijk XV,
koning van- Frankrijk. flet tractaat van Aken, waarbij
1748 de 'Oostenrijksche Saccessie-oorlog beeindigd
werd, schonk hem de Itertligdommen Parma, Piacenza en Guastalla. Zijne regeering was vreedzaam
en gelukkig. Hij stierf 1765, en werd opgevolgd
door zijnen zoon Ferdinand. -- P. (Ferdinand, infant en hertog van), zoon van den vorige, en (door
zijne moeder) kleinzoon van Lodewijk XV, geb.
1751, ontving zijne opleiding van Keralio en Condillac. Hij volgde 1765 zijnen vader op en regeerde
vreedzaam, bijna al het gezag latende nitoefeuen
door den markies van Felino. Hij had eenige geschillen met het hof van Rome, verdreef 1768 de
Jezuleten uit zijn rijk, had oneenigheden met Frankrijk tijdens de oorlogen der Republiek in Italie
( 1796), en stierf 1802, kort voordat hem zijne kroon
afgenomen zou zijn geworden. Na zijnen dood werd
zijn rijk (onder de benaming van departement van
den Taro) bij de Fransche reptibliek ingelijfd, en
zijn zoon, Lodewijk vau P., ontving bij wijze van
schadeloosstelling Toskanen met den titel van kofling van Etrurie.
Parmastha, een der tien zonen van Haman ;
Esth. 9 : 9. Zie ARIDAI.
Parmenas, een der eerste Christenen ; Hand.
6 : 5.
Parmenides, grieksch wijsgeer van de Eleatische school, geb. omstr. 535 v. Chr. te Elea, was
in zijne eerste jeugd een leerling van Xenophanes,
bekleedde de hoogste ambten in zijne geboortestad,
en kwam op zijn 65e jaar met zijnen leerling Zeno
naar Athene, om daar lessen over de philosophie te
houden. Hij stierf in hoogen ouderdom. Zijne denkwijzen ontwikkelde hij in een philosophisch leerdicht, waarvan slechts fragmenten tot ons gekomen
zijn, verzameld door Kersten in .Philosophorum
Gmcorum veterum reliquim" , stuk 2, Brussel
1835).
Parmenion, veldheer van Philippus en van
Alexander, droeg veel bij tot het winnen van de
veldslagen aan den Granicus en bij Issus, veroverde
Damascus en Syrie, en was van oordeel, dat Alexander, na deze voordeelen, de schitterende voorstellen
behoorde aan te nemen van Darius, die aan den macedonischen koning de hand van een zijner dochters
benevens geheel Azle tot aan den Euphraat aanbood.
Men kent het vermaarde antwoord, dat Alexander
aan zijnen veldheer gaf, toen deze zeide : vAls ik
Alexander ware zou ik het aanbod aannemen ;" toen
antwoordde Alexander : 'Ja, ik zou het ook aanne'

men, als ik Parmenion ware." Na den slag van Arbela werd P. benoemd tot stadhouder van Medie ;
maar bet duurde niet lang of Alexander scheen te

gelooven, dat P. medeplichtig was aan eene samenzwering, zoodat hij P. ter dood liet brengen, na eerst
reeds zijnen zoon Philotas, wegens verzwijging van
eene aan hem bekende samenzwering, een gelijk lot
te hebben doen ondergaan (329 v. Chr.).
Parmentier( Antoine Augustin,baron ), fransch
agronoom, geb. 1737 te Montdidier, gest. 17 Dec.
1813 als inspecteur-generaal der geneeskundige
dienst in Frankrijk. Men heeft o. a. van hem : Traitd
sur l'art de la boulangerie (1778). — P. (J.), fransch

zeevaarder, geb. 1494 te Dieppe, ontdekte het eiland
Sumatra, en stierf 1543.

Itinitc?
Parnach, vader van den VolksOverste Elizaphan
(sta.m Zebulon); Num. 34 : 25.
Parnabiba, Parnahyba, brazil. rivier. Zie
PARANARTRA.
Parnassus, thans Liakoera, berg in het grieksche landschap Phocis, bewesten den Helikon, tusschen Amphissa en Trachis, verheft zich 7570 vt.
boven den spiegel der zee : op den P. staande kon
Men in de verte Corinthe tien liggen. Op de zuiderbelling van den P. lag de orakel-stede van Delphi, en
ontsprong de bron Castalia ; vandaar oneigenlijk voor
woonplaats der dichters, waarom ook wden P. beklimmen" zooveel beduidt als .zich aan de dichtkunde toewijden". In. de mythologie is de P. de
voornaamste verblijfplaats van Apollo en van de
Muzen, welke laatste daarnaar ook Parnassieden genoernd worden. •
Parnell (Thomas), engelsch dichter, geb. 1679
te Dublin, gest. 1717 te Chester. Complete editie
zijner werken (2 din. Parijs); eene Bloemlezing uit
P.'s nagelatene gedichten gaf Pope (1721).
Parity (Evariste Desire Desforges, ridder van),
fransch erotisch dichter, geb. 6 Febr. 1753' op het
eilan'l Bourbon, gest. 5 Dec. 1814. De Oeuvres van
P. zijn uitgegeven door Tissot (3 dln. Parijs 1827)
en door Beranger (4 din. Parijs 1831). De Oeuvres
choisies van P. leverde Boissonnade (1 dl.Parijs 1827).
Paropamisus, thans Kandahar, landstreek in
het oude Azie, tusschen Bactriana ten N. en Indie
ten 0., was vol hooge bergen (zie volgend art.)
en bevatte slechts weinig steden, van welke de voornaamste waren : Orthospane en later Paropamisisch
Alexandria. Het maakte deel uit, eerst vart het MedoPerzische rijk, toen van het rijk van Alexander,
daarna van het Syrische rijk onder de Seleucieden,
en eindelijk van Bactriana.

Paropamisus, door de Grieken ook genoemd
Indische Caucasus, thans Hindoe-koe, eene bergke-

ten in Zuid-Azie, naar welke het landschap P. (zie
vorig artikel) genoemd werd.
Paros (die van) ofParhos, ten getale van 2172,
keerden weder uit de babyl. gevangenschap; Ezra
2 : 3; 8 : 3; 10 : 25; Neh. 3 : 25; 7 : 8; 10 : 1 4.
Paros, thans Paro, grieksch eiland in de Egeische Zee, een der Cycladen, tusschen Naxos en Delos,
tegenover Oliaros - (thans Antiparo), is bijna 4 vierk.
mijlen groot, met ruim 7000 bewoners. De voornaa rnste stad op P. heette insgelijks P. (thans Parkia of
Pareccbia). Het marmer van P. was beroemd, vooral
dat nit het Marpessus-gebergte. Aanvankelijk gecoloniseerd door de' Pheniciers, later bevolkt door de
Cretenzen, bleef P. onafhankelijk, totdat het onderworpen werd door Darius I ; het werd vervolgens
veroverd door Athene, en ten laatste (onder Pornpejus) ingelijfd bij de Romeinsche republiek. Op P.
was Archilochus geboren.
Paros (Marmeren 1 a felen van) , ook de Kronijken
van P. genaamd, ook wel de Marmeren tafelen van
Arundel of van Oxford, eene reeks chronologische
tafelen, opgesteld op last van het Atheensche gouvernement, en op marmeren tafelen gegraveerd. In
bet begin der 17e eeuw gevonden op het eiland P.;
in 1627 door Peirese aan den graaf van Arundel
verkocht, werden die tafelen later in de bibliotheek
van Oxford geplaatst ; zie HOWARD, kolom 2, blz.
111, dl. 2.

Parques, fransche naamsvorm voor Parcen.
Parr (Catharina) , zesde gemalin van Hendrik
VIII, was weduwe van baron Latimer, toen zij in
1543 met den koning trouwde ; 34 dagen na des konings dood (1547) trad zij in den echt met Thomas

Parr

Parthenay

Seymour. Eene ijverige voorstanderes van de Luthersche kerkleer, had haar :leven groot gevaar geloopen bij den monarch, die geen andere kerkleer
duidde dan de zijne; doch Catharina had alle gevaar
weten af te wenden door hare behendigheid. Zij
stierf 1548.
Parr (Thomas), een beroemd langlever, geboortig nit het engelsche graafschap Shrop, ging op zijn
120e jaar nog een huwelijk aan, en was 152 jaren
oud toen hij 1634 stierf.
Parra (Petrus Albertus van der), geb. te Columbo op het eiland Ceylon, was van 1761 tot aan
zijnen dood (Dec. 1775) gouverneur-generaal van
Nederiandsch-Ind ie.
Parras, stad in den mexicaanschen staat Cohahuila, 6 a 7 mijlen benoordoosten Mapimi en 38
mijlen bezuiden Monclova ; 7000 inw.
Parrega, of Parraga, dorp in Friesland, 3 uren
gaans bewesten Sneek, nabij het (bezuidw. Bolsward
liggende) Parregaster-meer; met onderhoorige buurtschappen 300 inw.
Parrhasius, grieksch schilder nit Ephesus,
tijdgenoot van Zeuxis, leefde omstr. 400 v. Chr.
Parrhasius (Aulus Janus), gefingeerde naam
van Giovanni Parisio, philoloog, geb. 1470 te Cosenza,
waar hij de Cosentijnsche academie stichtte ; gest.
1533. De Werken van P. zijn uitgegeven door Henri
Etienne (Pals 1567). — P. (Th.), onder dezen
gefingeerden naam heeft de geleerde J. Leclerc eene
kritische verzameling in 't licht gegeven, getiteld

Parthia, doch omvatte vervolgens geheel medo-perzisch Hoog-Azie, beoosten den Euphraat en bewesten
het Bactrische rijk. Overigens zijn de grenzen van
het rijk der P. nog al afwisselend. Deel van dat rijk
maakten nit: Mesopotamia, Babylonia, Media, Atropatene, Susiana, Persis, Hyrcanie, Paretacene, de
twee Carmanien. De P. behoorden achtereenvolgend
tot het medo-perzische rijk, tot Alexander's rijk, en
tot dat der Seleucieden. Arsaces, het opperhoofd van
een der parthiscbe stammen, onderwierp at de overige stammen aan zijn gezag, schudde 255 v. Chr.
het juk der Seleucieden af, en legde zoodoende den
grond tot het rijk der P. Na den ondergang van het
rijk der Seleucieden (64 v. Chr.) werden de P.
grensnaburen der Romeinen, en toen, vooral . in den
tijd der keizers, waren de beide volken dikwijls met
elkander in oorlog. De P. worden vermeld Hand.
2 : 9. Het rijk der P. ging te niet anno 226 na Chr.,
en werd vervangen door het rijk der Sassanieden.
De regeeringsvorm der P. was de monarchic, doch
door en door feodaal. Hier volgt de naamlijst der
Parthische koningen (genaamd dynastic der Arsacieden); wat echter de daarbij opgegevene chronologische opgaven betreft, die zijn zeer twijfelachtig.
Arsaces (vaor Chr.) 255 Artabanus III
18
Tiridates of Arsaces 11254 Tiridates
36
Artabanus (hersteld) 36
Artabanus I of Arsaces III
216 Vardanes
44
47
196 Gotarsus
Phriapatius
50
Phraates I
182 of 178 Vonones II
164 Vologesus I
50
Mithridates I
Phraates II
139 Pacorus, bijgen . Firoez
127
of de Zegerijke
90
Artabanus II
124 Chosroes of KhosMithridates H
roe
107
90
Mnaskires
77 Parthamaspates
116
Sinatrokes
117
70 Chosroes (hersteld)
Phraates III
61 Volegesus H
121
Mithridates III
53 Volegesus HI
150
Orodes I
37 Ardawan
192
Phraates IV
207
Ph raataces(naChr.)4 of 9 Pacorus II
14 Vologesus
209
Orodes II
15 Artabanus IN 216-226
Vonones I
stad
in
't
fransche
dept.
DeuxParthenay,
Sevres, aan den Thouet, 13 uren gaans benoordoosten Niort ; 4700 inw.; geboorteplaats van Anna de
Parthenay en van Francois Delaporte (Richelieu's
grootvader). Oudtijds was P. de hoofdplaats eener
heerlijkheid, die 1422 aan de kroon werd getrokken ; later hoofdplaats van het kleine landschap
Gatine in Opper-Poiton, daarna van het hertogdom
Meilleraie.
Parthenay, aanzienlijk fransch geslacht, naar
men wil gesproten uit het geslacht Lusignan reeds
veer het jaar 1000, splitste zich in twee linien, van
welke de jongste de beroemdste is. Tot dezejongste
linie behoorde : P. (Anna de), vrouw van Antoine
de Pons, graaf van Marennes, gest. 1631. Zij was
een der voornaamste sieraden van het hof van Renee
van Frankrijk, dochter van Lodewijk XII en hertogin van Ferrara. Zij kende Latijn en Grieksch, en
was zeer bedreven in de muziek. Zij had het Protestantismus omhelsd. — P. (Catharina de), nicht
van de vorige, geb. 1554, droeg veel bij tot de nitbreiding der Protestantsche leer. Zij trouwde eerst
met den baron van Pont-Kuelleve of Kuelonec, en
na diens dood met vicomte Rend de Rohan, nit welk
huwelijk de vermaarde hertog van Rohan geboren
was. Op 74-j. leeftijd legde zij grooten moed aan
den dag bij het beleg van La Rochelle; door de
Roomsch-katholieken gevangen genomen, stierf zij
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Parrot (Joh. Jac. Friedr. Wilh.), genees- en
natuurkundige, geb. te Mompelgard 14 Oct. 1792,
sedert 1821 professor te Dorpat, gest. 15 Jan.1840,
bereisde met Engelhardt 1811 12 Zuid-Rusland
en Caucasie, 1829 den Ararat, 1837 de landen om
de Noordkaap, en gaf over zijne reizen in het licht :
Heise in die Krim and Kaukasien (2 dln. Berlijn
1815-18) en Reise zum Ararat (2 dln. Berlijn 1834).
Parry (sir William Edward), britsch zeevaarder, geb. 19 Dec. 1790 te Bath, gest. 8 Juli 1855
als schout-bij-nacht en onder-gouverneur van het
marine-hospitaal te Greenwich, is bekend door zijne
vier reizen in de amerikaansche poolstreken, door
hem beschreven in Four voyages ta the North Pole
(5 din. Londen 1833).
Parry eilanden, of Parry-archipel, eene
groep eilanden in arctisch Noord-Amerika, strekt
zich uit benoorden de Bank's-straat, den Melvillesond, de Barrow-straat en den Lancaster-sond, beoosten de Baffinsbaai, bewesten de Lime, en bestaat
nit vier hoofd-eilanden, nl. (van het O. naar het W.):
Noord-Devon met Noord-Kent, Grinnelland en de
Victoria-archipel, wijders Cornwallis-eiland met de
Berkeley-groep en Byam-Martin-eiland, Melvilleeiland (door Parry ontdekt 1819) en Prins-Patrickeiland met Eglinton-eiland.
Parsandatha, een der tien zonen van Haman ;
Esth. 9 : 7. Zie ARIDAI.
Parsdorf, dorp in Beieren, kreis Isar, 3 uren
gaans benoordw. Ebersberg. Te P. werd 15 Juli 1800
een stilstand van wapenen gesloten tasschen Frankrijk en Oostenrijk.
Parsonstown, stad in Ierland. Zie BIRR.
Partanna, siciliaansche stad, prov. Trapani,
3 uren g. benoordoosten Castel-Vetrano ; 11,500 inw.
Partenico. Zie P ARTINICO.
Parthen (het rijk der), of het Parthische rijk,
groot rijk in Hoog-Azie, gesticht anno 255 v. Chr.
door Arsaces (zie dien naam) ten koste van het rijk
der Seleucieden, bestond aanvankelijk enkel uit
-
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in den kerker. Haar oom (J. de Parthenay-LarcheveAue, heer van Soubise) verving den baron des
Adrets als hoofd der Protestanten te Lyon, doorstond daar een beleg, door den hertog van Nemours
voor die stad opgeslagen, en stierf 1566 (op 54-j.
leeftijd).
Parthenidrs, onder dezen naam heeft men te
verstaan de jonge Spartanen, die tijdens den Eersten Messenischen oorlog geboren waren uit den ongeoorloofden omgang der Spartaansche vrouwen
(parthenoi) met de krijgslieden, die met een kort
verlof het kamp verlieten, om eenigermate te voorzien in de ongelegenbeid, welke de afwezigheid der
mannen veroorzaakte, en zoodoende te zorgen, dat
het rijk niet te niet ging wegens gebrek aan bevolking. Door hunne landgenooten veracht, smeedden
de P. eene samenzwering tegen de Iloten ; hun opzet lekte echter uit, en zij werden genoodzaakt
Sparta te verlaten. Onder aanvoering van Phalantus
gingen zij zich nederzetten op de oostkust van Italie, waar zij de stad Tarentum stichtten (707 voor
Chr.).
Parthenion, in de oudheid de west-kaap
van den taurischen Chersonesus, met den tempel
der taurische godin, aan wie de vreemdelingen geofferd werden ; de P. heet thans Felenk-Boeroen.
Parthenius, rivier en stad in Turkije. Zie
BART1N.
Parthenius, grieksch erotisch dichter uit
Nicea in Bithynie, werd als slaaf naar Rome gebracht omstr. 65 v. Chr., en verkreeg daar door
zijne talenten de vrijheid. Hij werd nagevolgd door
Ovidius en Virgilius, en stond zeer in gunst bij Tiberius. Wij bezitten niets anders van hem dan een
werkje De amatoriis affectionibus liber, het best litgegeven door Passow (Leipzig 1824), en door
Westermann in de .Mythographi Grwci" (Brunswijk 1843).
Parthenon, de prachtige tempel in de acropolis van Athene, toegewijd aan de godin Athene
(d. i. Minerva), die daar onder den naam van
Parthenos (d. i. de Maagdelijke) vereerd werd. Door
de Perzen verwoest, werd die tempel weder opgebouwd door Pericles, nog schooner dan te voren.
De voorgevel was 100 grieksche voet tang, en prijkte
met kolossale marmeren beeldengroepen ; in den tempel beyond zich het beeld der godin, vervaardigd
van goud en ivoor, zijnde een der meesterstukken
van Phidias. In 1687 werd het P. door eene born
gedeeltelijk verwoest. Veel is in den laatsten tijd
gedaan orn de prachtige ruinen van het P. gedeeltelijk te herstellen.
Parthenopeeus, zoon van Meleager en Atalante, was een der zeven vorsten, die Thebe aantastten in den Eersten Thebaanschen oorlog ; de aanval
van P. was gericht tegen de Electrische poort, doch
hij sneuvelde daarbij. Zijn zoon was Promachus, een
der Epigonen.
— APELS.
Zie N
Parthenope, o f N
Parthenope, 1) eene sirene, die verliefd werd
op Ulysses. Zich door dien vorst geminacht ziende,
stortte zij zich in zee, nabij de plaats, waar later de
stad Napels gebouwd werd, die naar haar aanvankelijk P. heette. — 2) dochter van Anceiis en Sarnia,
werd bij Apollo moeder van Lycomedes; zij was de
vrouw van Oceanus, die Europa en Thrace bij haar
verwekte.
Parthenopeischerepubliek, deze naam,
een korten tijd gedragen door het koninkrijk Napels
(niet door het koninkrijk der Beide Sicilien), is afgeleid van Parthenope, den ouden naam der stad

Napels. De P. nam eenen aanvang 23 Januari 1799,
toen Championnet zijne intrede te Napels deed, doch
duurde slechts tot 20 Juni van dat jaar, toen de
troon der Bourbons hersteld werd, of eigenlijk slechts
tot 15 Mei, toen Napels heroverd werd door kardinaal Ruffo. De P. had nooit anders dan een voorloopig bewind van 25 leden, aan het hoofd waarvan
eerst Championnet stond, en vervolgens Macdonald.
Laatstgenoemde, wel inziende dat het onmogelijk
zou zijn zich staande te houden, was er enkel op
bedacht hoe hij de Franschen ongedeerd weder uit
Napels zou brengen.
Parthenopetis. Zie P_ ARTHENOP/EUS.
Parthenopolis, latijnsche naam van Maagdenhurg.
Parthey (Gustav Friedrich Constantin), oudheidkundige, geb. 27 Oct. 1798 te Berlijn, studeerde
te Berlijn en te Heidelberg, bereisde 1820-24
Frankrijk, Engeland, Egypte en Voor-Azie, nam
1825 het boekhandelaarsbedrijf over van Fr. Nicolai
(zijn grootvader van moederszbde), en werd 1857
lid der A kademie van Berlijn. Hij vvordt gerangschikt
onder de degelijkste kenners van de klassieke en
egyptische oudheid. Behalve Wanderungen durch
Sicilien and die Levante (2 dln. Berliju 1834-40)
zijn van P's werken, benevens uitmuntende editien
van grieksche en romeinsche boeken, inzonderheid
te noemen : Das alexandrinische Museum (Berlijn
1837); Vocabularium coptico-latinum (Berlijn 1844).
Parthie, lat. Parihia, ook Parthiene genaamd,
thans het oosten van Irak-Adzjemi en het westen
van Khorassan, landschap in bet oude Azie, tusschen
Hyrcanie ten N., Woest-Carmanie ten Z., Arid ten
0., Medic ten W., had tot hoofdstad Hecatompylos.
Het was een woest land, zonder water, bestaande
uit dorre, bergachtige steppen, vooral in het noorden, naar de grens van Hyrcanie. De bewoners, ruw
en dapper, waren goede ruiters en boogschutters;
zij schijnen in kleine troepen geleefd te hebben onder het stelsel der indeeling in stammers, gelijk de
tegenwoordige bewoners der khanaten van Turkestan
(zie PARTHEN).
Parthiene. Zie P_ ARTHI—
Partinico, stad op het eiland Sicilie, 6 uren
gaans ten W. Z. W. van Palermo; 14,500 inw.
Paru, of Gompape, rivier in Brazilie, prov. Para,
valt bij Para in de A mazone, na 57 mijlen loop.
Paruah, een der twaalf bestelmeesters van koning David ; I Kon. 4: 17.
Paruro, stad in Peru, aan eene zich in den
Apurimac ontlastende rivier, 6 uren gaans bezuidw.
Cuzco ; 20,000 inw.
Paruta (Paolo), geschiedschrijver, geb. 1540
te Venetic, bekleedde achtereenvolgend -de hoogste
ambten, en stierf 1598. Men heeft o. a. van hem
(in bet ltaliaansch) eene AGeschiedenis van Venetie"
(1605). — P. (Felipe), geb. te Palermo, secretaris
van den senaat aldaar, gest. 1629, is bekend door
vele verdienstelijke oudheidkundige werken ; het
voornaamste is eene .Beschrijving van Sicilie's munten en penningen" (Palermo (1612).
Parvaim, leverde voortreffelijk goud; II Chron.
3: 6.
Parvarim, eene plaats vermeld II Kon.23:11.
Parwati, in de indische mythologic de vrouw
van Siwa. Zie BHAWANI.
Paryardis, gebergte in Armenie. Zie ABA 2).
Parynagor, stad in Hindostan, in het vorstendom Sindhy, 26 mijlen bezuidoosten Hyderabad.
Het afgodsbeeld van Goritsja te P. wordt druk door
bedevaartgangers bezocht.

Parijs
Parijs, fransch Paris, lat. Parisii of LuletiaParisiorum, hoofdstad van Frankrijk, aan de Seine,
door welke rivier het in twee deelen -gescheiden
wordt, van welke dat benoorden de Seine op drie
eilandjes gebouwd is (de Cite, zijnde het oudste en
ongezondste gedeelte der stad, het eiland St.-Louis
en het eiland Louviers). De stad P. is de gewone
residentie van den regeerenden worst (thans keizer
Napoleon III), en telt met inbegrip van hare 14
voorsteden, die door breede boulevards van de eigenlijke stad gescheiden zijn, bijna 2 millioen inwoners.
Sedert 1850 is P. door Napoleon III geheel en at
van gedaante veranderd. Ten einde P. (zoo mogelijk)
te herscheppen in de prachtigste en gezondste stad
van de geheele aarde, en bet tevens zOO in te richten, dat, indien er ooit eene omwenteling tegen zijne
dynastie beproefd mocht worden, iedere opstand
gemakkelijk te onderdrukken zal zijn, heeft Napoleon III er zijn werk van gemaakt geheel P. te laten
verbouwen, zoodat de stud thans in alle richtingen
doorsneden wordt door rechtlijnige, lange, breede
straten, die er niet slechts het verkeer voor de bevolking en de talrijke menigte vreemdelingen gemakkelijk maken, maar die tevens onbelemmerde
ruimten aanbieden voor krijgskundige bewegingen,
die ondersteund kunnen worden uit verscheidene
op goedgekozene punten gebouwde kazernen. In alle
opzichten is P. het middelpunt, het hart van Frankrijk. In geen andere stad ter wereld zijn zoo vele
hulpmiddelen voor wetenschap, kunst en beschaving
vereenigd als in P., zoo o. a. de Universiteit en eene
menigte scholen voor hooger onderwijs, wijders bet
Instituut van Frankrijk, vele andere wetcnscbappelijke genootschappen en vercenigingen, enz. He
groote bibliotheek in de Rue Richelieu bevat omstr.
anderhalf millioen gedrukte werken,ruim tachtig duizend manuscripten, een muntkabinet, en eene rijke
verzameling kopergravuren, landkaarten en plans.
He beroemde kruidtuin (Jardin des Plantes) op den
linkeroever der Seine bevat kostelijke verzamelingen
nit het gebied der natuurlijke historie en eene diergaarde of zoologischen tuin. De voornaamste kunstschatten der stad zijn vereenigd in de verschillende
musea van het Louvre-paleis. Ook in het paleis
Luxembourg en in het hotel Cluny bevinden zich
belangrijke kunstverzamelingen. Voor de kunst en
de opleiding in hare verschillende vakken werken
de Academie voor schoone kunsten, de kunstschool,
en het Conservatoire der muziek. Onder de talrijke
schouwburgen in P. merken wij op: de Groote
Opera, de Italiaansche Opera, bet Theatre Francais,
het Odeon, de Porte-Saint-Martin, het Gymnase, de
Vaudeville, de Varietes, het Palais-Royal, het Cirque,
het Panorama, bet Diorama, het Georama, enz. Van
de openbare pleinen verdienen inzonderheid melding het (vooral bij avond door zijne schitterende
verlichting waarlijk tooverachtige) Concordia-plein
of Place de la Concorde met de obelisk van Loeksor ;
het Carrousel-plein ; het plein Vendome, met eene
metalen eerezuil, gegoten van de kanonnen, door
Napoleon I op zijne vijanden veroverd, en welke
zuil met zijn standbeeld prijkt ; het Chatelet-plein
met een standbeeld der Victorie ; de place Royale,
met een ruiterstandbeeld van Lodewijk XIII ; de
place des Victoires met een ruiterstandbeeld van
Lodewijk XIV; het plein der Bastille, met de zuil
(Colonne de Juillel) opgericht ter gedachtenis van
de omwenteling van 1830 : het plein der barriere du
TrOne ; het vermaarde Champ de Mars (zie MARSVELD).
Van openbare tuinen en wandelplaatsen noemen wij
den Jardin der Tuilerien, dien van het paleis LuxemH,
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bourg en dien van het Palais-Royal, de ChampsElysees, het beroemde Bois de Boulogne, het Bois de
Vincennes. enz. Onder de vele kerken bekleedt de
1-:otre-Dame de eerste plaats, als meesterstuk van
gothische bouwkunst ; dan de kerk St.-Germaindes-Pres, de oudste van alien, die reeds in 1163
voltooid was; wijders de kerken St.-Etienne-duMont, St.-Germain-l'Auxerrois, St.-Eustache, St.Louis, St.-Paul, St.-Sulpice,Notre-Dame-de-Lorette,
Madeleine, St.-Vincent-de-Paul, St.-Clotilde. Ook de
trotsche bruggen over de Seine, waardoor de beide
deelen der stad met elkander in gemeenschap staan,
verdieneu opzettelijk melding, en wel de volgende:
Austerlitz-brug, Jena-brug, Carrousel-brug, brug
Lodewijk XV, de pont des Arts, brug der Invalieden,
de Pont-/Royal, de Pont-Neuf, enz. Daar het echter
niet in ons bestek ligt at de schoonheden en merkwaardigheden van P. op te sommen, maken wij enkel nog gewag van de vijf groote kerkhoven buiten
P., waarvan het voornaamste is, dat aan de oostzijde
der stad, het wereldberoemde kerkhof Pere-Lachaise.
Geschiedenis. Ten tijde van Cesar was Lutetia
slechts een vlek, dat zich bepaalde tot de Cite : dat
was de hoofdstad der Parisiers (Parisii); dit vlek
breidde zich een weinig uit op den linkeroever der
Seine in den tijd der keizers, en werd tot stad verheven. Terwijl Julianus bet bevel voerde in Gallie
(355-361) hield hij bij voorkeur te P. zijne residentie, in het paleis van Thermes (waarvan nog
overblijfselen te zien zijn in de straat genaamd ,,rue
de la Harpe - ). Ook Valentinianus en Gratianus hielden insgelijks bun verblijf te P., en op *etas korten afstand van P. verloor laatstgenoemde den veldslag tegen Maximus, die hem den troon kostte
(383). Toen Attila zijne verwoestingen aanriehtte
in Gallie, scheen hij zelfs P. te bedreigen (451);
maar de heilige Genoveva mocht er door bare beden
in slagen, den barbaarschen veroveraar van zijn beraamden aanslag tegen P. te doen afzien (uit erkentelijkheid voor deze goede dienst werd Genoveva
verheven tot beschermheilige van P.). Na den slag
van Soissons rukte Clovis zonder slag of stoot P.
binnen (486), en 20 jaren later omringde hij P. met
muren, en verhief het tot zijne hoofdstad. Na zijnen
dood (511)gaf P. zijnen naam aan een der vier frankische rijken, die de nalatenschap van Clovis nitmaakten : dat rijk viel ten deel aan Childebert I, den
oudsten zijner zonen. Toen de vier rijken, die in
558 vereenigd waren geworden door Clotarius I,
zich bij zijnen dood (561) weder van elkander gescheiden hadden, scheen P. reeds belangrijk genoeg
om bij de deeling te bepalen, dat het zou toebehooren aan de vier broeders gezamenlijk. Doch van 567
af, zoodra Caribert I, koning van P., had opgehouden te leven, maakte Chilperik zich bij verrassing
van de stad meester. Onder de laatste Merovingers
was P. de hoofdstad van Neustrie; onder Karel den
Groote was het nog slechts de hoofdplaats van een
graafschap; onder Karel den Kale werd het graafschap P. een integreerend en hoofd-bestanddeel van
bet hertogdom Frankrijk ; de voorzaten van Hugo
Capet waren, van Eudes (Odo) af, te gelijk hertogen
van Frankrijk en graven van P. In de 9e eeuw werd
P. herhaalde malen bedreigd of verwoest door de
Noormannen (845, 855, 861); het werd in 885 gedurende 13 maanden belegerd, doch dapper verdedigd door bisschop Goslin en graaf Eudes.Omstreeks
dienzelfden tijd werd de bevolking herhaalde malen
vreeselijk geteisterd door hongersnood (vooral in de
jaren 850, 855, 868, 873, 896, 899, 940). Onder
Filips 1 werd de prevote ingesteld ; onder Lodewijk
49
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VI begonnen de scholen van P. vermaard te worden;
onder Lodewijk VII nam de stad aanzienlijk toe in
uitbreiding. Filips August liet een begin maken met
de bestrating; hij liet de Hal bouwen en bet oude
Louvre;, hij liet ook de stad omsluiten met muren.
In 1200 werd de Universiteit te P. gesticht,.zijnde
de eerste, die in geheel Europa tot stand kwam;
zij telde tot 20,000 leerlingen. Onder Filips den
Schoone werd het parlement te P. gevestigd (1302)
en in hetzelfde jaar vergaderden daar de statengeneraal. Na de staten-vergadering van 1355, en
tijdens de gevangenschap van koning Jan (1358)
clack Marcel, prey& der kooplieden, P. over te leveren aan Karel den Slechte, doch werd vermoord
door Maillard; in 1381 brak het oproer der MaiIlotijnen nit, dat op bevel van Karel VI zoo wreedelijk
gestraft werd (1383). Toen de burgeroorlog der
Armagnacs en Bourguignons eenen aanvang nam,
werd P. door die twee partijschappen verscheurd
(1411-18), totdat bet in handen van den koning
van Engeland viel (1420), die bij het verdrag van
Troyes verklaard werd tot vermoedelijken opvolger
op den troon van Frankrijk. Eerst in 1436 werd P.
aan de Engelschen ontweldigd, en toen genoot het
gedurende honderd jaren rust. De martelingen, die
tegen de Calvinisten werden bevolen (1534) door
Frans I, vervolgens 1572 de gruwelijke Bartholomeiisnacht, en kort daarna de onlusten der Ligue
openden voor P. weder een tijdperk van tegenheden
en rampen. Te P. had de zoogenaamde Barricadendag plaats, waardoor aan Hendrik Ill de kroon ontnomen moest worden (1588). Tweemaal werd P.
belegerd door Hendrik IV (1589 en 1593); eindelijk
geen raad meer wetende, opende de stad hare poorten „voor den koning, nadat deze zich tot het
Roomsch Catholicismus bekeerd had. Gedurende de
minderjarigheid van Lodewijk XIV nam P. een levendig aandeel in de woelingen der Fronde, en zag
zelfs slag leveren in hare voorsteden. Lodewijk XIV
verplaatste den zetel van het hof en van het gouvernement naar Versailles, en eerst in 1789 (6 Octob.)
werd bet hof met de hoogste lichamen van staat
weder nit Versailles terugverplaatst naar P. In de
groote omwenteling was P. alweder het tooneel van
onlusten: de verovering van de Bastille (14 Juli
1789), de dagen van 5 en 6 Octob., de federatie op
bet Marsveld (14 Juli 1790), de rampzalige dagen
van 20 Juni, 10 Aug., 21 Jan., 31 Mei, 13 Vendemiaire jaar IV (4 Octob. 1795), 18 Fructidor jaar
V (4 Sept. 1797), enz. hidden alien P. tot hoofdtooneel. Onder het keizerrijk heerschte te P. de volmaaktste rust tot 1812, toen er de samenzwering
van Mallet gesmeed werd. In 1814 werd P. bezet
door de legers der verbondene mogendheden, na de
nederlaag der fransche troepen in den veldslag, genoemd slag van Parijs (30 Maart). Keizer Napoleon
keerde reeds spoedig binnen P. terug (20 Maart
1815); doch honderd dagen later, bracht de nederlaag der fransche vanen op het slagveld van Waterloo
den vijand en Lodewijk XVIII andermaal binnen P.
(3 Juli 1815). Eindelijk was P. het tooneel van den
opstand in Juli 1830 en in Fehr. 1848, en werd er
het nieuwe keizerrijk geproclameerd 1852. Door de
cholera werd P. geteisterd 1832, 1839, 1854. Het
is de geboorteplaats van eene overgroote menigte
beroemde of vermaarde personen, waarvan wij er
bier slechts ettelijke zullen noemen, nl.: Moliere,
Regnard, Boileau, J. B. Rousseau, Voltaire, La Harpe,
Catinat, Eugene de Savoie, Arnauld, d'Alembert,

Lavoisier, Marivaux, Beaumarchais, Mansard, David,
Lekain, enz. — Te P. zijn verscheidene concilien

Pasargade
gehouden (825, 1104, 1310, 1395, 1398, 1408,
enz.). — Eene menigte tractaten werden te P. geteekend, o. a.: in 1229 (elude van den oorlog der
Albigenzen, afstand van het grootste gedeelte van 't
graafschap Toulouse aan de kroon van Frankrijk);
in 1635 (of- en defensief verbond van Frankrijk
met de Algemeene Staten van Holland tegen Spanje);
in 1763, tusschen Frankrijk, Spanje en Engeland
om een einde te maken aan den Zevenjarigen oorlog
(Frankrijk staat aan Engeland of Canada, Acadia,
Cap-Breton ; Engeland geeft aan Frankrijk terug
Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, enz.; Spanje
erlangt teruggave van Cuba, en doet afstand van
Florida aan de Engelschen). Te P. werden ook nog
geteekend het Coucordaat met den pans in 1801,
de voor Frankrijk bedroevende tractaten van 1814
en 1815 telkens na den val van Napoleon, eindelijk
het tractaat van 30 Maart 1856 tusschen. Frankrijk,
Engeland, Sardinie en Turkije eenerzijds, en Rus-

land ter andere zijde, bij welk tractaat de Russischoostersche oorlog beeindigd werd, en waardoor Napoleon III het fransche keizerrijk weder aan bet
hoofd van Europa plaatste, van welk standpunt bet
echter reeds spoedig weder eenigermate is afgedaald.
In 1855 was te P., in de Champs-Elysees, eene wereld-tentoonstelling gehouden, in navolging van die
in Engeland ; doch in 1867 had te P. andermaal
(toes op het Marsveld) zulk eene tentoonstelling
plaats, ontegenzeggelijk de grootste, schitterendste
en belangrijkste, (lie de wereld ooit gezien heeft, en
zooals de wereld er misschien nimmer weder eene
zien zal : bij die gelegenheid kwamen de meeste gekroonde hoofden nit Europa, en zelfs nit andere
werelddeelen, een bezoek brengen aan P.
Parijs (graven van). De titel Graaf van P. werd
ingesteld in de 8e eeuw door Karel den Groote. Toen
Robert de Sterke in het huwelijk trad met Adelaide,
weduwe van Koenraad, den laatsten graaf van P.,
kwam deze titel, even als bet bertogdom Frankrijk,

in zijne famine (861); van hem ging die over op
zijnen zoon Endes, die 887 als koning van Frankrijk
gekroond werd. Verscheidene leden nit dat geslacht
droegen den titel van Graaf van P., tot op de verheffing van Hugo Capet, den achterkleinzoon van
Robert den Sterke, die het graafschap Parijs aan
de kroon hechtte (987) even als het hertogdom
Frankrijk. Van toen of hield de titel Graaf van P.
op to bestaan, on werd eerst na verloop van negendhalve eeuw hersteld door koning Lodewijk Filips,
ten behoeve van zijn kleinzoon Lodewijk FilipsAlbert
(den zoon van zijnen oudsten zoon), geb. 1838.
Parysatis, vronw van Darius II, begunstigde
den opstand van haren zoon Cyrus den Jonge tegen
Artaxerxes-Mnemon, broeder van genoemden vorst.
Na (len slag van Cunaxa (401) bracht zij koningin
Statira orn het ]even door vergif,en deed de vijanden
van Cyrus op beklagenswaardige wijze omkomen.

Pasach, een der zonen van Japhlet, nit stain
Azer; I Chron. 7: 33.
Pasargadte, of Pasagardw, het nude Fesa of
Pasa, stad in het oude Azie, een der residentien van
de oude koningen van Perzie, op de grens van Carmanie on Persis, is niet to verwarren met Persepolis. In 560 v. Chr. gesticht door Cyrus, ter plaatse
waar hij de overwinning bevocht op Astyages, bevatte P. het praalgraf van Cyrus, alsook de grafsteden van vele latere perzische koningen. Te P. werden de perzische koningen door de Magiers gezalfd
en gekroond bij de aanvaarding van de regeering.
De ruinen van P. liggen waarschijnlijk bij het tegenwoordige Farsa of Darabgerd.

Pasar-Gelb

Paskewitsj

Pasar Cede, of Passar-Goedi, dorp op Java,
resid. Soerakarta; hevig gevecht der muitelinien
tegen de nederl. troepen, welke laatsten overwinnaars bleven (16 Juli 1827).
Pascal, fransche naamsvorm voor Paschalius.
Pascal (Blaise), fransch wiskundige, geb. 19
Juni 1623 te Clermont in Auvergne, maakte zich
beroemd door vele belangrijke ontdekkingen op het
gebied der wis- en natuurkunde. In zake van godsdienst had P. met warmte de leer der Jansenisten
omlielsd ; hij stierf 19 Aug. 1662 in de nabijheid
der abdij Port-Royal. Zijne twee voornaamste werken zijn deze : het tegen de Jezuieten gerichte bock
Les Provinciales (voor het eerst in druk verschenen
1656-57 en sedert wel honderdmaal afzonderlijk
herdrukt) en de beroemde Pensees sur la religion
('t eerst Amsterdam 1692, ontelbare malen herdrukt,
0. a. in 2 dln. Parijs 1844). Complete editien der
Oeuvres van P. verschenen o. a. in 5 dln. (Parijs
1779) en in 6 din. (Parijs 1819).
Paschal. Zie P ASCHALIUS.
Pasehalis. Zie P ASCHALIUS.
Paschalius, naam van twee pausen en een
tegenpaus, nl.: P. I, de heilige, geb. te Rome, pans
van 817 tot 824, ontving van Lodewijk den Vrome
de eilanden Corsica en Sardinie ten geschenke,
kroonde 823 Lotharius tot keizer, en opende te
Rome eene wijkplaats voor de Grieken, die door de
vervolgzucht der Iconoclasten uit het Oosten verdreven werden. Kerkelijke gedenkdag 17 Mei.
P. II (Rainieri, pans van 1099 tot 1118 onder
den naam van), geb. te Bleda in Toskanen, was eerst
monnik van Cluny, werd door Cregorius VII benoemd tot abt van St.-Paul extra muros ; in 1099
op den Stoel van Petrus verheven, hield P. het tegen
keizer Hendrik IV met diens zoon Hendrik,geraakte
later, toen deze keizer Hendrik V was geworden, met
hem in onmin, en weigerde hem te kronen. Deze
P. had ook hoogloopende geschillen met Filips I van
Frankrijk. — P. III, onder dezen naam werd
Guido van Careme door keizer Frederik Barbarossa
als tegenpaus aangesteld tegenover Alexander III,
na den dood (1164) van den tegenpaus Victor IV.
Hij stierf een ellendigen dood zes jaren later, en
wordt niet onder de pausen medegeteld.
Pasehasius Radbertus, geb. omstr. 800
te Soissons, was van 844 tot 851 abt van bet klooster Corbie (Korbei, Corvey), en stierf 865. Hij verdient melding als schrijver van twee werkjes, waarin
hij stellingen leerde, die sedert tot leerstukken der
Roomsche Kerk verheven zijn, nl.: De corpore et
sanguine Domini; hierin leerde hij, dat het brood en
de wijn bij de consecratie in het waarachtige vleesch
en bloed van Christus veranderd worden door de
almacht van den Heiligen Geest ; in het andere
werkje, getiteld De parlu virginis, ontwikkelde hij,
dat Maria moeder was geworden van Jezus zonder
daardoor opgehouden te hebben maagd te zijn.
Pasco, de voornaamste mijnwerkersstad in het
noorden van Peru, ligt in het departement Junin,
17 mijlen benoordoosten Lima, aan het hoofd van
twee ravijnen, 13,720 engelsche voet boven den
spiegel der zee, zoodat het de hoogstliggende stad
der gansche aarde is ; 5000 inw.; het is de hoofdplaats der provincie P. die 70,000 bewoners telt.
Pascuaro, ook Pasquaro of Patzquaro, stad
in den Mexicaanschen staat Mechoacan, circa 6 mijlen bezuidw. Valladolid, op den oost-oever van het
Pascuaro-meer ; 6000 inw.
Pas Dammim, Kier bevocht David eene
overwinning op de Philistijnen ; I Citron. 11 : 13.

Pas de Calais, de zeeengte, die de Engelschen Strait of Dover noemen, en die wij .Straat
van Calais" of .Nauw van Calais" noemen. Het is de
zeeengte, die, als bet smalste gedeelte van het Britsche Kanaal, de kortste afstand is tusschen Frankrijk en Engeland, en de Noordzee in gemeenschap
stelt met den Atlantischen Oceaan. Het smalste punt
is tusschen Dover en kaap Grisnez (34 kilometres),
sedert 1841 verbonden door eenen onderzeeschen
telegraaf. De zeeengte P.-de-C. heette bij de Romeinen Fretum Callum. Het P. geeft zijn naam aan
een departement van Frankrijk (zie 't volgend art.).
Pas de Calais (departement), departement
van Frankrijk, aan het Britsche Kanaal, de Straat
van Calais en de Noordzee, grenst ten N. 0. aan het
Noorder-dept., ten Z. W. aan het dept. Somme, is
circa 121 vierk. mijlen groot, ingedeeld in zes arrondissementen (Arras, Boulogne, Montreuil, St.Omer, Bethune, St.-Pot), bevolkt met 713,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Arras.
Pasea, 1) afstammeling van Juda: I Chron. 4:
12. — 2) een der nethinim ; Ezra 2: 49; Neh. 7:
51. — 3) vader van een der opbouwers van Jeruzalem's muur; Neh. 3: 6.
r
__esc__
dorp. Zie
Zi _ AESENS.
P
hd
Pascua, fi
Pasbwalk, stad in pruisisch Pommeren, aan
de Ucker, ruim 7 uren gaans bezuiden Uckermiinde ;
8000 inw.; gevecht tusschen de Pruisen en Zweden
in 1760.
Pashur, 1) een priester, vader van vele wederkeerenden nit de baby'. gevangenschap; I Chron.
9: 12; Ezra 2: 38; 10: 22; Neh. 7: 41; 10: 3;
11 : 12. — 2) een priester ten tijde van Jeremia;
Jerem. 20: 1-6. — 3) een der vorsten van koning
Zedekia ; Jerem. 21 : 1 ; 38 : 1. — 4) vader van
een der vorsten van koning Zedekia ; Jerem. 38 : 1.
Pasiphae, 1) dochter van Apollo en de nimf
Perseis, was de vrouw van Minos, bij wien zij een
zoon (Androgens) en twee dochters (Ariadne en
Phedra) had. Volgens de fabel werd zij verliefd op
eenen schooners stier (taunts), en nit haren omgang
daarmede werd de Minotaurus geboren. Waarschijnlijk is deze fabel zoo te verstaan, dat zij zich liet
bezwangeren door zekeren Taurus, een der veldheeren van Minos. — 2) orakel-godin te Thalamm
in Laconie : die in haren tempel sliepen, ontvingen
hare openbaringen door middel van droomen.
Pasir, stad op Borneo. Zie PASSM.
Pasitano, stad in het Napelsche, in Principato
Citeriore, 7 uren gaans bezuidw. Salerno; 4000
inw.; geboorteplaats van Flavio Gloja, den uitvinder
van het kompas.
Pasithea, 1) dochter van Jupiter en Eurynome, was de eerste der Gratien. 2) bijnaam van
Cybele, als moeder van al de goden.
Pasitigris, dezen naam gaven de ouden aan
de twee oostelijkste monden van den Euphraat,
omdat de Tigris zich een weinig hooger in den
Euphraat outlast.
Paskewitsj (Iwan Fedorowitsj), graaf van
Eriwan, prins van Warschau, russisch veldheer, geb.
8 (19) Mei 1782 te Pultawa, trad 1800 als luitenant
in dienst bij de armee, onderscheidde zich bijzonder
in den slag bij Austerlitz, en werd na den slag van
Leipzig (1813) luitenant-generaal. In den Perzischen
oorlog (1826-27) werd hij na de bestorming van
Eriwan verheven tot graaf van Eriwan, en na den
veldtocht tegen de Turken 1829 werd hij veldmaarschalk. Roemrijk oorloogde hij ook in den
Caucasus, en werd 26 Juni 1831 bekleed met het
opperbevel tegen de Polen, die door hem tot onder-
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Pasman

werping gebracht werden, waarna hij tot prins verheven, en tot onderkoning van Polen benoemd werd.
In 1849 kommandeerde hij de interventie in Hongarije, die hem almede gelukte. Ook in den Russisch-oosterschen oorlog werd hij opperbevelhebber over at de russische troepen in Europa, en verscheen 25 April 1854 hij de armee te Bukarest.
Voor Silistria gekwetst (8 Juni), gaf hij het kommando over aan prins Gortsjakoff, en keerde naar
Polen terug, waar hij 1 Febr. 1856 te Warschau
stierf.
Pasman, bergachtig eilandje in de Adriatische
Zee, aan de kust van Dalmatie.
Pasoeroewan. Zie P ASSAROEWANG.
_.e PASCUARO.
Zic
Pasquaro, mex.c.
P
Pasquier (Etienne), fransch rechtsgeleerde en
geschiedschrijver, geb. 1529 te Parijs, waar hij 1549
advocaat werd, doch eerst naam maakte 1564 door
zijn pleidooi ter verdediging van de Universiteit
tegen de Jezuieten, welke laatsten daarin onbarmhartig door hem doorgehaald werden. Na verscheidene hooge ambten bekleed te hebben, stierf hij 31
Aug. 1615. Ook zijn werk Recherches sur la France
(Parijs 1665) heeft aan zijnen naam grooten roem
bijgezet. De beste complete editic van P.'s werken
is die van 1723 te Amsterdam in 2 dln.
Pasquier (Etienne Denis, hertog van), fransch
staatstnan, geb. 22 April 1707 te Parijs, was onder
Richelieu kanselier, onder Decazes minister van
buitenl. zaken, werd door Lodewijk XVIII tot pair
verheven, 1830 onder Lodewijk Filips president van
de kamer des pairs, 1837 kanselier van Frankrijk,
1844 hertog, onttrok zich 1848 aan het openbare
leven, en stierf 5 Juli 1862.
Passaro (kaap), het Pachynum promontorium
der ouden, de zuidoostpunt van het eiland Sicilie,
waar admiraal Byng in 1718 de Spanjaarden versloeg. Vlak bij kaap P. ligt het eilandje P., met
een fort.
Passaroewang, of Pasoeroewan, een der residentien, waarin het eiland Java ingedeeld is, grenst
ten N. aan de straat van Madoera, ten 0. aan de resid. Bezoeki, ten Z. aan de Indische Zee, ten W.
aan de residentien Kediri en Soerabaja, is ingedeeld
in drie regentschappen (Passaroewang, Bangil, Malang), en heeft tot hoofdplaats de stad P., aan de
Gembong, zijnde een der aangenaamste plaatsen van
geheel Java.
Passarowitz, stad in Servi e , aan de Morawa,
6 uren gaans beoosten Semendria ; 5200 inw.; kasteel ; 21 Juli 1718 werd Bier het tractaat van vrede
tusschen Venetie en Karel VI eenerzijds en de Porte
andererzijds gesloten, waarbij Turkije aan Oostenrijk afstond : Belgrado, Temesvar, Walachije tot aan

de Aluta, en een gedeelte van Servie; Venetie behield eenige plaatsen in Turkije.
Passau, nieuw-lat. Patavia, het Batava castra
der ouden (volgens sommigen Bceodurum), vestingstad in Beieren, aan den Donau (waar deze de Iltz
en de Inn in zich opneemt), 33 mijlen benoordoosten Munchen; 13,500 inw.; P. bestaat uit vier deelen (het eigenlijke P. en de voorsteden Iltzstadt,
Innstadt en Anger). Te P. werden 31 Juli 1552 de
preliminarien geteekend voor den Religie-vrede van
Augsburg. In 1652 werd P. door brand vernield ;
het feed veel van oorlogsgeweld tusschen de jaren
1800 en 1809. Het is eene zeer oude stad, en was
ruim elf eeuwen de hoofdstad van het Bisdom P.,
dat, in 't begin der 7e eeuw gesticht, in 995 tot
rijksprinsdom werd verheven, 1802 aan Beieren
kwam, en 1803 geseculariseerd werd.

Pastoureaux
Passeriano, viek in 't Lombardisch-Venetiaansche, 2 uren gaans benoordoosten Campo-Formio ;
3000 inw.; paleis van den laatsten doge van Venetie.
Naar P. heette een departement van het door Napoleon I gestichte koninkrijk dat dept. had
Udine tot hoordplaats.
Passero (kaap). Zie -PASSARO.
Passeyr, of Passeier, romantisch alpendal in

den tirolschen kreis Botzen, worth doorstroomd door
het riviertje P., of Passer. In dit dal was Andreas
Hofer geboren.

Passir, 1) eilandje in de Indische Zee, aan de
westkust van Sumatra, behoo ► t tot de ads.-resid.
Padang. — '2) P., of Pasir, stad ter oostkust van
Borneo, heeft 10,000 inw.; ligt aan de rivier P.
en is de hoofdstad van bet vorstendom of koninkrijk P., dat ruim 185 vierk. mijlen groot is en
tusschen de rijken Bandjermassin en Kotti-Lama
in ligt.
Passwan Ogloe (Osman), vermaard turksch
opstandeling, geb. 1758 te Widdin, nam de vlucht
naar de bergen, toen zijn vader Passwan-Omar-Aga
op last van den grootvizier ter dood gebracht werd,
louter omdat hij rijk was en zeer veel invloed had.
Om zijns vaders dood te wreken kwam P. in openbaren opstand tegen de Porte, hield zich jaren lang
staande tegen al de krijgsmacht, die uitgezonden
werd om hem te verpletteren, veroverde 1797 Widdin, en noodzaakte de Porte niet slechts om hem
gratie te verleenen, mar teveas hem met bet pachalik Widdin te beschenken (1798), waar hij als nagenoeg onarhankelijk souverein regeerde tot aan
zijnen dood (1807).
Passy, dorp in 't fransche dept. Seine met
12,000 inw., vele buitenplaatsen, koopmans-entrepots, minerale bronnen, enz., ligt aan de westzijde
van Parijs, waarmede bet 1860 vereenigd is.
Pastikan, dorp op Java, ads.-resid. Magelang;
hevig gevecht Juni 1828, waarin de muitelingen
verslagen werden door de nederl. troepen.
Pastorels. Zie P ASTOUREAUX.
Pastoret (Claude Emmanuel Joseph Pierre,
markies van), fransch rechtsgeleerde, geb. 25 Oct.
1756 te Marseille, deed zich tijdens de omwenteling
kennen als gematigd royalist, was onder Napoleon I
professor van bet natuur- en volkenrecht aan het
College-de-France, en werd 1809 senator. Lodewijk
XVIII verhief hem tot pair, Karel X benoemde hem
1826 tot minister zonder portefeuille en 1829 tot
kanselier van Frankrijk. Sedert 1834 voogd over de
kinderen van den hertog van Berri, stierf P. 29
Sept. 1840. Zijn voornaamste werk is de Histoire
de la legislation des anciens (II dln. Parijs 1830
—37).
Pastorius (Joachim von IIirtenberg, genaamd),
geb. 1610 te Glogau, gest 1681, eerst geneesheer,
daarna historiograaf van Polen, heeft o. a. geleverd:
Florus polonicus (Leiden 1 6 4 1); Historia polonica
ab obitu Uladislai IV usque ad annum 1654 (2 dln.
Jena1680-85); Acta pacis Olivensis inedita (2 dln.
Breslau 1763-66).
Pastoureaux, of Pastorels, een zwerm landloopers, die in het zuiden van Frankrijk in 1250
eene soort van legermacht vormde, onder het voorwendsel, bet Beloorde Land te willen gaan veroveren
en den heiligen Lodewijk bevrijden. Ze werden aangevoerd door zekeren monnik, een Hongaar, met
name Jacob, van de orde van Citeaux, die den titel
aannam Van ,, Meester van Hongarije"; doordien zijne
betide hoofdzakelijk nit herders (paslores) bestond,
heeft men hun den naam P. gegeven. Na verschai—

Patagonia

Pathmos

.

dene steden geplunderd en verwoest te hebben, werden de P. in de pan gehakt in Berry (1251). Een
nieuwe zwerm P. begon 1320 in bet zuiden van
Frankrijk te moorden en te plunderen, waarbij ze 't
voornamelijk op de Joden gemunt hadden; doch ditmaal werden ze zeer spoedig uiteen gedreven en onschadelijk gemaakt.
Patagonia, of Magellaan's land, het zuidelijkste gedeelte van Zuid-Amerika, bezuiden Chili en
de Argentijnsche republielt, ten 0. begrensd door den
Atlantischen Oceaan. ten W. door de Stille Zuidzee,
ten N. door den Rio-Negro, en ten Z. van het Vuurland gescheiden door de Straat van Magellaan, is
omstr. 240 mijlen lang en 120 mijlen breed, beslaat
eene oppervlakte van 20 a 22,000 vierk. mijlen, is
ill 't noorden bewoond door de Araucanen en de
Puelchen, in 't zuiden door de Tehuelchen : dit zijn
de voornaamste volkeren van P., die alien den gemeenschappelijken nun dragen van l'atagonen
of Patagoniers: deze menschen, wild, dapper, roofznchtig en groot van gestalte, werden vroegei: als
eene soort van reuzen vermeld, die meerendeels eene
lengte hadden van 10 voet en daarboven ; dit was
overdreven, doch de gemiddelde lengte der Patagoniers is onistreeks 7 voet. In 1519 werd P. voor
Spanje ontdekt door Magellaan, die eene hoogdravende beschrijving gaf van het land tangs de zeeengte, welke naar hem genoemd is ; juister en nauwkeuriger mededeelingen aangaande P. zijn geleverd
door commodore Byron (1764), kapitein Wallis
(1766), en later door de kapiteins Fitzroy en King.
Patak, voluit Nagy-Sdros-Patak, rnarktvlek in
't hongaarsche comitaat Zemplin, aan den Bodrog,
ruim 4 uren gaans bezuidoosten Ujhely; 4000 inw.;
aan de overzijde van den Bodrog het marktvlek
Kis-Sdros-Patak, met 1000 inw.
Patala, oude stad in Indic, aan den uithoek
der delta van den Indus; Alexander Bet [tier eene
haven aan den Indus graven en eene citadel aanleggen. Het omliggende landschap, inzonderheid de
delta van den Indus, werd genoemd Patalene.
Patamaca, rivier in Suriname. In een moeras
nabij deze rivier vonden 15 Juni 1773 at de nederlandsche krijgslieden hunnen dood, door de overmacht der Boschnegers, tegen wie ze opgerukt waren onder luitenant Lepper, die het allereerst sneuvelde.
Patana, een der drie soebabhien van Mysore,
in het zuiderdeel, heette P. naar de stad P. of
Seringapatam (zie dat art.)
Patanen, dezen naam gaf men in India in de
middeleeuwen aan de Afghanen (het woord P. beteekent waarschijnlijk niets antlers dan stammen,
daar de Afghanen ingedeeld waren in stammen). In
de Indian regeerde van 1205 tot 1398 eene afghaansche dynastic, die doorgaans genoemd wordt de
Dynastic der Patanen : van hare geschiedenis is
zeer weinig hekend ; de eerste worst uit die dynastic
was Koettoeb-ed-Din (gewoonlijk Cothbeddin); de
laatste heette Mohammed IV, zijnde slechts een kind,
onder wiens regeering het rijk door partijschappen
verscheurd werd. Tamerlan wierp hem van den
troon, en stichtte, in plaats van de dynastic der Patanen, de dynastic der Timoerieden, even als Roettoeb-ed-Din, toes hij zijn rijk in Hindostan gesticht
had, zijne dynastic in de plaats had gesteld van die
den Ghaurieden, zonder echter meester te zijn van
al hunne landen : Moeltan en Ghazna vormden twee
andere pataansche rijken, het eene onder Nassir-edDin, het andere onder Tedzjildiz. Doch het rijk van
Koettoeb was bet machtigste van de drie, en hield
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zich het langst staande; het bevatte gedurende
eenigen tijd het grootste gedeelte van Hindostan, en
had Delhi tot hoofdstad. Ofschoon Mahomedaansch ,
waren de P. zeer verdraagzaam jegens de godsdiensten der Hindoes, en bevorderden den koophandel
en den landbouw.
Patani, of Thani, stad in het noordoostelijk gedeelte van het schiereiland Malacca, is de hoofdstad
van een koninkrijk P.; de Engelschen hadden bier
van 1610 tot 1623 eene factorij.
Patara, eene (Hand. 21 : 1 vermelde) in de
oudheid gewichtige kuststad in Lycie, met haven en
cenen tempel van Apollo (Apollo Patarens) en een
beroemd orakel. Het is bet tegenwoordige Patera in
het pachalik Adana.
Patareenen, 1) sedert de Ile eeuw de schimpnaam voor alle pauselijk gezinde verdedigers van
bet celibaat der geestelijken, is afgeleid van de
Pataria, zijnde de gemeenste hurt in Milaan, slechts
bewoond door voddenrapers en dergelijken, waar in
1058 de aanhangers van Ariald, den bestrijder van
het huwelijk der geestelijken, hunne bijeenkomsten
hielden. — 2) zie PATARIJNEN.
Patarijnen, ) eene secte der Waldenzen ; zij
beweerden, dat het )>Onze Vader" het eenige gebed
is, hetwelk de Christen behoeft te bidden : zij leerden ook, dat de mensch en de wereld zijn voortgebracht door Satan. Somwijlen warden onder den
naam P. ook de Albigenzen in het algemeen verstaan. De P. waren voornamelijk bekend in Italie,
Illyrie en Bosnia in de 12e eeuw. Zij werden door
den Pans veroordeeld 1179. — 2) zie PATAREENEN.
Patavia, nieuw-lat. naam van Passau.
Patavium, stad in het oude Italie, bij de Veneten ; thans Padua.
Patay, stad in het fransche dept. Loiret, 6 uren
gaans henoordw. Orleans; 1000 inw.; Jeanne d'Arc
en Dunois versloegen hier 1429 de engelsche armee,
en namen daarbij den beroemden Talbot gevangen.
Paterculus (Vellejus). Zie V ELLEJUS.
Paterna, naam van verscheidene steden in
Spanje, o. a.: ruim 8 uren gaans benoordoosten
Almeria; 1800 inw.; minerale bran.
Paterno, I ) bet oude Hybla major, stad op het
ciland Sicilia, 5 uren gaans benoordw. Catania ;
1 3,0 00 inw.-2) stad in het Napelsche, in Calabria
Citeriore, 2 uren gaans bezuiden Cosenza ; 2000
inw. — 3) stad in het Napelsche, in Principato Ulteriore, 5 uren gaans ten 0. N. 0. van Avellino ;
2800 inw.
Paternoster eilanden, zooveel als Balabalakan.
Paterson, rnanufacturierstad in den noordamerik. staat New-Jersey, aan den bevaarbaren
Paissac, 15 mijl. benoordoost. Trenton; 20,000 inw.
Paterson (William), engelsch kooprnan en
staatsman, gab. 1665 te Skipmyre in Schotland, gevestigd te Lander), gest. Jan. 1719, heeft aan zijuen
naam inzonderheid vermaardheid verschaft door het
oprichten (1692) van de Bank van Engeland en
( 1 69 5 ) van de Darien-Company.
Pathmos, thans Patmo, het noordeNkste der
Sporadische eilanden in de Egeische Zee, is omstr.
10 vierk. mijlen groat, bevolkt met 4000 Armeniers,
en heeft eene havenplaats P. Ontler de Romeinen
was P. can verbanningsoord ; de Evangelist Johannes werd naar P. gebannen (Openb. 1 : 9) en schreef
daar (beet het) het Boek der Openbaringen, op den
berg, waar nog tegeuwoordig een St. Johannesklooster staat, in 1101 gesticht door den heiligen
Christodulus.
-
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Patbros

Pathros, een egypt, landschap der hooge oudheld ; Jezaia 11 : 11; Jerem. 44 : 1, 15; Ezech. 29 :
14; 30: 14.
Pathrusieten, een yolk dat (door Mitsraim)
afstamde van Chem; Gen. 10: 14; I Chron. 1: 12.
Patin (Charles), geneeskundige en oudheidkenner, geb. 1633, was de zoon van den franschen
geneesheer Guillaume P., van wien eene verzameling kwinkslagen door Bayle in 't licht is gegeven
(1703) onder den titel Patiniana. De zoon werd,
wegens de verspreiding van een onzedelijk boekje,
bij verstek tot galeistraf veroordeeld, doch was uit
Frankrijk gevlucht, bereisde Duitschland en Italie,
en vestigde zich eindelijk in het Venetiaansche;
1677 werd hij benoemd tot professor der geneeskunde te Padua, waar hij 1693 stierf. Hij heeft veel
geschreven, vooral over munt- en penningkunde,
o. a.: Thesaurus numismatunt é museo Caroli Patini

(1672); Commentarius in monuments antiqua marcellina (1688); Thesaurus numismatum a P. Mauroceno collectorum (Venetie 1684);Suetoniusênurnismatibus illustratus (Hazel 1675).

Patkul (Johan Reinhold [of Reginald] von),
een Lijflander, tot den kleinen adel van Lijfland behoorende, geb. omstr. 1660 te Stokholm in de gevangenis, waar zijne moeder zich vrijwillig beyond,
om door haar bijzijn het lot te verzachten van haren
echtgenoot, P.'s vader, die als lijflandsch staatsgevangene in den kerker zuchtte. In zweedsche krijgsdienst getreden, bekleedde hij den rang van kapitein, toen hij door de ridderschap van zijn geboorteland gekozen werd tot mede-afgevaardigde, om
de rechten en privilegien der lijflandsche ridderschap
te verdedigen tegen zijnen koning Karel XI van
Zweden (1689). Hij kweet zich van dit zijn mandaat met zooveel vrijmoedigheid en klem, dat hij in
staat van beschuldiging gesteld werd wegens rebellie ; bij redde zich echter door de vlucht, en nam de
wijk naar Koerland, terwijl hij in Zweden ter dood
veroordeeld werd. Nadat hij zijne pogingen bij Zweden's nieuwen koning Karel XII om gratie te verkrijgen had zien mislukken, trad hij in dienst van
August II, keurvorst van Saksen en koning van Polen, die hem tot raadsheer benoemde (1698),waarbij
het plan was oni Lifland aan Polen te zien brengen ;
reeds spoedig echter ging P. over in dienst van Peter den Groote; in 1704 vergezelde hij August II,
bij wien hij als gezant van Rusland geaccrediteerd
was, naar Dresden. Doch na eene samenkomst van
tsaar Peter met August II werd P., als verdacht van
schelmerij, in hechtenis genomen, en op den Konigstein gevangen gezet. Na den vrede van Altranstadt
werd P., krachtens eene bijzondere bepaling van dat
verdrag, door August II uitgeleverd aan Karel II van
Zweden, die hem reeds under weg door eenen krijgsraad liet vonnissen : veroordeeld om geradbraakt en
gevierendeeld te worden, werd dit vonnis met al In
verlijningen van wreedheid, welke men bedenken
kon, ten uitvoer gelegd 10 Oct. 1707 bij het klooster Casimir, op 8 mijlen afstands van Posen. Het
gebeente van P. werd 1713, op last van koning August II, verzameld en overgebracht naar \Varschau.
Patmos. Zie P ATIIMOS.
Patna, vroeger ook genaamd Padmarati, d. i.
g e stad, hoofdstad van het landschap Bihar, aan
den Ganges, is de hoofdplaats van: bet (ruin, 86
vierk. mijlen groote, met 1,200,000 zielen bevolkte)
district P. in het britsch 0. I. presidentschap Bengalen, en heeft 285,000 inw. Dc stad is zeer oud, en
staat waarschijnlijk op de plaats van het Palibothra
der oudheid. In de 13e eeuw maakten de Mahome-

patriarchen
danen zich meester van P., dat later herhaalde malen veroverd en heroverd geworden is ; nu eens onafhankelijk en dan weder van bet gouvernement
Bengalen afgescheiden, werd P. in1730 de hoofdstad
van geheel Bihar. De Engelschen, die sedert 1640
eene factorij te P. hadden, maakten zich in 1763
van de stad meester.
Patoman, dorp op Java, resid. Madion, benoorden Woronedjo ; tie nederl. troepen behaalden
hier 21 Dec. 1827, na an hevig gevecht, de overwinnino. op de muitelingen.
Patina (Richard), voornaam engelsch zeeschil. der, geb. 1720, gest. 1795, heeft nagenoeg al de
belangrijke zeeslagen van zijnen tijd op doek gebracht.
Patras, ital. Patrasso, bet oude Patrw, hoofdplaats van de grieksche nomarchie Achaia en Elis,
stad met 9000 inw. aan de Golf van P., die Livadie van Morea scheidt ; citadel ; haven ; is een der
voornaamste westgrieksche koopsteden ; al de europeesche natien hadden vroeger consuls te P. In 1770
werd P. bemachtigd en in brand gestoken door de
Turken ; in de Golf van P. werd 1772 een turksch
eskader vernield door de Russen ; niettemin bleef P.
in de macht van Turkije tot 1828, toen deFranschen
zich van P. meester maakten, en het van bet turksche juk bevrijdden.
Patria, het oude Linternum of Liternum, dorp
in het Napelsche, in Terra di Lavoro, 6 uren gaans
benoordw. Napels. Hier stond de Villa Literna,
waar Scipio Africanus de wijk nam, toen hij (187 v.
Chr.) in ballingschap gezonden werd, en waar hij
184 v. Chr. stierf. Door de Vandalen werd die villa
in 455 v. Chr. verwoest. Men ziet er nog overblijfselen van het graf van Scipio.
Patriarchen, of Aartsvaders. Onder dezen
naam verstaat men gerneenlijk de drie stamvaders
van het Israelitische yolk (Abraham, Isaac en Jacob);
doch in ruimeren zin worden P. genoemd al de op
elkander volgende hoofden van bet geslacht, waaruit
Jezus Christus geboren moest worden. Die P. zijn :
4963-4033 Cainan(Jonge)3201-2841
Adam
3171-2738
Seth
4833-3921 Sala
3041-2637
Enos
4729-3824 Heber
2907-2666
Cainan
4639-3729 Phalek
2777-2538
Malaleel
4569-3674 Ragan
2645-2415
Jared
4504-3542 Saruch
2515-2367
Henoch
4348-3478 Nahor
2436-2291
Methuzalem 4277-3408 Therah
2366-2191
Lamech
4090-3313 Abraham
2266-2086
Noach
3908-2958 Isaac
2206-2061
Sem
3408-2808 Jacob
2116-1997
Arphaxad
3306-2868 Juda
Bij de Joden gaf men na de verwoesting van Jeruaan
de
hoofden
van
het Sanzalem den titel van P.
hedrin te Tiberias en te Babylon (het eerste bestond
tot in het jaar 415, het.laatste tot 1038). — Bij de
Christenen gaf men in de eerste eeuwen der Kerk
den titel van P. aan vijf bisschoppen, nI. die van
Rome, Constantinopel, Alexandria, Antiochie en Jeruzalem, die, als oppersten hunner diocesen, de aartsbisschoppen en bisschoppen wijdden. DePatriarCh
van Constantinopel, zijnde het opperhoofd der Grieksell° Kerk, wordt door den Sultan aangesteld. Het
Patriarchaat te Moskou werd 1721 door Peter
den Groote herschapen in de Heilige Synode. — In
de Roomsche Kerk voeren de aartsbisschoppen
van Lissabon en Venetie nog den titel van P. -en MaOok de Armeniers, Abyssiniersa,tJraicalri
ronieten hebben elk eenen Patriarch
oiceh aan bet
hoofd hunner Kerk.

Patterson

Patrica
Patrica, bet oude Lavinium, vlek in den Kerkelijken Staat, derdhalf uur gaans bezuidoosten Frosinone.
Patricitirs, lat. Patricii, in bet oude Rome de
leden van den Adel, dat wil zeggen van die aanzienlijke familien, uit welke de Patres (d. i. de Senatoren) gekozen werden, en die in den vroegsten tijd
de eenig-gerechtigden waren om de hoogste staatsambten te bekleeden. De P., die den hoogsten maatschappelijken stand vormden, trouwden uitsluitend
in hun cigen stand, en genoten een aantal privilegien, waarvan de Plebejers (d. i. de tweede of laagste stand) uitgesloten waren. Vandaar aanhoudende
verdeeldheden en twisten in Rome, die achtereenvolgend uitliepen op maatregelen, om die groote ongelijkheid der standen te doen ophouden : zoo werden magistraten aangesteld ter verdediging van de
rechten der Plebejers (zie TRIBUNA AT); zoo werden
de gemengde huwelijken (tusschen Patriciers en
Plebejers) bij de wet toegestaan ; en zoo werden
eindelijk ook de Plebejers bevoegd verklaard om de
hooge ambten te bekleeden, die vroeger uitsluitend
door de Patriciers bezet werden (zie CANULEJUS,
ICILIUS, STOLO, PUBLIL1US, PRILON). In weerwil van
de vijandigheid der twee standen jegens elkander,
bestonden er toch zekere banden tusschen beiden :
de Patriciers verleenden hunne bescherming aan die
PlebejerS, die hun daarom verzochten : de aldus bescheming genietenden werden dan clienten genoemd,
en waren verplicht, zich ten alien tijde voor de belangen hunner beschermheeren of patroons in de
bres te stellen (zie PLEBEJERS).
Er bestonden te
Rome drie klassen van P.: de eerste was ingesteld
te gelijk met de stichting van Rome ; de tweede dagteekende van de toelating der Sabijnen onder Tatius ;
de derde, onder Tullus Hostilius, die de Albanen
naar Rome overbracht. De P. der eerste en tweede
klasse werden genoemd majorum gentium, die der
derde klasse minorum pentium.— De oorspronkelijke
patricische familien stierven langzamerhand nit,
in weerwil van de adoptien, zoodat er in de Se eeuw
van het keizerrijk niet edne patricische famine
meer bestond.
Patricius, het enkelvoud van Patriciers. Onder den titel van P. werd koning Pepijn door paus
Stephanus tot stadhouder van Rome en beschermbeer der Kerk verheven. Ook Karel de Groote nam
den titel van P. aan, eer hij als keizer uitgeroepen
werd.
ICK.
Patricius, de heilige. Zie PATRICK.
Patricius, een platonisch wijsgeer. Zie het
art. PATRIZZI.
Patrick, de heilige, apostel en beschermheiIV van Ierland, geb. 372 te Banaven-Tabernw in
Schotland, kwam omstr. 431 in Ierland het Evangehe verkondigen, werd tot bisschop gewijd, stichtte
de metropolitaan-kerk van Armagh, en voerde het
gebruik van het alphabet in Ierland in. De door hem
gestichte kloosterscholen werden bezocht door leerlingen uit alle landen van Europa. Overigens is de
legende van P. doorweven met allerlei fabelen. Hij
stierf 464 (of volgens sommigen in 483, zoodat hij
111 jaren oud geworden zou zijn). Hem ter eere
werd 5 Febr. 1783 de Orde van den Heiligen Patrick
door George Ill voor Ierland ingesteld, voor 16
ridders en eereridders, met den koning tot opperhoofd en den onderkoning van lerland tot grootmeester. De Werken van den Heil.P. zijn opgenomen
in de Bibliotheek der Kerkvaders, en ook afzonderIijk in druk verschenen (Londen 1656). P.'s kerkelijke gedenkdag is 17 Maart.
-
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Patrimonium Petri, dat wil zeggen het
Er[goed von den Heiligen Petrus, onder dezen naam
heeft men te verstaan de wereldIgke macht van den
PAIN, zooals die .zich, aanvangende met, de 4e eeuw,
in den loop der tijden allengs ontwikkeld heeft. Inzonderheid echter noemt men P.-P. dat gedeelte
van den Kerkelijken Staat, dat door markgravin
Mathilda van Toscanen aan den lleiligen Stoat vermaakt werd in 1077, en dat bij haren dood 1102 in
het bezit van den Paus kwam, zijnde het zuidgedeelte der delegatie Viterbo, de geheele delegatieCivita-Vecchia, en het noordwest-gedeelte der Comarca van Rome.
Patriotten, d. i. Vaderlandsgezinden, zoo
werden in het laatst der 18e eeuw in ons land de
aanhangers van de partij genoemd, die het huis van
Oianje bestreed.
Patrizzi (Francesco), platonisch wijsgeer, geb.
1529 op het eiland Cherso, gest. 1597, eerst prof.
der philosophic te Ferrara, toen (1578) te Padua,
en eindelijk te Rome. Hij was, behalve wijsgeer, teyens wiskundige, geschiedschrijver, krijgsman, redenaar en dichter: mar hij is vooral bekend door
zijne vinnigheid tegen Aristoteles. Van zijne vele
werken noemen wij laMiliziaromana (Ferrara 1583);
Paralleli militares (2 din. Rome 1594.-95); en
vooral DiSCUSSiOileS peripateticce (Bazel 1581), in
welk werk hij den persoon en de geschriften van
Aristoteles verscheurt. Eene complete editie van P.
(met latijnsche vertaling der werken, die toegeschreven worden aan Zoroaster, Hermes, Asclepiades)
verscheen onder dezen titel: Nova de universis
philosophia (Ferrara 1591).
Patrobas, een der eerste Christenen ; Rom.
16 : 14.
Patrocles, vriend van koning Seleucus, en
opperbevelhebber over diens vloot in de Caspische
Zee; schreef vele werken over Middel-Azie".
Patroclus, zoon van den locrischen koning
111enetius, was de vriend van Achilles, met wien hij
medetoog naar het beleg van Troje. Toen Achilles,
vertoornd op Agamemnon, niet meer wilde vechten,
begaf P. zich naar het slagveld, gedost in de wapenrusting van Achilles; aanvankelijk volbracht hij
eenige goede wapenfeiten, doch werd toen door
Hector gedood. Op het vernemen van deze tijding
gordde Achilles opnieuw de wapenen aan, en wreekte
den dood van zijnen vriend in het bloed van Hector,
waarop hij met grooten luister de lijkplechtigheid
van P. deed plaats hebben.
Patrona Kalil, een Albanees, geb. omstr.
1687, stond aan het hoofd van den befaamden opstand van 1730 tegen Achmed III; hij was eerst
rnarinier geweest en toen janitsaar. De door hem
bestuurde opstand zegevierde ; de sultan werd van
den troon gestooten, en vervangen door Mahmoed I.
Doch de aanmatigingen van P. werden reeds spoedig zoo stuitend voor Mahmoed, dat deze hem in
de zaal van den divan om hats liet brengen.
Patschkau,stad in pruis.Silezie, aan de Neisse,
9 mijlen ten W. Z. W. van Oppeln; 4500 inw.
Patta, havenstad op de trust van Zanguebar ,
op een eiland, aan de uitwatering eener rivier, was
gedurende het grootste gedeelte der 16e en 17e
eeuw in de macht der Portugeezen ; het is thans
vervallen, en niet veel meer dan een dorp.
Pattala. Zie PAT ALA.
Pattalene. Zie PAT ALA.
Patterson (Elizabeth), de eerste vrouw van
JerOme Bonaparte, die op verlangen van Napoleon
wettig van haar scheidde . (1805). Na den dood van
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haren vroegeren man (gest. 24 Juni 1860), stelde
zij met haren zoon eene rechtsvordering in bij bet
keizerlijk gerechtsbof te Parts,. om van Jerome's
nalatenschap te erven; doch bij vonnis van Fehr. 1861
werd haar eisch haar ontzegd.
Patti, stad ter noordkust van het eiland Sicilie,
7 'uren gaans beznidw. Milazzo, aan de Golf van P.;
6500 inw.
Patuca, rivier in Honduras. Zie GUAYAPE.
Patzinacieten, een yolk. Zie BISSENEN.
Patzquaro, mexic. stad. Zie PASCUARO.
Pau, stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees,
waarvan bet de hoofdplaats is, ligt nabij den Gave
de Pau, heeft 18,700 inw.; het kasteel, waar Hendrik
IV geboren is, werd op last van Lodewijk Filips
hersteld ; buitendien is P. de geboorteplaats van
maarschalk Gassion, vicomte d'Orthez, generaal
Bernadotte (later koning van Zweden). De stad P.
heeft haar ontstaan te danken aan een versterkt
kasteel, in de 10e eeuw daar aangelegd door de
prinsen van Bearn. Gaston IV, graaf van Foix, koos
dat kasteel tot gewone residentie, en sedert werd P.
beschouwd als hoofdstad van Beam. De laatste prins
van Bearn, die te P. resideerde, was Hendrik IV. Er
word 1619 een parlement gevestigd door Lodewijk
XIII; en Lodewijk XIV stichtte to P. eene universiteit.
Pau (Gave de), rivier in Frankrijk (gevormd
door de vereeniging van den Gave de Bareges met
den Gave de Gavarnie), ontspringt in het dept.
Hautes-Pyrenees, bij Luz-en-Bareges, scheidt bet
dept. Basses-Pyrenees van het dept. Landes, en ontlast zich in den Adour bewesten Peyrehorade, na
eenen loop van 25 mijlen, waarin zij Lourdes,
St.-Pe, Nay en Pau besproeit.
Pauillac, stad in het fransche dept. Gironde,
aan de Gironde, 5 uren gaans bezuidoosten Lesparre;
4000 inw.; haven.
I Paul I (Petrowitsj), keizer van Rusland, geb.
1 Oct. 1754, uit het huwelijk van Peter III (destijds
grootvorst) on Catharina II. Door Peter III word P.
niet anders beschouwd, dan als een kind, dat in
overspel verwekt was, zoodat hij dan ook bosloten
had P. bij oekaze Aided nit te sluiten vanhet recht

om hem op te volgen ; doch eer Peter III dat voornemen verwezenlijken kon, word hij vermoord
(1762). Daardoor rechtens keizer van Rusland geworden, bleef P. niettemin uit het bewind gehouden
door zijne moeder, die alleen al het gezag in handen
hield. Doch na den dood zijner moeder aanvaardde
P. I zelf de tengels der regeering 17 Nov. 1796, verwierf 1797 een gedeelte van Perzie, zond Soewaroff
(Suwarow) met 100,000 man uit tegen Frankrijk,
doch gaf 1800 bevel aan die legermacht om tern

to trekken, en verbande alle emigranten. Na 1798
den weidschen titel van grootmeester der Maltezer-

orde to hebben aangenomen, brak hij ook met Engeland, omdat dit in gebreke bleef hem het eiland
Malta over te geven; met Bonaparte sloot hij een
verbond, dat gevolgd werd door de tractaten van
Lundville en Amiens; van de Zeven eilanden vormde
P. de Ionische republiek. Binnenslands verbitterde
hij meer en meer de russische rijksgrooten door

zijne verregaande strengheid, zoodat er weldra eene
samenzwering tegen hem gesmeed werd; en 23
Maart 1801 werd hij op cone gruwzame wijze door
eenige edellieden vermoord. Hij werd opgevolgd
door zijnen zoon Alexander I.
Paul, hertog van Wurtemberg. ZieWURTENBERG.
Paul Veronese, venet. sehilder. Zie het art.
VERONESE.

Paullini

Patti

Paula, stad in Calabrie. Zie PAOLA.
Paula (Franciscus van). Zie FRANCISCUS.
Paula, de heilige, eene romeinsche dame uit de
geslachten der Scipionen en der Gracchen, geb.
omstr. 347, omhelsde het Christendom ; toen zij
weduwe was geworden begat zij zich in een klooster,
waarvan zij abdis werd, en waar zij 404 stierf. Kerkelijke gedenkdag 26 Januari.
Paulding (James Kirke), amerik. schrijver en
staatsman, geb. 22 Aug. 1779 te Pawling aan den
Hudson, onder Van Buren 1837-41 minister van
marine der noord-amerik. Unie, gest. 9 April 1860,
heeft vooral naam gemaakt met Life of Washington
en met een aantal verdienstelijke romans.
Paulette (Edict van), eene ordonnantie op den
verkoop van ambten, in 1604 uitgevaardigd door
Hendrik IV op voorstel van Charles Paulet, secretaris van het Parlement. Daarbij werd aan de leden
van het Parlement toegestaan, hunne ambten over to
dragon aan hunne erfgenamen. Jaarlijks moest aan
de schatkist opgebracht worden een 60e gedeelte
van den prijs, die voor het ambt betaald was, of wel
bij erfovergang een 8e van dien prijs.
Paulianisten. Zie Nuns van Samosate.
Paulicianen, de aanhangers eener omstr. 660
in Armenid opgekomene kerkelijke partij, die het
Christendom Wilde terugbrengen tot zijne oorspronkelijke zuiverheid, op den grondslag van het N. T.,
met weglating van Petrus' zendbrieven. In de 10e
eeuw grootendeels naar Thracie verplaatst, werden
de P. in het begin der 12e eeuw door Alexius Cornnenus bekeerd.
Pauline Bonaparte, prinses Borghese,
tweede zuster van Napoleon 1, geb. 1780 te Ajaccio,
gest. 1825, trad 1797 in den echt met generaal
Leclerc, dien zij vergezelde op de expeditie naar
St.-Domingo. Reeds spoedig weduwe, trouwde zij
1803 met prins Camillo Borghese, dien zij echter
reeds spoedig verliet (zie BORGLIESE), zij vestigde
zich toen op het kasteel van Neuilly, waar zij er
eene soort van vorstelijke hofhouding op nabield. In
1806 word zij verheven tot hertogin van Guastalla.
Ofschoon in gedurige kibbelarijen levende met haren keizerlijken brooder, sloot zij zich in 1814 goheel aan hem aan, vergezelde hem naar Elba, en
stelde hare diamanten ter zijner besehikking (die
diamanten bevonden zich in 's keizers rijtuig to
Waterloo, en vielen daar in handen van de geallieerden). Later leefde zij eenigen tijd in toenadering met
haren echtgenoot te Florence. Zij was een der

schoonste vrouwen van haren tijd.

Pauliner monniken, zooveel als Minimen.
Paulinus, de heilige, voluit Pontius Meropius
—

Anicius Paulinus, bisschop en dicker, geb. 353 te
Bordeaux, bekleedde verscheidene hooge staatsambten, omhelsde het Christendom, werd 409 bisschop
van Nola, on stierf 431. Kerhelijke gedenkdag 22
Juni. Hij wordt gehouden voor den uitvinder van de
klokken. De Epistolic et poemata van P. verschenen
in het licht to Antwerpen 1622 ; al zijne werken te
Parijs 1685, to Verona 1736.
Paulli , rorneinsch geslacht. Zie PAULLUS.

Paullini (Christiaan Frans), geb. 25 Febr.
1643 to Eisenach, word als lijfarts van den bisschop
van Munster 1677 historiograaf van Corvei, on
woonde later to Eisenach, waar hij 16 Juni 1712
stierf. Behalve eene groote menigte wonderlijke
verhandelingen en de Heilsame Dreekapotheke
(Frankfort 1696) noemen wij van zijne werken ;
Antiquitatum Germanarum syntagma (Frankfort
1698) on Geographia curiosa (Frankfort 1699).

Paupertas

Paulus
Paullus,

aanzienlijk romeinsch geslacht :

P.

(L. Emil.), consul 219 v. Chr., overwon de Illyriers; weder consul 216 v. Chr., sneuvelde toen in
den slag bij Cannee. — P. Macedonicus (L. Emil.),
zoon van den vorige; zie EMILIUS (Paulus).
Paulo (St.-), eene aan de Portugeezen behoorende stad op het zuidwestelijk afrikaansche eiland
Loanda. Zie ANGOLA en LOANDA.
Paulus, de Apostel der Heidenen, geb. anno
2 na Chr. te Tarsus in Cicilie, heette aanvankelijk
Saulus, was een leerling van Gamaliel en ijverend
Phariseer. Aanvankelijk een hevig bestrijder van het
Christendom, totdat hij, op eenen tocht ter vervolging van de Christenen, door een wonder des hemels bekeerd werd, waarop hij door Barnabas in de
gemeente der Christenen ingeleid werd; en van dat
oogenblik of werd hij met voorbeeldeloozen ijver
werkzaam ter verbreiding van Christus' leer. Drie
tochten volbracht hij tot dat einde (44, 51 en 54
na Chr.), op welke tochten hij een aantal gemeenten
stichtte in Griekenland (o. a. op het eiland Cyprus,
in Galatia, te Ephesus, te Philippi, te Thessalonica,
te Athene, te Corinthe), in Macedonia en in KleinAzle. Anno 58 teruggekeerd te Jeruzalem, werd
P. door de joodsche bevolking mishandeld en in levensgevaar gebracht, daarop door den joodschen
hoogepriester gedagvaard voor den tribuun Lysias,
door Felix (romeinsch stadhouder van Judea) twee
jaren lang gevangen gehouden te Cesarea, en, ingevolge het door hem (P.) ingestelde hoogerberoep,
door Festus (den nieuwen rom. stadhouder) naar
Rome opgezonden, om in bet hoogste ressort gevonnisd te worden door Cesar. her vrijgesproken en in
vrijheid gesteld, keerde hij terug naar het Oosten,
mu de vroeger door hem gestichte gemeenten te
bevestigen, kwam omstreeks 63 of 64 weder te
Rome, waar het Christendom reeds aanhangers had
tot in het keizerlijk paleis; hij bewerkte te Rome
nog vele bekeeringen, doch haalde zich door de
stoutheid zijner ant•oorden bet misnoegen van den
keizer op den hals, en werd anno 66, te gelijk met
Petrus, te Rome onthoofd. Zijn sterfdag (29 Juni)
en de dag zijner bekeering (25 Jan.) worden door de
Roomsche Kerk als heilige dagen gevierd. Men heeft
van P. 14 zendbrieven, welke opgenomen zijn in het
N. T., aan de verschillende gemeenten door hem
gesticht, nI. aan de Romeinen, Corinthen [I en 11],
Galaten, Ephesen, Philippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen [I en II]; aan Timothefis [I en II],
aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreen); alleen
van laatstgenoemden zendbrief is door sommigen
de echthetd betwijfeld. Door den rijkkom van zijnen
geest is P. de grootste man in de gansche geschiedenis van het apostolische tijdvak (zie de Handelingen der Apostelen in bet N. T.), die verreweg
bet meest van alien gedaan heeft, om het Christendom uit te breiden.
Paulus, naam van drie heiligen der Roomsche
Kerk, nl.: 1) de eerste kluizenaar, geb. 229 in Thebats, zocht op zijn 22e jaar de afzondering, bracht
90 jaren in de woestijn door, en was 113 jaren oud,
teen hij in 34'2 stierf; kerkel. gedenkdag 15 Jan.-2) P. van Thessalonica; patriarch van Constantinopel ; de ariaansche keizer Constantius deed P. otnkomen in eene spelonk in Taurus, omstr. het jaar
350. — 3) pans Paulus I ; zie 't volgende art.
Paulus, naam van vijf pausen, nl.: P. I, werd
757 de opvolger van zijnen broeder Stephanus II,
bestuurde de Kerk tot 767, en werd later in de rij
der heiligen opgenornen ; kerkel. gedenkdag 28 Juni.
-- P. II, vOOr zijne verheffing Pietro Barbo, werd
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paus 1464, deed George Podiebrad, den koning van
Bohemen, in den ban, en schonk diens rijk aan
Matthias Corvinus. Tevergeefs predikte P. 11 eenen
kruistocht tegen de Turken, en stierf in 1471.
P. III, voor zijne verheffing Alex. Farnese, werd
paus 1534, deed Hendrik VIII van Engeland in den
ban ; sloot met Karel V en Venetid een verbond tegen de Turken (1538); trad als bemiddelaar op tusschen keizer Karel en Frans 1, die door zijne tusschenkomst gebracht werden tot het sluiten van het
tractaat van Nizza (1538). In 1540 bevestigde hij
de orde der Jezuieten, riep 1542 het concille van

—

Trente bijeen, en droeg 1546 de voltooiing van de
St.-Pieterskerk op aan Michel Angelo. Hij stierf
1549. Men heeft van P. III o. a. brieven aan Erasmus. P. III was vroeger getrouwd gewcest, en had
een zoon, die door hem verheven word tot hertog
van Parma. — P. IV, voor zijne verheffingJohannes Petrus Caraffa, werd 1555 pans, protesteerde
tegen den Augsburger religie-vrede, en tegen de
overdracht van de keizerskroon op Ferdinand I. Met
Cajetanus stichtte hij de orde der Theatijnen ; ook
wordt P. IV genoemd als insteller van de .Congregatie van den Index". Zijne strengheid over alien,
over wie hij gezag wilde uitoefenen, en vooral de
buitensporigheden van zijne neven (zie CARAFA)
maakten bet yolk zoo verbitterd op hem, dat men
na zijnen dood zijn standbeeld in den Tiber wierp.
P. V, voor zijne verheffing Camillo Borghese,
wend pans 1605, had geschillen met Venetie (1605
—7), waarin Hendrik IV als bemiddelaar optrad, en
waarin P. V. eindelijk moest toegeven ; hij maakte
een einde aan de twisten tusschen de Dominicanen
en de Jeztfieten, eu stierf 1621.
Paulus Diaconus, eigenlijk Paul Warnefried, de voornaamste geschiedschrijver der Longoharden, geb. omstr. 730 te Cividale (Forum Julii)
in Friuli, stond in hooge gunst bij Karel den Groote,
werd monnik in het klooster Monte-Casino, en stierf
aldaar in 801. De voornaamste werken van P.-D.
zijn : Historia Romana (het best uitgegeven door
Muratori in dl. I ,, Rerum Italicarum scriptores");
Omiliarius (dikwijls herdrukt); Gesta episcoporunt
Meltensium (in dl. 2 van Pertz 4Monumenta GermaniEe historica"), en vooral ook de belangrijke
Historica Longobardorum ('t best uitgeg. door Muratori ; in 't Duitsch vertaald door Abel,Berlijn 1849).
Paulus van Egina. Zie JEGINETA.
Paulus van Samosata, eerst bisschop van
Samosata, zijne geboorteplaats, sedert 260 patriarch
van Antiochie, werd bij bet concille van Antiochie
270 uit zijn ambt gezet, omdat hij de godheid van
Jezus bestreed en de leer der Heilige Drieeenheid
verwierp. Zijne aanhangers, Paulianislen en ook
Santosatenianen genaamd, hielden zich staande tot
in de 4e eeuw.
Paulus ( Sergius), proconsul. Zie SERGIUS PAULUS.
Paulus Hook, stad in de .Vereenigde Staten
van N.-Amerika. Zie JERSEY CITY.
Paumotoe eilanden (archipel der), of Gevaarlijke Archipel, bij de Franschen Archipel de la
Mer Mauvaise genaamd, splitst zich in verscheidene
groepen ; o. a. behoort daartoe Koning-George'seiland. Zie GEORGle (Zuid-).
Paupertas, bij de Romeinen de personificatie
der Armoede, identiek met de Penia der Grieken.
In eene platonische mythe laat Penia, op den geboorte-dag van Aphrodite (Venus) eenen zoon, nl.
Eros (Amor) bij zich verwekken door Porus,den god
des overvloeds, die een zoon was van Metis. Zij was
de uitvindster van kunsten en ambachten.
—

–

–

778

Pans

Payson

Pails, het geestelijk opperhoofd der Roomsch- gemaakt door den eersten kardinaal-diaken ; en de
katholieke Kerk, noernt zich opvolger van den heinieuwe P. wordt naar de St.-Pieterskerk gedragen,
ligen Petrus en Stedehouder van Jezus Christus. De
waar hij, na de huldiging der kardinalen ontvangen
naam P., afkomstig van het latijnsche woord Papa,
te hebben, voor • de eerste maal zijnen zegen geeft
d. i. Vader, was aanvankelijk de eeretitel van alle
aan bet yolk. Zie verder bet art. PAUSEN.
bisschoppen; eerst sedert Gregorius Vii (1073)
Pausa, I ) stad in Saksen, aan de Weida, 10 uren
worth hij uitsluitend gedragen door den bisschop
gaans ten W. Z. W. van Zwickau; 3400 inw.; mivan Rome. Als opperhoofd der Kerk oefent de P. de
nerale bron. — 2) stad in Zuid-Peru, departehoogste kerkelijke macht uit, handhaaft de canons
merit Arequipa is de hoofdplaats der provincie Paof kerkelijke voorschriften, roept concilien bijeen,
rinacocha.
bekleedt daarin het voorzitterschap, en hekrachtigt
Pausanias, beroemd spartaansch veldheer,
de door zoodanige kerkvergaderingen genomene bezoon van Cleombrotus, koning van Sparta, was rijkssluiten ; hij benoemt de kardinalen en de bissChopbestuurder gedurende de minderjarigheid van zijpen, is beer en meester om geestelijke orden te
nen neef Plistarchus, den zoon van Leonidas (479
stichten, te bevestigen of op te heffen naar zijn welv. Chr.); hij had in groote mate deel aan de overbehagen ; zorgt voor de handhaving van de leerstelwinning van Platea (479) en aan de bevrijding van
lingen der Kerk en van de kerkelijke tucht, bekrachde grieksche steden in Azle; doch hij bezoedelde
tigt of verwerpt de leerstukken der Kerk; spreekt
zijnen roem door het oor te leenen aan de aanbieden banvloek uit en heft dien op, verleent dispendingen der Perzen, met wier hulp hij zijn vaderland
sation, aflaten, enz. In de eerste eeuwen van het
onder het juk hoopte te brengen. Hij werd door den
Christendom bezat de P. enkel geestelijke macht, en
senaat teruggeroepen uit het leger, ter beschikking
was in bet wereldlijke de onderdaan van den keizer.
van de ephoren gesteld, overtuigd van hoog verraad
Reeds door Constantijn werd de P. rijk begiftigd ;
en ter dood veroordeeld. Hij zocht eene wijkplaats
doch eerst in de 8e eeuw begon de P. ook wereldin den tempel van Minerva, waar niemand hem vatlijk gezag nit te oefenen. Na de Longobarden verten mocht: doch dadelijk werden no de deuren van
slagen te hebben, schonken Pepijn de Korte (755)
den tempel dichtgemetseld, zoodat P. in die heilige
en Karel de Groote (775) aan den P. een gevrijplaats den hongerdood stierf (477 v. Chr.).
deelte van de door hen veroverde landen (het exarP., kleinzoon van den vorige, regeerde als koning
chaat Ravenna, de Pentapolis, vervolgens bet Peruover Sparta van 409 tot 397 v. Chr., en volbracht
giaansche en het hertogdom Spoleto): daardoor
eenige krijgstochten in Attica ; doch niet in zijne
werd de P. ook een wereldlijk vorst, ofschoon steeds
krijgs-ondernemingen geslaagd, zooals zijne onderonderhoorig blijvende, eerst aan de frankische kodanen gewenscht hadden, zag hij zich genoodzaakt
ningen, daarna aan de duitsche keizers. Vooral door
de vlucht te nemen: hij nam de wijk naar Tegea,
de schenking van markgravin Mathilde (zie het art.
waar hij 385 v. Chr. stierf.
PATR1MONIUM PETRI) werd het grondgebied van den
Pausanias, de moordenaar van Philippus van
P. als wereldlijk vorst aanmerkelijk vergroot (1077);
Macedonia, behoorde tot diens lijfwacht, en beging
doch de eerste, die geheel en al onallankelijk als
zijne gruweldaad waarschijnlijk om zich over eene
zoodanig optrad, was Innocentius III (1198). De P.
of andere ondervondene verongelijking te wreken,
draagt eene drievoudige kroon (tiara) als symbool
ofschoon het waarschijnlijk is dat ettelijke macedovan de drievoudige macht, welke op zijn hoofd is
nische grooten, en misschien Olympias zelve van
vereenigd, nl. als opperhoofd der Latijnsche (Roomzijn opzet kennis droegen. Op zijne vlucht werd hij
sche) Kerk, als bisschop van Rome, en als wereldlijk
gevat, en met den kruisdood gestraft.
vorst van den Kerkelijken Stoat ; in de hand houdt
Pausanias, grieksch geschiedschrijver en gehij twee sleutels (een gouden en een zilveren), welke
ograaf, nit Cesarea in Cappadocie, deed groote reigenoemd worden de sleutels van den heiligen Petrus.
zen, en schreef daarover (omstr. 170 na Chr.) de
Aan het kiezen van eenen P. nam in vroegere eeuwen
Periegesis, zijnde een der kostelijkste werken, die
ook het yolk deel ; in de 10e eeuw kwam dat kieswij nit de oudheid bezitten wat de topographic en
recht in harden van den romeinschen adel, en tot
de geschiedenis van het oude Griekenland, en ook
1198 werd op de verkiezing tot P. de goedkeuring
de heschrijving van de kunstproducten en monoen bekrachtiging des keizers vereischt. In 1059 gaf
menten der Grieken betreft. De beste edition van
Nicolaas II het recht om eenen P. te kiezen uitsluiP. zijn die van Schubert en Walz (3 din. Leipzig
tend aan het collegie van kardinalen. Bij den dood
1838-39), en van Dindorf (Parijs 1845) ; verdienstevan eenen P. werd zijne waardigheid tijdelijk belijk is ook die van Clavier (met fransche vertaling,
kleed door den kardinaal-camerlengo,bijgestaan door
(6 dln. Parijs 1814-21).
eenen kardinaal-bisschop, eenen kardinaal-priester
Pausen. Nadat de P. (zie het art. PAus) in
en eenen kardinaal-diaken : deze interitnaire waar1198 begonnen waren ook als onaf hankelijke weneming duurt tot het oogenblik, waarop de nieuwe
reldlijke vorsten op te treden, begonnen zij zich
P. gekozen is. Tien congregation der kardinalen mareeds spoedig te beschouwen en to gedragen als
ken de noodige toebereidselen voor het verkiezingsheer en meester ook over alle andere landen, doorwerk. Kiesbaar is slechts een geboren Italiaan, die
dien ze de koningen en vorsten dier landen beniet door een der vreemde hoven tot de kardinaalsschouwden en behandelden als hunne onderdanen,
waardigheid is voorgesteld, die met Been der reen zelfs zoo ver gingen, dat ze 'mar bun welbehagen
geerende vorstenhuizen in bloedverwantschap staat,
koningen maakten of van den troon vervallen veren die den leeftijd van 55 jaren bereikt heeft. Oosklaarden, over geheele landen het interdict uitspratenrijk, Frankrijk en Spanje hebben het recht te
ken, ja koningen naar Rome onthoden, en die de
protesteeren tegen het verkiezen van eenen kardivernederende straf oplegden, met hunne koningsnaal, wiens verkiezing als waarschijnlijk te voorzien
kroon op het hoofd, in het openbaar de dienst van
is. Eenmaal gekozen, wordt de verkorene met al de
een stalknecht to verrichten. Door 'alike verreinsignien van het pauselijk gezag bekleed, waarop
gaande aanmatigingen werden de P. zelven oorzaak,
hij aan het collegie van kardinalen zijnen zegen
dat menig gekroond hoofd tegen hen in verzet
geeft ; vervolgens wordt de keus aan het yolk bekend
kwam; vooral met het Duitsche keizerrijk en met
—

Pauen
Frankrijk hadden de P. hoogloopende twisten, die
geheel Duitschland en Italic in vuur en vlarn zetteden. Daarbij kwam, dat er herhaaldelijk twee of meer
pausen te gelijk verkoren werden, die elkander wederkeerig hunne banbliksems naar het hoofd slingerden, hetgeen onvermijdelijk nadeelig moest terugwerken op den invloed van het pauselijk gezag.
Reeds in de 9e eeuw was aan dat gezag een gevoeligen knak gegeven door het concilie van Constantinopel, waarbij de bisschop van Rome (de Pans)
in den ban werd gedaan (zieins), hetgeen het
begin was van de latere scheuring in de Kerk,
waaruit, naast de Roomsche (Westersche) Kerk, de
niet minder machtige Grieksche (Oostersche) Kerk
te voorschijn trad. Ook het dubbele pausschap in
de He eeuw bracht den luister van het pausdom bij
velen in miscrediet. Toen Clemens V inl 309 den pauselijken zetel overgebracht had naar Avignon, en
die zetel daar gevestigd bleef tot 1377 (de zoogenaamde Babylonische ballingschap der P.) waren de
P. al dien tijd niets anders dan de werktuigen der
koningen van Frankrijk. Gregorius XI keerde 1377
mar Rome terug; en bij den dood van dien paus
ontstond de groote scheuring in de Westersche
Kerk, die 71 jaren duurde (1378-1449), en gedurende al dien tijd zag de wereld het zonderlinge
schouwspel, dat er twee stoelen van den Heiligen
Petrus bestonden, nl. te Rome een en te Avignon
een, en dat de beide serien van P., die zich dus te
gelijk stedehouder van Jezns Christus op aarde
noemden, niet in gebreke bleven elkander wederkeerig in den ban te doen. De gevolgen van zoodanig schouwspel konden wel niet uitblijven : verdorvenheid van zeden onder de geestelijkheid, werd
het eerste uitvloeisel van de geknakte kerkelijke
tuck ; voeg daarbij het opstaan van Kerkhervormers (Wiclef, Jan Huss, Hieronimus van Praag;
en in de 16e eeuw Luther, Zwinglius en Calvinus),
en de vredebreuk tusschen het Pausdom en Hendrik
VIII, koning van Engeland, waaruit het ontstaan
van de Anglicaansche Kerk geboren werd : en gij
hebt de redenen hoe het kwam, dal reeds sedert
de 16e eeuw de grootste helft van Europa zich aan
het gezag der P. had onttrokken, in weerwil van het
concilie van Trente en van den rusteloozen ijver
der Jezuleten, die at het mogelijke en ontnogelijke
beproefd hebben, om den geest van vooruitgang op
de baan der verstandsontwikkeling tegen te houden of althans te belemmeren. En moge al hier of
daar eene kortstondige zegepraal het overwicht van
den invloed der roomsch-katholieke geestelijkheid,
en bij gevolg der P., eenigermate herstellen, zooveel is onbetwistbaar, dat de P. over den loop der
wereldsche zaken tegenwoordig geen het minste
gezag meer uitoefenen kunnen, en dat in alle landen, waar een geregeld gouvernement bestaat, de
uitoefening van het geestelijk gezag der P. aan de
wetten van die landen onderschikt is. Wat betreft
de macht der P. als wereldlijke souvereinen, die is
door de stichtiug van het koninkrijk Italie (1860)
belangrijk ingekrompen ; en alle onbevooroordeelde
verlichte mannen van onzen tijd zijn het daaromtrent eens, dat het tijdstip niet ver meer verwijderd
is, waarop de P. zullen hebben opgehouden den rang
van wereldlijke vorsten te bekleeden, om zich geheel en uitsluitend aan hunne geestelijke roeping toe
to wijden.
De naamlijst der P., in Chronologische volgorde,
zooals die door de Roomsch-katholieken wordt opgegeven, is als volgt (eene H. echter den naam beteekent dat de Kerk dien paus als heilige vereert) :
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34
Petrus, H.
66
Linus, H.
78
Anacletus, H.
91
Clemens I, H.
100
Evaristus, H.
109
Alexander, H.
119
Sixtus I, H.
127
Telesphorus, H.
139
Hyginus, H.
142
Pius I, H.
157
Anicetus, H.
168
Soter, H.
177
Eleutherus, H.
193
Victor I, H.
202
Zephirinus, H.
219
Calixtus I, H.
223
Urbanus I, H.
230
Pontianus, H.
235
Antherus, H.
'236
Fabianus, H.
251
Cornelius, H.
Novatianus(tegenpans)
252
Lucius, H.
253
Stephanus I, H.
257
Sixtus II, H.
259
Dionysius, H.
269
Felix 1, H.
275
Eutychianus, H.
283
Cajus, H.
296
Marcellinus, H.
308
Marcellus, H.
310
Eusebius, H.
Melchiades of Milti311
ades, H.
314
Sylvester I, H.
336
Marcus, H.
337
Julius I, H.
Liberius, H.
352
355
Felix 11,
Liberius, H. (op358
nieuw)
366
Damasus, H.
Ursinus (tegenpans)
Siricius, H.
384
398
Anastasius, H.
402
Innocentius I, H.
417
Zozimus, H.
418
Bonifacius I, H.
422
Celestinus I, H.
432
Sixtus III, H.
Leo de Groote, H. 440
461
Hilarius, H.
468
Simplicius, H.
483
Felix III, H.
492
Gelasius, H.
496
Anastasius II, H.
498
Symrnachus
Laurentius (tegenpaus)
514
Hormisdas
Johannes I
523
526
Felix IV
530
Bonifacius II
Johannes II, bijgenaamd Mercurius 533
535
A gapetus I
536
Silverus
537
Vigilius
555
Pelagius

fie

560
Johannes III
Benedictus I, of Bo574
n OsUS
Pelagius II
Gregorius de Groo- 578
te, H.
590
Sabinianus
604
607
Bonifacius III
608
Bonifacius IV
Deusdedit, of Dieudonne, El. 614 of 615
Bonifacius V 617 of 618
625-638
Honorius I
640
Severinus
640
Johannes IV
642
Theodorus
649
Martinus I, El.
654
Eugenius I, It
657
Vitalianus
672
Adeodatus
bonus of Dornnus I 676
678 of 679
Agathon
682
Leo II, H.
684
Benedictus II
685
Johannes V
Petrus en Theodorus (tegenpausen)
686
Conon
687
Sergi us I
Theodorus en Pascal (tegenpausen)
701
Johannes VI
705
Johannes VII
708
Sisinnius
708
Constantinus
715
Gregorius II
731
Gregorius lli
741
Zacharias
Stephanus (verkoren
maar niet gezal[d) 752
Stephanus 11 757
Theophylact us,Constantinus, Philippus (tegenpausen)
768
Stephanus III
Constantinus (tegenpaus)
772
Adriaan I
795
Leo III
816
Stephanus IV
817
Pascal I
824
Eugenius II
Zizimus (tegenpaus)
827
Valentinus
827
Gregorius IV
844
Sergius II
847
Leo IV
855
Benedictus Ill
Anastasius (tegenpaus)
858
Nicolaas 1
867
Adriaan II
872
Johannes VIII
Marinus, of Marti882
nus II
884
Adriaan III
885
Stephanus V
891
Formosus
Sergius (tegenpaus)
896
Bonifacius VI
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Stephanus VI
896 Honorius II
1124
Romanus
897
Calixtus 111 (teTheodorus II
898
genpaus)
Johannes IX
898 Innocentius II
1130
Benedictus IV
Anacletus en Vic900
Leo V
for (tegenpan903
Christophorus
sen)
903
Sergius III
1143
904 Celestinus II
1144
Anastasius III
911 Lucius II
Laudon
1145
913 Eugenius III
Johannes X
914 Anastasius IV
1153
Leo VI
928 Adriaan IV
1154
Stephanus VII
929 Alexander III
1159
Johannes XI
931
Victor IV, Pascal
Leo VII
III, Calixtus,In-,
936
Stephanus VIII
939
nocentius (teMartinus III
942
genpausen)
Agapetus II
946 Lucius III
Johannes XII
956 Urbanus III
1185
Leo VIII
963 Gregorius VIII
1187
Benedictus V
964 Clemens III
1187
Johannes XIII
965 Celestinus III
1191
Benedictus VI
972 Innocentius 111
1198
BonifaciusVIl(FranHonorius Ill
1216
con), tegenpaus
Gregorius IX
1227
Dorms of Domnus II 974 Celestinus IV
1241
Benedictus VII
975 Innocentius IV
1243
Johannes XIV
983 Alexander IV
1254
Bonifacius VII (opUrbanus IV
1261
nieuw)
985 Clemens IV
1265
Johannes XV (niet
Gregorius X
1271
gezalfd)
985 Innocentius V
1276
Johannes XVI
986 Adriaan V
1276
Gregorius XV
996 Johannes XXI
1276
Johannes XVI Ns
Nicolaas III
1277
(tegenpaus)
997 Martinns IV
1281
Sylvester II
999 Honorius IV
1285
Johannes XVII
1003 Nicolaas IV
1288
Johannes XVIII
1003 Celestinus V
1294
Benedictus VIII
1009 Bonifacius VIII
1294
Leo (tegenpaus)
Benedictus XI, H. 1303
Johannes XIX
Te Avignon:
1024
Benedictus IX 1033-48 Clemens V
1305
Johannes XXII
Sylvester en Jo1316
Pierre de Corbiere
hannes XX(te(tegenpaus)
genpausen)
Benedictus
XII
Gregorius VI
1044
1334
Clemens II
1046 Clemens VI
1342
Damasus II
1048 Innocentius VI
1352
Leo IX, H.
1049 Urbanus V
1362
Victor II
1055 Gregorius XI (te
Stephanus IX
Rome)
1057
1370
Urbanus VI
Benedictus X (te1378
Clemens (VII), te
genpaus)
Nicolaas I I
1058
Avignon 1378-94
Alexander II
1061 Bonifacius IX
1389
Honorius II (teBenedictus (XIII)
genpaus)
te Avignon 1394-1424
Cregorius VII
1404
1073 Innocentius VII
Gregorius XII
Clemens III (te1406
genpaus)
1409
1080 Alexander V
1086 Johannes XXIII
Victor III
1410
1088 Martini's V
1417
Urbanus II
1099
Clemens (tegenPascal II
paus)
1424-29
Albertus en TheEugenius IV 1431-1447
odoricus (teFelix V
1439-1449
genpausen)
1449
1118 Nicolaas V
Gelasius II
Calixtus III
1455
Maurits Bourdin
Pius II
1458
(tegenpaus)
1119 Paulus II
1464
Calixtus II

1471 Gregorius XV
Sixtus IV
1 6 2231
1484 Urbanus VIII
Innocentius VIII
1492 Innocentius X
Alexander VI
1644
1503 Alexander VII
Pius III
1655
1503 Clemens IX
Julius 11
Leo X
1513 Clemens X
Adriaan VI
1522 Innocentius XI
1676
Clemens VII
1523 Alexander VIII
1689
1 67 91
00
Paulus III
1534 Innocentius XII
Julius III
1550 Clemens XI
1721
Marcellus II
1555 Innocentius XIII
Paulus IV
1555 Benedictus XIII
1724
Pius IV
1730
1559 Clemens XII
Pius V
1740
1565 Benedictus XIV
Gregorius XIII
1572 Clemens XIII
1758
Sixtus V
1585 Clemens XIV
1769
Urbanus VII
1590 Pius VI
1775
Gregorius XIV
1590 Pius VII
1800
1591 Leo XII
Innocentius IX
1823
1592 Pius VIII
Clemens VIII
1829
Leo XI
1605 Gregorius XVI
1831
1605 Pius IX
Paulus V
1846
Pausias, schilder nit Sicyon, omstr. 360 v.
Chr., was een leerling van Pamphilus.
Pausilippo, ital. Posilipo, berg in de nabijheid
van de stad Napels, loopt tot in zee tegenover het
eiland Nisida, is bedekt met wijngaarden, en vooral
vermaard door eenen onderaardschen weg,genaamd
de. Grot van P.; die grot, 80 a 90 vt. hoog, 24 a 30
vt. breed, loopt in eene lijnrechterichting ter lengte
van omstreeks 1000 schreden door den weg van
Napels naar Pozzuoli. Midden in de grot is eene
kapel van Onze Lieve Vrouw, en daarboven het graf
van Virgilius.
Pauw (Huis te), aanzienlijk buitenverblijf aan
den straatweg van 's-Gravenhage naar Leiden, ruim
een half our gaans ten N. N. 0. van 's-Hage, en een
half uur gaans ten Z. van Wassenaar, behoort in
eigendom aan prins Frederik der Nederlanden.
Pavia, het oude Ticinum, in de tniddeleeuwen
Papia, stad met 25,000 inw. in Italie, aan den Ticino, 8 uren gaans bezuidw. Milaan, waarmede het
in gemeenschap staat o. a. door het aan den Ticino
aansluitende kanaal, genaamd Naviglio di Pavia,
heeft eene beroemde (1360 gestichte) universiteit,
is de geboorteplaats o. a. van Lanfranc, Cardano,
enz. en hoofdplaats der provincie P., die ruim
410,000 bewoners telt. De stad P. is een der oudste steden van Italie, was aanvankelijk eene stad
der Insubren, stood op eenen hoogen trap van bloei
onder de Romeinen, en meer nog onder de Longobarden, die er bonne hoofdstad van maakten. Hunald,
gewezen hertog van Aquitanie, de wijk genomen
hebbende hij de Longobarden, verdedigde P. heldhaftig tegen Karel den Groote (772 en 773); dock
hij werd vermoord door de bevolking, die tot dien
moord hare toevlucht nam, om de stad aan den vijand te kunnen overgeven : dit was bet elude van
bet Longobardische rijk. Later werd P. eene republiek, gelijk al de groote lornbardische steden : in
vijandschap met Milaan, was P. meestentijds gibellijnsch. Na den val der Hohenstaufen had P. eigene heeren uit bet geslacht der Languschi. In 1331
was P. een der steden, die Jan van Bohemen tot
souverein kozen dock reeds 1332 gaf de stad zich
aan de familie der Beccaria, die weldra leenroerig
werden van de Visconti van Milaan. In 1395, toen
keizer Wenceslas van Milaan een hertogdorn maniac!,
verhief hij P. tot een graafschap, ten behoeve van
den oudsten zoos van den regeerenden hertog van
Milaan. Na den dood van Filips Maria (1447) was,
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om zich van het hertogdom Milaan meester te maken, een der eerste daden van Sforza, zich te laten
uitroepen als graaf van P. In 1525 verloor Frans I
den slag van P., werd daarbij gevangen genomen;
doch 1527 heroverde Lautrec die stad, en liet die
plunderen; niettegenstaande dit bleef Karel V meester van de stad P. en van het geheele graafschap.
In 1745 werd P. ingenomen door de Spanjaarden,
die het echter reeds spoedig teruggaven aan Oostenrijk. De Franschen bemachtigden P. in 1796 ;
onder het keizerrijk maakte P. deel nit van bet koninkrijk Italie, en behoorde tot het departement
der Olona ; 1814 kwam P. weder aan Oostenrijk, dat
er meester van bleef tot 1860; zie ITALte.
Pavilly, stad in 't fransche dept. Seine-Infer.,
5 a 6 uren gaans benoordw. Rouaan ; 3000 inw.
Pawlograd, stad in 't russ. gouvt. Jakaterinoslaw, aan de zich in den Dnieper ontlastende
Woltsja ; 4500 inw.
Pawlowo, stad in 'trussische gouvt.NisjnejNowgorod, aan de Oka, ruim 4 uren gaans bezuiden
Garbatow; 6000 inw.
Pawlowsk, drie plaatsen in europ. Rusland :
1) stad in 't gouvt. Petersburg, ruim 8 uren gaans
bezuidoosten Petersburg, waarmede het door eenen
spoorweg in gemeenschap staat ; 1800 inw. — 2)
stad in 't gouvt. Woronesj, 19 mijlen bezuiden
Woronesj, aan den Don; 4000 inw. — 3) vlek in 't
gouvt. Moskou ; 3000 inw.
Pawnees, of Panies, een tot den hoofdstam
der Sioux behoorende Indianenstam in het binnenland van Noord-Amerika, in bet Nebraska-territorium. De P. zijn nog omstr. 14,000 zielen sterk ;
hunne voornaamste godlieid is de planeet Venus, die
zij 'de Groote Ster" noemen, en aan welke zij menschen plachten te offeren.
Pax, godin des vredes. Zie IRENE.
Pax, naam van verscheidene steden der oudheid, o. a.:
Pax Augusta, thans Badajoz, stad in Hispania, aan
den Anas, dicht bij de grenzen van Lusitanie.
Pax Julia, thans Beja, stad der Celtici, in het zuiden van Lusitanie, nabij den Anas.
Paxo, het oude Paxos, een der Ionische eilanden, ten zuiden van Corfu, is ruim een derde vierk.
mijl groot, bevolkt met ruim 5000 zielen ; hoofdpl.
Porto-Gayo.
Payas, stad in Syrie. Zie BAIAS.
Payen (Anselme), fransch scheikundige, geb.
17 pan. 1795 te Parijs, professor der scheikunde
aan de Polytechnische school aldaar. Voornaamste
werken : Precis de chimie industrielle (3e druk Parijs 1855); Des substances alimentaires (3e druk
Parijs 1856); Traile complet de la destillation (Parijs 1858).
Payerne, duitsch Peterlingen, stad in 't zwits.
kanton Waadt, aan de Broye, 4 uren gaans bewesten
Freiburg; 3000 inw.; voormalig Benedictijnerklooster, dat 921 gesticht was door koningin Bertha.
Pay ho, rivier in China. Zie PEI-no.
AINE.
Payne (Thomas). Zie PAINS.
Pays Bas, fransche naam voor Nederlanden.
Paysandu, stad met 5000 inw. in den zuidamerik. staat Uruguay, waarvan het een der vier
voornaamste havens is ; werd 1865 gebombardeerd
en bij verraad ingenomen door de Brazilianen, die
er twee dagen lang moordden en plunderden.
Payta, havenstad in Peru, 50 mijlen benoordw.
Truxillo, in eene dorre vlakte, waar ondragelijke
hitte heerscht ; werd in brand gestoken 1741 door
Anson, 1810 door lord Cochrane.
—

—
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Paz (la), 1) stad met 77,000 inw. in Bolivia,
op de oosthelling der Andes, nabij 't zuid-oost-eind
van het Titicaca-meer. — 2) stad in den mexic. staat
Mechoacan, 13 mijl. benoordw.Valladolid ; 3000 inw.
Paz (pries de la). Zie ALCUDIA (hertog van).
Pazez. Zie BETIUTAZEZ.
Pazzi, florentijnsch patriciers-geslacht, uit hetwelk Jacopo en Francesco deel namen aan de samenzwering tegen de Medici (1478), na welker mislukking de Oorlog der Pazzi nitbrak, vvaarin de Paus,
Napels en Siena gezamenlijk Florence aantastten
(1478-80). Al de leden der familie P. werden
wegens die samenzwering ter dood gebracht, alleenlijk Guilielmo P. uitgezonderd, die onschuldig was
(hij was de zwager van Lorenzo de Medici).
Peaam, dorp in Friesland. Zie PIAAM.
l'ean, Pcean,een der namen van Apollo, als god
van den dag, en vooral als genezer.
Peanen noemde
men de lofzangen, waaamede hij verheerlijkt werd.
Pearl River, d. i. Parelrivier, in den nd.-amer.
staat Mississippi, outlast zich, na 48 mijlen loop,
door het Borgne-meer in de Golf van Mexico.
Pecq (le), dorp in 't fransche dept. Seine-Oise,
aan de Seine, een kwartier gaans van St.-Germainen-Laye ; 2000 inw.; bier trokken de Geallieerden
1 Juli 1815 de Seine over.
Pedael, overste in stam Naphtali ; Num. 34 : 28.
Pedaja, verschillende personen in bet 0. T.,
nl.: II Kon. 23: 36; I Chron. 3: 18, 19; 27: 20;
Neh. 3: 25; 8: 5; 11 : 7; 13: 13.
Pedazur, vader van Gamaliel (overste in stam
Manasse) ; Num. 1: 10; 2: 20; 7: 54, 59; 10: 23.
Pedee, naam van twee rivieren der Vereenigde
staten van Noord-Anierika, nl.: 1) de Groote P.,
ontspringt in Noord-Carolina, 10 urea gaans bezuidw.Wilkesborough, onder den naam van Yadskin,
en valt na 70 mijlen loop in de Winyaw-baai (ZuidCarolina). — 2) de Kleine P., ontspringt beoosten
Rockingham, en vereenigt zich na 25 mijlen loop
in Zuid-Carolina met den Grooten P., 7 a 8 mijlen
van den mond in de Winyaw-baai.
op Haiti.
_LA_ A
Pedernales,r_v_er
i
hin_ TRE.
Pedeland, een der 4 kwartieren van de Meierij
van 's-Hertogenbosch. Zie PEELLAND.
Pedena, of Biben, stad in Illyrie, 9 a 10 mijlen
bezuidw. Triest ; 2000 inw.
Pedersen (Christian), geb. 1480 te Svendborg
op Funen, geestelijke te Kirkehelsinge in Seeland,
gest. aldaar Jan. 1554, omhelsde met warmte de
zaak der Kerkhervorming, en werd de schepper der
Deensche schrijftaal en letterkunde. Voornaamste
werken : Jertegns Postille (Parijs 1515; Leipz.1518)
en zijne overzetting van 't Nieuwe Testament (Antwerpen 1529 ; dikwijlsherdrukt).Nieuwe editie van
P.'s werken (4 dln. Kopenhagen 1850-52).
Pedese, of Pedeze, oude naam van het dorp
Peize (prov. Drenthe).
Pediculen, lat. Pcediculi, yolk in Zuid-Italie
(volgens Strabo identiek met de Peuceten) ; hunne
voornaamste steden waren Barium en Egnatia.
Pedro, keizers van Brazilie, nl.: P. I, dom
Pedro d'Alcantara, hertog van Braganza, geb. 12
Oct. 1798 te Lissabon, tweede zoon van den regent
van Portugal (later Jan VI), met wien hij 1807 de
wijk nam naar Brazilie. In 1817 trad hij in den echt
met aartshertogin Leopoldine, dochter van keizer
Frans I van Oostenrijk , en toen zijn vader in 1821
aarzelde partij te kiezen tusschen liberates en serviles
werd P. door hem benoemd tot rijksbestuurder:
door de constitutie der Cortes aan te nemen, retitle
P. voor zijne familie den Croon. Toen zijn vader zelf
-
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de teugels van het bewind aanvaardde, werd P. met
het bewind over Brazilie bekleed, en daar 12 Oct.
4822 als keizer uitgeroepen. Bij zijns vaders dood
10 Maart 1826 diens wettige opvolger op den troon
van Portugal, deed P. 2 Mei afstand van dien troon
ten behoeve van zijne dochter (dolia Maria), en benoemde zijn broeder dom Miguel tot regent: doch
deze maakte zich reeds spoedig meester van de
kroon. De geld verslindende pogingen, die P. deed om
die kroon voor zijne dochter te heroveren, verwekten groote misnoegdheid tegen hem in zijn keizerrijk, zoodat daar een opstand uitbarstte 6 April
1831 ; om dien opstand te bezweren, deed hij 7 April
afstand van het keizerschap ten behoeve van zijnen
zoon P. 11, verliet Brazilie 13 April, en begat zich
naar Frankrijk. Daar zijnde, streed hij 1832-31
onverdroten voor de rechten zijner dochter tegen
zijnen broeder dom Miguel, die eindelijk het onderspit moest delven, waarop P. 23 Aug. 1834 tot regent van Portugal gekozen werd; doch hij stierf
reeds eene maand daarna (24 Sept.). — P. II,
zoon van den vorige, geb. 2 Dec.1825, werd 7 April
1831 bij zijns vaders abdicatie keizer van Brazilie,
aanvaardde 23 Juli 1840 zelf de teugels van het bewind, werd 18 Juli 1841 gekroond, en trad 4 Sept.
1843 in den echt met de napolitaansche prinses
Therese (geb. 14 Maart 1822).
Peebles, stad in Schotland, aan de Tweed, 6
uren gaans benoordw. Selkirk; 2000 inw.; was de
residentie van verscheidene schotsche koningen ;
het is de hoofdplaats van het graafschap P. (Peeblesshire, ook Tweeddale genaamd), circa 17 vierk.
mijlen groot en met 11,000 zielen bevolkt, grenzende
aan de graafschappen Edinburg ten N., Selkirk ten
0., Dumfries ten Z. en Lanark ten W.
Peel, zeeplaats met 1400 inw. en haven ter
westkust van 't Britsche eiland Man (Iersche Zee).
Peel (sir Robert), engelsch staatsman, geb. 5
Febr. 1788, oudste zoon van den in 1800 tot baronet verhevenen rijken fabrikant Robert Peel te
Brookside bij Blackburn (geb. 25 April 1750, gest.
3 Mei 1830 op de familie-bezitting Drayton-Manor
bij Stafford), nam reeds 1809 zitting in het Lagerhuis, waar hij zich aan de tories aansloot, was 1828
—30 minister van binnenlandsche zaken, vervolgens
hoofdleider der conservatieve oppositie, totdat hij in
het najaar van 1841 optrad aan het hoofd van een
ministerie ; 29 Juni 1846 afgetreden, bleef hij in
hooge mate populair tot zijnen dood 2 Juni 1850.
Peeldorpen (de), zoo noemt men in Meierij van
's-Bosch de noord-brabandsche dorpen, die in bet
kwartier Peelland liggen, nl.: Gernert, Bakel, Deurne,
Liessel, Asten, Ommel en Someren.
Peelland, het grootste en voornaamste der 4
kwartieren van de Meierij van 's-Hertogenbosch,
grensde ten N. aan 't kwartier Maasland en 't Land.
van Ravestein, ten 0. aan 't land van Cuyk en Opper-Gelder, ten Z. aan 't bisdom Luik, ten W. aan 't
kwartier Kempenland. Het bevatte :
Breugel.
Helmond (stadje).
Someren.
Tongelre.
St.-Oedenrode (vlek). Erp.
Lierop.
Nunen.
Geldrop (vlek).
Budel.
En de dorpen:
Gerwen.
Stiphout.
Mierlo.
Deurne.
Beek.
Bake!.
Vlierden.
Maarheze.
Opwetten.
Asten.
Soerendonk.Nedervvetten.
Liempde.
Heeze.
Liessel.
Schijndel.
Leende.
Ommel.
Veghel.
Lieshout.
Sterksel.
Aarle.
Son.
Castel.
B ixtel.

Peene, rivier in 't pruische reg.-district Straalsund, ontspringt bij Hinrichshagen in MecklenburgSchwerin, stroomt door het Malchiner-meer, wordt
van daar of aan bevaarbaar, en ontlast zich, na 14
mijlen loop, beneden Anklam in den (insgelijks P.
genoerod- wordenden) westelijken arm van bet Pommersche of Stettiner Haff, waaraan Peenemdnde, een
dorpje met 250 inw.
Peepley, of Pipley, stad in britsch 0. I„ presidentschap Bengalen, op den linkeroever der rivier
Soobunreeka (Soebanrika), 1Z mijlen bezuidw.
Calcutta. De stad P. was de eerste plaats in Indio,
waar aan de Engelschen formeel vergunning verleend werd om handel te drijven, welk privilegie zij
verkregen, in 1634.
Peerboom, voormalige plaats in Staats-Vlaanderen (prov. Zeeland); het werd met de meeste
zijner bewoners verzwolgen door den watervloed
van 22 Jan. 1440.
Pegalajar, stad in Spanje, 4 uren gaans bezuidoosten Jaen; 2700 inw.
Pegasus, een gevleugeld paard, was (volgens
de fabel) door Neptunus verwekt bij Medusa, of
(volgens eene andere lezing) te voorschijn gekomen
uit het bloed van Medusa, toen Perseus Naar het
hoofd afgehouwen had, waarna Perseus, op den P.
gezeten, Andromeda ging verlossen van het gevaar,
waarmede zij bedreigd werd door een zeemonster.
Ook Bellerophon bediende zich van den P. om de
Chimaera te bevechten. Een hoefslag van den P.
deed op den Helicon de bron Hippocrene ontspringen, uit welke bron de dichters (heette bet) kwamen drinken, om met poetische geestdrift bezield te
worden. De P. zelf is het zinnebeeld der dichterlijke
vlucht ; wordt hij bestegen door eenen dichter, hij
brengt dien poeet hooger en hooger den zangberg
op. Door Jupiter wordt P. in de rij der sterren geplaatst. Naar den P. worden de Muzen(Zanggodinnen)
ook wel Pegasieden genoemd.
Pegau, stad in Saksen, 6 uren gaans ten Z. Z.
W. van Leipzig, aan de Elster; 4300 inw.
Pegnitz, lat. Pegnesus, rivier in Beieren,ontspringt boven de stad P., stroomt door Neurenberg,
en ontlast zich, na 12 mijlen loop, bij Furth in de
Regnitz. In 1644 werd te Neurenberg, onder den
naam van Pegnilzer Hirtengesellschaft, eene soort
van vrije academie gesticht, ter ontwikkeling van
de Duitsche taal en letterkunde. — P., stad in den
beierschen kreis Oberfranken, aan de rivier P., ruim
5 uren gaans ten Z. Z. W. van Bayreuth ; 1500 inw.
Pego, stad in Spanje, 4 uren gaans bewesten
Denia, en ruim 14 uren g. benoordoosten Alicante;
5001) inw.
Pegu, stad in Achter-Indie, aan de zich in den
Irawaddi ontlastende kustrivier P., ligt 66 mijlen
bezuiden Amarapoera, heeft thansslechts 7000 inw.,
doch den beroemden Boeddha-tempel Sjomadoe
(zijnde eene pyramide van meer dan 100 nederlandsche ellen hoogte). Voorheen hoofdstad van bet
koninkrijk P. (zie 5 regels lager), was P. eene voorname stad met omstreeks 150,000 inw.. doch werd
1757 totaal verwoest door Alompra ; weder opgebouwd 1790 en versterkt, werd P. door de Engelschen bemachtigd in 1852, even als het voormalige
koninkrijk P., dat sedert 1853 eene provincie is
van britsch Indio, met Rangoen tot hoofdplaats; in
die prov. vormt de rivier Irawadda met hare vele
armen eene delta ; het voormalige koninkrijk P.,
1524 vierk. mijlen groot, bevolkt met 840,000 zielen, bevat (behalve Rangoen en Pegu) ook nog de
steden 1leaoen, Syrian, Bassein, Negrais, enz.

Pehlwi

Pelalja
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Pehlwi, of Pehlewi, eene taal, die in het oude
Media gesproken werd; door de wortels harer
woorden verwant met de semitische talen, had de
P.-taal in hare spraakkunstige vormen meer overeenkomst met het Perzisch. Ten tijde der Sassanieden was bet P. de schrijftaal in Perzie; spraakkunstig bewerkt is het door Spiegel (zie dat art.).Over
de versehillende Pehlwi-nzunten uit den tijd der
Sassanieden hebben zich inzonderheid verdienstelijk
gemaakt Olshausen, Dorn en Mordttnann (Leipzig
1854).
Pehuenches, een Indianenstam iii Patagonie.
Pei ho, of Pe-ho, rivier in bet noorden van
China, belangrijk als waterweg voor de hoofdstad
van China, ontspringt in de bergen benoorden Peking, en outlast zich in de golf van Petsjili.
Peilau, fabriekdorp in pruis. Silezie, nabij de
bronnen van de Pella, die zich in de Weistritz outlast, ligt 13 a 14 uren gaans ten Z. Z. W. van
Breslau, heeft 5400 inw., en bestaat nit zeven deelen, nl.: Neder-P. (800 inw.), Neder-Middel-P.
(700 inw.), Middel-P. (700 inw.), Opper-Middel-P.
(800 inw.), Opper-P. (900 inw.), Opperst-P. (1400
inw.) en Nieuw-P. (100 inw.). Nabij P. bevocht
Frederik de Groote in 1762 eene overwinning op
de Oostenrijkers.
Pein (de), verkorte naam voor 't friesche dorp
Opeinde.
Peins, dorp in Friesland, 1 uurgaans benoordoosten Franeker; met inbegrip van de huurt Tamterp 200 inw.
Peinseraga, oude naam van 't friesche dorp
Peins.
Peipus meer, russ. Tsjoedskoje-Osero, meer
in het noorden van europ. Rusland, tusschen de
gouvernementen Lijfland, Esthland, Pskow en Petersburg, is circa 66 vierk. mijlen groot, en outlast
zich, door middel van de Narwa, in de Golf van Finland. Op het P. 1702 een gevecht tusschen de Zweden en de Russen, waarbij laatstgenoemden overwinnaar bleven.
Peirese (Nicolas Claude FABRI de), uitstekend
fransch geleerde, geb. 1580 te Beaugensier in Provence, gest. 1637.
Peize, of Peyse, dorp in Drenthe, 4 uren gaans
benoordw. Assen, twee uren gaans ten Z. Z. W van
Groningen ; 1200 inw.; is onder den naam van
Pedeze (verkort Pedze) in de geschiedenis van Groningen vermaard.
Pekah, in fransche boeken Phacee, koning van
Israel 753-726 v. Chr., was eerst veldheer van Pekahia, doch smeedde eene samenzwering tegen hem,
vermoordde hem, en beklom toen zelf den troop. Hij
deed herhaalde vijandelijke invallen in het koninkrijk Juda,werd zelfaangevallen door Salmanazar, kon.
van Assyrie, dien hij sleeks met veel geld bewoog
tot den terugtocht, en werd eindelijk gedood door
koning Hosea. In het 0. T. zie II Kon.15 :25-37;
16 : 1-5; II Chron. 28: 6; Jezaia 7: 1.
Pekahia, in fransche boeken Phaceia, zoon
van Menahem, en diens opvolger als koning van Israel (754 v. Chr.), regeerde nauwlijks een jaar, en
werd vermoord door een zijner veldheeren (zie
PEBAH). In het 0. T. zie II Kon. 15 : 23, 26.
Pekela (de), veenkolonie in de prov. Groningen, bestaat thans uit twee dorpen, nl.: 1) de
Nieuwe P. of de Boven P., 2 uren gaans ten Z.Z.W.
van Winschoten ; 2700 inw.. en 2) de Oude P. of I
de Beneden P., grenzende ten 'W. aan de Nieuwe P.,

hoofd- en residentie-stad van bet Chineesche rijk,
aan het riviertje Joe-ho, niet ver van den Pei-ho, in
de provincie Petsjili, heeft eenen omtrek van 6 mijlen, en telde 1,148,800 inw. in 1853. De stad bestaat nit twee groote deelen, nl.: de Chineezen-stad
(Wai-lo-tsjing) of Oude stad (Lao-tsjing), midden
in welke het keizerlijk paleis, door zijnen afzonderlijken ringmuur, als het ware nog weder eene stad
op zich zelve vormt. Volgens de Chineezen is P. gesticht tusschen 1200 en 1100 jaren voor de geboorte van Christus; doch bet is bewezen, dat de
keizerlijke stad (Sin-tsjing, bet eigenlijke Kambaloe)
eerst omstr. 1267 na Chr. gesticht is door KoeblaiKhan; bet observatorium van P. dagteekent van
1279. Sedert 1644 is P., evenals geheel China, onder het gezag der Mandzjoe-dynastie. In 1860 (13
Oct.) werd P. ingenomen door de vereenigde krijgsmacht van Engeland en Frankrijk.
Pekod, een koninkrijk, waartegen de Israelieten een verdelgingsoorlog ondernamen ; Jerem. 50 :
21 ; Ezech. 23 : 23.
Pekoentjen, voormalig dorp op Java, resid.
Kedirie, werd in Mei 1827 door de nederl. troepen
vernield, wegens de trouweloosheid der bevolking,
die aanhoudend samenspande met de muitelingen.
Pelagianen, aanhangers van 't Pelagianismus,
zijnde eene door den monnik Pelagius (zie dat
art.) opgeworpene leer, die de erfzonde ontkent en
beweert, dat de mensch met genoegzame krachten
is bedeeld om door eigen werken zalig te worden.
Die leer, reeds verworpen door drie concilien (Carthago 416 en 417, en Antiochie 424), werd voor
goed veroordeeld door het cecutnenisch concilie van
Ephesus (431). De voornaamste bestrijder van het
Pelagianismus was de heilige Augustinus; niettemin
hield bet zich staande tot in de 6e eeuw.
Pelagius, aanvankelijk Morgan gelieeten, geb.
in de 5e eeuw in Groot-Britannia, werd monnik,
kwam naar Rome, werd daar bevriend met den heiligen Augustinus en andere voorname personen,
doch nam reeds spoedig deel aan de theologische
twisten van die dagen, en wierp stellingen op, die
door de Kerk veroordeeld werden als ketterij (zie
PELAGIANEN). Hij stierf anno 420 in Palestina.
Pelagius, naam van twee pausen, nl.: P. I
(555-560), opvolger van Vigilius; en P.II (578
—590), opvolger van Benedictus I.
Pelagius, koning der Asturian, was de aanvoerder der Gothen en getrouwe Christenen, die na
den slag van Xeres (711) en den vermeenden dood
van koning Rodrigo de wijk namen naar de Cantabriscbe gebergten. Hij bleef daar drie jaren, zonder
dat de overwinnaars er lets van vermoedden, kwam
toen eensklaps te voorschijn, versloeg de Moore')
bij Cavadonga (718), en nam no den titel van koning aan. Hij bevocht nog verscheidene voordeelen,
en stierf 737. DoorP. werd de stad Oviedo gesticht.
Pelagonia, 1) oudtijds het noorderdeel van
Macedonia, en 2) een landschap in Thessalia, waarin
de steden Azor, Pythium en Dolicum gelegen waren : beide landschappen ontleenden hunnen naam
aan de Pelasgen. De hoofdstad der Pelagonen, insgelijks P. genaamd, was het tegenwoordige Monastir
(Bitolia).
Pelaja, 1) een afstammeling van Zerubbabel ;
Chron. 3 : 24. --2) leviet ten tijde van Ezra ;
Neh. 8 : 8 ; 10 : 10.

ligt 5 kwartier gaans bezuidwesten Winschoten, en
heeft circa 3000 inw.

Pelalja, grootvader van een van de hoofden
der vaderen; Neb. 11 : 12.

–

–

Peking, d. i. residentie van het Noorden, of
King-se, d. i. hoofdstad, eertijds Kambaloe genaamd,
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Polies

Pelasgen

Pelasgen, lat. Pelasgi, de eerste bewoners. van
Griekenland en van Italie. Men weet niet met zekerheid of zij uit het Oosten naar Europa verhuisden vOOr, dan wel_na de Celten, Iberen, Germanen
en Slawen. Aan den Donau gekomen, trok een gedeeite der P. die rivier over; de andere trokken
voorwaarts tangs de Save, die hen in Noord-Italie
bracht. Vandaar twee takken der P.: de eene, oostelijke tak, in Griekenland ; de andere, westetijke tak,
in Italie. De P. waren reeds in Griekenland op zijn
allerlaatst anno 1900 v. Chr., en in Italie anno 1600
v. Chr. of wetticht vroeger. Men weet niet of de
Hyanten, de Aonen, de Telchinen in Griekenland, de
Aborigenen en de Sabijnen in Italie, ouder waren
dan de P., dan wet of die alien slechts de oudste
afbrokkelingen waren van het groote pelasgische
geheel. De oostelijke P., die in Griekenland kwamen van de noordzijde, bevotkten eerst Thracie en
Macedonia, daarna Illyrie, Epirus, Thessalia, en eindelijk het eigenlijke Griekenland en den Peloponnesus ; nit Thracie togen verscheidene stammen naar
Klein-Azie (zoo o. a. Thyni, Mysi, Phryges of Briges
enz.); de Trojanen waren insgelijks P., en zoo ook
de Meoniers of eerste bewoners van Lydia. In Italie
hebben de P. de namen gedragen van Thyrrhenen,
Siculen en Sicanen, Opiken, Equen, Apulen of Japygen, en Pelignen. Bijna overal werden de P. na
verloop van eenigen tijd overwonnen, verdreven of
tot eenen staat van minderheid gebracht. In Griekenland verdrong het dorische ras de P., die niets
anders in hun bezit hielden dan Arcadia in den Peloponnesus, Pelasgiotis in Thessalia, Epirus en
Pelagonie in Macedonia. In Italie ziet men de P. van
Etruria overheerscht door de Rasena, die somwijlen
verkeerdelijk Tyrrhenen genoemd worden : door
dezen worden de P. naar de kusten gedrongen, vervolgens hoe Langer hoe meer naar het zuiden, totdat ze eindelijk oversteken naar Sicilia, waar ze bekend zijn onder de namen van Siculen of Sicanen;
toen later de Grieken zich in Zuid-Italie kwamen
vestigen (dat naar hen den naam ontving vanGrootGriekenland) ontweldigden ze aan de P. hunne
schoonste provincien. \Vat onder at die omwentelingen nog van de P. bleef bestaan, vormde deels een
troep slaves of lijfeigenen, die als eigendom behoorden bij den grond (zooals de Hiloten, de Penesten,
enz.), deels hoopten ze zich op in een hoekje van
het land, dat ze vroeger geheel en at hadden bezeten, of namen de wijk in de gebergten, van waar ze
dikwijls rooftochten ondernamen in de vlakte (zoo
de Pelignen, de Messapiers, enz.); sommigen verlieten het land, en zochten een nieuw vaderland, inzonderheid op de eilanden : zoo kwamen tatrijke P.
naar Lemnos, Samothrace, Sardinia. De P. waren
zeer ruw en onbeschaafd ; onder verscheidene
stammen begon echter een begin van beschaving
door te dringen, nadat ze onderworpen waren door
de Doriers en door de Rasena. In dichtkunst, me-.
tallurgie en bouwkunde maakten zij snelle vorderingen : van den pelasgischen bouwtrant bestaan nog
grootsche overblijfselen in Griekenland, maar vooral
in Etruria. De regeeringsvorm bij de P. was meestal
monarchaal en priesterlijk ; hunne godsdienst was
eene soort van fetisjismus, in sommige streken
doorweven met oostersche goden (Cabiren, Tritopatoren en Dioscuren): hunne overige goden waren
de Penaten, de Titanen en de Reuzen, Janus, Saturnus, Ogen, Ceres. Na de zegepraal der Doriers
werden at die goden verlaagd tot godheden van den
tweeden rang, of wet het voorwerp van mysterien.
Pelasgie, oude naam van Arcadia.

Pelasgiotis, landschap in 't noordoosten van
Thessalia, tusschen Perrhebie ten N., Thessaliotis
ten Z., werd aan de N. 0. zijde begrensd door den
Pencils en het Olympisch gebergte, en was hoofdzakelijk bewoond door Pelasgen.
Pelasgisehe Golf, lat. Pelasgicus sinus,
thans Golf van Volo, zeeboezem der Egeische Zee,
tusschen de noordpunt van het eiland Eubea,
Phthiotis en Magnesie.
Pelasgus, naam van een half dozijn fabelachtige koningen in 't oude Griekenland. De voornaamste
zijn: 1) een koning van Arcadia, beschaver van die
gelled en at pelasgische streek, en vader van Lycaon. — 2) de derde koning van Argos, gelijkelijk
voorkornende onder de namen van Argus en P.,
zoon en opvolger van Phoroneils in de 19e eeuw
v. Chr., en vader van Criasus, door wien hij opgevolgd werd.
Pelatja, 1) kleinzoon van Zerubbabel; I Chron.
3: 21. — 2) afstammeling van Simeon; I Chron. 4:
42. — 3) een van de hoofden des yolks; Neh. 10:
22. — 4) een der vorsten in Juda, toen Ezechiel
profeteerde; Ezech. 11 : 1, 13.
Peleg, zoon van Heber; Gen. 10: 25 ; 11: 1619 ; I Chron. 1: 19, 25.
Pelet, 1) afstammeling van Kaleb ; I Chron.
2: 47. — 2) een van David's helden; I Chron.12: 3.
Peleth, 1) afstammeling van Ruben ; Num.
16: 1. — 2) afstammeling van Juda; I Chron.2:33.
Peleils, koning van Phthiotis (in Thessalia) en
van Jolcos, zoon van /Eacus, en broeder van Telamon
en Phocus. Dezen laatste bij ongeluk gedood hebbende, nam P., nit zijn vaderland vluchtende, de
wijk naar het hof van Eurytion, koning van Phthiotis, met wiens dochter hij vervolgens trouwde. Bij
de jacht van Calydon had hij het ongeluk, zonder
het te weten Eurytion te dooden, hetgeen hem
noodzaakte tot eene nieuwe ballingschap. Te Jolcos
als gast aan 't hof ontvangen, boezemde hij daar door
zijne mannelijke schoonheden liefde in aan koningin
Astydamia; en toen deze zag, dat zij P. niet tot overspel kon brengen, belasterde zij hem bij Acastus, Karen gemaal. Op diens bevel werd P. in een Bosch
opgehangen, om zoo hangende den hongerdood te
sterven ; doch P. vond middel om zich los te werken,
doodde vervolgens Acastus en diens gemalin, en
verhief zich tot koning van Jolcos. Na den dood
van zijne eerste vrouw, trouwde P. met Thetis, en
verwekte bij haar Achilles, met wiens opvoeding hij
den centaur Chiron belastte, en dies hij met groot
leedwezen zag vertrekken naar het beleg van Troje.
Gedurende de afwezigheid van Achilles had P. diens
vrouw (Deidarnia) en bun zoon (Neoptolemus) bij
zich. Eindelijk werd P. door de zonen van Acastus
van den troon gestooten, en de pogingen, die door
Neoptolemus aangewend werden om zijnen grootvader op den troon te herstellen, mochten niet gelukken.
Pelew eilanden, of Palaos-eilanden, eene
groep van 26 vruchtbare eilandjes in de Stille Zuidzee, bewesten de Carolinen ; het grootste heet Babelthup. De bevolking der P. is nog zeer ruw en aan
beschaving vreemd, en behoort tot den naleischen
scam ; ook de taal, die op de P. gesproken wordt, is
verwant aan het Maleisch. Het eerst bezocht door
de Spanjaarden, bleven de P. nogtans zoo goed als
onbekend tot in het laatst der 18e cum.
Pelias, koning van Jolcos, was geboren nit het
overspel van Tyro met Neptunus. Zoodra hij ter
wereld kwam werd hij te vondeling gelegd, doch
door herders opgeno ► nen en van eenen antlers wissen dood gered. Toen Cretheus, de man van Tyro,
-

P elign en
gestorven was, ontweldigde P. den troon van Jolcos
aan Eson, den wettigen erfgenaam en zijn halven
broeder van moederszijde; daarop deed P. de vrouw
en de zonen van Eson om het Leven brengen, alleen
Jason uitgezonderd, die zich in tijds gered had door
de vlucbt. Later gaf P. aan Jason het idee aan de
hand tot den tocht der Argonauten, niet anders
denkende, dan dat de jonge held wel daarbij zou
omkomen ; doch toen Jason teruggekeerd was, moest
P. voor al zijne misdaden boeten, en stierf eenen
verschrikkelijken dood : zijne vier dochters hadden
Medea verzocht om een middel, waarmede ze hem
weder jong konden maken ; en Medea, veinzende
aan dat verzoek te willen voldoen, had haar gezegd,
dat eerst al het oude bloed uit P.'s aderen verwijderd moest worden. Daarop werd lib door zijne
licbtgeloovige dochters in een kokenden ketel geworpen, en zoo vermoord ; doch Medea maakte hem
Diet weder levend.
Pelignen, Peligniers, lat. Peligni, een klein
yolk van pelasgische afkomst in bet oude Italie (in
Samnium): ze woonden ten O. van de Marsen, boven Picenum, in de nabijheid van de zee.Voornaamste steden der P. waren : Corlinium en Sulmo.
Pelion, een hoog en boschrijk gebergte in Thessalie, ter oostkust van Magnesia, was slechts eene
voortzetting van het Olympisch gebergte, en vormde
eene kaap. Volgens de fabel werd de Ossa op den P.
gestapeld door de Reuzen, toen die den hemel wild en bestormen.
Pelissane, vlek in 't fransche dept. Monden
van de Rhone, 6 a 7 wren gaaris benoordw. Aix ;
2500 inw.; geboortepl. van den dichter Esmenard.
Pelissier (Aimable Jean Jacques), hertog van
Malakof, maarschalk van Frankrijk, geb. 6 Nov. 1794
te Maromme (dept. der Beneden-Seine), diende
1830 in Algerie, keerde 1839 derwaarts terug als
chef van den generalen staf, en oridernam 1845, als
kommandant van een regement, den veel besproken
tocht naar de Dahra, waarbij 800 a 1000 Arabieren
in eene spelonk deed stikken door hitte en rook.
Zijn schitterendste wapenfeit in Algerie was 1852
de bestorming van Laghuat. Sedert 10 Jan. 1 855
bevelhebber van het eerste korps der fransche armee in den Krim-oorlog, werd hij 16 Mei 1855 bekleed met het opperbevel over de armee, die Sebastopol belegerde ; en na de verovering van die
zeevesting, werd hij 12 Sept. 1855 verheven tot
maarschalk, en 1856 tot hertog van Malakof. Van
Maart 1858 tot Mei 1859 was hij fransch gezant te
Londen, en ging 1861 als gouverneur-generaal naar
Algerie. Hij stierf Mei 1864.
Pella, thans Palatisia, stad in Macedonia, in
Emathia, aan den Ludius, werd onder Philippus
verheven tot hoofdstad van bet Macedonische rijk ;
Alexander de Groote was te P. geboren. Onder de
Romeinen verloor P. al zijn gewicht.
Pellene, een der steden van den Acheischen
Bond.
PeniSsOn (Paul), fransch historiograaf, geb.
30 Oct. 1624 te Beziers, eerst advocaat te Castres,
toen boofdkommies bij het departetnent van finantien onder Fouquet, werd 1 660 staatsraad, viel te
gelijk met Fouquet in ongenade, en werd in de Bastitle opgesloten (1661), bleef vijf jaren gevangen,
werd toen door Lodewijk XIV tot historiograaf van
Frankrijk benoemd en, ter belooning voor zijne
roemde lofrede op den koning, 1670 verbeven tot
maitre des requetes. Hij stierf 7 Febr. 1693. Zijn
voornaamste werk is de Histoire de Louis XIV (3
din. Parijs 1749).
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Pellonia, eene godin der Romeinen, die aangeroepen werd ter verdrijving vm
o den
sstavin vijand.
Pelopieden, een Israel. van
Chron.
1 1 : 27, 36 ; 27: 10.
Pelloutier (Simon) , geschiedschrijver, geb.
1694 te Leipzig, gest. 1757, was predikant bij de
waalsche gemeente te Berlijn, en stadsbibliothecaris
aldaar. Men heeft van hem verscheidene werken,
o. a. eene Histoire des Celtes (2 dln. 1 740 en 1750;
veel vermeerderde 2e druk 2 dln. 1771).
Pelopidas, een Thebaan, vriend van Epaminondas, was zeer rijk en zeer dapper. Aanvoerder
der thebaansche ballingen, had hij het grootste aandeel aan het komplot, waardoor de Spartanen uit
Thebe verdreven werden (379 v. Chr.). Hij kommandeerde de Heilige schaar bij Leuctra; hij vergezelde Epaminondas op diens krijgstocht in den
Peloponnesus (370 en 369), bracht hulp aan de
thessaalsche steden tegen den tiran Alexander van
Phera! (368), bevredigde Macedonia door het aan
den thebaanschen invloed te onderwerpen, werd in
Thessalie gevangen genomen door den tiran Alexander (367), doch weder bevrijd door Epaminondas.
Ten derden male in Thessalie binnengerukt (365)
sneuvelde hij daar, terwijl hij de overwinning bevocht bij de Cynoscephalw.
Pelopieden. Zie PELOPS en HERACLIEDEN.
Peloponneezische Oorlog, de groote oorlog tusschen Athene en Sparta, waaraan al de volkeren van Griekenland deelnamen ; de P. duurde
27 jaren (van 431 tot 404 v. Chr.). De Lacedemoniers hadden tot voornaamste bondgenooten de Corinthen, de Etoliers, de Phocieden, de Locren, de
Beotiers en al de volkeren van den Peloponnesus,
behalve de Acheers en de Argieven ; de Atheners
hadden aan hunne zijde de Acarnaniers, Naupactus,
Platea, Corcyra, de steden van Thracie en van
Thessalie, de meeste grieksche eilanden, en al de
kusten van Azie en van den Hellespont. Te land was
Sparta het sterkst, ter zee Athene. — De P. splitst
zich in drie tijdvakken : het eerste, van 431 tot 4'21,
kenmerkt zich door de gedurige verwoestingen,aangericht in Attica en Laconia, door eene afwisseling
van krijgsgeluk en tegenspoed ; Pericles stierf reeds
in 429: dit tijdvak eindigt met den vijftigjarigen
wapenstilstand, die door Nicias gesloten werd. Het
tweede tijdvak (421-412) kenmerkt zich door den
ongelukkigen krijgstocht der Atheners naar Sicilie,
en door eene menigte kleine vijandelijkheden in
Griekenland. Het derde tijdvak begint 412 v. Chr.
Athene begaat nieuwe misslagen, en ontslaat Alcibiades, den besten veldheer, dien het heeft, en die
zich nu aansluit aan Athene's vijanden ; de groote
koning intervenieerde ten behoeve van Sparta ; de
spartaansche admiraal Lysander behaalde verscheidene voordeelen, won eindelijk den beslissenden
slag van Agos-Potamos, en nam Athene in (404 v.
Chr.). — De ware. oorzaak van den P. lag in niets
anders, dan in de wederzijdsche afgunst tusschen
Sparta en Athene, de twee voornaamste mogendheden van Griekenland : tot uitbarsting kwam die afgunst bij gelegenheid van den oorlog tusschen Corcyra en deszelfs metropolis Corinthe, in welken oorlog Athene de partij koos van Corcyra, terwijl Sparta
de zijde hield van Corinthe. De gevolgen van den
P. waren: de vernedering van Athene, dat zijne
bondgenooten verloor; de verheffing van Sparta tot
eerste in rang; de samentrekking in die stad van
eenen grooten rijkdom, de uitbreiding van haar
zeewezen, en bare ontwikkeling tot eene sterke mogendheid to land.
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• Peloponnesus

Pempelfort

Peloponnesus, d. i. eiland van Pelops, oorspronkelijk Apia genaamd, sedert de middeleeuwen
Morea geheeten. Het groote schiereiland, dat het
zuidgedeelte van Griekenland vormt, en met het
vasteland verbonden is door de landengte van Corinthe. Bij eene kustlengte van 150 mijlen, beslaat
de P. in 't geheel eene grondsoppervlakte van ruim
400 vierk. mijlen. Gewoonlijk words de P. ingedeeld
in zeven landschappen, nl.: Achaia en Corinthie in
het N., Argolis in het 0., Laconie en Messenie in
het Z., Elis in bet W. en Arcadie in het midden;
doch de ware indeeling was meestentijds verschillend. Aanvankelijk telde men in den P. eene groote
menigte onafhankelijke rijkjes: Sicyonie, Argos, Corinthe, Mycenm, Tiryns, Hermione, Epidaurus,
Trcezene, Cleonw, Pytos, Pine, Tegea (de twaalf
steden van den Acheischen Bond), enz. Langzarnerhand werden de meeste dier rijkjes van hunne onafhankelijkheid beroofd door hunne machtiger naburen, en zoo vormden zich eenige overwicht-hebbende mogendheden, die, na Lang met elkander te
hebben gewedijverd in macht, eindelijk genoodzaakt
werden den rang van eerste of voornaamste mogendheid af te staan aan Sparta. Onder de gebeurtenissen, die de geschiedenis van den P. kunnen
vormen, verdienen melding: de stichting van het
koninkrijk Argos, door Inachus, omstr. 1986 v. Chr.;
de stichting van de konink ► ijken Sicyonie (omstr.
1920), Sparta (omstr. 1880),Corinthe (omstr.1350
v. Chr.); de aankomst van Pelops den Phrygier, die
omstr. 1350 over Elis regeerde, en zijnen naam gaf
aan het geheele schiereiland ; de verdrijving van de
Heraclieden omstr. 1300 v. Chr., hunne herhaalde
pogingen om in dem P. terug te keeren, en bun eindelijke terugkeer aldaar (1190); het bezetten van
de voornaamste troonen in den P. met verschillende
leden nit bet geslacht der Heraclieden; de Messenische oorlogen (743 en 685 v. Chr.); de vestiging
van het overwicht der Spartanen in den P., hun
wedijveren in macht met de Atheners, uit welken
naijver de Peloponneezische oorlog ontstond (431—
404), die uitliep op de vernedering van Athene en
de verhelling van Sparta (zie het vorige art.); de
oorlogen tusschen Sparta en Thebe (371-363), in
welke tijdruimte de P. herhaalde malen overweldigd
werd ; de pogingen van den Acheischen Bond om het
romeinsche juk af te schudden, de worstelstrijd van
dien bond tegen Sparta, en de eindelijke herschepping van den P. en het overige Griekenland in een
romeinsch wingewest onder den naam van Achaia
(1 46 v. Chr.). Onder het Grieksche keizerrijk vormde
het schiereiland den themes van den Peloponnesus
(685 na Chr.), doch sedert dien tijd voerde het den
naam van Morea. Na de verovering van Constantinopel door de Latijnen, werd de P. als aandeel toegewezen aan de Franschen (1204); daarna ging de
P. in handen over van de Venetianen, die er verscheidene nederzettingen vestigden. Zie MOREA.
Pelops, zoon van Tantalus, den koning van
Lydie, werd, bij gelegenheid dat de goden bij hen
te gast waren, door zijn eigen vader geslacht (zie
TANTALUS), en aan tafel opgedischt als gebraden
vleesch. Jupiter echter ontdekte spoedig de waarheld : hij bracht at de ledematen van den gebraden
prins bijeen (op een schouderstuk na, dat reeds opgegeten was door Ceres), en bezielde die met nieuw
!even. Volgens de fabel toog P. later uit Phrygie naar
Elis, trouwde daar met Hippodamia, de dochter van
koning CEnomaus, en regeerde over bet grootste
gedeelte van het schiereiland, dat naar hem genoemd
werd Peloponnesus. Men stelt de regeering van P.

omstr. 1350 v. Chr. Hij had bij Hippodamia 2
dochters en 13 zonen ; doorgaans noemt men er
slechts vier (Atrens,Thyestes, Pittbeus en Treezen),
die dikwijls vermeld worden onder de gemeenschappelijke benaming van Pelopieden.Bij Axioche had hij
Chrysippus verwekt, die door hem het meest bemind werd, en daarom bij zijne broeders gehaat was.
Toen de zonen van P., op aanstoken van Hippodamia,
hunnen broeder Chrysippus vermoord badden, werden ze alien door P. uit zijn land verdreven, en ze
verspreidden zich over den Peloponnesus. Dit is dus
slechts eene andere lezing van de bijbelsche geschiedenis van Jozef en zijne broeders.
Peloro (kaap), zooveel als Capo di Faro, aan
de noordoostzijde van Sicilie.
Peluse (graaf van). Zie PELusnal.
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Pelusische Nijl-arm. Zie P ELUS1UM.
Pelusium, oorspronkelijk Avaris genaamd, het

Libna uit den Bijbel, thans Tineh, stad in NederEgypte, aan de oostzijde van den naar Naar genoemden Nijlmond (Pelusische Nijimond), 1 uur gaans
van de zee.Van P., dat, als sterke grensvesting naar
den karat van Arabie, als de slentel van Egypte aangemerkt werd, beslaat niets meer dart eenige ruinen.
De sterrenkundige Ptolemeus was geboortig nit P.
Pelusium (graaf van). Zie MONGE.
Pelvi. Zie PEBLWI.
Pelymsk, stad in aziat. Rusland, gouvt. Tobolsk, 25 mijlen benoorden Toerinsk ; 2000 inw.;
kleine haven. Naar P. werden gebannen Ernst Johan
van Koerland en Munich.
Pemannen, de oude volken, die het noorderdeel van Luxemburg bewoonden. Zie PHEMANNEN.
Pemba, een 10 mijlen lengte hebbend eiland
aan de oostkust van Zuid-Afrika, rijk aan hoot, en
zeer vruchtbaar, heeft tot hoofdplaats eene stad P.
Pembroke, stad in het engelsche prinsdom
Wallis, 11 wren gaans bezuidw. Milford, aan eene
bocht, met haven en ruim 10,000 inw., is eene zeer
oude stad, eertijds versterkt, doch de citadel is door
Cromwell vernield ; het is de hoofdplaats van het
graafschap P.; dit ligt tusschen de graafschappen
Cardigan ten N. 0., en Caermarthen ten 0.,'t kanaal
van Bristol ten Z. en dat van St.-George ten N. W.,
is 28 a 29 vierk. mjlen groot, met 96,000 zielen bevolkt, heeft vele gedenkstukken uit den tijd
der Druieden, ruinen van burgten, en romeinscbe
oudheden.
Pembroke (graaf van), deze titel werd bet
eerst verleend 1138 aan Gilbert van Clare, ging 1202
over op William van Hampstead (gest.16 Mei 1219),
rijks-erfmaarschalk van Engeland, die zich onder
Jan en Hendrik III, inzonderheid als voogd over
laatstgenoemden en protector des rijks, zeer verdienstelijk maakte jegens zijn vaderland. Nadat 1245
ook de laatste zijner vijf zonen kinderloos gestorven
was, verhief Hendrik Ill zijnen halven broeder William van Valence (1247) tot graaf van P., met wiens
zoon Almerik 't geslacht uitstierf (1323). Nadat
sedert 1339 de familie-bezittingen en de grafelijke
titel herhaalde malen als erfenis overgegaan was
van den een op den ander, kwam de titel van Graaf
van P. 1468 in de familie Herbert, waarin die tot op
den huidigen dag gebleven is. Van Robert Henry,
twaalfde graaf van P. (geb. 19 Sept. 1791, gest. te
Parijs 25 April 11862) ging de titel over op George
Robert Charles Herbert (geb. 6 Juli 1850), denzoon
van zijnen halven broeder Sidney Herbert.
Pempelfort, groot dorp bij Dusseldorf ; 4500
inw.; kasteel Jagerhof, de residentie van den prins
van Hohenzollern-Sigmaringen.

Penile!

Peniscola

1) stad in Spanje, 11 uren gaans bezuidoosten Valladolid; 3300 inw. — 2) P.-de-Souza,
stad in Portugal, prov. Minho, aan den Tamega, 11
uren gaans bezuidoosten Braga ; 3200 inw.
Penal:tor, naam van verscheidene steden in
Spanje, o. a.: 1) met 2200 inw., 15 uren gaans bezuidw. Cordova ; is de geboorteplaats van den arabischen geneeskundige Avenzoar. — 2) vierdhalf
uur gaans benoordoosten Saragossa ; nabij dit P.
bet beroemde karthuizerklooster, genaamd Aula Dei.
Penalba, vlek in Spanje, 8 mijl. bezuidoosten
Saragossa ; 900 inw.; overwinning 15 Aug. 1710
van den aartshertog op de troepen van Filips V.
Penang, of Pinang, ook Prins-van-Walliseiland. Zie WALLIS.
Perlaranda, naam van twee steden in Spanje,
nl.: I) P.-de-Bracamonte, 11 uren gaans beoosten
Salamanca ; 4000 inw. — 2) P.-de-Duero, vijfdhalf
uur gaans benoordoosten Aranda-de-Duero ; 1200
inw.; paleis der graven van Miranda.
Perms (Golf van), zeeboezem in de westkust
van Patagonie (Zuid-Amerika), tusschen het schiereiland van Tres Montes en Wellington-eiland. In de
Golf van P. liggen de Guaianeco-eilanden.
Perms de San Pedro, stad in Spanje, 5
uren gaans ten Z. Z. W. van Albacete; 9000 inw.
Penaten, bij de Romeinen de beschermgoden
van bet rijk en van bijzondere familien. De P. werden binnenshuis vereerd: van hunne bescherming
hing het behoud en de vermeerdering der huiselijke
welvaart (penes) af. Ze worden dikwijls, doch ten
onrechte, verward, met de Laren, die meer over de
personen, dan wel over de bezittingen waakten.Ook
de groote goden (Jupiter, Juno, enz.) werden door
sommige familien tot P. gekozen.
Pendenisse, versterkte stad in Comagena,
bezuidwesten Samosata, werd anno 51 v. Chr. door
Cicero na een beleg van 57 dagen ingenomen.
Pendleton, 1) vlek in bet engelsche graafschap Lancaster, I uur gaans ten W. N. W. van
Manchester, waarvan het alseene voorstad beschouwd
wordt ; 14,000 inw. — 2) dorp in 't eng. graafschap
Lancaster, I uur gaans ten Z. Z. 0. vau Clitheroe;
1500 inw. — 3) stad in Zrad-Carolina. — 4) graafschap in het midden van Virginia. — 5) graafschap
in het noorden van Kentucky.
Pendragon. Zie P ENTEYRN.
Pendrecht, oudtijds een der voornaamste
dorpen in het Land van Putten (prov. Zuid-Holland),
circa 4 uren gaans westelijk benoorden Dordrecht,
lag aan de rivier de Koedood, over welke te P. een
veer bestond, om over te varen naar Rhoon. Die
rivier was echter in de 16e eeuw zoo verzand, dat
zij 1580 aan weerskanten afgedamd is. Anderhalve
eeuw vroeger (1421) was het dorp P. bijna geheel
te niet gegaan in den St.-Elizabethsvloed ; het is
thans slechts eene buurt.
Pendzjab (Pendjab, Pendschab, Pandschab,
Punjab, Punjaub), d. i. Land der Vijf rivieren,vroeger bet voornaamste bestauddeel van het rijk der
Sikhs of van Lahore, vormt sedert 1849 alsbritschindische bezitting het noordwestelijkst gedeelte van
Hindostan, is 4408 vierk. mijlen groot, en beeft
14,700,000 bewoners, wier taal ('t Pendzjabi) afstamt
van het Sanskrit. Den naam P., of Pentapolamie,
draagt dit land naar de vijf rivieren Dzjelam (of
Bebat), Tsjinab, Rawi (of Iraoti), Bejas (Bees) en
Sutledzj (of Ghara), die alle in bet Himalaja-gebergte ontspringen en zich ten laatste vereenigen
tot eene groote bevaarbare rivier (zie Nemo),
die zich bjj Mititut-Dote in de provincie Meehan

ontlast in den Indus. De P. is tegenwoordig ingedeeld in vijf provincien (Lahore, Moeltan, Leja, Dzjelam, Pesjawur), en heeft tot hoofdstad Lahore ; van
de overige steden in den P. zijn de voornaamste :
Amritsir, Serinagur, Moeltan, Pesjawur, Dzjellinder
(Jullinder), Dzjelalpoer (Jelalpoor). De P. was bet
tooneel der veroveringen van Alexander den Groote
in het Oosten. In bet begin der 10e eeuw werd de
P. afgeloopen door Mohammed van Ghuzni 'den
Verwoester"; daarna werd dit land veroverd door
de Afghanen, en in 1526 door Baber (Baboer), den
mongoolschen veroveraar.Onder Randzjit (Runjeet)Singh, werd de macht en bet grondgebied des rijks
aanmerkelijk vergroot ; bij zijnen dood (1839) en de
daarop gevolgde vermoording van zijne naaste erfgenamen, verviel bet land tot volslagene regeeringloosheid. Toen de Sikhs met eene sterke legermacht een vijandelijken inval deden op britsch
grondgebied (1845), werden zij door de Engelschen
verslagen bij Moedki (Moodkee), Firozschach (Ferozeshah), Aliwal en Sabraon, zoodat ze genoodzaakt
werden zich te oriderwerpen (tractaat van 1846).
Dit tractaat werd geschonden door Sjier (Shere)Singh in 1848; waarop de legermacht der Sikhs
totaal vernietigd en uiteengedreven werd door de
overwinning, die de Engelschen 21 Febr. 1849 bevochten bij Goedzjerat (Goojerat). Kort daarna werd
de P. formeel bij Britsch 0. I. ingelijfd.
Pendzjnad, riv ier. Zie PANDZJNAD.
Penelope, vrouw van Ulysses en moeder van
Telemachus, is beroemd door de stand vastigheid en
geslepenheid, waarmede zij alle aanzoeken om hare
hand afwees gedurende de 20 jaren, die hoar man
afwezig bleef. Volgens eene andere lezing was zij zoo
weinig standvastig geweest, dat Ulysses bear, bij
zijne terugkomst, wegens gepleegd overspel verstiet.
Penesten, een yolk in Zuid-Illyrie, aan de
grenzen van Epirus , ten 0. van Elymiotis. De P.
waren een overblijfsel van de oude Pelasgen.
Peneils, thans Selambria, de voornaamste rivier van Thessalia, ontspringt op den Pindus, loopt
door het vermaarde dal van Tempe, en ontlast zich
in de Thermelsche Golf (thans Golf van Salonicbi).
Penganten (Poeloe), of Bruids-eiland, ook
wel Visschers-eiland genaamd, nederl. 0. I. eiland
in de Zee van Java, ruim 1 mijl bewesten de reede
van Djapara; werd 3 Jan. 1830 door de natuurkrachten in tweeen gescheurd, 'zoodat het thans
twee eilandjes zijn van ongelijke grootte, genaamd
Poeloe Ma en Poeloe Annak (d. i. Moeder en Kind).
Penia. Zie PAUPERTAS.
Peniche, stad en vesting in het portugeesche
landschap Estremadura, 9 a 10 mijlen benoordw.
Lissabon ; 2500 inw.; haven; werd in 1589 ingenomen door de Engelschen.
Penig, stad in Saksen, aan de Zwickauer
Mulde, 13 uren g. ten Z. Z. 0. van Leipzig;5000 inw.
Peninna, een der twee vrouwen van Elkana,
vond er behagen in de andere vrouw (Hanna) te
tergen en te bespotten, omdat deze geen kinderen
ter wereld gebracht had ; I Sam. 1: 2, 4.
Peninsula, d. i. Schiereiland, inzonderbeid
bet lberische of Pyreneesche P. (d. i. Spanje en Portugal); vandaar de benaming Peninsulaire Oorlog
voor den oorlog, dien de Spanjaarden en Portugeezen tegen Napoleon I voerden van 1808 tot 1814.
Peniscola, havenstad in Spanje, 12 uren gaans
hezuiden Tortosa; 2500 inw.;ligt,goed versterkt, op
eene rots, die als bet ware een schiereiland vormt.
.0p de Mooren veroverd door Jayme den veroveraar,
en vervolgens afgestaan aan de Tempelridders. De te-
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188 Penitenten•kloosters

Pentapolis

genpaus Petrus de Luna (Benedictus XIII) en zijn
Pennes (les), vlek in 't fransche dept. Monden
opvolger G. Murioz (Clemens VIII) resideerden te
der Rhode, 4 uren gaans bezuidw. Aix ; 1400 inw.
P. (1415-24). De Franschen, onder Suchet, bePenni (Gian Francesco), italiaansch schilder,
machtigden P. in 1811, en behielden het tot 1814.
bijgenaamd it Fattore, geb. 1488 te Florence, gest.
Penitenten kloosters (voormalige), I) te 1528 te NapeIs, was een leerling van Rafael.
Maastricht ; Zie FRANCISCANER•KLOOSTERS. - 2) te
Pennines (Alpes),Penninische Alpen, fransche
Roermond in de Munsterstraat, gesticht in Sept.
de duitsche namen voor Pennijnsche Alpen.
1666 door Penitenten uit het stadje Stochem, opPenningum, friesch dorp. Zie PINGJUM.
Groote St.-Bernhard.
Penninus mons,
geheven 1784.
penjina, rivier in aziat .: Rusland, ontspringt
Pennsylvanie, een der Vereenigde Staten
in bet Stavonoi-gebergte, en valt na 53 mijlen loop
van Noord-Amerika, grenst ten N. aan den staat
ill het noord-gedeelte der Zee van Ochotsk, tusschen
New-York, ten Z. aan Virginie en Maryland, ten W.
Kamtschatka en de provincie Ochotsk. Dat gedeelte
aan Ohio, ten 0. aan New-Jersey, is 2113 vierk.
der zee draagt naar de P. den naam van Zee van P.
mijlen groot, met circa 3 millioen zielen bevolkt, en
Penn (William), wetgever van Pennsylvanie, vormt met New-York, New-Jersey en Delaware de
geb. 14 Oct. 1644 te Londen, was de zoon van Sir
zoogenaamde Middel-Staten (Middle-States) van de
William Penn (een engelsch admiraal, geb. 1621,
Unie. De tegenwoordige hoofdstad (sedert 1812) is
gest. 1670, die aan zijn vaderland gewichtige dienHarrisburg; doch de voornaamste steden in P. zijn
sten bewees). Hij bezocht Frankrijk en de NederPhiladelphia (de voormalige hoofdstad) en Pittsburg.
landen, werd na zijn terugkeer Kwaker, stond desWeir de komst der Europeanen was P., gelijk de
wege aan veel vervolging bloot, werd in lerland gegansche zuiderhelft der noord-amerik.-Unie beoosvangen gezet, zag zich de ouderlijke woning ontzegd,
ten de Alleghani-bergen, bewoond door inheemsche
ging echter volhardend voort met schrijven en preyvolksstammen (Lennapen, Miamis, Illinois, enz.),
ken in het belang der nieuwe secte, en werd desdie thans meerendeels uitgestorven zijn. Het land
wege nog tweemaal opgesloten in den Tower van
werd, zoo niet ontdekt, dan ten minste bezocht door
Londen. Bij zijns vaders dood erfde hij een aanzienWalter Raleigh, vervolgens geenclaveerd bij Virginie,
en even als de naburige kuststreken gecoloniseerd
lijk jaarlijksch inkomen aan renter, benevens eene
schuldvordering ter waarde van 200,000 guldens
onder de regeering van Jacobus I. Dock nadat zich
in 1638 eenige Zweden. daar waren komen nedernederl. ten- taste van de Kroon. Voor die schuldvordering werd hem in 1681 'eerie landstreek in Noordzetten, nam bet land de gedaante eener kolonie eerst
Amerika bewesten de Delaware afgestaan in souveaan sedert 1681, toen de kwaker William Penn (Zie
rein bezit, en daar stichtte hij de schoone kolonie,
PENN) met kracht de handen aan het werk sloeg, om
die naar hem den naam ontving van Pennsylvanie.
er Europeanen te vestigen ; naar hem is P. dan ook
Hij stelde zijn grondgebied open voor alien, die vrijgenoernd. In 1776 tot afzonderlijken staat verheven,
heid van geweten zochten, sloot met de Wilden
trad het als zoodanig tot de Unie toe 13 Dec. 1787.
tractaten, welke eerlijk en stipt door hem nageleefd
Pennijnsche Alpen. Zie in 't art. ALPEN.
werden, schafte de slavernij af, en gaf aan zijne koPenobscot, de voornaamste rivier in den
lonie eene staatsregeling in 24 artikelen (die in
noord-amerik. staat Maine, ontstaat uit de vereeni1776 ten grondslag werd genomen voor de constiging van twee bronstroomen, en ontlast zich na
trifle der Vereenigde Staten). Groote stukken grond57 mijlen loop in de Penobscot-baai.
gebied kocht hij van de lndianen ; hij stichtte ook
Penrith, oude stad in 't engelsche graafschap
de stad Philadelphia. In Engeland teruggekeerd, verCumberland, 7 uren gaans bezuidoosten Carlisle;
wierf hij de gunst van Jacobus II, was dientengevolge
6700 inw.; verscheidene malen ingenomen en afslecht gezien bij koning Willem, en werd beroofd
gebrand ; door de pest geteisterd 1597 ; nabij P. het
van zijne kolonie, die hij echter in 1696 terugbeprachtige Lowther Castle van dengraaf van Lonsdale.
kwarn, waarop hij twee jaren (1699-1701) in
Pensa. Zie PENZA.
Amerika doorbracht. Andermaal in Europa terugPensacola, stad in den noord-amerik. staat
gekeerd, deed IN in 1712, tegen eene som van
Florida, omstr. 30 mijlen bezuidoosten Carlisle, aan
280,000 ponden sterling, afstand van zijne kolonie
de bocci van P.; 4000 inw.; versterkte stad en vooraan de kroon van Engeland, en stierf 1718. Door de
naamste haven van Florida, waarvan het vroeger de
philosofen wordt P. geroemd als een toonbeeld van
hoofdstad was. Gesticht in de 16e eeuw door de
wijsheid en philanthropie ; Montesquieu noemt hem
Spanjaarden, met geheel Florida aan de Engelschen
den nieuwen Lycurgus. De complete werden van P.
afgestaan 1763, he•overd 1781; door de Amerikaverschenen in 1 dl. in fol. (Londen 1726) ; eene
nen bezet 1814 en 1818, en aan ben afgestaan 1811.
bloemlezing daaruit vormt 4 din. (Londen 1782).
Pensance. Zie PENZANCE.
Pensionaris, vroeger in de groote of stemPenna. Zie PE NNE.
Pennant (Thomas), engelsch natuurkenner, gerechtigde steden van Holland de titel van den
geb. 1726 te Dawling in het graafschap Flint, gest.
syndicus. Zie ook RAADPENSIONARIS.
1798, heeft geschreven: Britannic Zoology (4 dln.
Pentapolis, van 't Grieksche pente, vijf, en
(3
din.
1784-87).
polis, stad. De naam P. werd door de ()rider' gegeven
1768); Critical Zoology
aan verscheidene landstreken, waarin vijf voorname
Pennar (Pennaar, Panair, Pinair), sanskrit
steden lagen. Men kent inzonderheid :
Pinakini, twee rivieren in Decan, ontlasten zich beiden in de Golf van Bengalen, de noordelijkste na 74
1) de P. van Libye in 't noordoosten van Cyrenaica;
mijlen loop beneden Nellore, de zuidelijkste na 60
sted. Cyrene, Berenice, A rsinoe, Apollonia, Ptolemais ;
mijlen loop niet ver Cuddalore.
2) de P. van Palestina, in het zuiden van dat
landschap; steden Sodom, Gomorrha, Adama, Seboim
o_ _P en na Zie CIVITA-DI-PENNE.
Penne,f
stad
in
't
fransche
dept.
Tarn,
6
en Segor, aan de Doode Zee ; de vier eerstgenoemde
Penne, I)
uren gaans ten N. N. W. van Gaillac, aan den Aveywerden door vuur van den hemel verdelgd ;
2)
stad
in
't
fransche
dept.
Lot3) de P. der Philistijnen, ter zuidwestkust van
ron ; 2000 inw.
Garonne, derdhalf uur gaans beoosten VilleneuvePalestina ; steden Gaza, Ascalon, Azot, Gad, Accaron ;
4) de P. van Italia, in het exarchaat van Ravenna,
d'Agen ; 6500 inw.
–
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Pentapetamil
bestaande nit de steden Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia en Ancona ; deze P. werd in 757 door Pepijn
den Kerte ten geschenke gegeven aan den Heiligen
Stoel.
Pentapotamiii. Zie P ENDZJAB.
Pentateuch; d. i. een nit vijf deelen bestaand
boekwerk; inzonderheid echter heeft men onder
den naam P. te verstaan de Vijf Boeken Mosis (nl.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), zijnde de eerste vijf der kanonieke boeken
van het Oude Testament.
Pentelicon, een gebergte in het noordoosten
van Attica, was beroemd door zijne marmergroeven
(Pentelisch marmer); beet thans Penteli.
Pentellaria. Zie PANTELLARIA.
Penteyrn, gemeenlijk Pendragon, dezen titel
gaven de oude Britonen in Groot-Britannie aan den
opperbeveihebber hunner troepen, zoodra ze een
bondsleger op de been brachten. De P. bezat eene
dictatoriale macht. Wortigern, Vortimer, Nazaleod,
en ongetwijfeld ook de vermaarde Arthur waren P.
ten tijde van de anglo-saksische overweldiging.
Penthesilea, koningin der Amazonen, wordt
vermeld onder de bondgenooten van Priamus, in (le
laatste jaren van het beleg van Troje. Zij werd gedood door Achilles : toen deze haar ontdeed N'an
hare wapenrusting, nerd hij zoo getroffen over hare
schoonheid, dat hij begon te weenen, daar het hem
rouwde zulk eene schoone vrouw gedood te hebben.
Zij heette eene dochter van god Mars.
Pentheus, zoon en opvolger van Echion, koning van Thebe, vermaard geworden door zijn
verzet tegen de invoering van de Bacchus-dienst, die
krachtdadig in bescherming werd genomen door
zijne moeder Agave. I3ij de viering der Bacchusfeesten werd P. door zijne eigene rnoeder en zijne beide
tantes aan stukken gescheurd : door Bacchus verblind, zagen de drie dames hem voor een leeuw
aan. Waarschijnlijk heeft men deze mythe zoo te
verstaan, dat P. in zijn rijk de invoering van den
wijnstok verbood, en dat dit verbod aanleiding gaf
tot de uitbarsting van eenen door zijne moeder en
zijne twee tantes aangevuurden opstand, waarbij hij
het leven verloor.
Penthibvre. een oud graafschap in het noordwesten van Bretagne (in 't tegenw. fransche dept.
Morbihan), bevatte de steden Lamballe, Guingamp,
Loudeac, enz.; werd door Karel IX tot hertogdom
verheven ; de titel van Hertog van P. werd 1703
vernieuwd door Lodewijk XIV, ten behoeve van een
zijner bij mevr. de Montespan verwekte zonen, nl.
den graaf van Toulouse, gest. 1737.
Penthievre (Louis Jean Marie de Bourbon,
hertog van), zoon van den graaf van Toulouse (zie
vorig art.), geb. 16 Nov. 1725 te Rambouillet, was
pas 12 jaren oud toen hij zijnen vader verloor. Hij
diende onder maarschalk Noailles, onderscheidde
zich in de veldslagen van Dettingen en Fontenoy, en
verijdelde eene landing der Engelschen in Bretagne.
Zijn ontslag nit de dienst genomen hebbende, leefde
hij stil op zijn bekoorlijk landgoed Sceaux, en was
een toonbeeld niet alleen van reinheid van zeden,
maar tevens van alle burgerlijke en maatschappelijke
deugden. Hij stierf 4 Maart 1793 te Vernon ; hij
overleefde dus zijne schoondochter, de prinses de
Lamballe, die in 1792 zoo gruwelijk vermoord werd;
zijne eenige eigene dochter (Marie Louise Adelaide
de Bourbon) was gehuwd met den als 'Philippe
Egalite" bekenden hertog van Orleans, zoodat P.
de grootvader was van den lateren franschen koning
Lodewijk Filips.
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Pentima, stad in bet. Napelsche, in Abruzzo
Ulteriore 2a, anderhalf uur gaans bezuiden Popoli;
1700 inw.; P. is gesticht van de overblijfselen der
nabijgelegene oude stad Corfinium.
Pentland Frith, de zeeengte tusschen de
Orkney-eilanden en bet vasteland van Schotland.
Penuel, of Pnuel, 1) eene stad over den Jordaan; Rich t. 8: 8, 9, 17; 1 Kon. 12 : 25. — 2) eene
plaats over den Jordaan; Gen. 32: 1.
Penuel, personen in het 0. T.; zie PNuel.
Penza, stad in europ. Rusland, ant de uitwatering der rivier P. in de Soera, 26 mijlen ten N.
N. W. van Soeratow ; 24,000 inw ; bet is de hoofdplaats van bet gouvernement P. (circa 689 vierk.
mijlen ; bevolkt met 1,136,000 zielen).
Penzance, stad in bet engelsche graafschap
Cornwallis, aan de Mounts-baai, 25 uren gaans bezuidw. Launceston; 9000 inw.; haven; het is de
westelijkste stad van Engeland, en de geboorteplaats
van Humphry Davy.
Peon, lat. Avon, geneesmeester der goden, genas Mars, toen die door Diomedes, en Pluto, toen
die door Hercules gekwetst was. Men noemt P. geboortig nit Egypte. Hij is waarschijnlijk identiek met
Apollo, beschouwd als god der geneeskunde.
Peonie, lat. Pmonia, landschap in Griekenland,
ten halve begrepen in 't noordwestgedeelte van
Macedonia, ten halve in 't zuidoostgedeelte van Thracie, had tot grenzen de keten der bergen Orbelus en
Cercinus, zoomede Pelagonie en de Agrianen, en
werd besproeid door de rivier Axius. De bevolking
van P. was wild, dapper en gehard tegen vermoeienissen.
Peor, een afgod der Moabieten ; Num. 25 : 18 ;
31 : 16; Joz. 22: 17.
Poor, 1) vermeld in het 0. T. (Num. 23: 28)
als een berg in het land der Moabieten. — 2) dorp
op Java, in de Preanger regentschappen (reg. Bandong); overwinning der nederl. troepen op de muitelingen 26 Mei 1829.
Peoria, stad in den noord-amerik. staat Illinois, aan den Illinois, 14 mijlen benoorden Springfield; 15,000 inw.; met aanzienlijken rivierhandel.
Peparethus, thans Piperi, eilandje in de
Egeische Zee, aan de kust van Macedonia, benoordoosten Halonesus. De eerste Griek, die over Rome
geschreven heeft, nl. Diodes, was geboortig van P.
Peperga, dorp in Friesland, 4 uren gaans bezuidoosten Heerenveen; 130 inw.; werd in 1413
platgebrand, door Frederik van Blankenheim, Men
bisschop van Utrecht.
Peperkust, of Malaguetta-kust, een gedeelte
van Opper-Guinea, aan den Atlantischen Oceaan,
bezuidoosten de kust van Sierra-Leone en bewesten
de Tandkust of Ivoorkust. De P. strekt zich nit van
12 gr. 30 m. tot 9 gr. 50 m. Westerlengte, over eene
uitgestrektheid van 50 mijlen. Er worden vele specerijen geteeld, inzonderheid eene soort peper, die
de inboorlingen malaguetta noemen (vandaar de
naam P.; de Duitschers zeggen hornerkiiste).
Pepingen. Zie P EPP1NGEN.
Peplum, een gewaad der vrouwen bij de oude
Grieken ; bet was een zeer kort bovenkleed, dat op
den schouder vastgemaakt werd met eenen haak.
Minerva werd voorgesteld met een prachtig P. aan:
bij de Panatheneen werd dat P. in processie randgedragen.
Peppingen, of Pepingen, fr. Peppange, dorp
in 't groothertogdom (2 uren gaans bezuiden de
stad) Luxemburg.
—
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Pepijn van Landen, bijgenaamd de Oude,
majordomus van Austrasie onder Clotarius H, onder
Dagobert I en gedurende de minderjarigheid van
Sigebert II, Monk nit door zijne deugden, gaf zijne
dochter Begga (zie 't volgende art.) ten huwelijk
aan Ansegisus, een der voornaamste veldbeeren van
Sigebert II, en stierf649. Hij worth door de Roornschkatholieken als heilige vereerd ; kerkelijke gedenkdag 21 Febr.
Pepijn van Heristal (of Herstall), bijgenaamd de Dikke, zoon van Ansegisus en Begga, dus
kleinzoon van Pepijn van Landen, werd in 678,
met zijnen neef Martinus, benoemd tot hertog van
Austrasie, dat eene republiek was geworden, en
streed voorspoedig tegen Ebroin, den majordomus
van Neustrie, die zijn gezag zocht uit te strekken
ook over Austrasie. Door den dood van Martinus
(680)alleen rimester gebleven, behaalde P. op Thierry
de bestissende overwinning van Testry (687), werd
van dat oogenblik of ook meester van Neustrie, dat
hij insgelijks regeerde met den titel van majordomus, liet eenige kinderen snel elkander als koning
vervangen (Clovis III in 691, Childebert III in 695,
Dagobert III in 711), onderwierp de hertogen der
Britonen, Friezen, Alemannen, en behaalde eenige
voordeelen op Eudes (Odo), hertog van Aquitanie.
Hij stierf 714. Z.ijn zoon was Karel Martel.
Pepijn de Korte, koning der Franken, de
eerste koning uit de Carolingische dynastie, was de
zoon van Karel Martel. 131j den dood zips vaders
(741) bekwam hij als zijn aandeel Neustrie en Burgundie, terwiji aan zijnen brooder Carloman werd
toegewezen Zwaben en Austrasie. Aan het interregnum, dat sedert 737 in Neustrie bestond, maakte P.
een einde, doordien hij Childerik III kroonde; en
bij de abdicatie van Carloman (747) werd P. hertog
van Austrasie, ten nadeele van zijne neven, waarvan
hij monniken maakte. Vervolgens in 752, steunende
op een antwoord, hem geworden van pans Zacharias, liet P., na koning Childerik III afgezet te hebben, zich zelven als koning uitroepen, en werd als
zoodanig gekroond door den heiligen Bonifacius. Hij
deed twee krijgstochten in Italie tegen de Longoharden (753 en 756), werd daarop gezalfd door
Stephanus II , bevestigde de Roomsche Kerk in het
bezit van Emilia, en van de Pentapolis, heroverd op
Astulfus, den ,koning der Longobarden, voerde een
verdelgings-oorlog tegen de Aquitaniers in twee
veldtochten (760-768), en stied 768, na eerst zijn
rijk gedeeld te hebben tusschen zijne twee zonen,
Carloman en Karel den Groote.
Pepijn, tweede zoon van Karel den Groote,
werd op vijfjarigen leeftijd tot koning van Italie
verheven (781), rukte 796 ten oorlog op tegen de
Awaren, en vermeesterde bun hoofdkwartier. Hij
stierf 810, vijf zonen nalatende, van welke de oudste
(Bernard) hem opvolgde.
Pepijn I, koning van Aquitanie, tweede zoon
van Lodewijk den Vrome, ontving van hem Aquitanie bij de eerste deeling des rijks (817), nam deel
aan de twee opstanden zijner brooders tegen hunnen vader, ging 834 een verbond aan met Lodewijk
van Beieren tegen Lotharius, om Lodewijk den
Vrome op zijnen troon te herstellen, deed van een
gedeelte zijner landen afstand ten behoove van Karel
den Kale, bij gelegenheid van de vierde deeling, en
stierf 838, twee zonen nalatende. — P. II, oudste zoon van den vorige, moest bij zijns vaders dood
Aquitanie erven; doch Lodewijk de Vrome wilde
dit aan Karel geven. Nu vatte P. de wapenen op; en
de oorlog werd nog na den dood van Lodewijk den
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Vrome voortgezet (840). get Lotharius ging P. 'een
verbond aan tegen Lodewijk van Beieren en Karel
den Kale, word met hem overwonnen bij Fontenay,
doch behield desniettemin Aquitanie. In 852 word
P. II aan Karel overgeleverd, ontsnapte echter, en
vereenigde zich met de Noormannen; hij werd ter
dood veroordeeld 864, en stierf in de gevangenis.
Pent, de noordoostelijke voorstad van Constantinopel.
Peralta, stad in Spanje, aan de Arga, ruim 6
mijlen bezuiden Pamplona, en ruim 2 mijlen bezuidw.
Olite ; 4000 inw.
Perau (Gabriel L. Calabre), abbe, geb. 1700 te
Semur-en-Auxois, gest. 1767, vervolgde de Vies des
homes illustres de France van d'Auvigny (hij schreef
daarvan de dln. 13-23), en gaf ook eenige andere
werken in het licht.
Perazim (de berg van), vermeld Jezaia 28:21.
Perceval (Spencer), engelsch staatsman, geb.
to Louden 1762, tweede zoon van den ierschen graaf
John Egmont, werd advocaat, nam 1797 zitting in
het Lagerhuis, ondersteunde daar het ministerie,
werd solliciteur en procureur-generaal, kanselier der
schatkist 1807, eerste lord der schatkist 1809, en
werd 11 Mei 1812 in het Lagerhuis doodgeschoten
door den wissel-agent Bellingham, die zich door
hem benadeeld achtte.
Perche, voormalig landschap in Frankrijk,
tusschen Normandie, Maine, Orleanais en Ile-deFrance, was 1789 ingedeeld in 4 gedeelten, nl.:
Upper-Perche of Groot-Perche, Neder-Perche of
Perche-Gouet, de Fransche Gronden, en de Losse
Gronden of Thimerais.—Opper-Perche (thans in de
departementen Orne en Eure-Loir), was ingedeeld
in Corbonois (hoofdplaats Mortagne) en Bellesmois
(hoofdplaats Bellesme). Neder-Perche (thans in
het dept. Eure-Loir) had tot hoofdplaats Montmirail.
Percival (James Gates), amerikaansch dichter,
geb. 15 Sept. 1795 to Berlin in Connecticut, gest.
2 Mei 1857 te Hazel-Green in Wisconsin. Complete
editie van P.'s werken (2 dln. New-York 1826 ; vele
itien ; laatste Boston 1860).
niep
uweeed
rc y,
marktvlek in het fransche Kanaal-dept.,
6 urea pans bezuidw. St.-LO; 3500 inw.; de enmilie Percy was afkomstig nit P.
gelsceh r
e cfay,
Percy, oud-adellijke familie in Engeland, oorspronkelijk nit Normandie, heeft tot stamheer Willem P. (Guillaume P.), die Willem den Veroveraar
vergezelde op zijnen tocht naar Engeland
P.
kleinzoon van den vorige, geen zonen
hebbende, gaf zijne dochter ten huwelijk aan Josselin van Leuven, onder beding, dat die den naarn P.
aannemen en zich in Engeland zou komen vestigen.
P. (Henry), afstammeling van den vorige, bevocht 1346 bij Neville's Cross op de Schotten eene
groote overwinning, en nam bij die gelegenheid
hunnen koning David Bruce gevangen.
P.
(Henry), een andere afstammeling, onderscheidde
zich ook in de oorlogcn tegen de Schotten, en werd
1377 tot Graaf van Northumberland verheven door
koninei Richard H; doch onrechtvaardiglijk bij dien
d r000erg er wool
worstbbeschuldigd, koos hIij),paertijv
hertog
o
van Lancaster (Ilendrik IV), en
—

bij, dat deze op den troon kwam. Hij versloeg de
Schotten bij Halidown (1402); doch reeds in 't volgende jaar geraakte hij met koning Ilendrik 1V in onmin, en kwam met zijnen zoon (p., Henry, bijgenaarnd Hotspear, d. i. vurig in 't vecliten) in opstand : de zoon sneuvelde in den slag (14O); de
vader onderwierp zich, en bekwam gratie.
P.
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(Thomas), broeder van den vorige, kwam insgelijks
vlucht, en daar Christen geworden. Later om zijne
in opstand, en sneuvelde in 't gevecht, in 't graafongebondene levenswijs in den kerke-ban gedaan,
moet
hij zich, om zijn leven op eene buitengewone
whop York (1406). Zijn kleinzoon Henry P., werd
rimier te eindigen, in 168 bij de Olympische spelen
in zijne eer en waardigheden hersteld door koning
Hendrik V. — P. (Thomas), afstammeling van den
vriewillig hebben laten verbranden.
vorige, den titel voerende van Graaf van NorthumPerejaslawl, stad in europ. Rusland, gouvt.
Pultawa, nabij den Dnieper, 11 a 12 mijlen bezuidbecland, werd onder Elizabeth beschuldigd de planoosten Kiew ; 8000 inw.; had sedert 1054 een
nen tot een huwelijk tusscben den hertog van Norfolk en Schottand's koningin Maria begunstigd te
eigen souverein, werd herhaalde malen door de Tarhebben ; hij stak de vaan van den opstand omhoog,
taren vervvoest, en viel eindelijk in de macht der
werd gevat met de wapenen in de hand, en onthoofd
Polen ; in 1654 kwam P. tern.' aan Rusland, ten ge1572. --De familie P. is uitgestorven 1670 met
b
volge van den opstand der Kozakken,
die het aan
den persoon van Josselin, baron van Percy, die
tsaar Alexius gaven. — 2) eertijds Marcianopolis,
slechts eene dochter natiet.
stad in Roemelie, is de voormalige hoofdstad der
Percy (P. Francois, baron), fransch officier van Bulgaren.
gezondheid, geb. 1754 te Montagney (dept. Daubs),
Perekop, het Taphros der Grieken, Or-Kapi
in 't Tartaarsch, belangrijke vesting- en havenstad
diende bij de Moezel-armee, bij de armee van Samin europ. Rusland, in Tauris, op de Landengte van P.,
bre-Maas, bij het Rijn-Leger, enz. Door zijne beleidwaardoor het Taurische schiereiland (de Krim) vervoile zorgen redde hij in 1814 meer clan 12,000
bonden is met Zuid-Rusland, ligt 15 a 16 mijlen
gekwetsten van de armee der geallierden, vergezelde de fransche armee naar Waterloo (1815), en
benoorden Simferopol, en heeft 7500 inw.; werd
door de Russen aan de Turken ontweldigd 1736 en
werd na zijne terugkornst door Lodewijk XVIII afgezet. Hij stierf to Parijs 1825.
1771, en formeel aan Rusland afgestaan 1783.
Perdiccas, naam van drie koningen van MaPere Lachaise. Zie LACIIAISE.
cedonie, nl.: P. I, regeerde van 695 tot 647 v,
Peres, zoon van Machir, den zoon van Manasse;
Chr. — P. II (452-429 v. Chr.), regeerde in bet
I Chron. 7: 16.
begin van den Peloponneezischen oorlog, en koos de
Peres, vermeld Dan. 5 : 8 in de uitlegging der
woorden, die eerie onzichtbare hand aan den wand
partij van Sparta tegen Athene. — P. III (366—
had geschreven in de kamer van koning Ilelsazar.
360 v. Chr.), had den troon te betwisten aan Pansanias en aan Ptolemeiis Alorites. Geholpen door
Pereslawl Zaleski, stad in europ. tlusland,
gouvt. Wladimir, 14 mijlen bewesten Wladimir ;
den atheenschen veldheer 1phicrates, behield P. de
overhand op zijne beide mededingers.
5500 inw.; gesticht 1152; heeft 35 kerken, bet
Perdiccas, veldheer van A lexander, ontving bedevaart-klooster N ikita, en nog een ander klooster.
den ring van dien stervenden vorst, hetgeen hem
Perewaslawl, oude hoofdstad der Bulgaren.
scheen aan te duiden als diens opvolger. Hij was
Perez, of Phares, een der twee zonen, die nit
een der vier rijksbestuurders, die na Alexander's
de bloedschande van Juda en Thamar geboren werdood benoemd werden, en werd belast met de deeden, werd de stamvader der Perezieten ; Gen. 38: 29;
46: 12; Num. 26 : 20, 21; Ruth 4 : 12, 18; IChron.
ling des rijks. Hij behield geen eene provincie voor
2 : 4, 5 ; 4 : 1 ; 9 : 4 ; 27 : 3 ; Neh. 11 : 4, 6 ; Matth.
zich, maar deed al het mogelijke, om alleen meester
te blijven van bet gansche rijk: tot dat einde trouwde
1 : 3 ; Lucas 3 : 33.
hij met Cleopatra, de zuster van Alexander. De anPerez Uza, de plaats bij Nachon's dorschdere veldheeren (Antigonus, Craterus, Antipater,
vloer, waar Uza door God doodgeslagen werd, omdat
hij de hand uitstak naar de Verbondsark ; I Sam.
Ptoletneiis) verbonden zich tegen hem; door Ptolemews, wiens grondgebied P. overweldigd had, werd
6: 8; I Chron. 13 : 11.
hem slag geleverd bij Memphis, waarbij P. eene toPerez (Antonio), minister en vertrouweling van
tale nederlaag leed. Alle hoop verviogen ziende,
Filips II van Spanje, werd met de taak belast om
werd P. bij bet overtrekken van den Niji door zijne
des konings liefde voor de prinses van Eboli in de
hand te werken, doch werd de medeminnaar van
in opstand gekomene officieren vermoord (321).
Perdu (mont), een der hoogste bergen van de zijnen koninklijken meester, en liet zekeren Escovedo
Pyreneen (3492 nederl. ellen), ligt 10 uren gaans
(een vriend van don Juan v.Oostenrijk), die hem verbenoordoosten Jaca.
raden kon, vermoorden. Later kwam de koning het
Perea, lat. Parma, een der vier groote afdee- gedrag van P. te weten; en liet hem deswege verlingen van Palestina, bevatte het gansche gedeelte
oordeelen tot twee jaren gevangenis en acht jaren
beoosten den Jordaan. Dit landschap heette vroeger
bailingschap. Het gelukte P. te ontsnappen, doch
Land van Gilead ; het strekte zich uit van den Hiehij werd te Saragossa gevat.Andermaalontsnapt,nam
romax tot Woest-Arabie. Het was ingedeeld in Bahij de wijk naar Frankrijk, waar hij goed ontvangen
tanea in 't noordoosten, en het eigenlijke Perea :
werd door Hendrik IV (1591), en waar hij in 72-j.
dit laatste was weder ingedeeld in Opper-P. (noordouderdom stierf 1611.
gedeelte) en Neder-P. (zuidgedeelte). Den naam P.
Perga, thans Karahissar, stad in Pamphylie,
peran,
d.
i.
droeg het naar het grieksche woord
bezuidw. Selga, aandenCestrus, nabij den oorsprong
oversteken, omdat men den Jordaan oversteken
dier rivier, was beroemd door eenen Diana-tempel.
moest om er te komen.
Het was de geboorteplaats van den wiskundige
Zeeland.
Z.
PEERBOOM.
Pereboom,voorm. pl.in
Apollonius, en is in het N. T. vermeld Hand. 13 :
Perefixe(Hardouin de Beaumont de),geb. 1605,
13, 14 ; 14 : 25.
was 1644 leermeester van Lodewijk XIV, werd 1648
Pergamenisehe Rijk (het), of koninkrijk
bisschop van Rhodes en biechtvader des konings,
Pergamum, een rijkje, dat 283 v. Chr. gesticht werd
1662 aartsbiss. van Parijs, en stierf 1670. Men heeft
door Phileterus, een stadhouder van Lysimachus.
o. a. van hem eene Vie de Henri IV (Par. 1661).
Aanvankelijk bestond bet slechts nit eenige kantons
Peregrinus Proteus, berucht dweper in van Mysie en Lydie, omvatte vervolgens twee gede 2e eeuw na Chr., uit Parium in Mysie, was na
heele provincien benevens Hellespontisch Phrygie
een vrij onstuimigen levensloop naar Palestina geen Groot-Phrygie, en werd ten zuiden begrensd door
-

-

-
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den Taurus. Deze Atitbreiding van grondgebied had
Pericles, een beroemd Athener, geb. omstr.
het P. te danken aan de Bowmen, die daarmede 494 v. Chr., maakte reeds vroeg naam door zijne
welsprekendheid en zijne milddadigheid, werd omde getrouwheid van Eumenes II beloonden, ten
streeks 461 het hoofd der democratische partij, die
koste van Antiochus den Groote, koning van Syrie
tegenover Cimon stood, slaagde er in, zijne tegen(189 v. Chr.). Bij den dood vanAttal us III (132v.Chr.)
standers in ballingschap te doen zenden, en bleef ten
beweerden de Romeinen, dat hij hun zijn rijk als
laatste geheel alleen meester van het bewind (444).
erfenis vermaakt had, en zij moan het in bezit
Groot als staatsman niet minder dan als redenaar,
na drie jaren oorlogens tegen Aristonicus, die aanbracht P. Athene tot eenen hoogen trap van aanzien
spraak maakte op den troon. Dit rijk vormde het
en bloei ; ook als veldheer legde hij schitterende taromeinsche wingewest in Azie, dat vervolgens verlenten aan den dag in den. Peloponneezischen oorgroot werd met Carle, Lydie, Pamphylie en Pisidie.
log, die door hem uitgelokt was, doordien hij bijSouvereine vorsten van Pergamum.
stand verleend had aan de Corcyreers, toen deze in
Phileterus, stadAttains II, met
opstand kwamen tegen hunne metropolis Corinthe,
283-263 den bijnaam
houder
waarvan Sparta de bondgenoot was. Na aanvankelijk
Philadelphns 157-137
Eumenes I, eergroote voordeelen te hebben bevochten, ondervond
ste koning 263-241 Attains III, bijgen.
P. eenige tegenheden, waarop de Atheners hem als
241-198
Attains I
Philometor 137-132
bevelhebber afzetteden, en hem veroordeelden tot
198-157 Arislonicus
Eumenes II
132-129
Pergamum, of Pergamus, thans Bergamo, eene geldboete (430); doch zij haastten zich reeds
stad in Klein-Azie, in het landschap Groot-Mysie,
aan de samenvloeiing van den Caicus en den Cetius,
werd in de 3e eeuw v. Chr. de hoofdstad van het
koninkrijk P. (zie bet vorige art.). Naar P. is het
perkament genoemd (pergamena charta), welks bereiding door de vorsten van P. sterk werd aangemoedigd. De bibliotheek van P. wedijverde met die
van Alexandria, en telde over de 200,000 boekdeelen. Galenus was geboortig uit P., dat in het N. T.
vermeld worth Openb. 1 : 11 ; 2: 12. — De naam
P. wordt ook wet eens aan Troje gegeven.

Forge, stad in Pamphylie. Zie PERGA.
Pergen, ital. Pergine, marktvlek in Tirol,
5 uren gaans beoosten Trente; 3300 inw.; kasteel.
Pergola, stad in de ital. prov. Urbino, aan den
Cusano, 5 a 6 uren gaans bezuidoosten Urbino;
7000 inw.
Pergola (Angelo de la), condottiore nit de 15e
eeuw, was beer van de stad Pergola ; hij streed voor
Pisa tegen Florence (1405), en bewees uitstekende
diensten aan Phil. Mar. Visconti ; doch zijn troep
werd bijna geheel in de pan gehakt bij Macalo (1427),
en kort daarna stierf hij.
Pergolese (Giambattista), ital. componist,
geb. 3 Jan. 1710 te Jesi, gest. 16 Maart 1736 te
Rome, werd vooral hoogberoemd door zijne kerkmuziek (o. a. bet beroemde Stabal mater).
Periander, tiran van Corinthe, opvolger van
zijnen vader Cypselus, regeerde van 627 tot aan zijn
dood 584 v. Chr.; aanvankelijk regeerde hij verstandig en recbtvaardig, doch werd later een verdrukker van zijn yolk. Niet ongeletterd zijnde, bracbt
hij eenige goede begrippen in zwang, hetgeen hem
de eer verschafte medegeteld te worden onder de
zoogenaarnde Zeven Wijzen van Griekenland.
Periapatam, stad in Indic, in Mysore, 8 mijlen bewesten Seringapatam ; in de omstreken veel
sandelhout. De Engelschen gaven bij P. de voile nederlaag aan Tippo-Saib (1799).
Peribea, dochter van Alcathous, koning van
Megaris, werd door haren vader veroordeeld om in
voile zee gebracht en dan over boord geworpen te
worden, omdat zij zich had laten verleiden door
Telamon maar degene, die in last had haar te verdrinken, bracht haar naar Salamis, en daar trouwde
zij met Telamon. Zij schonk hem eenen zoon, Ajax,
die naderhand krachtens de rechten zijner rnoeder
koning van Megaris werd. — P. (eene andere),
werd bezwangerd door Mars, en insgelijks door haren vader ter dood veroordeeld. Zij trouwde eater
met CEneils, koning van Calydon, en werd moeder
van Tydeiis (die later vader werd van Diomedes).

binnen het jaar hem opnieuw met bet kommando te
bekleeden. Kort daarna stierf P. aan de pest, die in
Athene woedde (429 v. Chr.).
Perida (die van), wederkeerenden nit Babel ;
Neh. 7: 57.
Perier (Casimir), fransch staatsman, geb. 21
Oct. 1777 te Grenoble, richtte met zijnen broeder
Scipion P. een groot bankierskantoor te Parijs op,
na eerst (1799) als officier der genie in dienst gestaan te hebben. In 1816 gaf hij eene brochure in
bet licht tegen bet aangaan van leeningen in het
buitenland, werd 1817 tot afgevaardigde gekozen,
en in de Kamer reeds spoedig een der voornaamste
redenaars van de liberale partij. Na de Juli-omwenteling tot president der Kamer gekozen, gaf hij als
zoodanig blijken van moed evenzeer als van talent.
In bet volgende jaar, bij den val van bet ministerie
Lallitte, werd P. als minister van binnenl. zaken
hoofd van bet kabinet, trad met kracht op tegen bet
anarchistische streven, en bracht zoodoende zijne
populariteit ten offer. Langzaam ondermijnd door
de tering, stierf hij des nachts van 15 op 16 Mei 1832.
Perier (Jacques Constantin), beroemd fransch
mechanicus, geb. 2 Nov. 1742 te Parijs, gest. 17
Aug. 1818. Met zijnen broeder (Aug. Charles P.)
had hij te Chaillot eene groote fabriek van stoomen andere werktuigen opgericht, die bij zijnen dood
overging op Scipion P., den broeder van den minister (zie vorig art.).
Periers, stad in 't fransche Kanaal-dept., 4
uren gaans benoorden Coutances; 2700 inw.
Perignon (Dominique Catherine, markies de),
geb. 31 Mei 1754 te Grenade (dept. Haute Garonne),
trad zeer jong in krijgsdienst, werd snel bevorderd,
werd een der helden van de armee der Oost-Pyreneon en van Italie, was 1806-8 stadhouder van
Parma en Piacenza, vervolgens bevelvoerend generaal der napoiitaansche troepen tot 1814. Door Lodewijk XVIII tot pair en markies verheven, stierf
hij te Parijs 25 Dec. 1818.
Perigord, voormalig landschap in 't zuidwesten van Frankrijk, vormt thans een gedeelte van bet
dept. Dordogne. Het was ingedeeld in Opper-P.
(hoofdplaats Perigueux) en Neder-P. (hoofdplaats
Sarlat). Vermaard zijn de truffels van P. Aanvankelijk was dit landschap bewoond door de Petrocoriers. Sedert de 10e eeuw had P. eigene graven;
eerst door Hendrik IV werd bet aan de kroon getrokken.
Perigueux., het oude Vesunna of Petrocorii,
stad in 't fransche dept. Dordogne, waarvan het de
hoofdplaats is, ligt aan de ineenvloeiing van den Isle

Pernaken

Perim
met de Haute-Vezere, en heeft circa 15,000 inw.;
het is de geboorteplaats van den tooneeldichter Lagrange-Chancel. Oudtijds de hoofdstad der Petrocurlers, was P. vooral bloeiend onder de Romeinen;
het werd reeds in den eersten tijd van het Christendom tot bisdom verheven ; in de middeleeuwen
was bet de hoofdstad van Perigord. Dikwijls werd
P. veroverd en beroverd, o. a. 1651 door den prins
van Conde.
Perim, lat. Insula Diodori, eilandje aan den ingang der Roode Zee, in de Straat Bab-el-Mandeb, is
eene naakte lava-rots met eene groote haven, werd
14 Febr. 1857 in bezit genomen door de Engelschen, die het als den sleutel van de Roode Zee
sinds dien tijd versterkt hebben.
Perino del Vaga (Buonaccorsi, genaamd),
florentijnsch schilder, geb. 1501, gest. 1547, leerling en medewerker van Rafael, was na MichelAngelo de grootste teekenaar uit de Florentijnsche
school.
Perinthus, of Heraclea, thans Erekli, stad in
Thracie, bondgenoot der Atheners, aan de Propontis, nabij Byzantium, was de verblijfplaats van Alcibiades gedurende zijne tweede ballingschap. Een
langdurig beleg wederstond P. tegen Philippus, totdat die het eindelijk bemachtigde 341 v. Chr.
Peripatetisehe philosofen, d. i. Wandelende Wijsgeeren, leerlingen van Aristoteles, werden P. genoemd, omdat ze al been-en-weer wandelende les ontvingen, of omdat de plaats (in bet lycetim bij Athene), waar zij de lessen van Aristoteles
kwamen bijwonen, Peripates, d. i. Wandelplaats,
heette. De voornaamste der P. zijn : Theophrastus,
Straton, Lycon, Hieronymus van Rhodus, Allston
van Ceos, Critolaus, Diodorus van Tyrus, Andronicus van Rhodus (die de boeken van Aristoteles herstelde), Demetrius van Phaleron, Nicolaas van Damascus, Ammonius van Alexandria, Alexander van
Aphrodisium, Alexander van Egw,Claudianus Mamertus, Boetius, Cassiodorus. In de middeleeuwen lag
het Peripatetismus ten grondslag aan de scholastieke
wijsbegeerte,en bleef onverdeeld heerschende tot in
de 16e eeuw; sedert dien tijd werd het hoe langer
hoe meer in duigen geslagen door Ramus, Patrizzi,
Bacon, Descartes, en eene menigte andere philosofen.
Penis, bekoorlijke luchtgeesten of feeen bij de
Perzen.
Perkin Waerbek, genaamd »de valsche
hertog van York" of 'de valsche Richard IV", een
befaamd bedrieger, geb. te Londen, was de zoon
van een Jood uit Doornik. De bertogin-weduwe van
Burgundie, Margareta, zuster van Eduard IV, kwam
op het denkbeeld, hem te laten doorgaan voor Karen
neef, Richard van York (tweeden zoon van Eduard
IV), die 1483 in den Tower vermoord was, en hem
te stellen tegenover Hendrik VII: zij erkende P.
openlijk in 1490, zond hem 1492 naar lerland, en
trachtte (doch tevergeefs) hem den steno te verschaffen van Karel VIII. Eene vruchtelooze landing
deed P. op de kust van Kent, en verscheen weder
voor een oogenblik in lerland, waar hij echter koel
weal ontvangen ; nu wierp hij zich in de armen van
Jacobus IV van Schotland, die zich hield alsof hij
geloof hechtte aan alles wat P. hem vertelde, een
zijner nichten aan P. ten huwelijk gaf, en met hem
een gewapenden inval deed in Northumberland
(1496), doch met weinig gunstig gevolg. In 1498
zag P. zich genoodzaakt Schotland te verlaten. Weldra landde hij in de baai van Whitesand, vereenigde
zich met de opstandelihgen van Cornwallis, vluchtte
in de abdij van Beaulieu, en stemde eindelijk er in
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toe, zich in handen van Hendrik VII te stellen ; deze,
na P. openbaar te pronk gesteld te hebben, liet hem
opsluiten in den Tower; P. vond middel om te ontsnappen; doch opnieuw gevat zijnde, werd hij te
Tyburn opgehangen (1499). Verscheidene geleerden
zijn van gevoelen geweest, dat P. werkelijk de hertog van York was.
Perkins (Elisha), amerikaanscb geneesheer in
de 18e eeuw, omstr. 1800 gest. te Plainfield in de
Vereenigde Staten, maakte veel naam met eene
(thans in vergetelheid geraakte) geneeswijze, ul. het
bestrijken van het lijdende deal met eenen toestel,
bestaande uit twee naalden van verschillend metaal.
P. (Benjamin), kwam naar Londen (1798), en
maakte daar met de geneeswijze zijns waders (bet
Perkinisntus genaamd) een tijdlang grooten opgang.
Perkunos, bij de heidensche Litaners, Letten
en oude Pruisen, de opperste godheid, de god van
donder en vunr, uitdeeler van zonneschijn en regen,
alsook van de gezondheid.
Perl, fr. Fuld, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, 3 uren gaans benoordw. Arlon, vormt
met het dorp Holtz en 't gehucht Neu-Pert eene
gemeente van 750 zielen.
Perleberg, stad in Pruisen, aan . de Stepnitz,
14 mijlen benoordw. Potsdam ; 7000 inw.
Perm, stad in europ. Rusland, aan de Kama,
247 mijlen beoosten Petersburg, ligt aan de heerbaan, die Petersburg en Moskon in gemeenschap
stelt met de Siberische provincien, en heeft 12,000
inw. VOOr de 18e eenw was P. een onbednidend
plaatsje; doch door de ontdekking (in 1723) van
eene rijke kopermijn nam bet spoedig eene hooge
vlucht, en werd 1781 tot stad verheven; het is de
hoofdstad van het Gouvernement P., dat circa 6022
vierk. mijlen groot, en met 2,012,300 zielen bevolkt
is, gedeeltelijk tot europ., gedeeltelijk tot aziat.
Rusland behoort, en de volgende gouvernementen
tot grenzen heat ; Wologda ten N. W., Tobolsk ten
N. 0., Wjatka ten W., en Orenburg ten Z.
Permessus, riviertje in Beotie, ontsprong op
den Helicon, en ontlastte zich in het meer Copais,
De dichters, heette bet, werden met poetische
geestdrift bezield als ze slechts uit den P. kwamen
drinken.
Permie, of Biarmie, oudtijds een groot landschap in het noordoosten van europ. Rusland, omvatte waarschijnlijk,behalve het tegenwoordige gouvt.
Perm, de gouvernementen Wologda en Archangel.
Pat landschap was zeer koud, onvruchtbaar, waar
—

rijk aan rendieren, en aan dieren die pelterPn leverden ; in het oostgedeelte had men rijke mijnen.—
Men vindt ook gewag gemaakt van een Finsch
P., dat gebloeid moet hebben tusschen
den tijd van Augusius en dien van den inval der
Hunnen. In de middeleeuwen had men een koninkrijk Biarmie, dat ten laatste onderworpen werd aan
Nowgorod, en de lotgevallen deelde van die republiek;
werd 1543 onderworpen door 'wan IV. De Permiers
of Permiaken werden sedert 1345 tot het Christendom bekeerd door den heiligen Stephanus van Perm,
die den eersten bisschopsstoel van Permie vestigde
in het klooster van Oestwimsk, en die, om verscheidene evangelische boeken te schrijven, een bijzonder
alphabet uitdacht, het Permische genaamd ; de
Permische taal bestaat nog, doch zal spoedig geheel
en at tot de doode talen behooren.
Pernaken, de kinderen, door geimmigreerde
Chineezen bij Javaanscbe vrouwen verwekt. Op Java
vormen de P. eene bijzondere kleurlingen-bevolking
koninkrijk

Pernaiduco

Perms

Pernambuco, veelal Fernambuco genaamd
(eigenlijk twee steden, Recife en Olinda), stad in Brazilie, met haven en citadel, en 80,000 inw., is de
hoofdplaats der provincie P. (2908 vierk. mijlen,
met 950,000 zielen), zijnde een der oostelijkste kustprovincien, tusschen de provv. Ceara, Parahyba en
Rio-Grande ten N., Minas-Geraes ten Z., Goyaz ten
W., en den Atlantischen Oceaan ten 0.
Pernau, versterkte zeestad in 't russ. gouvt.
Lijfland, aan de uitwatering der rivier P., in de
Golf van Riga ; 6000 inw.; haven; behoorde Lang
aan de Zwaardridders, en werd met geheel Lijfland
aan de Polen afgestaan. De Russen hielden P. den
eersten keer bezel van 1575 tot 1582; ze heroverden het 1710 op de Zweden, die er zich meester
van gemaakt hadden.
Pernes, dorp in 't fransche dept. Vaucluse, aan
de Nesque, 5 kwartier gaans bezuiden Carpentras,
is de geboorteplaats van Flechier.
Pernis, of Peruisse, voorheen Bornisse, dorp in
Zuid-Holland, nabij de Merwede, 5 uren gaans benoordwesten Dordrecht; 1500 inw. — Lie ook
BERNISSE.
Peron (Francois), fransch natuurkundige en
reiziger, geb. 1775 te Cerilly (in Bourbonnais),
gest. 1810. Men heeft van hem : Voyage aux terres
australes fait pendant les anndes 1800-4 (3 dln.
Parijs 1807-16).
Peronne, vestingstad in 't fransche dept.
Somme, aan de Somme, 12 uren gaans beoosten
Amiens; 4500 inw.; minerale bron. Karel de
Eenvoudige werd door Herbert II van Vermandois
opgesloten in eenen toren van het kasteel van P.,

Perpignan, lat. P erpennianunt, versterkte stad
in 't fransche dept. der Oost-Pyreneen, waarvan het
de hoofdplaats is, ligt aan den Tet, een mijI afstands
van de Midden. Zee; 13,500 inw. In de nabijheid
van P. de ruinen van Ruscino, in 828 verwoest. Het
is de geboortepl. van Jean-Blanc, die in 1475 de
Spanjaarden afsloeg, van den schilder Rigaud, enz.
Het heeft verscheidene belegeringen doorstaan, o. a.
1475 en 1642; tijdens het beleg van 1794 werd P.
verdedigd door Dugommier.
Perrault(Charles), fransch d i ch ter en belletrist,
geb. 12 Jan. 1628 te Parijs, gest.,16 Mei 1703. Het
beste van zijne werken is : Conies de ma mere l'Oye
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en stierf daar (929). Peronne was een van de
voorloopig aan Filips den
Goede afgestaan werden bij het verdrag van Arras
(1435) en vervolgens ten eeuwigen dage afgestaan
aan Karel den Stoute bij het verdrag van Conflans
(1465). Toen Lodewijk XI drie jaren later de onvoorzichtigheid beging, zich naar P. te begeven tot
het houden van een mondgesprek, werd hij er door
den hertog gevangen gehouden, en teekende er het
Verdrag van P., waarbij dat van Conflans werd bevestigd, en waarbij de landschappen Champagne
en Brie als apanage werden geschonken aan den
broader des konings. Aangezien P. nooit ingenomen
is geworden heeft men het den naam gegeven van
Peronne-la-Pucelle. Het is de geboorteplaats van
Langles; en was ook de bakermat der Heilige
Ligue.
Peros Banhos, eene groep van 27 eilandjes,
deel uitmakende van den archipel der Chagoseilanden.
Perosa, stadje in Piemont, vierdhalf uur gaans
benoordwesten Pinerolo, aan den Clusone ; met aanboorigheden 2500 inw.
Peroses, of Firoez, sassanidisch koning van
Perzie (457-488), was de zoon van Jezdedzjerd II,
en ontweldigde den troon aan zijnen ouderen broeder Hormoez, dien bij ter dood liet brengen. Na
eene ongelukkige regeering, waarin bet land door
hongersnood en pest geteisterd werd, sneuvelde P.
in eenen veldslag.
Perote, stad in den mexic. staat Veracruz,
7 a 8 uren gaans bewesten Jalapa, aan den grooten
weg van Veracruz naar Mexico. In de nabijheid den
hoogen berg P., ook genaamd Nauhcampatepetl.
Perpetua, de heilige, maagd en martelares;
kerkelijke gedenkdag 7 Maart. In 203 of 205 stierf
P., met hare vriendin Felicite, te Carthago den marteldood.
Steden der Somme, die

(Parijs 1697, en ontelbare malen herdrukt).
(Claude), een der drie broeders van den vorige,
—P.
geb. 1613, gest. 9 Oct. 1688, eerst geneesheer, toen
bouwmeester. Het bekendste zijne werken is de
Mdcanique des anitnaux in de .Essais de physique"
(2 din. Parijs 1680).
Perrhebid, lat. Perrhsbia, landschap in Thessalie, op -de oevers van den Penefis, tusschen den
Atrax en het dal van Tempe, was bewoond door de
Lapithen, eer ze overwonnen werden door de Centauren.
Persatim, het Bassein der Birmanen, stad in
britsch 0. I., aan de rivier P. (die zich in de Irawaddy ontlast), ligt 25 mijlen bezuidw. Pegu, en 5
a 6 mijlen benoorden Bombay; het is eene zeehaven.
Vroeger eene gewichtige stad ; ward 1531 bemachtigd door de Portugeezen, 1750 veroverd door de
Mahratten, aan Engeland afgestaan 1802, en door
de Engelschen ingenomen in Mei 1852.
Persante, rivier in pruis. Pommeren, valt na
15 mijlen N. W loop in de Oostzee bij Colherg.
Persarmenie, d. i. Perzisch Armenie, dat
gedeelte van Armenie, dat eene provincie van Perzie
werd (anno 390) bij de deeling, waarbij Armenie in
tweeen gesplitst werd; het andere gedeelte kwam
onder het gezag van Constantinopel. Fen vorst uit
het geslacht der Sassanieden regeerde over P. van
415 tot 416.
Persephone, grieksche naam van Proserpine.
Persepolis, thans Tsjehil-minar, d. i. de 40
kolommen, hoofdstad van Persis en van de geheele
medo-perzische monarchic, aan den Araxus, werd
330 v. Chr. door Alexander den Groote ingenomen.
Onjuist is het beweren, dat Alexander in staat van
dronkenschap, om eene grit van de lichtekooi Thais
te bevredigen, bevel gaf om P. in brand te steken ;
door een bij ongeluk ontstanen brand werden slechts
eenige gebouwen van het paleis vernield. Doordien
de zetel van 's lands regeering verplaatst werd naar
Babylon, zoomede door de stichting van Seleucia
en Ctesiphon, geraakte P. spoedig in verval ; in de
7e eenw werd het verwoest door de Arabieren. Thans
bestaan van P. nog prachtvolle ruinen (in de nabijheid van Istakhar, benoordoosten Sjiraz).
Perserin, of Prisrend, het oude Theranda, stad
in europ. Turkije, in Roemelie, aan den voet van het
Tsjartag-gebergte ; 25,000 inw.
Perseus, zoon van Jupiter en Danae, kwam
met zijne moeder naar het eiland Seriphus, waar
Polydectus regeerde, sloeg op diens verlangen Medusa
bet hoofd af, bevrijdde Andromeda, die no zijne
vrouw werd, en bij wie hij verscheidene dappere zonen verwekte (o. a. Sthenelus en Electryon) ; hij
had het ongeluk zijnen grootvader Acrisius te dooden met een steenworp te Larissa, bij gelegenheid
der openbare spelen, volgde hem op in Argos, en
stichtte Mycenze.
Perseus, onechte zoon van Philippus III van

Persicus sinus
Macedonia, werd 178 v. Chr. diens opvolger, was
een gezworen vijand van de Romeinen, en maakte
heimelijk toebereidselen om hen te beoorlogen.
Zijne oogmerken werden te Rome bekend gemaakt
door Eumenes II, koning van Pergamum, die deswege op aandrijven van P. om het leven gebracht
werd. De oorlog barstte nit 171 ; aanvankelijk behaalde P. eenige voordeelen, doch bij Pydna werd
hij geheet verslagen door Paulus Emilius (168). Hij
vluchtte naar het eiland Samothrace, doch viel 167
v. Chr. in handen van den overwinnaar, en stierf,
doodgehongerd, in de gevangenis te Rome,
Persious sinus, t at. voor PERZISCHE GOLF.
Persia, eene Christin uit Paulus' tijd ; Rom.
16 : 12.
Persis, thans Fars, landschap in het oude Azle,
grensde ten N. aan Media, ten Z. aan de Perzische
Golf, ten W. aan Babylonia en Susiana, ten 0. aan
Carmanie, en had Persepolis tot hoofdstad.
Pertharites, longobardisch koning, ontving
Milaan tot aandeel bij den dood van zijnen vader
Aribert I, die zijn rijk gedeeld had tusschen zijne
twee zonen (661) ; P. nam de wijk naar de A waren, toen zijn broeder Gondebert door den overweldiger Grimoald van het leven beroofd werd, verscheen later wel weder een oogenblik aan het hof,
doch zag zich genoodzaakt opnieuw te vluchten,
hield verblijf in Frankrijk tot den dood van Grimoald (671), keerde toen naar Italie terug, verdreef
Garibald, en regeerde vijftien jaren (671-686) met
veel beleid over het geheele koninkrijk. Hij werd
opgevolgd door zijnen zoon Cunibert.
Perth, 1) stad in Schotland, aan den Tay, 9
mijlen benoorden Edinburg; 14,700 inw.; universiteits-academie; 't was eertijds dikwijls de residentie der Schotsche koningen; een half uur gaans
van P. ligt het kasteel Scone, waar de koningen van
Schotland gekroond plachten te worden. Het is tegenwoordig de hoofdplaats van het graafschap P.,
110 a 111 vierk. mijlen groot, bevolkt met 140,000
zielen ; bergachtig (Grampians) en rijk aan meren,
is dit graafschap beroemd door de zangen van Ossian, diens graf, het kasteel van Macbeth en vele
gedenkteekenen uit den tijd der Druieden.
Perth, 2) hoofdstad van West-Australia, aan
de Zwanen-rivier, 2 mijlen van de zee. — 3) stad
met 6500 inw. in Opper- of West-Canada, aan een
arm van den Rideau.
Perthes, marktvlek in 't fransche dept. HauteMarne, 7 uren gaans benoordw. Vassy; 750 inw.
Perthois, voormalig fransch landschap in
Champagne, bad eerst tot hoofdplaats Perthes, daarna
Vitry-le-Francais; het maakt thans deal uit van de
departementen Marne en Haute-Marne.
Perthshire, het engelsche graafschap Perth.
Pertinax (Publius Helvius), romeinsch keizer, geb. anno 126 in Ligurie, zoon van een vrijgelatene, onderscheidde zich als veldheer in Germanie
onder Marcus Aurelius,voerde met wijsheid het bewind als stadhouder over de beide Mesien, Dacia,
Syrie, en was bij den dood van Commodus prefect
van Rome. In 193 verheven tot keizer, was hij een
toonbeeld van alle deugden, die het sieraad zijn van
eenen vorst; doch met kracht de krijgstucht willende herstellen, verwekte hij daardoor misnoegdheid ; de soldaten kwamen in opstand, en P. werd
vermoord door de Pretorianen, die toen den keizerstroon aan den meestbiedende verkochten. Zie
Dmius). De regeering van P. had sleeks 87 dagen
geduurd.
Pertsje, oude naam van Sumatra (nederl. OA.)

Peru

795

Pertuis, stad in het fransche dept. Vancluse,
5 uren gaans bezuidoosten Apt, niet ver van de Durance ; 4800 inw. — Le Pertuis-Breton beet de
zeeengte tusschen bet eiland Re en de kust van
Frankrijk. — Le Pertuis-d'Antioche de zeeengte
tusschen de eilanden Oleron en Rd.
Perty (A. M.), duitsch geleerde, geb. 1804 te
Ohrnbau bij Ansbach, eerst aan de nniversiteit te
Munchen, sedert 1833 te Bern professor der zoologie en algemeene natnurlijke historie, schrijver van
vele belangrijke werken, onder andere: Grundzfige
der Ethnographic (Leipzig (1859); Anthropologische
ortrage ( Leipz.1863);Die mystischenErscheinungen
der menschlichen Natur (Leipzig 1861 ; Supplement
1862); Spezielle Zoologie (Stuttgart 1855); enz.
Pertz (Georg Heinrich), duitsch geleerde, geb.
28 Maart 1795 te Hanover, eerst bibliot hecaris aldaar, sedert 1842 te Berlijn, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door de uitgave van Monumenta
Germania historica (dl. 1-17, Hanover 1826-61)
en van het Archiv der Gesellschaft fur (Mere deutsche
Geschichtskunde (dl. 5-11, Hanover 1824-58).
Peru, republiek in Zuid-Amerika, gevormd uit
het voormalige spaansche onderkoninkrijk Peru, is
23,941 vierk. mijlen groot, bevolkt met derdhalf
millioen zielen, en heeft tot hoofdstad Lima. Lang
verstond men onder de benaming P. de groote landstreek, die zich langs de Stille Zuidzee uitstrekte
tusschen de Evennachtslijn en den Steenboks-keerkring, ten N. door Popayan begrensd, ten 0. door
de oubekende woestijnen van Brazilie en een gedeelte der Cordilleras, ten Z. door Tucuman, Paraguay, Chili. Dit uitgestrekte grondgebied had eerst
een onafhankelijk rijk gevormd onder de Incas (zie
verder hieronder), was toen een onderkoninkrijk
van Spanje geworden, ingedeeld in drie audientien
(Los Reyes, Quito, en Charcas of La Plata), en werd
later gesplitst in twee afzonderlijke staten, nl. Neder-P. of de republiek P. (zie het begin van dit art.)
in het noordwesten, en Opper-P. of de republiek
Bolivia in het zuidoosten. Dat land (nl. Opper- en
Neder-P.) werd aanvankelijk bewoond door de
Quichuas of Peruanen en eenige andere volkeren
(Chiquitos, Carapuchos), en vormde van de 12e tot
de He eeuw bet groote rijk der Incas, waartoe zelfs
gedurende eenigen tijd de tegenwoordige republiek
Ecuador behoord schijnt te hebben, misschien zelfs
gedeelten van Nieuw-Granada, Venezuela en Brazilie.
Hunne gebouwen, hunne sterkten, hunne tempels,
uitmuntende wegen van 1600 a 2000 nederl. ellen
lengte door de Andes-bergen heen ; hunne vazen,
kteederen, wapenen en sieraden ; hunne staatkundige
en godsdienstige instellingen — alles getuigt van
den hoogen trap van beschaving, waarop de bevolking van P. stond. De voornaamste godheid der Peruanen was de Zon, die vereerd werd onder den
naam Pachakamak ; bun koning, die den titel van
Inca voerde, beweerde van dien god of te stammen
door Mancocapac, den eersten wetgever van P.; de
regeeringsvorm was despotiek, Cuzco was hoofdstad
van het Peruaansche rijk. De Incas Atahualpa en
Huescar, dertiende opvolgers van Mancocapac, regeerden over P., toen de Spanjaarden bekend werden
met dit land. Pizarro en Almagro deden er hunne
opnemingen en veroverden het van 1526 tot 1533.
Huescar sneuvelde in den strijd ; Atahualpa werd
op de meesttrouwelooze wijze door de Spanjaarden
ter dood gebracht. Toen werd P. een onderkoninkrijk van de spaansche monarchie, en leverde gedurende drie eeuwen aan Spanje een onnoemelijken
schat van edel metaal. Van at de spaansche kolonien
.
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in Amerika was. P. de laatste, die de vaan der onafhankelijkheid ontrolde. Nadat in 1810 de republikeinen den eersten tocht ter bevrijding van P. ondernomen hadden, werd, na langdurig oorlogen met
afwisselend krijgsgeluk, eindelijk door generaal SanMartin (van Buenos-Ayres) de stad Lima bemachtigd, en daar 28 Juli 1821 de onafbankelijkheid van
P. geproclameerd onder protectoraat van Bolivar;
doch eerst door diens overwinning bij Junin 5 Aug.
I 824, en door de overwinning van den columbischen
generaal Sucre bij Ayacucho 10 Dec. 1824, werd aan
de spaansche heerschappij voor goed een einde gemaakt. Sedert dat tijdstip is P. bet tooneel geweest
van verscheidene omwentelingen en burgeroorlogen,
die de ontwIkkeling_ der jeugdige republiek gedurende een twintigtal Caren hebben belemmerd. Het
eerste tijdperk van binnenlandsche rust in P. begon
met de aanvaarding van het presidentschap door
Ramon Castillo 19 April 1845; bij werd 20 April
1851 opgevolgd door Echenique, en na eenen nieuwen burgeroorlog kwam 1858 Castillo weder aan
het hoofd der republiek P.
Peruda (die van), wederkeerenden nit Babel;
Ezra 2 : 55.
Perugia, het Perusia der Latijnen, fransch
Perouse, tot 1860 de hoofdplaats der pauselijke delegatie Perugia, sedert dien tijd hoofdpl. der italiaansche prov. Umbrie, stad aan den Tiber en aan
den voet der Apennijnen ; 18,500 inw.; universiteit,
ruim 100 kerken en vele trotsche paleizen. Onder
den naam Perusia was P. een der twaalf steden van
den, Etrurischen bond ; het verbond zich met de
Samnieten tegen Rome, maar werd verpletterd in de
twee groote veldslagen van P. (309 en 295 v. Chr.);
toen onderwierp het zich aan de Romeinen. Men
noemt Oorlog van P. den strijd, dien Octavius anno 41
v. Chr. had te voeren tegen L. Antonius, broeder
van den triumvir, en zijne vrouw Fulvia: bij die gelegenheid onderging P. een merkwaardig beleg, totdat Octavius,als overwinnaar, krijgsgevangenen als offeranden liet slachten op de altaren : vandaar de nitdrukking altaren van P. In de 6e eeuw werd P. gedurende zeven jaren belegerd door de Gothen, die
eindelijk de stad innamen, en aan wie P. weder ontweldigd werd door Narses. Vervolgens viel P. in handen der Longobarden. Door Pepijn werd P. aan den
pauselijken Stoel geschonken ; doch de stad kwam
dikwijls in openbaren oorlog tegen de pausen, en
handhaafde zich in zekere mate als onafhankelijke
republiek. In 1392 onderwierp P. zich aan Bonifaemus IX, werd 1416 veroverd door den befaamden
condottiere Forte-Braccio , en toen verheven tot
hoofdstad van het prinsdom, dat die krijgsman voor

Perusia, lat. naam van Perugia.
Peruwels, stad in Belgid, prov. Henegouwen,
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zich zelven stichtte ten koste van den pauselijken
Stoel. Eindelijk in 1442 onderwierp P. zich aan pans
Eugenics IV ; doch metterdaad bleef het hoogste
gezag over P. nog langen tijd een tvvistappel tusschen
de familien Oddi en Baglione ; eerst toen Leo X zich
meester gemaakt had van den persoon van Giov. P.
Baglione,werd P. feitelijk eene pauselijke stad (1520).
Vanucci was in de nabijheid van P. geboren ; vandaar zijn bijnaam Perugino, d. i..de Perugier".
Perugino, schilder. Zie VANUCCI.
Perugijnsche (het), fransch Pe'rousin, het
rechtsgebied van Perugia, waarin, behalve die stad,
gelegen waren : Montaleria, Passignano en Citta
delle Pieve.
Perun, of Peroen, bij de heidensche Russen en
Polen de voornaamste godheid, de dondergod, (lie
ook als opperheer der wereld beschouwd werd ; men
vereerde hem inzonderheid te Kiew.

vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Doornik; 7000 inw.

Peruzzi (Balthasar), beroemd schilder en

bonwmeester, geb. 1481 te Siena, hield meestal
verblijf te Rome, en stierf 1536.
Perzid, onder dezen naam heeft men te verstaan : 1) het oude P., ook genaamd het rijk der
Perzen of het Medo-Perzische rijk, en

2) het tegen-

woordige P. of Iran.
Het oude Perzie, lat. Persia, eene groote landstreek
in Azie, had tot grenzen : ten Z. de Indische Zee,
ten N. den Caucasus, de Caspische Zee en eene•
grenslijn, die van de tegenwoordige stad Herat tot
den Dzjihon en van den Dzjihon tot den Attok zou
loopen, ten W. de gebergten der Koerden en van
Loeristan, benevens de Perzische Golf, ten 0. de
bergen van Indie. Deze groote landstreek bevatte
het tegenwoordige Iran, bet rijk Kaboel, den bond
der Beloetsjis en het zuiden van Caucasisch Rusland. Als rijk of staat heeft P. menige wisseling ondergaan in de uitgebreidheid zijner grenzen: onder
de opvolgers van Cyrus, vooral sedert Darius, zoon
van Hystaspes, bevatte het Perzische rijk, behalve
at het hierboven genoemde grondgebied, tevens :
Syrie en Klein-Azie (met Cyprus en andere eilanden) in het W.; Bactriana en Sogdiana in het N.O.;
Egypte (in Afrika); en de grenzen van P. waren
toen : de Indus ten 0., de Erythreesche Zee ten Z.,
de woestijnen der Scythen ten N., de Middellandsche Zee (met de Egeeische Zee en den Pontus
Euxinus) en de woestijn van Lybie ten W. Door
Cyrus was dit kolossale rijk ingedeeld in 120 kleine
stadhouderschappen ; door Darius I werd het ingedeeld in 20 groote dito of satrapien, nl. :
1. Lydie en Carle.
I t. Zuidkust der Caspische Zee.
2. Carle, Lycie en Pam12. Bactriana.
phylie.
3. Phrygie, Cappadocie 13. Armenie.
14. Drangiana,Caramanie
en Paphlagonie.
en Gedrosie.
4. Cicilie en Nrd.-Syrie.
5. Zuid-Syrie.
15. Land der Sacen.
6. Egypte.
16. Sogdiana, Arid, Chorasmie en Parthiene.
7. Transoxiana.
17. Colchis.
8. Susiana.
9. Syrie der Rivieren, 18. Albanie en Iberie.
. Babylonie en Assyrie. 19. Pontus.
20. Arachosie en Indio.
10. Medie.
Bij die 20 satrapien moet men voegen : Persis, de
bakermat der Perzische natie, vormende dit landschap een afzonderlijk deel, doch zonder den titel
van satrapie. — Onder de Sassanieden (of het
tweede Perzische Rijk) behoorden niet meer tot P.:
Klein-Azie, Egypte, Bactriana, Sogdiana ; buitendien
waren de grenzen van P. aan de noordzijde zeer ingekrompen, en het had Armenie moeten deelen met
het Romeinsche Rijk. Na de Arahische overheersching verdwijnt de naam P. bijna geheel en al, en
worth eindelijk vervangen door de benarning Iran.
Van het onde P. wordt verscheidene malen melding
gemaakt in het 0. T. (II Chron 36 : 20-23; Ezra
1: 1-8; 3: 7; 4: 3-24; 6:14; 7:1; 9:9;
Neh. 12 : 22; Esther 1 : 14, 19; Ezech. 27 : 10;
38 : 5; Dan. 5 : 28 ; 6 : 9-29; 8 : 20: 10 : 1, 13,
20 ; 11 : 2.
Het tegenwoordige Perzie bestaat in het westgedeelte van Iran (zie dat art.), is 26,450 vierk. mijlen
groot, met 10 millioen zielen bevolkt, grenst ten N.
aan de Caspische Zee, ten Z. aan de Perzische Golf,
en heeft tot hoofdplaats Teheran. Het is ingedeeld
in elf provincien, namelijk :

Perzie
Provincien.

Perzie
Hoofdplaalsen.

Irak-Adzjemi.
Teheran.
Tabaristan.
Demawend.
Sari.
Mazenderan.
Ghilan.
Resjt.
Tauris, of Tebriz.
Aderbeidzjan.
Perzisch Koerd istan.
Kirmanschach.
Khoesistan, met Loeristan.
Sjoester.
Fars, of Farsistan, met
Sjiraz.
Laristan.
Kerman, of Kermanie.
Sirdzjan, of Kerman.
Koehistan, of Kohistan.
Sjeheristan.
West-Khorassan.
Med zjed .
De voornaamste rivieren van P. zijn de Araxes, de
Kizil-Ozen of Sefidroed, de Kerah of Hawisd, en de
Karoen. Van de binnenmeren zijn de voornaamste
het 76 vierk. mijl. groote, zoutige meer van Oermia
(Urmia), en het 56 vierk. mijlen groote Hamoen(Hamun-)meer. Over het geheel genomen behoort
P. onder de droogste en vruchtbaarste bebouwde
landen van den aardbol; het klimaat is er zeer verschillend, over het geheel genomen warm, op sommige punten verzengend heet, in de bergstreken
gematigd en zelfs koud. Kunsten en wetenschappen
verkeeren in P. in eenen zeer achterlijken staat.
Voordat de Koran er gezegevierd had, behoorde het
grootste gedeelte der bevolking tot de leer van Zoroaster. In de 3e en 4e eeuw had men in P. ook
vele Christenen ; doch sedert de 5e eeuw hebben de
koningen van P. er bun bestendig streven van gemaakt, om de Christenen in hun rijk uit te roeien.—
De geschiedenis van P. kan geacht worden eerst
eenen aanvang te nemen met Cyrus (538 v. Chr.).
VoOr dat tijdstip vermelden de jaarboeken van P.
eene scbier tallooze reeks gebeurtenissen, die aan
de Perzische natie eene overdrevene oudheid geven;
men heeft er de fabelachtige dynastie der Pisjdadiers
of Kajomariers, die vervangen werd door de dynastie
der Kajaniers of Achemenieden, uit welke Cyrus
gesproten is. Zooveel is zeker, dat bij de omverwerpingen van het Assyrische en van het Medische rijk
de Perzen, destijds beperkt tot Persis (of het tegenwoordige Farsistan), hunne onaf hankelijkheid bleyen handhaven. Het huwelijk van Mandana (dochter
van Astyages, koning der Meden) met Cambyses,
koning der Perzen, die de vader werd van Cyrus,
was de voorbereiding tot de vereeniging van Persis
en Media, welke vereeniging plaats had na den dood
van Cyaxares II (536); de overwinningen van Cyrus
en zijne veroveringen in Lydie, in Klein-Azie, in
Assyria vormden het groote rijk der Perzen. Van
530 tot 330 v. Chr. groeide de uitgestrektheid van
dit rijk nog meer aan : Egypte werd er bijgetrokken, de verovering van Klein-Azie werd voltooid ;
daarna begon de worstelstrijd van P. met Griekenland ; maar door de Medische oorlogen (490-449
v. Chr.) werd de grootheid van P. aan het wankelen gebracbt; juist in die overgrootheid, zoomede
in de verwijfdbeid, die bet gevolg was van te groote
weelde, lagen de aanleidende oorzaken tot den ondergang van het Medo-perzische rijk, dat aanhoudende opstanden te beteugelen had, en eindelijk
bezweek onder de slagen van Alexander. Na diens
kortstondige regeering (330-323) werd het rijk
verbrokkeld, en kwam een groot gedeelte daarvan
in de macht der Seleucieden, aan wie bet echter
reeds zeer spoedig betwist werd door de Parthische
of Arsacidische koningen (255). Eindelijk, na den
algeheelen vat der Seleucieden, wier overblijfselen
het Romeinsche rijk vergrootten (64 v. Chr.), was
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het oude rijk der Achemenieden verdeeld in Romeinsche provincien (bewesten den Euphraat), het koninkrijk der Parthen en der Arsacieden (ten oosten),
Armenia (nasal van Rome) en de provincien benoorden de Paropamisische bergen (onafhankelijk,
of in de macht van wilde horden, die veelal vijandig
waren jegens de Romeinen). In bet jaar 226 na Chr.
begint de dynastie der Sassanieden, die de dynastie
der Arsacieden van den troon wierp, de bezittingen
van het oude rijk der Perzen in Opper-Azie weder
tot den bracht, en zoodoende een tweede Perzische
rijk vormde. De Sassanieden brachten zeer gevoelige slagen toe aan de Romeinen, maar werden op
hunne heurt omver geworpen door de Arabieren
(652). Gedurende het tijdvak van het Kalifaat (652
—1258) is de naam Perzie meestal (ten minste
drie eeuwen lang) verdwenen: het Arabische rijk
heeft toen geheel P. in zich opgenomen ; doch aanvangende met de 18e eeuw verliest dat rijk langzamerhand zijne provincien, niet alleen in het westen, maar ook in het oosten. De Taherieden, de
Soffarieden, de Samanieden, de Boeieden, de Gaznewieden stichtten op verschillende punten van P.'s
grondgebied onaf hankelijke rijken ; de Goerieden,
de Seldzjoecieden, later de Gengiskhanieden onderwerpen die vervolgens aan hun gezag, totdat eindelijk de mongoolsche heerscher Hoelagoe-khan hen
geheel en at omverwerpt (1258). Perzie of Iran
wordt toen onderworpen aan mongoolsche khans,
van welke sommige afstamrnen van Hoelagoe-khan,
andere van Tamerlan ; terzelfder tijd regeeren de
Ilkhaniers te Bagdad (1336-1390), de Turcomanen
van het Zwarte Lam (1407-1468) en eindelijk de
Turcomanen van het Witte Lam (1468-1499)
regeeren over een gedeelte van P. (Khorassan. enz.).
Geen dezer dynastien sticht eene waarlijk duurzame
mogendheid. In 1499 verschijnen de Sophis, aanvankelijk zwak, en aan de Turken de gansche landstreek beoosten den Kerkah afstaande. Doch een
hunner, Abbas de Groote, herstelt de monarchic
(1587); hij verslaat de Turken, ontweldigt hun
Tauris, maakt zich meester van Georgie, en ontneemt Ormuz aan de Portugeezen. Te rekenen van
de 17e eeuw of verandert alles, en eene menigte
usurpatien (waaronder die van den befaamden
Nadir) verscheuren P., dat ten laatste geheel verbrokkeld is (1779), totdat eindelijk de vaste hand
van Kadzjar Feth-Ali-schach in het westen van bet
oude P. het rijk Iran weder opbouwt ; maar de oorlogen van dien vorst met Rusland (1827) ontnemen
aan P. weder dat gedeelte van Armenie,waarin Eriwan ligt. Na den dood van Feth-Ali (20 Oct.1834)
beklom Mohammed, zoon van Abbas-Mirza, den
troon; en onder diens regeering geraakte P. nog
meer in verval. Nu eens zocht Rusland, dan weder
streefde Engeland er naar, P. te winnen in bet belang zijner staatkunde : in dat diplomatieke wedijveren heeft Rusland gezegevierd, en zijnen invloed
tot op den huidigen dag overwegend doen gelden. Schuh Mohammed stierf 6 Sept.1848, en werd
opgevolgd door zijnen zoon Nassir-eddin (geb. 30
Nov. 1829). Under dezen vorst kwam bet 1856 tot
eenen oorlog met Engeland, die na verscbeidene
door de Engelschen bevochtene overwinningen beeindigd werd door eenen te Parijs gesloten vrede
(4 Maart 1857). Sedeil de benoeming (Sept. 1858)
van Feroek-khan tot grootvizier is P.. door tractaten
van koophandel en een geregeld diplomatiek verkeen in nauwere aanraking met Europa gekomen.
Op ommestaande bladiijde laten wij. volgen de

naatnlijst der
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Dynastien en vorsten van Perzie.
Fabelachtige dynastie.
5) Gelijktijdig met de kalifen, doch slechts op
Pisjdadiersof Kajomarkers.
sommige punten:
Taherieden (820-872)
I) Achemenieden of
.
Kajaniers.
Soffarieden (872-902)
v Chr. Samanieden(902-999)
536 Boeiedenvanlrak-Adzjemi
Cyrus
530 (932-1056), Boefeden
Cambyses
Smerdis de Magier 523 van Fars (932-1029).
6) G haznewieden.
Darius I, zoon van
960
521 Alp-Tekin
Hystaspes
975
Xerxes I
485 Sebek-Tekin
472 Mahmoed
(Artabanus)
999
Massoed 1028 of 1050
Artaxerxes I, bijgenaamd Longimanus 471 7)Seldzjoeciedenv.Perzie.
Xerxes II
424 Togroel I (of To1038
424
Sogdianus
grul-beg)
423 Alp-Arslan
1064
Darius II, Nothus
1072
ArtaxerxesII,Mnernon 404 Malek-schach
362 Barkiarok
1093
Ochus
338 Mohammed I
1105
Arses
DariusHICodomannus336 Sandzjar
2) Vreemde koningen.
Mahmoed I
4115
Alexander 1, de
Massoed
330-323 Mohatnmedll
Groote
(Tusschentijdvak van 323 Mahmoed II
1158
v. Chr. tot 226 na Chr., Soliman-schach
1160
waarin geregeerd heb- Arslan-schach
1161
en
de
Togroel II 1175-1194
ben de Seleucieden
Parthen of Arsacieden; 8) Goerieden enKhans van
Kharizm (1155-1225).
zie die namen.)
9) Mongoolsche
3) Sassanieden
Artaxerxes of ArdeGroot-khans.
na
Chr.
226
1225
sjier
Gengis
238
1229
Sapor I
Oktai
271 Kajoek
1242
Hormisdas I
Varanes of Bahram I 273 Mangoe
1250
276 10) Mongoolsch khanaat
Varanes 1I
293
Varanes III
van Iran.
296 Hoelagoe
Narses
1258
303 Abaka
Hormisdas H
1265
310 Achmed
Sapor II
1282
380 A rgoen
Artaxerxes II
1284
384 Kandzjatoe
Sapor 111
1290
389 Baidoe
Varanes (1I1)
1294
399 Cassan of Hassan 1295
Jezdedzjerd I
420 A Id zja ptoe
Varanes IV
1304
440 Aboesaid
Jezdedzjerd II
1317
Hormisdas en Peroses 457
Reg eering loosheid
(1335-60).
Balasces 484
Cabad (en 498-501) 491
11) Ilkhaniers.
Chosroes de Groote 531 Hassan -BoezroekHormisdas III (of IV) 579
Hek-khan
1336
590 Aveis I
Chosroes II
1356
Siroes
628 Achmed Dzjesair of
Adeser
Aveis II 1381-1390
Sarbazas of
(Gelijktijdig
met
de
629 II k ha n ie rs : Dzjoebaniers
Schachriar
Toerandokht,
en Modhafferiers.)
koningin
Tamerlan 1360-1405
12) Turcomannen.
Kosjanzjdeh
Dynastie van het
Arzoemidokht,
Zwarte Lam.
koningin
632
Eskander
1407-35
Chosroes III
Dzjeandzjier 1435-68
Peroses II
Dynastic van het
Faroekzad
Witte Lam.
Jezdedzjerd III 632-652
1468
4) Kalifen van het Oosten Oezoen-Hassan
1478
sedert Othman (652— Jekoef
Dzjoelawer
1485
1258). Zie KALIFEN.

IP I id P18
1488 14) Van den val der Sophis
Baysindzjier
tot
1490
Roestam
1497 het laatst der 18e eeuw.
Achmed
1736
Alwant
1497 Nadir-Schach
1747
Ali-Koeli-khan
13) Sophis.
1747
Ismail I
1499 Ibrahim
Thamasp I
1524 Ismail-Schach den
Ismail lI
1576 titelvoerend1747-1761
4577 (doch onder zijne regeering
Khodawend
Ali-Merdan, Azad, MoHamzah of MirHemzeh
1585 hammed-Hassan.)
Ismail 111
1585 Kerim-Wakil 1761-1779
Burger-oorlog
Abbas I de Groote 1587
(1779-94)
Sefi
I 629
Abbas II
1642 15)Dynastie der Kadzjars.
Soliman
1666 Aga-Mohammed1794
Hussein
1694-1722
khan
1797
Mahmoed 1722
Feth-Ali-schach
Asjraf
1725
Mohammed-schach 1834
Thamasp II
1729 Nereddin-schach 1848
Abbas III
1732
Pesaro, het oude Pisaurum, zeer oude stad in
de Italiaansche Marken, 30 mijlen benoordoosten
Rome; 12,500 inw.; kleine haven ; geboorteplaats
van Rossini ; ook van pans Innocentius XI, van vele
geleerden, van den schilder Cantarini, enz. Door
Totila verwoest, werd P. schooner dan te voren weder opgebouwd door Belisarius. Zie P1SAURUM.
Pescara, 't oude Aternum, stad in 't Napelsche,
Abruzzo Citeriore, aan de rivier P. (oudt. Aternus),
vierdhalf uur gaans benoordoost. Chieti ; 1450 inw.
Pescara (markies van). Zie AVALOS.
Pescennius (C.) Niger, romeinsch veldheer,
geboortig uit Aquinum, had bet stadhouderschap in
Syrie bekleed met veel talent, toen hij na den dood
van Didius (anno 193) door zijne armee als keizer
uitgeroepen werd, terwijI Severus als zoodanig
werd uitgeroepen door de legioenen in Illyrie. Tevergeefs trachtte hij zich met zijnen mededinger te
verstaan, en het kwam reeds spoedig tot vijandelijkheden tusschen hen. Azie en Thracie waren voor P.,
die aanvankelijk eenige voordeelen behaalde, doch
na twee nederlagen (bij Isms en Nicea) geleden te
hebben, genoodzaakt was zijn behoud te zoeken in
de vlucht; hij meende de wijk te nemen naar het
land der Parthen, doch werd nu door zijne eigene
soldaten vermoord, niet ver van Cyzicum (195).
Peschiera, het oude Ardelica of Piscaria, vlek
en vesting in 't Lomb.-Venetiaansche, aan den Mincio, waar die 't Garda-meer verlaat, 6 uren g. bewest.
Verona ; 2000 inw.; aan den spoorweg Milaan-Verona,
en vormt de noordwestpunt van den vermaarden
vierhoek ; 1796 ingenomen door de Franschen ;
1799 bezel door de Austro-Russen, 1801 door de
Franschen, en 1848 ingenomen door de Itaiianen.
Pescia, stad in bet Toskaansche, 5 a 6 mijlen
henoordoosten Florence ; 12,500 Inw.
Pescina, stad in het Napelsche, in Abruzzo
Ult. 2a., 11 uren gaans bezuidw. Aquila ; 4000 inw.;
zetel van den bisschop, die dei Marsi (d. i. der Marsen) genoemd wordt; geboorteplaats van Mazarin.
Pesjawer, Peshawar, stad in den Pendzjab
(britsch 0. 1.), 5 uren g. beoosten den Khyber-Pas;
56,000 inw.; sedert de verwoesting door RandzjitSingh gedeeltelijk in rumen ; hoofdpl. der prov. P.
Pessinonte, fransche maul voor Pessinus.
Pessinus, stad in Galatie, bij de Tectosagen,
aan den Sangarius, bewesten Gordium, beroemd door
een tempel van Cybele, en dooreen beeld dier godin,
dat gezegd werd uit den hemel te zijn komen vallen.
Men beweerde ook dat Atys te P. zijn graf had.

Pestalozzi
Pestalozzi (Job. Heinrich), beroemd zwitsersch pedagoog, geb. 12 Jan. 1746 te Zurich, gest.
17 Febr. 1827 te Brugg in Aargau. Complete
editie van P.'s werken (15 dln. Stuttgart en Tubingen 1819-26).
Pesth, of Pest, lat. Pestum of Pestinum, waarschijnlijk het Contra- Acincuni der Romeinen, de
grootste en schoonste stad van flongarije, hoofdpl.
van het comitaat P., ligt op den linkeroever van
den Donau, tegenover Buda, en staat met den rechteroever in gemeenschap door middel van eerie kettingbrug, die een meesterstuk is van bouwkunst;
132,000 inw. (Duitschers, Magyaren, Slowaken,
Grieken,Raitzen en Turken) ; universiteit, die 1784
van Buda naar P. verplaatst is.
Pesti, stad in het Napelsche. Zie P.ESTUM.
Petahja, naam van vier personen in het 0. T.
(I Chron. 24: 16; Ezra 10: 23; Neh. 9: 5;11:24).
Petali, in de oudheid Petalia, eene groep van
tien eilandjes, ten Z. W. van Eubea.
Petalidi, havenplaats in de grieksche nomarchie Messenie, waar in Aug. 1828 de franscheexpeditie onder Maison landde.
Petalismus, in Syracuse de verbanning voor
vijf jaren ; de stemmenden schreven den naam van
den persoon, dien ze in ballingschap wilden zenden,
op olijfbladeren. Dus hetzelfde ongeveer als het Ostracismus te Athene; zie OSTRACISMUS.
Petange, twee dorpen. Zie PETT1NCEN.
Petau, stad in Stiermarken. Zie PETTAU.
Petau (Denis). Zie PETAV1US.
Petavius, eigenlijk Denis Petau, een fransch
Jezulet, geb. 21 Ang. 1583 te Orleans, gest. 11 Dec.
1652 te Parijs, deelde de resultaten van zijne tijdrekenkundige nasporingen mede in het voornaamste zijner werken, getiteld: Opus de doctrine temporum
(2 dln. Parijs 1627), waaraan nog door hem toegevoegd werd Uranologium (Parijs 1630). Die twee
werken verschenen later ook bijeen (3 dln. Amst.
1703 ; Verona 1734.)
Petelia, eerst Strongoli, daarna Policasiro
genaamd, stad in het oosten van Bruttium, was
(volgens de fabel) gesticlit door Philoctetes.
Peter I, bijgenaamd de Groote, tsaar of keizer
van Rusland, geb. 30 Mei (10 Juni) 1672, was de
derde zoon van Alexius (de twee andere zonen waren
uit diens eerste huwelijk). Bij den dood van zijnen
oudsten broeder Feodor III, in 1682, werd P. door
de rijksgrooten op den troon geplaatst, ten nadeele
van Iwan (die ouder was, maar onbekwaam tot regeeren werd geacht), en met voorbijgang tevens van
diens zuster Sophie. Laatstgenoemde verwekte
daarop eenen opstand der Strelitzen, en bewerkte
zoodoende, dat aan haar en aan Iwan een aandeel
werd gegeven in het gezag. In 1689 echter eene samenzwering van de eerzuchtige Sophie ontdekt
hebbende, liet P. haar in een klooster opsluiten; en
daar de aan onnoozelheid lijdende Iwan zich no geheel en al aan de staatszaken onttrok,bleef P. alleenheerscher. Zich bedienende van Lefort (nit Geneve)
en van Gordon (een Schot), schiep P. eene armee,
naar 't model der destijds in Europa bestaande krijgslegers, legde den grondslag tot het oprichten van
eene oorlogsvloot, liet deskundige mannen uit andere landen komen, en werd, in een woord, de
grondlegger van Rusland's verbazende macbt als mogendheid. Nadat hij 1696 Azof (Asow) veroverd, en
1697 de Strelitzen vernederd had, begaf hij zich,
van Lefort vergezeld, op reis naar Holland, kwam
te Zaandam als eenvoudig ambachtsman onder den
naam- van Peter Michaelof de scheepmakerij leeren,
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en bezocht daarna Engeland, waar hij bekwame ingenieurs aannam, om een kanaal te laten graven,
dat den Don in gemeenschap moest stellen met de
Wolga. In 1698 naar Rusland teruggeroepen door
eenen opstand der Strelitzen, liet hij 4000 dier
weerspannige soldaten ter dood brengen. In 1703
stichtte hij de stad St.-Petersburg, vereenigde zich
vervolgens met koning August II van Polen tegen
Karel XII, en na van dezen herhaalde malen de nederlaag ontvangen te hebben (o. a. bij Narwa, in
1700), bevocht hij de overwinning op hem bij Pultawa (1709). Op de Zweden heroverde hij in 1710
Lijfland, Esthland, Carelie, en rukte vervolgens op
tegen de Turken, die de bondgenooten waren van
Karel XII; doch bij liet zich ornsingelen in de nabijheid van Husch aan den Proeth, en ontkwam aan
het gevaar slechts door 't beleid van zijne tweede gemalin Catharina, die den vrede kocht 0 (1711). Hij
veroverde Finland (1713), zoo ook Aland (1714),
na eene overwinning ter zee behaald te hebben. Onder al die oorlogen zette P. onvermoeid zijne groote
hervormingen door in het binnenlandsch bestuur
(justitie, politic, enz.), schiep eene oorlogsvloot,
moedigde krachtig de kunstvlijt aan, stichtte de
Academie van Wetenschappen te St.-Petersburg,
doch wierp eene schaduw op zijnen roem, doordien
hij zijnen zoon Alexius ter dood liet brengen (1718),
oundat die zich hardnekkig aankantte tegen het hervormingswerk en met de oud-russische partij heulde.
In 1721 sloot P. met Zweden den vrede van Nystadt, waarbij hij in het bezit bleef van at de door
hem gemaakte veroveringen ; ontvveldigde aan Perzie verscheidene provincien (Daghestan, Sjirwan.
Mazenderan, Asterabad, 1723). Hij stierf 28 Januari
(8 Febr.) 1725 aan strangurie, en werd opgevolgd
door zijne gemalin Catharina I. Op het eenwfeest
van zijne troonsbeklimming werd hem te Petersburg
een trotsch monument (van Falconet) opgericht.
Peter II, zoon van Alexius en kleinzoon van
Peter den Groote, droeg den titel van tsaar van 1727
tot 1730, en stierf op 15-jarigen leeftijd aan de
pokken. Hij werd opgevolgd door Anna lwanowna.
Peter III, keizer van Rusland, zoon van KarelFrederik, hertog van Holstein-Gottorp, en van Anna,
de dochter van Peter den Groote, was geb. 1728,
werd tot grootvorst en troonepvolger verheven 1742,
en nam tot vrouw de befaamde Catharina van Anhalt-Zerbst, met wie hij zeer slecht leefde. Hij beklom 1762 den troon, doch maakte zich door verscheidene ongewilde ondernemingen tegenover het
buitenland, en door zijne hervormingen binnenslands,
bij velen gehaat. Hij had het plan, zich wettig van
zijne vrouw te laten scheiden ; doch zij voorkwam
hem, en noodzaakte hem tot afstand van de regeering. Daarop beklom zij zelve den troon als Catharina II, en liet acht dagen later haren man in de
gevangenis om het leven brengen door middel van
worging (1762). Later kwamen er twee bedriegers
te voorschijn, die zich voor P. III uitgaven. Zie
POEGATSJEFF.
_ Peterborough, stad in het engelsche graafschap Northampton, 15 uren gaans benoorden
Northampton ; 12,000 inw.; de kathedraal, die nit
de 12e eeuw dagteekent, behoorde aan het voormalige (in 800 gestichte) Benedictijner klooster, dat
eertijds de prachtigste abdij in gansch Engeland
was, en waar eene vermaarde Kronijk opgesteld
werd.

Peterborough (Charles Mordant, graaf van)
pair van Engeland, geb. 1662, gest. 1735, oudste
zoon van viscount Arason, kommandeerde de en-

SOO

Peterhead

Petionville

gelsche troepen in Spanje in den oorlog tegen Frankrijk (1705 en 1706), onderscheidde zich door zijne

PeterSVirOlde, voormalig dorp in 't znidoost.
der prov. Groningen, is bij den vloed van 1277 door

dapperheid en rechtschapenheid (vooral bij Barcelona), werd met verscheidene diplom. zendingen
belast, en stierf te Lissabon, werwaarts hij zich begeven had tot herstel van gezondheid. Men heeft
van hem Memoirs (in 't licht verschenen 1853).
Peterhead, stad in het schotsche graafschap
Aberdeen, aan de Noordzee, 10 a 11 uren gaans
benoordoosten Aberdeen; 7600 inw.; goede haven;
werd in de 17e eeuw tot baronie verheven ten behoeve van de graven Marechal.
Peterhof, vlek in europ. Rusland, aan de Golf
van Krooustad, 7 uren gaans bezuidw. Petersburg;
2200 law.; keizerlijk residentie-paleis, met de hoofdstad in gemeeuschap staande door prachtige lanen.
Peterlingen, duitsche naam voor Payerne.
Petermann (Augustus), geb. 18 April 1822
te Bleicherode, heeft als geograaf en cartograaf eene
europeesche vermaardheid.
Petermann (Julius Heinr.), duitsch orientalist, geb. 1806 te Glauchau, heeft zich vooral ten
aanzien van het Armenisch verdienstelijk gemaakt.
Van zijne werken verdienen vooral melding eene
Grammatica linguce Armenicce (Berlijn 1837); de
Porta linguarum orientalium (de arab., chald. en
armen. hoofdstukken, Berlijn 1840-41); en zijne
Heise in den Orient (2 dln. Leipz. 1860-61).
Peterpaulshaven, dit is Petropawlowsk.
Peter Port, op Guernsey, d it is St.-Pierre.
Peters (Wilhelm Karl Hartwig), reiziger, geb.
22 April 1815 te Coldenbiittel in Eiderstedt, studeerde geneeskunde en natuurlijke historic te Kopenhagen en te Berlijn, reisde in Sept. 1842 over
Lissabon en Angola naar Mozambique, waar hij
eenige jaren doorbracht met nasporingen in bet
binnenland. Nadat hij hierop Zanzibar, de Comorische eilanden en Madagascar, zoomede het Kaapland en Oost-Indie bezocht had, keerde hij in het
voorjaar van 1848 van Bombay over Egypte naar
Berlijn terug, waar hij 1851 lid der academie en
buitengewoon hoogleeraar der geneeskunde, doch
1856 gewoon hoogleeraar der z000logie en directeur der zoOlogische verzamelingen werd. De resultaten van zijne nasporingen is hij begonnen mede
te deelen in zijn groote werk Naturwissenschaftliche
Reise nach Mozanzbique (dl. 1-3, Berlijn 1852-61).
Petersbarra, oude naam van Pietersbierum.
Petersberg (St.-), oude naam van Odilienberg (St.-).
Petersbierum. Zie P. IETESBIERUM.
Petersburg, 1) hoofdstad van Rusland ; zie
ST.-PETERSBURG.
2) stad en invoerhaven in den
noord-amerik. staat Virginia, aan den Appomatox,
derdhalve mijl van de uitwatering dier rivier in den
James-River ; 18,000 inw.
Petersen (Niels Matth.), deensch geleerde,
geb. 1791 te Sanderum op Funen, sedert 1845 prof.
te Kopenhagen, gest. 11 Mei 1862, vooral verdienstelijk door zijne nasporingen op het gebied van
Scandinavische geschiedenis en philologie. Voornaamste werken : Geschichie der danischen, norwegischen and schwedischen Sprache (2 dln. Kopenhag.
1829-30); Danmarks Historic i Hedenold (2e druk
3 dln. Kopenhagen 1854-55); Handbog i den
gammel-nordiske Geographie (Kopenh. 1834); Nordisk Mythologic (1849); 13idrag til den danske
Literaturs Historie (dl. 1 5, Kopenh. 1853-62).
Peterspoel, of Sint Pieters Vijver, voormalig
klooster van Augustijner monniken te Zalt-Bommel,
—

-

-

aangelegd in 't begin der 14e eeuw.

den Dollart verzwolgen.

Peterwardein, of Peterwaradin, ook Peterwaras, oudtijds Acunum, stad in het gebied der
Servisch-Banater Militaire Grenzen, op den rechteroever van den Donau, mini 11 mijlen bezuidoosten
Eszek, ligt tegenover Neusatz, heeft 3700 inw. (buiten de 1300 in bet onderhoorige dorp Bukowitz);
P. is een der sterkste vestingen van de oostenrijksche monarchic. Bij P. bevocht prins Eugenius
eene groote overwinning op de Turken in 1716.

Door de Oostenrijkers belegerd 1848, capituleerde
P. 1849.

Pethem, oude naam van 't noordhollandsche

dorp Petten.

Pethion, president van Haiti. Zie PETION.
Pethion, of Potion (Jerome), bijgenaamd

de
Villeneuve, maire van Parijs, geb. 1759 te Chartres,

was 1789 advocaat. Hij werd afgevaardigd ter Nati-

onale Vergadering en ter Conventie ; en met Barnave
en Latour-Maubourg maakte P. de commissie nit,
die in last had Lodewijk XVI terug te brengen van
Varennes. Door P. werd er op aangedrongen, dat de
koning in staat van beschuldiging gesteld wierd.
Daarop tot maire van Parijs benoemd (14 Nov. 1791)
was P. een oogenblik de afgod des yolks zonder
iets te doen om een en ander te keeren, lief hij de
opstanden van 20 Juni en 10 Aug. 1792 banner'
gang gaan, en evenzoo de moordtooneelen in September. Ofschoon hij voor het doodvonnis tegen
den koning stemde, verboud hij aan zijne stem het
verlangen, om de uitvoering van dat vonnis te verdagen, en eerst een beroep te doen op het yolk
daardoor werden de heethoofden zijne vijanden, en
P. werd met de Girondijnen buiten de wet verklaard
31 Mei 1793. Hij nam de vlucht, en vond den dood
in den omtrek van Bordeaux, waar men later zijn
lijk op een koornveld terugvond, reeds half versionden door de wolven.
Pethor, in Mesopotamia, woonpl. van Bileam;
Num 22 : 5 ; Deut. 23 : 4.
Pethu61,vader van den profeet Joel; Joel 1: 1.

Petilius Cerealis. Zie CEREALIS.
Petinesea, oudtijds stad in Helvetie, nabij

Bienne.

Potion, maire van Parijs. Zie PETHION.
Potion, of Pethion (Anne Alexandre Sabes,
genaamd), geb. 2 April 1770 te Port-au-Prince op
het eiland Haiti, was een kleurling. Hij stond eerst
in fransche krijgsdienst tijdens den opstand van St.Domingo, klom op tot den rang van adjudant-generaal, verklaarde zich tegen Toussaint-Louverture,
tegen wien bij het fort Jacmel verdedigde, en nam
na de nederlaag van zijne partij de wijk mar Frankrijk, doch keerde terug als kolonel met Leclerc.
Eenigen tijd daarna verliet hij de zijde van Frankrijk, om die van Jacques Dessalines te kiezen, en werd
1806 tot kommandant van Port-au-Prince benoemd
door koning Christoffel, met wien hij echter reeds
spoedig in oorlog kwam; en toen nam P. den titel
aan van President der republiek Haiti (1807). Door
zijne talenten en zijne gematigdheid gaf hij vrij
veel uitbreiding aan zijn grondgebied, en vele soldaten van zijne tegenpartij kwamen onder zijn vaandel dienen. Algemeen geacht stierf hij 29 Wart
1818, en werd opgevolgd door Boyer, die geregeerd
beeft tot 1843.
Petionville, stad op het eiland Haiti, 3 uren
gaans beoosten Port-au-Prince, gesticht in de 19e
eeuw, en P. genoemd ter eere van president Potion.

Petis

Petrus

Petis (Fr.), fransch orientalist, geb. 1622,
gest. 1695, was secretaris-tolk des konings voor
het Turksch en Arabisch. Men heeft van hem een
Dictionnaire francais-turc et turc-francais ; wijders
nog eene Histoire de Gengiz-can (1710); enz.
(Fr.), zoon van den vorige, geb.
—P.delaCroix
1653, gest. 1713, reisde in het Oosten, werd professor der Arab. taal te Parijs, en volgde 1695 zijn
vader op als tolk voor de oostersche talen ; men heeft
van hem eene Histoire de Tinzour-Lent (4 din 1722);
zoo ook eene Histoire metallique de Louis XIV.
P. de la Croix (Alexander L. Marie), zoon van
den vorige, geb. 1698, gest. 1751, hracht 6 jaren
in Syrie door, werd te Parijs tolk der marine, do.
der koninkl. bibliotheek, professor der arab. taal, enz.
Petongan, dorp op Java, resid. Soerakarta,
geraakte Dec. 1822 door de uitwerpselen van den
Merapi in brand.

Petrejus (Niklas), deensch geschiedschrijver
uit de 16e eeuw, is beroemd door zijn hook Cimbrorum
et Gothorutn origines et nzigrationes (Leipzig 1695),
waarin hij de geschiedenis der Denen laat opklimmen tot de eerste eeuw na den zondvloed.
Petrobrusianen, of Henricianen. Zie het art.

—

Petovio. Zie PETTAU.
Petra, de oude hoofdstad der Nabatheers in
Arable, 7 a 8 mijlen bezuiden de Doode Zee; naar

P., dat dus genoemd was omdat bet gebouwd stond
op eene steenrots, werd aan het noordwest-gedeelte
van Arabie den naam gegeven van Petreisch of
Steenachtig Arabie. De ruinen van P. zijn nog tegenwoordig in wezen onder den naam Karek of lirak.
Petra Oxiana, sterkte in Sogdiana, nabij
den Oxus, werd voor onneembaar gehouden, doch
328 v. Chr. veroverd door Alexander.
Petrarca (Francesco), de grootste lierdichter
van Italie, geb. 20 Juli 1304 te Arezzo, bewoonde
meestentijds een landgoed te Vaucluse bij Avignon
in Frankrijk, werwaarts zijn vader (een warm aanbanger der Guelfen en een vriend van Dante) de
wijk had genomen, toen hij te Florence van zijn
ambt ontzet en gebannen was. Op verlangen zijns
vaders studeerde hij in de rechtsgeleerdheid to
Montpellier en to Bologne ; doch bij zijns vaders dood
1324 zeide P. vaarwel aan die studien, om zich geheel aan de letterkunde en poezie toe te wijden, en
kwam weder te Avignon woven. Daar zag hij 1327
de beroemde Laura (de Noyes), voor wie hij eene
innige liefde opvatte, die hij levenslang is blijven
voeden, ofschoon hij wist dat zijne liefde hopeloos
was. Hij stied 18 Juni 1374 te Arqua hij Padua. In
het Latijn schreef hij, behalve verscheidene werken
in proza, bet heldendicht Africa. Doch beroemder
maakten hem zijne gedichten in bet Itahaansch. In
de verzameling zijner Rime (meer dan 300-maal
gedrukt; beste editie die van Marsand, 2 din. Padua
1819) geeft hij eerst lucht aan zijne gevoelens van
liefde voor eene provencaalsche dame, genaamd
Laura (zie dat art.), terwijl ze later zijne smart nitdrukken over haar 1348 plaats gegrepen hebbend
overlijden. Die gedichten zijn overgezet in alle europeesche talen, en hebben vele commentatoren gevonden. Eene verzameling van tot destijds onbekende
gedichten van P. werd door Thomas ontdekt en in
't licht gegeven (Munchen 1859). De volledigste
editie van al de werken van P. is die in folio (Bazel
1581).
Petreisch Arabie, of Steenachtig Arabie.
Zie ARABIC.
Petrejus (M.), veldheer van consul Antonius
(63 v. Chr.), versloeg Catilina bij Pistoja, word (49
v. Chr.) in Spanje overwonnen door Cesar, nam deel
aan de veldslagen bij Pharsalus en Thapsus (48 en
en 46 v. Chr.); na laatstgenoanden slag staken
Juba en P. elkander met wederzijdsch goedvinden
dood (zegt men), om niet in handen van den overwinnaar to vallen.
—
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Petrocori6rs, lat. Petrocorii, yolk in Gallie,
eerst in Celtica, later in Aquitania 2a, tusschen de
Lemovices, de Bituriges Vivisci en de Nitiobriges;
hunne hoofdstad was Petrocorii of Vesuna (het tegenwoordige Perigueux). Het land der P. was ongeveer het tegenwoordige Perigord.
Petronella,de hei lige, eene romeinsche maagd,
die heschouwd wordt als de dochter van den apostel Petrus. Zij was bestemd om in het huwelijk te
treden met Flaccus (een Romein van aanzien); doch
orn hare kuischheid te kunnen bewaren bad zij om
den dood, en haar gebed werd verhoord; kerkelijke
gedenkdag 31 Mei.
Petronius (Titus), bijgenaamd Arbiter, latijnsch
schrijver, geboortig uit Massilia (Marseille), proconsul in Bithynie onder Claudius, stond in hooge guest
bij Nero, die hem den titel Arbiter elegantiarum
verleende (zooveel als Opperceremoniemeester);
doch verdacht van deelneming aan de samenzwering
van Piso, werd P. in hechtenis genomen, en zag zieh
genoodzaakt (anno 66) te Comm een einde aan zijn
leven te maken door zich de aderen to openers. Men
houdt P. voor den schrijver van het Satiricon, zijnde
een tafereel (proza en poezie) der zeden van Rome ;
de beste editien zijn die van Burmann (2e druk
2 dln. Leiden 1743) en van Anton (Leipzig 1781).
Petropawlowsk, 1) of Peterpaulshaven,
vesting en hoofdplaats van het russ. schiereiland
Kamtschatka, aan de Awatsja-baai ; 900 inw.; werd
15 Mei 1855 platgeschoten door de engelsch-fransche
vloot. — 2) stad in aziat. Rusland, in Siberie, 50
mijlen bezuiden Tobolsk, aan de rivier Tsjim of
Itsjim ; 4000 inw.
Petropolis, 1) lat. naam van St.-Petersburg.
— 2) stad in de brazil. pros, . Rio-de-Janeiro;
7000 inw., waarvan ruim een derde Duitschers; was
aanvankelijk eene geheel en al duitsche nederzetting ; keizerlijk paleis.
Petrowitsj, regeerend geslacht in Montenegro.
Zie NJEGOSJ.
Petrowsk, 1) sta ll in 't russ. gouvt. Saratow,
aan de Medwjeditza, 13 a 14 mijlen ten N. N. W.
van Saratow ; 9500 inw.; gesticht 1697 door Peter
den Groote. — 2) stad in 't russ. gouvt. (en 10 a
11 mijlen ten Z. Z. W. an de stad) Jaroslawl;
3000
p inw.
zawodsk, stad in 't russ. gouvt. Olonetz, aan het Onega-meer, 36 mijlen benoordoosten
St.-Petersburg ; 8000 inw.
Petrus, de apostel, eigenlijk Simon Barjonas,
d. i. zoon van Jonas (den brooder van Andreas), gehoortig uit Bethsaida, was visscher van beroep, werd
een der jongeren van Jezus, verloochende zijnen
meester bij diens gevangenneming, doch boette daarvoor reeds spoedig met een bitter berouw. Na bet
Pinksterfeest trail P. bij verschillende gelegenheden
op als woordvoerder der apostelen; in zijne leer was
hij (in tegenstelling van Paulus) de vertegenwoordiger der Joden-Christenen. Na vele reizen volbracht
to hebben, kwam hij anno 67 mar Rome, en vond
daar den dood in de vervolging van de Christenen
door Nero. Volgens de overlevering kwam P. reeds
in 't jaar 42 naar Rome, en was daar gedurende 25
jaren bisschop; op growl daarvan noemen de pausen
51

Petrus

Peyns

zich .opvolgers van P." In het N. T. zijn twee zendbrieven van P. opgenomen, van welke de eerste geschreven is te Babylon omstreeks het jaar 65 ; de
tweede is echter stellig niet van P., doch eerst in het
begin der 2e eeuw ontstaan. Ondergeschovene geschriften van P. zijn: een Evangelic, Handelingen en
een bock met Openbaringen. Door de Roomschkatholieke Kerk worden P. en Paulus, als prinsen
der apostelen, reeds sedert de 4e eeuw vereerd op
den 29 Juni (Petrus-en-Paulus-dag).
Petrus de Vineis, eigenlijk Pietro delle
Vigne, uit Capua, kanselier en wakker verdediger
van keizer Frederik II tegen de pausen Gregorius
IX en Innocentius IV ; doch, bij den keizer in verdenking gekomen, stierf P. 1249 in de gevangenis
te Pisa. Van zijne werken zijn de Epistolarum libri
VI (uitgegeven door Iselin, 2 din. Bazel 1740) eene
bron voor de geschiedenis van Frederik II.
Petrus Hispanus, paus. Zie JOHANNES XXI.
Petrus Siculus, grieksch monnik, leefde 868
eenigen tijd onder de Paulicianen te Tephrica aan
de grenzen van Arable, en schreef, na zijne terugkomst van daar, de Historia Manichworum (Gottingen 1846 ; Appendix 1849).
Petrus Venerabilis, geb. 1094 te Montboissier, Benedictijner monnik, als abt van Cluny
gest. 25 Dec. 1155, heeft vele werken nagelaten,
die hem doen kennen als een voornaam godgeleerde.
Zie PETSJ...
Petsch
Petschau, stad in den boheemschen kreis
Eger, aan den Tepel ; 2300 inw.
Petsja, turksche stad, zooveel als Ipek.
Petsjeneg, stad in europ. Rusland, 6 mijlen
beoosten Kharkow ; 7000 inw ; draagt den naam P.
omdat het bewoond is door Petsjenegen.
Petsjenegen, ook genaamd Pazinkita of Bedzjenak, een wild nomadenvolk van turkschen oorsprong ; ze noemden zich zelven Kangli of Kangar.
Uit Turkestan gekomen, drongen de P. voorwaarts
tot tusschen den Jaik en de Wolga ; en na zich daar
eenigen tijd te hebben opgehouden, trokken ze in
884 de Wolga over, en overweldigden Khazarie ;
daarop voorttrekkende westwaarts, drongen ze, van
de oevers van den Don, voort tot die van den Dnieper en den Donau (892). Hun rijk bevatte de landstreken, die thans de namen dragon van Walachije,
Moldavia, (drie vierdegedeelten van) Zevenbergen,
Bessarabia, Cherson, Jekaterinoslaw, Tauris, en (gedeeltelijk) de gouvernementen Podolia, Pultawa,
Orel, enz. Het had de navolgende grenzen : Bulgarije
en Servie ten Z., Hongarije en Polen ten W., het
groothertogdom Kiew en de russische hertogdommen ten N., de Khazaren ten O. De P. waren dikwijls in oorlog, hetzij met de Russen, hetzij met de
Hongaren, hetzij met de Grieken, vooral na den ondergang van het tweede koninkrijk Bulgarije in
1018; meer en meer door aanhoudende oorlogen
verzwakt, verdwenen de P. langzamerhand ; het taatst
vindt men gewag van lien gemaakt in 1122: ze werden toen verslagen door keizer Johannes II Cornnewts.
Petsjili, provincie van China en zeeboezem.
Zie TSJILI.
Petsjora, rivier in het noorderdeel van europ.
Rusland, ontspringt in 't gouvt. Wologda op den
Bj011bana-Joes, en outlast zich na eenen loop van
300 mijlen met verscheidene armen in de noorder
1Jszee.
Pettau, of Petau, het oude Pelovio, stad in
Stiermarken, 7 uren gaans bezuidoosten Marburg,
aan de Drau (brave); 3000 inw.; was indertijd het

hoofdkwartier der romeinsche legioenen in Pannonia, en tot het laatst der 6e eeuw zetel der bisschoppen van Pannonia. Bij P. werden de Hongaren in
1042 verslagen door Ottokar III, markgraaf van
Stiermarken.
Petten, dorp in Noord-Holland, aan de Noordzee, vierdhalf unr gaans bewesten Alkmaar; 380 inw.;
bestond reeds in de 7e eeuw, toen Willebrordus
(naar men wil) Kier eene kerk stichtte; in de lie
eeuw wordt P. herhaaldelijk vermeld. Op Allerheigendag 1470 werd P. zwaar door overstrooming
geteisterd ; maar nog erger juist eene eeuw later
(Allerh. 1570); ook in 't begin van 1575, en vreeselijk 7 Maart 1625, toen over de honderd buizen
van P. wegspoelden. In 1489 (op Kruisavond, in de
maand Mei) landde te P. eene bende zeeschuimers,
die het dorp leegplunderden. Men noemt het dikwijls Oud-Petten, om het te onderscheiden van
Nieuw-P., een gehucht in de nabijheid, 2 uren gaans
bezuidw. Schagen.
Pettingen, naam van twee dorpen in 't groothertogdom Luxemburg, nl.: 1) P., of Petingen, circa
5 uren gaans bezuidw. Luxemburg, doorsneden door
den grooten weg van Luxemburg naar Longwy, is
een fraai dorp, en ligt in bet schoone dal van den
Kor. — 2) P., of Pittingen, vierdhalf uur g. benoorden Luxemburg, aan de Alzette; 500 inw.
Petty (William), engelsch werktuigkundige,
geb. 1623, gest. 1683, werd wegens zijne verdiensten verheven tot graaf van Kildare, en werd de
starnheer der lords Shelburne en der markiezen van
Lansdown.
Peuce, groot eiland, gevormd door de twee
noordelijkste uitwateringsarmen van den Donau.
Dit eiland is een tijdlang bewoond geweest door
Bastarnen.
Peucer (Caspar), geleerde uit de 16e eeuw,
vriend en schoonzoon van Melanchthon, geb. 1525
te Bautzeri, sedert 1554 hoogleeraar der geneeskunde
te Wittenberg, stond in hooge guest bij keurvorst
August, zat vervolgens 11 jaren (1574-86) gevangen, wegens Crypto-Calvinismus, en stierf (als Marts van den prins van Zerbst) 25 Sept. 1602 te
Dessau.
Peucetia, oudtijds het middelste gedeelte van
Apulia, aan de oostkust van Neder-Italic, behoorde
(een tijdlang) gedeeltelijk aan de Salentijnen; de
voornaamste steden in P. waren Barium, Rudim,
Egnatia. De bewoners noemden zich Peuceten of
Pediculen.
Petillethai, de achtste der zonen van ObedEdom ; I Chron. 26 : 5.
Pouls (dials), d. i. Peoelstaten. Zie FELLATA
en SENEGAMBIe.
Peutinger (Conrad), geleerd oudheidkenner,
geb. 14 Oct. 1465 te Augsburg, stadsschrijver aldaar, gest. 24 Dec. 1547, heeft aan zijnen naam
eene blijvende vermaardheid verzekerd door de zoogenaamde Tabula Peutingeriana, zijnde eene landkaart, waarop de ten dienste der armeeen aangelegde wegen door het grootste gedeelte van het
Westersch-romeinsche rijk opgegeven zijn, en die
vervaardigd is naar een Itinerarium, dat reeds uit
den tijd van Theodosius den Groote dagteekent.
Nadat M. Weiser daarvan reeds in 1591 fragmenten
uitgegeven had, scheen de Kaart van P. verloren geraakt ; zij werd echter 1714 teruggevonden, en is
toen in de keizerlijke bibliotheek te Weenen gekomen. De beste editie werd bezorgd door Mannert
(12 bladen, Leipzig 1824).
Peyns, en Peynseraga. Zie PEINSERAGA.
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Peyron

Phalaris

,-eo,,
geb. 2 Oct.
-ma ital. orientalist,
Peyron (A
1ita.
1785 te Turijn, prof. der oostersche talen aldaar,
heeft zich eene europeesche vermaardheid verschaft
door zijne werken over de Coptische taal, inzonderheid Lexicon (Turijn 1835) en Spraakkunst (Turijn

Pfister (Joh. Christian von), geschiedschrijver,
geb. 11 Maart 1772 te Pleidelsheim bij Marbach,
gest. 30 Sept. 1835 als prelaat en superintendentgeneraal te Stuttgart, gaf verscheidene historische
werken in het licht, waaronder Geschichte von
Schwaben (5 dln., Heilbron en Stuttgart 1803-27)
en Geschichte der Deutschen (5 deelen Hamburg
1829-35).
Pfortzheim, Pforzheim, fabriekstad in Baden,
aan de uitwatering van Nagold en Worm in de Entz,
en aan den ingang van het Zwartewoud, 6 a 7 nren
gaans bezuidoosten Carlsruhe; 14,000 inw.; vroeger
residentie der markgraven van Baden-Durlach. Na
den voor markgraaf Georg Frederik van Baden noodlottigen slag bij Wimpfen (6 Mei 1622) werd het
leven van dien vorst gered door zijne lijfwacht, bestaande uit 400 trouwe burgers van P., die zich
zelven opotierden door den vijand zoo lang mogelijk
op te houden in eene bergengte, waar ze alle 400
den dood vonden; groothertog Leopold liet, ter nagedachtenis van die 400 edelen, in de kerk waar ze
begraven zijn een gedenkteeken oprichten. In 1692
werd de hertog van Wurtemberg nabij P. verslagen
door den franschen maarschalk de Lorges. Het is de
geboorteplaats van Reuchlin.
Phacee, kon. van Israel. Zie P ERAH.
Phaceia, kon. van Israel. Zie PERAHIA.
Zie PHE
Phaeton, d. i. de Lichtgevende, 1) bijnaam
van den Zonnegod. — 2) een paard van Eos. —
3) zoon van Helios (de Zon) en Clymene (de dochter van Jupiter). Toen Epaphus staande hield, dat P.
geen zoon van Apollo was, kwam de jonge P. tot zijnen varier, om wit diens eigen mond de waarheid te
vernemen ; en na zoodoende de gewisheid bekomen
te hebben, die hij verlangde, verzocht hij Apollo
hem eene gunst te bewijzen ter overtuiging, dat hij
werkelijk zijn zoon was. Apollo zwoer bij den Styx,
dat hij niets aan P. zou weigeren : toen verzocht P.
dat het hem vergund wierd, slechts den enkelen dag
den zonnewagen te mogen meunen ; door zijnen eed
gebonden, was Apollo verplicht dit ongetijmde verzoek toe te staan. Maar die taak ging de krachten
van den jongen P. te boven. De paarden, slecht gemend, gingen op hol, staken de oppervlakte der
aarde in brand, en deden de wateren verdroogen.
Om aan zooveel wanorde een einde te waken, sloeg
Jupiter met zijnen bliksem den jongen P. dood, en
slingerde hem in den Eridanus (Po), waar de zustars van P. (de Heliaden) zijnen dood kwamen beweenen, zoo roerend, dat de goden haar wit madelijden veranderden in populierboomen, terwijl hare
tranen veranderd warden in barnsteen. — 4) zoon
van Cephalus en Eos, door Venus geschaakt, ward
bewaarder van baren tempel op Cyprus.
Phaetusa, zuster van Lampetia. Zie HELIOS.
Phalansterianen, de aanhangers van den
franschen socialist Fourier (zie FOURIER).
Phalantus, een Lacedemonier, aanvoerder der
Partheniers (zie dat art.), ging met hen omstr. 707
v. Chr. de kolonie Tarentum stichten.
Phalanx, oudtijds een in slagorde geschaarde
legerdrom, en inzonderheid het korps der kerntroepen van bet macedonische voetvolk, vormende een
goad gesloten carve van 4 a 16 duizend man, gewapend met Lange speeren. De groote P. telde 16,364
man (1024 in ieder gelid).
Phalaris, tiran van Agrigentum, was afkomstig van het eiland Creta ; hij maakte zich van het
gezag meester omstr. 566 v. Chr., en regeerde volgens sommigen 16, volgens anderen 30 jaren. Zijne

1841).
Peyronnet (Charles Ignace, graaf), geb. 1775
te Bordeaux, ijverig aanhanger der Bourbons, was
1821-28 minister van Justitie, 1830 minister van
binnenlandsche zaken, en werd wegens het onderteekenen van de ordonnantien, die de Juli-ornwenteling uitlokten, in Dec. 1830 door het hof der
pairs veroordeeld tot levenslange gevangenis. Na zes
jaren op de vesting Ham doorgebracht te hebben,
werd hij teruggegeven aan de vrijheid, leefde sedert
dien tijd stil, en stierf 2 Jan. 1854 op zijn kasteel
Montferrand.
Peyssonnel (Charles de), geb. te Marseille
1700, gest. 1757, was fransch legatie-secretaris te
Constantinopel, nam deel aan het congres van Belgrad° (1735), bereisde Klein-Azid, en werd daarna
consul te Stnirna. Men heeft van hem o. a. Relation
de mes voyages au Levant. — P., zoon van den vorige,
geb. 1727, gest. 1790, insgelijks consul-generaal te
Smirna, heeft geschreven : Observations historiques
et geographiques sur les peuples qui ont habite les
bords du Danube et du Pont Euxin (Parijs 1764);
Traitd sur le commerce de la mer Noire (2 din. 1787).
Pezenas, bet oude Piscennw, stad in 't fransche dept. Hdrault, aan de Payne, 5 a 6 uren gaans
benoordoosten Beziers; 8000 inw.
Pfaff (Christoph Matthefis), protestantsch godgeleerde, geb. 25 Dec. 1686 te Stuttgart, 1717-56
prof. der theologie te Tubingen, vervolgens kanselier
en superintendent-generaal te Giessen, gest. aldaar
19 Nov. 1760, deed zeer veal ter vereeniging van
de Lutherschen en Gereformeerden, en is als schrijver vooral bekend door De originibus juris ecclesiastici
(4e druk, Tubingen 1759) en bet zoogenaamde
Pfaff'sche Bijhelwerk (Tub. 1729 ; 9 deelen Spiers
1767-70).
Pfaffendorf, dorp in pruis. Silezie, een half
uur gaans benoorden Liegnitz ; 300 inw.; overwinning van Frederik II op de Oostenrijkers 1760.
Pfaffenhofen, stad in Beieren, aan de Ilm,
12 uren gaans benoordw. Munchen ; gevecht tusschen de Franschen en Oostenrijkers 1745 en 1809.
Pfahlgraben. Zie DUIVELSMUUR.
Pfalz. Zie P ALTZ.
Pfalzburg, duitsche naam van Phalsbourg.
Pfeffel (Gottlieb Conrad), duitsch letterkundige en dichter, geb. 28 Juni 1736 te Colmar, sedert 1757 geheel blind, van 1773 tot 1792 directeur
der .Kriegsschule" (academisch opvoedgesticht voor
protestantsche jongelingen) te Colmar, gest. aldaar
1 Mei 1809 als president van het Evangelisch Consistorium. Hij is een der beste duitsche fabel- en
epigrammen-dichters. :Op zijne Poetische Versuchen
(10 dln. Tubingen en Stuttgart 1802-10) en
Prosaische Versuchen (10 dln. Tub. 1810-12) verscheen 1820 een Supplement met biographie, door
Rieder. Te Colmar is ter eere van P. een gedenkteeken opgericht.
Pilfer (Frans Lodewijk), zwitsersch luitenantgeneraal in dienst van Frankrijk, geb. 1716, gest.
1802, onderscheidde zich bij de belegeringen van
Meenen, Yperen, Freiburg, en in de veldslagen van
Rocoux en Laufeld. Na 60 jaren dienst volbracht te
hebben, ging hij stil !even te Lucern. Zijn invloed
op zijne landgenooten, was zoo groot, dat men hem
den bijnaam had gegeven van koning van Zwitserland.
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wreedheid maakte hem gehaat, en hij werd door
zijne onderdanen doodgesteenigd. Perillus, een bekwaam werktuigkundige, had voor P. den vermaarden koperen stier vervaardigd, waarin de ter dood
veroordeelden werden opgesloten, die men langzaam
wilde laten dOodbraden. De onder P.'s naam tot ons
gekomene 148 uitmuntende brieven, zijn waarschijnlijk het werk van een later geleefdhebbenden griekschen sophist : de beste editie is die van Van Lennep en Valckenaer (2 din. Groningen 1777); verbeterde druk van Schafer (Leipzig 1823).
Phalerus, 1 uur gaans van de zee, was de haven van Athene, eer de Piraeus dat werd, en ook nog
gelijktijdig met deze. Te P. was Demetrius van Phalerus geboren; zie DEMETRIUS.
Phalsbourg, de verfranschte naam van Pfaltz
burg, stad en vesting in het fransche dept. Meurthe,
vijfdhalf our gaans benoordoosten Sarrebourg ; 4000
inw.; geboorteplaats van maarschalk Lobau. In 1570
gesticht door keurvorst Georg Johan ; werd 1661
aan Frankrijk afgestaan ; 1679 versterkt; dikwijls
belegerd.
Phanagoria. Zie FANAGORIA.
Phanarioten. Zie FANARIOTEN.
Phantasus, de god der droomen, brooder van
Morpheus.
Phaon, minnaar van Sappho. Zie SAPPHO.
Pharae, een der steden van den Acheischen
bond.
Pharamond, een twijfelachtig personage, lang
aangemerkt als eerste der oude koningen van Frankrijk, was (zoo hij al werkelijk bestaan heeft) niets
anders dan een opperhoofd of aanvoerder (dux)
der Franken. Men noemt hem zoon van Marcornir ;
omstreeks 419 rnoet hij den Rijn overgetrokken,
tot Tongeren of Trier voorwaarts gerukt, en to
Frankenberg begraven zijn. Clodion, zegt men, was
zijn zoon, en volgde hem op in 428 of 430.
Pharao, de gemeenschappelijke benaming der
oude koningen van Egypte voor Psammenitus. De
Bijbel maakt gewag van tien verschillende Pharaonen (zoo o. a. P.-Hophra, Jerern. 44: 30 ; P.-Necho,
II Kon. 23 : 29-35 en Jerem. 40 : 2; zie NEcuAo);
de meest bekende zip: 1) die Jozef met gunsten
overlaadde, nadat deze zijnen droom uitgelegd had;
— 2) die de Israelieten begon te vervolgen, en bevel
gaf, dat alle jonggeborenen van het mannelijk geslack ter dood gebracht rnoesten warden ; door
zijne dochter werd Mozes gored ; men houdt dezen
P. voor identiek met Amenophis Ill. — 3) die door
Mozes werd opgevorderd, om de Israelieten uit Egypte
te laten vertrekken ; op zijne weigerachtigheid volgden de tien plagen, waarmede Egypte bezocht werd;
eindelijk gaf hij zijne toesternming; doch nauwlijks
waren de Israelieten vertrokken, of hij zond bun
eene armee achterna, oni hen in de slavernij terug
to brengen : zijne gansche armee werd echter verzwolgen door de Roode Zee. Deze P. was de vader
van Sesostris.
Pharasii (bet land der). Zie ADEL (koning).
Pharasmanes, naarn van zeven koningen
van 1berie, die tusschen de le en 6e eeuw na Chr.
geregeerd hebben. De eenige, die afzonderlijke melding verdient, is P. I, die regeerde van 35 tot 54.
Hij werd de bondgenoot der Romeinen, beoorloogde
den parthischen toning Artabanus III, en vervolgens Mithridates, zijnen brooder, toning van Annenie. Hij liet dat rijk veroveren door zijnen zoon, den
vermaarden Rhadamistus, gentaal van Zenobia ; (loch
later Bet hij lien vorst vermoorden, omdat hij hem
verdacht van verraad.

Pharshandata
Pharos, zoon van Juda en Thamar. Zie P EREZ.
Phariseen, lat. Phariscei, d. i. Uitgezochten,
uitverkorenen, de laden eener joodsche secte, die zich
strong aan de letter der Mozaische wet hield en aan
doze nog stronger uitlegging gaf op grond van mondelinge overleveringen ; de P. hielden vast aan de
onsterfelijkheid der ziel en aan eene vergelding na
den dood, zoodat ze ook lijnrecht tegenover de Sadduceen stonden. De P. stonden to Jeruzalem in hoog
aanzien ; doch er waren onder hen zeer vele schijnheiligen, terwijl het hun ook niet ontbrak aan eene
groote mate van geestelijken hoogmoed, zoodat Jezus zich dan ook menigmaal krachtig tegen de P.
uitlaat. Hun ontstaan dagteekent van omstr. 180
jaren v. Chr.; als stichter van hunne secte noemt
men Hillel.
Pharmastha. Zie P ARMASTHA.
Pharnabazus, een naam, die zeer dikwijls
voorkomt in het oude rijk der Perzen. Een P., satraap van Phrygie, deed den Peloponneezischen oorlog ontbranden, hield lang de zijde van Sparta, Iced
de nederlaag in de veldslagen van Abydos en Cyzicurn (411 en 410 v. Chr.) tegen Alcibiades, koos
vervolgens de zijde van Athene (407), werd aangetast door Dercyllidas, door Agesilas, en behaalde,
gezamenlijk met Conon, de overwinning bij Cnidus
op de spartaansche vloot (394 v. Chr.).
Pharnabazus, stichter van de eerste dynastic
der koningen van lberie, bevrijdde zijn land van de
overheersching der Perzen, gaf het eene nieuwe
staatsregeling, deelde het in 8 provincien in, stichtte
steden en sterkten, en stierf anno 225 v. Chr., na
25 ,jaren geregeerd to hebben.
Pharnaces I, koning van Pontus (184-157
v. Chr.), zoon van Mithridates V en grootvader van
Mithridates (VII) den Groote. Deze P. voerde oorlog
tegen Eurnenes, koning van Pergamum. — P. II,
toning van den Cimmerischen Bosporus, zoon van
Mithridates den Groote, werd een verrader van zijnen vader ten voordeele van de Romeinen, en beklom
den troon van den Bosporus arm() 64 v. Chr. Hij
trachtte de butler' zijns vaders te heroveren, en
haalde zich daardoor eenen noodlottigen oorlog op
den hats. Aangetast door Cesar (anno 47) verloor
hij den slag van Zela, en werd in drie dagen tijds
geheel en al overwonnen. Bij gelegenheid van deze
gemakkelijke overwinning schreef Cesar aan den
Senaat zijit vermaarde veni, vidi, vici (d. i. ik kwarn,
it zag, it overwon). In Sinope capituleerde P., en
zag zich genoodzaakt naar den Bosporus terug te
keeren. Reeds kort daarna stierf hij.
Pharos, eilandje in de nahijheid der haven
van Alexandria, werd in 285 v. Chr. door middel
van een havendam van 7 stadien aan bet vasteland
getrokken; vervolgens werd daarop een hooge toren
gebouwd, in welts top des nachts vuren gebrand
werden orn de in zee zijude sehepen tot seirdieht of
Bids to strekken. — P., eilandje in de Adriatisehe
Zee, heette eigenlijk Paros; de tegenwoordige naam
is Lesina. -- P. van Messina, de zeeengte tusschen
Sicilie en Italie; zie MESSiNA.
Pharpar, en Abana, de rivieren van Damascus; II hon. 5: 12.
Pharsalus, of Pharsalia, titans Farsa of Fersala, stad iri Thessalia, beoosten den Epidanus en
in de nabijheid van den Enipeus, is vermaard door
de beslissende overwinning, die Cesar hies op Pornpejns behaalde anno 48 v. Chr., en waarop reeds
tort daarna volgde, dat Pompejus in Eg y pt e vet.moord word.
Pharshandata. Zie _PARSIIANDATA.

Phenicii

Phaselis
PhaseHs, stad in Klein-Azie, in Lycie, gesticht door Doriers, was beroemd door scheepvaart
en handel, en werd 76 v. Chr. door de Romeinen
verwoest, in hunnen oorlog tegen zeeroovers.
Phasis, rivier in Colchis, ontsprong in Armenia, liep van het 0. naar het W., en ontlastte zich
in den Pontus Euxinus. Aan den mond der rivier
P. lag de stad !Ea, het doel van den tocht der Argonauten. Sommigen willen in de P. een der vier
rivieren van het Paradijs (nl. den Pison) herkennen.
Phatmetische (of Phatnitische) arm en mond
van den NijI, is niets anders dan eene verlenging
van den Athribitischen Nijl-arrn.
Phayllus, phoceisch veldheer, broeder van
Onomarchus, volgde dozen op in het bevelhebberschap over de Phoceen in den Heiligen oorlog, overwon de Beotiers 352 v. Chr., en plunderde den
tempel van Delphi: aan deze heiligschennis werd
zijn dood toegeschreven, toen hij reeds kort daarna
onder de schrikkelijkste smarten stierf.
Phazania, titans Fezzan, landschap in het
binnenland van Libya, nabij de Kleine Syrte.
Pheaken, volgens Homerus een yolk, woonachtig op het eiland Scheria of Corcyra, het tegenwoordige Corfu. De P. waren goede zeelieden, mar
minnaars van weelde, overdaad, tafelvreugd en zingenot, en daarbij ongeloovig en spotzuchtig. Door
hunnen koning Alcinous, zoon van Pheax, werd Ulysses gastvrij ontvangen, en door P. werd hij vervolgens naar Ithaca teruggebracht.
Phebe, of Phoebe. Zie DIANA.
Phebe, een der eerste Christinnen; Rom.16: I.
Ph.ebus, of Phcebus. Zie APOLLO.
Phebus (Gaston). Zie Fox (Gaston Ill graaf
van).
Phedon, Phwdon, uit Elis, leerling en vriend
van Socrates, was in zijne jeugd door zeeroovers gevangen genomen, en door Socrates vrijgekocht. Na
den dood van zijnen meester, keerde P. naar zijn geboortegrond terug, en stichtte daar de school, genaamd van Elis, die zich onderscheidde door trouwe
vasthouding aan de leerstellingen van Socrates. —
Plato gaf den naam P. aan zijne beroemde verhandeling over de onsterfelijkheid der ziel, en Mendelssohn heeft onder denzelfdeu titel een bock over
hetzelfde onderwerp geschreven.
Phedra, Phcedra, dochter van Minos (koning
van Creta) en van Pasiphae, was de zuster van Ariadne, en werd de vrouw van Theseus, koning van
Athene. Zij werd beheerd door eene misdadige
liefde voor haren stiefzoon Hippolytus; en toen het
haar niet gelukte, den jongen prins aan hare wuipsche begeerten bevrediging te zien verschaffen, besloot zij zich op hem te wreken: zij beschuldigde
hem bij zijnen vader, dat hij haar had zoeken te verleiden, welke beschuldiging den dood van Hippolytus ten gevolge had. Van dat oogenblik of door ge•etenswroegingen gekweld, maakte P. door ophanging een einde aan haar leven. Door Euripides,
Seneca en Racine is P. tot hoofdpersoon van een
treurspel gekozen.
Phedrus, Phcedrus, zoon van Pythocles, leerling van Socrates, en lieveling van Plato, die een
zijner Samenspraken met P.'s naam heeft getiteld.
P., epicurisch philosoof te Athene, was bevriend met Atticus en Cicero, en schreef o. a. een
bock over de goden, waarvan Cicero veel gebruik
heeft gemaakt in zijn De natura deorum. Een fragment van P.'s bock is te Herculanum gevonden, en
door Christian Petersen met lat. vertaling in 't licht
gegeven (Hamburg 1833).
—
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Phedrus, Phwdrus, rom. fabeldichter, vrijgelatene van Augustus, was geb. omstr. 30 jaren v.
Chr., en stierf onder de regeering van Claudius. Men
heeft van hem Fabtelw iEsopice libri V, waarvan ontelbare edifier' in bet licht zijn verschenen, o. a.
die van Siebelis (2e druk Leipzig 1860) en die van
Haschig (Leipzig 1853).
Phegeils, koning van Arcadie, ontving Ale!peon aan zijn hof, nadat deze zijne moeder vermoord had, stelde hem in staat boete te doen, en
gaf hem toen zijne dochter Alphesibea tot vrouw.
Phelippeaux (A. le Picard de), artillerieoflicier, geb. 1768, was to Brienne de kanieraad geweest van Bonaparte. In 1791 emigreerdeP.,maakte
den veldtocht van 1792 mede, organiseerde een
royalistischen opstand in de middelste departementen
van Frankiijk (1795), maakte zich meester van
Sancerre, werd gevangen genomen en opgesloten te
Bourges, vond middel om te ontsnappen, had de
vermetelheid om naar Parijs te komen, liet sir Sydney Smith ontsnappen, diende vervolgens onder
dezen admiraal, wend door hem belast met den aanleg van de werken ter verdediging van St.-Jeand'Acre tegen de Franschen (1799), en stierf kort
daarna aan de pest.
Phemannen, of Famannen, ook wel Pemannen, een der volkeren, die oudtijds in 't voormalige
hertogdom Luxemburg woonden, in de nabijheid
van de Ourthe. Hun naam is bewaard gebleven in
lien van bet landschap Famette ; zie het artikel
MARCHE-EN-FAMENE.

Phemius, ionisch dichter, trouwde met Critheis, then zij zwanger was van Homerus, en strekte
bet kind tot leermeester.
Pherticie, Phamicia, klein landschap in Syria,
besloten tusschen den Auti-Libanon en de Zee,
strekt zich uit van den mond van den Eleutherus
ten N. tot aan lien van den Betas ten Z. Dit landschap P. vormde geenszins 66n enkel rijk het bevatte verscheidene steden, die Of vrij waren of een
monarchalen regeeringsvorm hadden. De voornaamste Bier steden waren : Tyrus,Sidon,Berytus,Byblos,
Tripolis, Aco of Ptolemais (Acre). Somtijds, doch
ten onrechte, wordt ook tot P. gerekend het oeverland der Philistijnen en dat der Joden, vvaarin de
steden Jamnia, Joppe, enz. Eerst werd P. begrepen
in bet Medo-perzische rijk ; daarna behoorde het
achtereenvolgend aan Alexander, de Seleucieden,
Rome, enz. De Pheniciers zijn de vermaardste zeevaarders der hooge oudheid ; de Anti-Libanon verschafte hun uitmuntend timmerhout ; aan hen had
men verscheidene uitvindingen te danken betreffende de samenstelling en de uitrusting van schepen;
op zee richtten zij hunnen koers naar het sterrenbeeld van den Kleinen Beer. Van de 19e tot de 13e
eeuw v. Chr. bedekten zij de kusten en de eilanden
der Middellandsche Zee met hunne kolonien en koloniale nederzettingspunten, zoo ook stichtten zij
Carthago, Hippone, Utica, Gades (Cadix), Panormus,
Lilybea. Zij bevoeren zelfs den Atlantischen Oceaan,
en men heeft willen bevoeren (dock dit is waarschijnlijk onjuist), dat ze geheel Afrika omgezeild waren.
Het gewicht der phenicische zeemacht verminderde,
naarmate de belangrijkheid toenam van die der
Grieken, der Carthagers, der Tyrrheniers, der Massilianen, enz., en verdween geheel en at kort na
Alexander. — De taal der Pheniciers behoorde tot
den semitischen stam. Hunne eeredienst, veel overeenkomst hebbende met die der Egyptenaren, verschilde naar de verschillende steden. Melkart (zooveel als Hercules) was de god van Tyrus ; Tham-
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moez (zooveel als Adonis) werd aangebehn te Byblos; enz. Hunne kunstvlijt was vermaard, vooral
de purper-ververij. Eindelijk noemt men hen als
uitvinders van het letterschrift, waarvan ten minste
zooveel zeker is, dat zij het over het geheele Westen verbreid hebben. In het N. T. is P. vermeld in
de hoofdstukken 23, 24 en 25 der Handelingen.
Phenix, een wondervogel, die vermaard is in
de fabelachtige overleveringen der Egyptenaren. Zij
stelden hem voor ter grootte van eenen adelaar, met
eenen fraaien kuif op den kop, vergulde nekvederen,
een met roode vederen doorloopen witten staart, en
vonkelende oogen. Als de P. zijn einde ziet naderen,
maakt hij een nest van geurige planten, dat hij aan
de brandende zonnestralen blootstelt, terwiji hij op
dat nest tot asch verteer4 wordt. Uit het merg zijner beenderen ontstaat een worm, uit welken een
nieuwe P. geboren wordt. De eerste zorg van den
zoon bestaat hierin, dat hij aan zijnen vader eene
fatsoenlijke begrafenis geeft: van myrrhe vervaardigt hij een grooten ovalen bal, holt dien uit, legt
daarin het met myrrhe bestreken tot pulver vergane
lijk, en brengt dat over naar den zonnetempel te
Heliopolis. Men laat den P. geboren worden in de
woestijnen van Arabic, en laat hem tot vijf- a zeshonderd jaren leven. Men beschouwt den P. als een
zinnebeeld van de onsterfelijkheid der ziel.
Phenix, eene stad ; Hand. 27 : 12.
Phenix, zoon van Amyntor, koning der Dolopen, werd op bevel zijns vaders van het gezicht beroofd, naar aanleiding van eene valsche beschuldiging. Door de bekwaamheid van Chiron bekwam P.
het gezicht terug, werd toen leermeester van Achilles, en vergezelde dien naar Troje.
Pherw, lat. Velestina, overoude stad in Thesnabij den Pelion, eenige mijlen van de kust,
bad Pagasm tot haven. Volgens de fabelachtige overlevering was het reeds de residentie van koning
Admetus. In den historischen tijd regeerden te P.
Jason, Polydorus en de door zijne ongehoorde gruweldaden beruchte Alexander, die 357 v. Chr. vermoord werd. Philippus veroverde P. 352 v. Chr.
Pherecrates, komiek dichter te Athene,
omstr. 420 v. Chr., schreef 17 (of 23) blijspelen,
waarvan slechts eenige fragmenten tot ons gekomen
zijn, in 't licht gegeven door Runkel (GriekschLatijn, Leipzig 1829) en door Meinecke in dl. 1 en
2 der .Fragmenta comicorum Grz.ccorum" (Berlijn
1839).
Pherecydes, 1) grieksch philosoof, geb.
omstr. 600 v. Chr. op bet eiland Syros (een der
Cycladen), opende eene school te Samos, en had
o. a. Pythagoras onder zijne leerlingen. Hij stierf in
zeer hoogen ouderdom. Onder den raadselachtigen
titel Heptamychos schreef hij de eerste Cosmogonie
en Theogonie in proza; de fragmenten daarvan zijn
verzameld door Sturtz (2e druk, Leipzig 1824).—
2) geschiedschrijver, geb. op bet eiland Leros (een
der Sporaden), bloeide omstr. 480 v. Chr., hij
was een tijdgenoot van Herodotus ; in den trant
der logografen schreef hij een mythisch-historisch
werk over de oude geschiedenis van Athene en andere steden en staten ; fragmenten daarvan zijn verzameld in dl. 1 van Muller's .Historicorum Gra,,corum fragmenta" (Parijs 1840).
Phereseers, of Pheresieten, een der volkeren
die het land Canaan bewoonden voor de overweldiging door de Israelieten, door wie ze geheel en al
uitgeroeid werden; ze nomadiseerden langs de beide
oevers van den Jordaan en benoorden Sichem. Ze
worden vermeld Gen. 13: 7; 15: 20; 34: 30;

Exod. 3: 8, 17; 23: 23; 33 : 2; 34: 11 ; Deut. 7:
1; 20: 17; Jozna 3: 10; 9: 1; 11:3; 12: 8; 17:
15; 24: 11 ; Richt. 1: 4, 5 ; 3: 5; I Kon. 9: 20:
II Chron. 8: 7; Ezra 9: 1; Neh. 9: 8.
Pheresieten. Zie P_ HERESEdlIS.
Pheron, koning van Egypte, zoon van Sesostris, volgde zijnen vader op omstr. 1600 v. Chr., en
deed niets meldenswaardigs; op het laatst van zijne
regeering werd hij blind.
Phidias, de grootste beeldhouwer der oudheid, geb. in Attica omstr. 498 v. Chr., gest. omstr.
430. bereikte het toppunt van zijnen roem ten tijde
van Pericles, en verrijkte Athene met verscheidene
kostbare kunstgewrochten. Op het schild van Minerva zich zelven afgebeeld hebbende, werd hij van
godsterging beschuldigd, en vluchtte naar Elis.
Phigalia, stad in het zuiden van Arcadie,
tusschen de rivieren Neda en Lymax, aan de grenzen van Messenie, werd omstr. 660 v. Chr. door de
Spartanen veroverd en verwoest ; in de oorlogen
sedert Epaminondas worth bet echter weder herhaalde malen genoemd. In de nabijheid de ruinen
van den beroemden Apollo-tempel te Basses.
Philadelfen, de leden van een geheimen
bond in de fransche armee van Napoleon I; ze beoogden de omverwerping van het keizerrijk en het
berstel van de republiek.
Philadelphia, 1) thans Alasjeer, stad in
Lydie, aan den voet van het Tmolus-gebergte, was
gesticht 154 v. Chr. door Attalus Philadeiphus,
koning van Pergamum. Het is in het N. T. vermeld
Openb. 1: 11; 3: 7. Reeds zeer vroeg werd te P.
eene christen-gemeente gesticht ; vervolgens tot
bisdom verheven, in de 13e eeuw tot zetel van
eenen metropoliet, werd P. in 1392 ingenomen door
Bajazet I. — 2) stad in Palestina, in Batanea, beet
thans Amman ; de oorspronkelijke naam was Rabbath-Ammon (zie RABBATli).
Philadelphia, voornaamste stad in den
noord-amerik. staat Pennsylvanie, en op den na de
grootste stad der gansche Unie, ligt op eene landtong tusschen de rivieren Delaware en Schuylkill,
werd 1682 a door William Penn, beeft 350
kerken of bedehuizen, de 1755 gestichte Pennsylvania-universiteit, en eene sterk toenemende bevolking, waaronder zecr vele Duitschers (het zielental, dat 42,500 bedroeg in 1790, was in 1860, dus
zeventig jaren later, reeds geklommen tot 568,000,
dus meer dan verdertiendubbeld). In 1749 werd te
P. een vermaard tract3at gesloten met de Indianen
der Zes-Natien. In den onafhankelijkheids-oorlog
was P. de zetel van het eerste congres, dat door de
afgevaardigden der Unie gehouden werd (1776).
De Engelschen bemachtigden P. in 1777; het werd
door de gele koorts geteisterd 1793 en 1797.
Philadelphus.Zle P TOLEMEUS II en ATTALUS II.
het Tasjompso der oude Egyptenaren,
het Dzjeziret-el-Heif of el-Birbe der Arabieren,
eilandje in den Nijl, eene halve mijl bezuiden Syene
(Asswan); heeft slechts een half our gaans omtrek.
Men vindt er nog vele oude monumenten en ruinen,
o. a. twee prachtige tempels (de beroemde Isistempel werd eerst door Ptolemeiis Philadelphus
begonnen). Nabij P. een der watervallen van den
Zie ii0S,ETTE.
Nijl.
Phikaili. Zie PHILENEN.
Philaretes, armen. Filard, armenisch veldheer, vergezelde den grieksch-romeinschen keizer
Diogenes op zijnen krijgstocht tegen de SeldzjoekTurken, bij welke gelegenheid P. zich zeer onderscheidde ; hij bleef dien keizer getrouw tijdens den
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opstand van Michael Parapinatius, en nam eerst,
nadat deze laatste gezegevierd had, den titel van
keizer aan. Hij maakte vrede met Nicephorus Botoniates, en werd tot hertog van Antiochie benoemd ;
doch later omhelsde hij het Islamismus, en onderwierp zich aan sultan Melik-schach. Hij stierf 1086.
Philargus. Zie ALEXANDER V (pans).
Phile (Manuel), grieksch dichter uit de middeleeuwen, geb. omstr. 1275 te Ephesus, gest.
omstr. 1340. Zijne verzen gaf Wansdorf in 't licht
(Leipzig 1768, met lat. vertaling). Eene ,Natuurlijke Historie" van P. werd overgedrukt door de
Pauw (Utrecht 1730).
Philemon, echtgenoot van Baucis. Zie BAUCIS.
Philemon, grieksch dichter uit Soli in CiliCie, geb. omstr. 320 v. Chr., was met Menander de
schepper van het nieuwe attische blijspel, en stierf
op 97-j. leeftijd, terwijl hij swakelijk zat te lachen.
De fragmenten van P.'s werken verzamelde Meineke
in dl. 1 en 2 der ,Fragmenta comicorum Grwcorum" (Berlijn 1839).
Philemon, een der eerste verbreiders van het
Christendom. Paulus schreef hem een zendbrief, die
in het N. T. opgenomen is.
Philemon, grieksch taalgeleerde uit de 5e
eeuw na Chr., schreef een Lexicon technologicum,
in 't licht gegeven door Friedr. Osann (Berlijn 1821).
Philenen (de altaren der), lat. Philcenorum arse,
stad en haven in Afrika, op de grensscheiding tusschen Carthago en Cyrene, ontleende haren naam
aan de Philmni, twee carthaagsche broeders. In
eenen twist over de grenzen der beide rijken werden die twee broeders, als ijveraars om Carthago's
grenzen uit te breiden, door die van Cyrene levend
begraven. Carthago richtte twee altaren op hun graf
op; volgens Plinius waren die altaren niets anders
dan twee duinbergen.
Philetas, grieksch dichter, uit Cos, sedert
306 v. Chr. leermeester van Ptolerneiis Philadelphus.
De fragmenten van P.'s heldendichten zijn verzameld door Schneidewin in ,Delectus poeseos elegiacm Grwcm" (Gottingen 1838).
Phileterus, Phiketerus, stichter van het koninkrijk Pergamum, was een gesnedene uit Paphlagonie. Door LysimachuS benoemd tot stadhouder
van Pergamum, maakte hij zich van het gezag in die
stad meester 283 v. Chr. Hij regeerde 20 jaren,
doch zonder den titel van koning aan te nemen, en
liet zijn rijk na aan zijnen neef Eumenes.
Philetus, een der eerste Christenen, die zich
niet best gedroegen ; II Tim. 2: 17.
Philia, godin der vriendschap bij de oude Grieken ; identiek met de Amicitia der Romeinen.
Philibert, naam van verscheidene savooische
vorsten. Zie SAVOJE en EMMANUEL-PHILIBERT.
Philidor (Francois Andre Danican, genaamd),
geb. 7 Sept. 1727, gest. 30 Aug. 1795 te Louden
als zeer geacht opera-componist, heeft echter wereldvermaardheid aan zijn naam gegeven als schaakspeler. Hij schreef L'analyse du jeu des dchecs (Londen 1777; dikwijls herdrukt).
Philipon de la Madeleine (Louis), geb.
1734 te Lyon, gest. 1818 te Parijs als bibliothecaris
van het ministerie van binnenl. zaken, heeft verscheidene nuttige boeken geschreven, o. a.: Dictionnoire portatif des rimes (1806); Grammaire des
Bens du monde (2e druk 1807); Homonymes francais
(3e druk 1817); Manuel dpistolaire (7e druk 1820).
Philippenzen, de bewoners van Philippi;
ook de Christenen aldaar, aan wie Paulus een zendbrief heeft geschreven, die opgenomen is in 't N. T.
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Philippeville, 1) versterkte stad in Belgie,
prov. (en 11 a 12 uren gaans bezuidw. de stad)
Namen ; 1300 inn.; heette oudtijds Corbigny, en
was onder dien naam zeer onbeduidend tot 1555,
toen het vergroot werd door Karel V, die het P.
noemde ter ,eere van zijnen zoon (Filips II). In
1578 werd P. aan de Hollanders ontweldigd door
don Juan van Oostenrijk. Bij den vrede der Pyrenean (1659) werd P. aan Frankrijk afgestaan, dat
in het bezit van P. bleef tot 1815 ; toen kwam P.
aan het koninkrijk der Nederlanden, waarvan het
door den Belgischen opstand (1830) gescheiden
werd. — 2) stad en haven in Algerie, prov. Constantine, aan de reede van Stora, nabij de uitwatering
van den Wed-el-Kebir, is in 1839 door de Franschen gesticht ter plaatse, waar oudtijds Rusicada
lag; heeft thans 8000 inw.
Philippi, aanvankelijk Datos, stad in Macedonia (vroeger Thracie), bij de Edonen, werd veroverd door Philippus II van Macedonia, die het versterkte, er een bolwerk zijns rijks van maakte, en
het zijnen naam gal. In de vlakte nabij P. verloren
Brutus en Cassius den beslissenden veldslag tegen
Octavius, waardoor de republikeinsche partij hoofdeloos stond (42 v. Chr.). Te P. sticbtte Paulus
reeds in 't jaar 53 eene christen-gemeente; zie het
art. PHILIPPENZEN.
Philippicus, aanvankelijk Bardanes geheeten, grieksch keizer, geboortig uit Armenia, was in
byzantijnsche dienst getreden. Door een sterrenwichelaar werd hem voorspeld, dat hij keizer zou
worden ; doch toen hij dit in het openbaar durfde
zeggen, werd hij door Tiberius III naar Cephalonia
gebannen (701), vervolgens door Justinianus II
naar Cherson (710). Door de bevolking van Cherson werd hij werkelijk als keizer uitgeroepen, en
deed als zoodanig zonder slag of stoot zijnen intocht in Constantinopel (711). Hij maakte zich
spoedig gehaardoor zijnen ijver voor het monothelismus, en veracht om zijne ondeugden. Hij werd
van den troon gestooten en van het gezicht beroofd 713, en stierf in ballingschap.
Philippine, dorp met circa 300 inw. in Zeeland, 7 uren gaans bezuiden Goes, en anderhalf uur
g. benoordoosten Sas-van-Gent ; was eertijds eene
sterke vesting, die 21 Juni 1600 (destijds nog maar
eene schans zijnde) bemachtigd werd door prins
Maurits, terwijl hij naar Nieuwpoort in WestVlaanderen ging. Kort daarna weder in handen der
Spanjaarden, werd P. door den schoonzoon van prins
Frederik Hendrik veroveril, na vier dagen kloeken
weerstand geboden te hebben (7-11 Sept. 1633).
Daarop 29 Sept. 1633 door eene talrijke spaansche
krijgsmacht aangetast, werd P. echter door de nederlandsche troepen dapper verdedigd, zoodat die
poging mislukte. In den nacht van 8 op 9 Mei 1635
beproefden zij andermaal zich bij overrompeling
van P. meester te maken, doch ook ditmaal tevergeefs. In 1747 (5 Mei) werd P., na zich twee dagen
kloek verdedigd te hebben, ingenomen door de
Franschen, die het eerst na den vrede van Aken
(1748) ontruimden, waarop het 28 Jan. 1749 weer
door nederl. troepen bezet werd.
Philippine van Henegouwen. Zie EDUARD III
(koning van Engeland).
Philippopoli, Philippopolis, stad in europ.
Turkije (in Roemelie), aan de Maritza, 17 mijlen
benoordw. Adrianopel ; 32,000 inw.; gesticht door
Philippus II, den vader van Alexander; verwoest
door de Gothen in 250 ; vormde onder de latijnsche
keizers van Constantinopel een hertogdom, dat door
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de schrijvers van dien tijd bij verbasteriiitgenoemd
is hertogdom Finepoplus. In 1818 werd P. nagenoeg
geheel in puinhoopen herschapen door eene aardbeving.
Philippus. Zie Fii,rPs.
Philippus, 1) een der apostelen; Matth. 10 :
3; Marc. 3: 18; Luc. 6: 14; Joh. 1 44--49; 6:
5, 7; 12: 21, 22; 14: 8,9 ; Hand. 1: 13. — 2) een
diaken ; Hand. 6: 5 ; 8 : 5-40 ; 21 : 8.
Philippus, naam van vijf koningen van Macedonia, nl.: P. I, 609-576 v. Chr. — P. II, de
vermaardste van alien, derde zoon van Arnyntas IV,
geb. 383 v. Chr., werd als gijzelaar naar Thebe gezonden door Pelopidas, die naar Macedonia was geroepen om een einde te maken aan de onlusten,
waardoor dat land beroerd werd. Hij hield zijn verblijf ten huize van Epaminondas, die hem tevens les
gaf. Bij den dood van zijnen broeder Perdiccas (360)
ontsnapte P. nit Thebe, maakte zich meester van
het bewind als voogd van zijnen neef (welken titel
hij spoedig verwisselde tegen dien van koning), en
bracht een leger op de been, dat zijne grootste kracht
ontleende aan verbeteringen, door P. aangebracht
in den phalanx. De rust binnenslands herstelde P.,
doordien hij zijne mededingers Argefis en Pausanias
versloeg ; de gerustheid tegenover het buitenland
deed hij wederkeereri, door te onderhandelen met
Athene ; hij vergrootte zijn rijk door de bemachtiging van Amphipolis, Pydna, Methone, en door belangrijke veroveringen in Illyrie, Peonie en Thracie.
Daarna sloeg hij de oogen op Griekenland, en richtte
zijne sluwe en trouwelooze staatkunde voornamelijk
tegen Athene, waar hij een duchtigen tegenstander
vond in den redenaar Demosthenes. Partij trekkende
van de onlusten, die veroorzaakt werden door den
Heiligen Oorlog, maakte hij zich meester van Methone (waar hij een oog verloor), van Imbros en
van Lemnos, liet zich uitroepen als . protector der
Thessaliers, en trachtte ((loch tcvergeefs) de Thermopylen te overschrijden. fib beschermde vervolgens Megalopolis tegen Sparta, ondernam eenen
aanslag op Eubea, die echter verijdeld werd door
bet talent van Phocion, bernachtigde Olynth us (348),
beeindigde den Heiligen Oorlog (346), en deed zich
erkennen als lid van den Amphictyonischen Raad ;
daarna keerde hij zijne wapenen opnieuw tegen
Epirus en Thracie, zich gereed inakende om geheel
Griekenland onder zijne heerschappij to brengen.
Demosthenes doorzag zijne oogmerken, en deed den
oorlog opnieuw ontbranden: aanvankelijk ondervond P. eenige tegenheden, en werd door Phocion
genoodzaakt het beleg van Byzantium op te broken;
(loch in Griekenland doorgedrongen zijnde, onder
voorwendsel eenen nieuwen heiligen oorlog to willen onderdrukken (338), bevocht P. in datzelfde
jaar op de Atheners en Thebanen de vertnaarde
overwinning bij Cheronea. Hij maakte geen misbruik van zijne overmacht op zijne zwakke vijanden, en keerde naar Macedonia tang, ow zich toe
te rusten tot eenen grooten veldtocht tegen de Perzen ; doch eer dat plan tot uitvoering kwam, werd
P. vermoord (336 v. Chr.) door Pausanias, een Inacedonisch edelman, die zich wegens persooulijke
verongelijking aldus wraak verschafte. De regeering
van P. had 24 jaren geduurd; hij werd opgevolgd
door zijnen zoon Alexander den Groote. Even sluw
als onverschrokken, was P. ontegenzeggelijk de geslepenste staatsman van zijne eeuw. Aangaande het
verlies van zijn rechteroog, zie ASTER. - P. III,
bijgenaamd Arrhideus, natuurlijke zoon van Philippus en broeder van Alexander den Groote, iced aan
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eene soort van onnoozelheid of wezenloosheid, naar
men wil het gevolg van vergif, hem toegediend door
koningin Olympias, die zoodoende had willen zorgen, dat P. niet tot troonopvolger wierd gekozen ten
nadeele van Alexander. Desniettemin werd P. bij
Alexander's dood tot koning verheven, gezamenlijk
met eenen zoon van den grooten veroveraar (323 v.
Chr.); doch P. bezat slechts eene schaduw van gezag: al de macht was in handen van Perdiccas.
Zeven jaren later (317 v. Chr.) werd P. ter dood
gebracht door Olympias. — P. IV, zoon van Cassander, werd 298 v. Chr. koning. — P. V (of III,
indien men de twee vorigen niet medetelt), zoon
van Demetrius, was 16 jaren oud, toen hij 221 v.
Chr. zijnen Qom Antigonus Doson opvolgde. Hij
wikkelde zich bijna dadelijk in den oorlog der
Twee Bonden, koos de partij der Acheers, behaalde
op de Etoliers groote voordeelen, deed 217 den
vrede sluiten, en trok partij van zijne macht, om
bijna geheel Griekenland te onderwerpen. Aratus,
die voogd over P. geweest was, wilde den invloed,
dien hij op hem dacht te hebben, aanwenden in het
belang zijner landgenooten ; doch P. luisterde niet
naar hem, en liet hem ombrengen door middel van
vergif (213). Hij had zich reeds onvoorzichtiglijk
de vijandschap van Rome op den pals gehaald, door
een tractaat te sluiten met Hannibal, hetgeen Aratus hem ten sterkste afgeraden had. De vloot van
P. werd vernield 214 v. Chr.; hij ondervond sedert
filets dan tegenheden, en de vrede word gesloten
205. Die vrede werd verbroken in '200 v. Chr., toen
P. van den rom. senaat het bevel ontving, zijne vijandelijkheden tegen Athene, Rhodus en Pergamum
(Rome's bondgenooten) te staken. Hij werd door
Flamininus verslagen bij Cynoscephalm (197 v. Chr.)
en genoodtaakt tot een vernederend verdrag, waarbij
hij afstand deed van al zijne aanspraken op Griekenland. Van dat tijdstip af, beducht voor Rome's macht,
woes hij al de aanzoeken van de hand, die Hannibal en Syria's koning Antiochus bij hem deden, orn
hem tot eene hervatting van den oorlog te bewegen,
en hij toonde zich de gedweeheid zelve voor de
kleinste wenken van den rom. senaat, dien hij overigens verfoeide met hart en ziel. Ten laatste echter
werd hem de druk, dien Rome op hem uitoefende,
zoo ondragelijk, dat hij tot eenen nieuwen worstelstrijd meende over te gaan, die echter verhinderd
werd door zijnen dood (178 v. Chr.). Op valsche
aantijgingen had hij zijnen zoon Demetrius ter dood
later brengen ; hij werd opgevolgd door zijnen natuurlijken zoon Perseus.
Philippus, toning van Syria, een der laatste
Seleucieden, zoon van Antiochus VIII Grypits, werd
koning anno 93 v. Chr. hij den dood van zijnen
brooder Seleucus V1, en was aanhoudend oorlogvoerend tegen de mededingers, die hem den troon
betwistten, nl. Antiochus X, Antiochus XI, Antiochus XII. Eenen eersten keer afgezet, beklom hij
kort daarna den troon opnieuw; doch zijne onderdanen, de burgeroorlogen moede, onttroonden hem
ornstr. 80 v. Chr., en stelden zich onder het gezag
van Tigranes, honing van Armenia. Na nog beleefd
to hebben, dat Syria in een rorneinsch wingewest
herschapen werd (64 v. Chr.), stierf P. als eenvoudig particulier omstr. 57 v. Chr.
Philippus, zoon van Herodes den Groote,
koning van Judea, ontving van Augustus (in 't jaar
1 na Christus' geboorte) den titel van tetrarch
(d. i. viervorst) met eenige provincien van het
koninkrijk Judea (Trachonitis, Batanea, Iturea). Hij
bestiturde die met wijsheid, en stierf anno 33. Hij
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had in Palestina de stad Cesarea, bijgenaamd van
Philippus, gesticht (Ccesarea Philippi). Hij wordt
in het N. T. vermeld Matth. 14 : 3; Marc. 6: 17 ;
Luc. 3: 1, 19.
Philippus, bijgenaamd de Arabier,voluit Marcus Julius Philippus Arabs, romeinsch keizer, geb.
te Bosra in Idumea, dat destijds tot Arabie behoorde,
was de zoon van een rooverhoofdman. Door zijnen
moed en zijne bekwaamheden Idom hij in de armee
op tot de hoogste graden, en onderscheidde zich in
den oorlog te land tegen de Perzen ; doch hij maakte
van zijnen invloed enkel gebruik, om de troepen op
te ruien; en nadat de jonge Gordianus te Zaiah in
Mesopotamie vermoord was, nam P. den titel van
keizer aan (244). Hij maakte vrede met de Perzen,
door hun Mesopotamie of te staan, drong eenen inval der barbaren terug naar den Donau, en kwam
naar Rome, waar hij het duizendjarige feest van de
stichting der stad het vieren met de grootste plechtigheid (247). De wijze wetter,, die P. uitvaardigde,
gaven hoop op eerie gelukkige regeering ; doch verscheidene legioenen kwamen in opstand, en riepen
andere keizers uit (Jotapianus, Marinus, enz.); DeGins, die door P. tegen hen uitgezonden werd, nam
zelf insgelijks het purper aan, en rukte tegen den
keizer op: P. werd overwonnen en sneuvelde hij
Verona (249).
Philippijnsche eilanden, de noordoostelijkste en uit meer dan 1000 eilanden en eilandjes
bestaande groep van den Oostindischen archipel ; de
P. hebben eene gezamenlijke grootte van 5524 vierk.
mijlen. Het voornaamste der P. is Luzon of Manila ;
dan volgen in belangrijkheid Mindanao, Soeloe of
Sooloo,Palawan, enz. lie kieiuere eilanden, die Luzon
omringen (Samar of Ibaba, Leyte, Panay, 'Mindoro,
de Calamianen, enz.) worden dikwijls de Jiissayos
genoemd, naar het voornaamste der volkeren, die ze
bewonen. De meeste der P. staan onder het gezag
van Spanje ; de voikeren, die niet aan Spanje onderworpen zijn, hebben hunne eigene mahomedaansche
sultans of hoofden. Met de Marianen gezamenlijk
vormen de P. een capitanaat-generaal van Spanje
(5362 vierk. mijlen bevolkt met vijfdhalf millioen
zielen); de hoofdplaats van dat capitanaat is de stad
Manila. In 1521 ten voordeele van Spanje ontdekt
door de schepen van Magellaan, werden doze eilanden P. genoemd ter eere van Spanje's koning Filips
(Philippus); eerst in 1568 werd er de eerste spaansche nederzetting gevestigd. Die kolonie werd al
spoedig zeer bloeiend, en vele Chineezen kwamen
er zich nederzetten ; de sterke vermeerdering van
bun getal werd weldra eene reden van bezorgdheid
voor de Spanjaarden, die daarom in 1639 al de
Chineezen vermoordden. In 1762 werd Luzon door
de Engelschen veroverd, doch 1764 teruggegeven.
Philippijnsche eilanden (Nieuwe). Zie

maakte hij zelf een einde aan zijn leven. Elij had
geschreven eene 'Geschiedenis van Dionysius" en
eene ), Geschiedenis van Sicilie in 13 boeken", waarvan slechts fragmenten tot ons gekomen zijn door
den heiligen Clemens van Alexandria, Diodorus, enz.
Philistijnen, een oorlogszuchtige voiksstam
in Syrie, bewoonde tangs de kust een grondgebied
van omstreeks 8 mijlen lengte, tusschen den stam
Dan ten N., stam Simeon ten 0. en Egypte ten Z.
Hunne voornaamste steden waren Gaza, Ascalon,
Azoth, Accaron, Anthedon. Het rift der P. was eigenlijk een Bondstaat, daar de meeste steden elk
haar eigen koning hadden. De P. waren onophoudelijk in oorlog met het joodsche yolk, dat gedurende
achttien jaren onder het gezamenlijke juk der P. en
der Ammonieten zuchtte (1261-1243 v. Chr.);
door de P. alleen werden de Joden noginaals overheerscht van 1212 tot 1172 v. Chr., aan werken
toestand van slavernij een einde gernaakt werd door
Simson. Daarentegen werden de P. overwonnen door
David; en in weerwil van hunne gedurige opstanden,
herwonnen zij hunne onafhankelijkheid eerst onder
de laatste koningen van Juda. Zij hadden ook te
oorlogen tegen de Egyptenaren. Azoth doorstond
van Psarnmeticus eene belegering, die 29 jaren
duurde (de langste, waarvan de geschiedenis melding maakt), en werd eindelijk ingenomen. Onder
de Seleucieden en onder de Romeinen werd het
land der P. niet meer onderscheiden van dat der
Joden ; doch opmerkelijk is het, dat de naam P. de
heerschende gebleven moet zijn, naardien het land
naar hunnen naam Palestina genoemd is geworden.
Phillip (Arthur), engelsch zeevaarder, geb. te
Louden 1738, gest. 1814, was gouverneur-generaal
van Nieuw-Zuidwallis van 1788 tot 1793; hij koos
Port-Jackson in plaats van Botany-Bay tot hoofdplaats der engelsche kolonie in Nieuw-Holland,
legde de grondslagen tot tie voorspoedige ontwikkeling der engelsche nederzetting, en ontving bij
zijnen terugkeer den rang van vice-admiraal. Men
heeft van hem eene nReis naar Botany-Bay" (Londen 1789).
Philo, de beroemdste vertegenwoordiger der
helleensch-joodsche philosophic, een uitmuntend
redenaar en aristotelisch-platonisch wijsgeer nit
Alexandria, geb. omstr. 20 v. Chr., bracht de allegorische uitlegging in zwaag. Hij stierf anno 54 na
Chr. De beste editie van zijne werken is die van
Mangey (2 din. Londen 1742); eene goede kleine
editie leverde Tauchnitz (8 dln. Leipzig 1851--54).
P., uit Byblos in Phenicie, grieksch taalgeleerde
in het laatst der 1e eeuw, schreef o. a. eene grieksche
vertaling van de .Phenicische Geschiedenis" van
Sankhoeniathon, waarvan echter slechts het eerste
boek (en dat nog onvolledig) tot ons gekomen is.
P., een tot de nieuwe academie behoorende
philosoof uit Larissa, leefde ten tijde van Cicero te
Rome. — P., uit Byzantium, omstr. 150 v. Chr.
schreef, behalve over werktuigkunde, ook Over de
Zeven wonderen der wereld" (uitgegeven door
Orelli, Leipzig 1816).
Philochorus, grieksch geschiedschrijver, uit
Athene, omstr. 300 v. Chr.; schreef onder den titel
Alihis eene inhoudrijke geschiedenis van Athene,
waarvan de fragmenten verzameld zijn door Muller
in dl. 1 der .Historicorum Grxcorum fragrnenta"
(Parijs 1841).
Philoctetes, een grieksch held, zoon van
Pceas en Demonassa, was een vriend van Hercules,
toog mede naar Troje, doch moest, door een slangenbeet gewond, op Lemnos achtergelaten worden,

,

CAROLINEN.

Philipsland (St.-), oudtijds Philipskerke genaamd, in de wandeling Flipsland genoemd, dorp
met 500 inw. in Zeeland, 4 uren gaans benoorden
Tholen, ligt op het eiland P. (St.-), dat den noordoosthoek der prov. Zeeland vormt.
Philistus, geschiedschrijver en staatsman,
geb. te Syracuse 481 v. Chr., diende Dionysius den
Dwingeland, die hem evenwel op het laatst in batlingschap zond ; na diens dood keerde P. naar Syracuse terug, was daar met Aristippus het hoofd
van die partij der hovelingen, die tegenover de partij
van Dio en Plato stond ; P. had de hand in den val
van Plato, doch werd ter zee overwonnen door Dio
(411),en volgens sommigen onthoofd; volgens anderen

—

—
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waar bij 10 jaren bleef. Op de verklaring van den
ziener Helenus, dat Troje niet zonder P. bemachtigd
konde worden, werd P. eindelijk door Diomedes en
Ulysses van Lemnos afgehaald, en bewerkte, doordien hij Paris doodde, den ondergang van Troje.
Volgens eene andere lezing had Hercules, toen hij
stierf, zijne pijlen toevertrouwd aan zijnen vriend
P., die eenen eed had moeten doen, dat hij ze nooit
aan iemand zou overleveren. Maar later, toen de
Grieken niet bij machte bleken, om zonder de pijlen
van Hercules bet belegerde Troje te bemachtigen,
liet P. zich door hunne dringende beden overhalen,
en duidde hun, door met den voet op den grond te
stampen, de plaats aan, waar de pijlen van Hercules
verborgen lagen. Vervolgens ging hij scheep naar
Troje. Doch onderweg viel een der pijlen op zijnen
voet ; en doordien ze vergiftigd waren, werd hij er
gevaarlijk door gekwetst. Die wond zette zich tot
eene verzwering, welke zulk eenen walgelijken reuk
van zich gaf, dat - men genoodzaakt was hem op het
eiland Lemnos achter te laten. Eerst tien jaren later
kwam men hem van daar afhalen, omdat men zijne
pijlen noodig had, wilde men aan den oorlog een
einde kunnen maken. Hij werd door Machaon en
Podalirius genezen. Na zijnen terugkeer van Troje
begaf hij zich naar Calabrie, waar hij de steden
Petelia en Turium stichtte. De wederwaardigheden
van P. hebben aan Sophocles stof geleverd voor een
schoon treurspel, dat nagevolgd is door den franschen dichter Laharpe.
Philodemus, epicurisch wijsgeer nit Gadara
in Celesyrie, leefde in de eeuw voor Christus' geboorte, was een tijdgenoot van Cicero en Atticus.
De meeste fragmenten zijner werken zijn te Herculanum gevonden, en opgenomen in de .Volumina
Herculanensia"; daartoe behooren fragmenten der
Rhetorica (bewerkt door Gros, Parijs 1840), eene
Verhandeling over de muziek (uitgeg. door Murr,
Straatsburg 1804), eene verhandeling De vitiis
(uitgeg. door Sanppe, Berlijn 1853).
Philokia, of Filoki, het nude Argos Amphilochium, stad in Griekenland, in West-Hellas, ruim
3 mijlen bezuidoosten Arta.
Philolaus, uit Neder-Italie (nit Crotona of
uit Tarentum), geb. omstr. 500 v. Chr., leerling van
Pythagoras, stierf omstr. 420 v. Chr. Zijn voornaamste werk 'Over de Natuur" stond bij de ouden
in hooge eere. Fragmenten daarvan werden gecommentarieerd door BOckh (Berlijn 1819).
Philologus, een der eerste Christenen ;
Rom. 16: 15.
Philomela, Philomela, docker van Athene's
koning Pandion, werd door Tereus, koning van
Thracie, die gehuwd was met hare zuster Procne,
verkracht, waarna hij haar de tong uit den mond
liet snijden, opdat zij zijne misdaad aan niemand
bekend zou kunnen maken, terwijl hij haar overigens in strenge gevangenschap hield. Door hare
zuster geholpen, vond P. eindelijk middel om te
ontsnappen ; nit wraak doodde zij Itys, den zoon
van Tereus, aan wien vervolgens bet vleesch van
dien zoon als gebraad opgedischt wend. Voor zijne
woede vluchtende, wend P. in een nachtegaal, en
Procne in eene zwaluw veranderd.
Philomelion. Zie ARSJEHR.
Philomelus, phoceisch veldheer, plunderde
den tempel van Delphi, en deed zoodoende den
Heiligen oorlog ontbranden. Aanvankelijk behaalde
hij eenige voordeelen, en noodzaakte zelfs Pythia
orakels te geven ten zijnen voordeele ; doch eindelijk door de Beotiers verslagen, zag hij zich, om
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niet in hunne hauden te vallen, genoodzaakt, zich
van boven neer van eene rots te werden (354 v.
Chr.). Hij werd in het bevelhebberschap vervangen
door zijnen broeder Onomarchus.

Philometor, d. i. de Moederminnende, bijnaam der koningen Ptolemais VI van Egypte en
Attains III van Pergamum.
Philopator, d. i. de Vaderminnende, bijnaam
der koningen Ptolemeiis IV van Egypte en Nicomedes van Bithynie.
Ithilopcemen, de laatste groote veldheer en
staatsman van Griekenland, geb. 253 v. Chr. te
Megalopolis in Arcadia, onderscheidde zich reeds
vroeg in de legers van den acheischen bond, werd
benoemd tot bevelhebber der ruiterij, verpletterde
de Etoliers in den slag van Larissa (208 v. Chr.),
wend vervolgens gekozen tot pretor of hoofd der
ligue, won op Machanidas den beslissenden veldslag
bij Mantinea, doodde eigenhandig den tiran, en
noodzaakte diens opvolger Nabis het beleg voor
Messene op te breken. Door dien vorst verslagen
ter zee, herstelde P. die nederlaag reeds spoedig
door den slag van Gythium, rukte als overwinnaar
Sparta binnen, deed deze mogendbeid toetreden tot
den bond, tuchtigde tweemaal eenen opstand der
Spartanen, ontmantelde de stad, bracht het grootste
gedeelte der bevolking naar elders over, en schafte
de w'etten van Lycurgus af (188 v. Chr.). Belast
met de taak, om eenen inval der Messeniers in Aradie, af te slaan, leverde hij hunnen aanvoerder
Dinocrates slag, doch wend overstelpt door de overmacht van den vijand. Van zijn paard gevallen zijnde,
wend P. gevangen genomen en naar Messene gebracht, waar hij stierf, ten gevolge van vergiftiging
door Dinocrates (183 v. Chr.). Zijn stoffelijk overschot wend met groote praal overgebracht naar
Megalopolis.
Philostorgus, kerkelijk geschiedschrijver,
geb. in de 4e eeuw (omstr. 364) in Cappadocie,
hield lang verblijf te Constantinopel, en was een
ijverig aanhanger van het Arianismus. Hij had eene
'Kerkelijke Geschiedenis" geschreven, loopende van
de troonsbeklimming van Constantijn tot den dood
van Honorius; wij bezitten daarvan slechts een nittreksel, gemaakt door Photius (in 't licht gegeven
door Godefroy, Geneve 1642, grieksch-lat.).
Philostratus (Flavius), de Nude, uit Lemnos,
benoemd sophist in het laatst der 2e eeuw te Rome,
schreef ook artistieke werken en biographien, even
als zijn neef (P., de Jonge, gest. 264 na Chr.). De
beste editien van beider complete werken leverde
Kayser (2e druk Zurich 1853) en Westermann
(Parijs 1849).
Philotas, zoon van Parmenion, deelde met zijnen vader in de gunst van Alexander, hetgeen hem
vele benijders verwekte, die hem eindelijk betichtten, dat hij met Dymnus eene samenzwering gesmeed had tegen den koning. Op de pijnbank gebracht, bekende P. alles wat men hem afvroeg, en
wend veroordeeld om doodgesteenigd te worden,
welk vonnis hij dan ook onderging.
Philoxenus, grieksch dithyrambendichter uit
de 4e eeuw v. Chr., geb. op het eiland Cythera,
moat omstr. 380 v. Chr. to Ephesus gestorven zijn,
ten gevolge van onniatig eten. Fragmenten der dithyramben van P. zijn verzameld door Bippart (Leipzig 1843), en door Schmidt in de 'Diatribe in dithyrambum" (Berlijn 1848). — P., ook genaamd
Xenaias, syrisch schrijver van de secte der Monophysieten of Jacobieten, geb. to Tabal in Susiana,
wend 485 verheven tot bisschop van IIieropolis in
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Syrie, bestreed de besluiten van het concilie van
Chalcedon, en werd 518 door keizer Justus I gebannen naar Gangrx in Cappadocie, waar men hem liet
omkomen 522. De Jacobieten beschouwen hem als
een martelaar. Hij heeft eene menigte werken nagelaten, o. a. eene syrische vertaling van de vier Evangelien, door hem geschreven in 508, zijnde dit de
eenige, die door de Jacobieten gelezen wordt (in 't
Licht gegeven door J. White, Oxford 1778).
Phineus, koning van Salmydessus in Thracie
ten tijde der Argonauten, liet aan zijne beide zonen
de oogen uitsteken, op de valsche beschuldigingen,
die hunne stiefmoeder tegen hen inbracht. Om P.
te straffen voor zijne barbaarsch held, sloegen de goden hem met blindheid, en leverden hem over aan
de vervolging der harpijen, die de spijzen van zijne
tafel wegroofden en alles wat zij aanraakten verpestten. Later werd hij door Calais en Zethes, de
zonen van Boreas, van de vervolging dier monsters
verlost ; doch hij bleef zijn leven lang blind. — P.,
broeder van Cepheus en oom van Andromeda, was
verloofd met zijne nicht, toen deze hem ontnomen
werd om aan een zeemonster opgeofferd te worden.
Door Perseus gered, nam Andromeda de hand van
dien held aan. Daarop vatte P. de wapenen op, om
haar aan Perseus te ontweldigen ; doch hij werd
door het Medusa-hoofd in steen veranderd.
Phintias, thans Alicata, stad in het oude Sicilie, was eene volkplanting van Gela, aan de rivier
Himera, nabij hare uitwatering. Niet ver van P. was
eene bron, die de opmerkelijke eigenschap had, dat
alles wat men er in wierp op het water bleef drijven.
Phintias, de vriend van Damon. Zie DAMON.
Phiseldeck,geschiedschr. Zie SCHMIDT (Chr.).
Phison. Zie PISON.
Phladirtingum, en Phlarditiga, oude namen
van Vlaardingen.
Phlegethon, d. i. de Vlammende, ook wel
Periphlegethon, in de mythologie eene rivier der
onderwereld, die niet uit water, mar uit vuurvlammen bestaat.
Phlegon, 1) bijgenaamd Trallianus, naar zijne
geboortestad Tralles in Lydie, grieksch geschiedschrijver, was een vrijgelatene van Adriaan, in de
eerste helft der 2e eeuw. Hij had geschreven eene
aGeschiedenis van Sicilie", eene .Beschrijving van
Sicilie" en eene .Verhandeling over de feesten der
Romeinen", welke drie werken verloren geraakt
zijn ; doch men heeft van hem drie andere werkjes
nl.: De rebus mirabilibus, De longcevis en De Olympiis,
in 't Licht gegeven door Wilh. Xylander (Baze11568
editie princeps) en door G. Frantz (Halle 1775),
het eerstgenoemde ook door Westermann in de
.Paradoxographi" (Brunswijk 1839). — 2) een der
eerste Christenen ; Rom. 16 : 14.
PhlegreIsche velden, d. i. Vuurvelden, de
velden in de nabijheid van Cumw, waar Hercules
(zegt men) de goden hielp, om de reuzen te verpletteren. Zie SOLFATARA.
Phlegyas, koning van Phlegyantis (klein landschap in Beotie, in de nabijheid van Orchomenus),
zoon van Ares (Mars) en Chryse, was een bekwaam
wagenmenner en worstelaar, en stamvader der Phlegyers. De dochter van P., genaamd Coronis, liet zich
verleiden door Apollo ; om deswege wraak te nemen
stak P. den tempel te Delphi in brand, waarop
Apollo hem met zijne pijlen doodschoot. In de onderwereld ziet de ongelukkige P. onophoudelijk
eene zware rots boven zijn hoofd hangen, die ieder
oogenblik dreigt neder te storten om hem te verpletteren.
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Phlegyers, een roofzuchtig volkje in Beotie,
in Phocis ; ze bewoonden het landschap Phlegyantis
in de omstreek van Orchomenus. Zie PHLEGYAS en
ook PHORBAS.
Phliasi6, rijkje in den Peloponnesus, bestond
nit de stad Phlius met haar rechtsgebied ; eerst na
den vrede van Antaleidas (385 v. Chr.) nam P.
eene aristocratisclie staatsregeling aan.
Phlionte, fransche naamsvorm voor Phlius.
Phlius, 1) overoude peloponneezische stad in
Achaia, een weinig bezuiden Sicyon, vormde met
haar rechtsgebied het onafhankelijk rijkje Phliasie ;
overblijfselen van P. zijn wider den naam Staphyliki
nog in wezen aan den Asopus. — 2) stad in Argolis.
Phocas, grieksch keizer, was exarch der centurion onder Mauritius, toen hij in 602 als keizer
uitgeroepen werd door de armee, die bectoorden den
Donau lag. Hij rukte op Constantinopel aan, en deed
Mauritius en diens zes zonen onthoofden. Als keizer
was P. lafhartig, wellustig, inhalig en wreed : door
Chosroes, koning van Perzie, liet hij zich verscheidene landschappen ontweldigen (Osroene, Mesopotamia, Armenia, Syrie en een gedeelte van KleinAzie). Hij onderdrukte drie samenzweringen (604,
606, 610), doch werd eindelijk van den troon gestooten door Heraclius, na den zeeslag van Constantinopel ; en op het dek van diens schip werd P. onthoofd (610).
Phocas, de heilige, martelaar ten tijde van
Diocletiaan, leefde van de opbrengst van eenen kleinen tuin in de nabijheid van Sinope , in 303 werd
hij outhoofd ; kerkelijke gedenkdag 3 Juli.
Phocea, thans Fokia, stad in Klein-Azie, begrepen in den lonischen bond, op de kust van Mysie, naar het zuiden, en aan de Golf van Cum w, aan
de uitwatering van den Caicus, had twee havens
(Naustathmus en Lampterus), stond oudtijds op een
hoogen trap van bloei, en stichtte volkplantingen in
Gallia en in Spanje, van welke de voornaamste Massilia (Marseille) was. De tegenwoordige stad Fokia,
11 a 12 uren gaans benoordw. Smirna, drijft nog
eenigen handel, en heeft 4000 invv.
Phoceers, 1) de bewoners van Phocea.
2) de bewoners van Phocis.
Phocion, atheensch veldheer en staatsman,
geb. omstr. 400 v. Chr. uit geringe ouders, studeerde
philosophie onder Plato en Xenocrates, onderscheidde
zich evenzeer in de armee als op de tribune, en
werd bet hoofd van de aristocratische partij te
Athene. Hij hield niet op gematigdheid tegenover
de bondgenooten, het behoud van den vrede en een
nauwlettend oog op de handelingen van Philippus
van Macedonia aan te bevelen, benevens zuinigheid
in het beheer en terugkeer tot de voorvaderlijke
deugden. Door zijne strengheid was hij het atheensche yolk niet aangenaam ; niettemin hield het hem
hoog in eere, en nam telkens tot hem de toevlucht
in tijden van gevaar: 45-maal bekleedde het hem
met het opperbevelhebberschap. Uitstekende diensten bewees P. aan zijn vaderland in den Bondgenooten-oorlog tegen Athene (359-356 v. Chr.);
hij slaagde er in, Eubea te heveiligen tegen de
aanslagen van Philippus, die ook door hem genoodzaakt werd bet beleg van Byzantium op te breken.
Na de plundering van Thebe werd P. naar Alexander afgevaardigd, om voorstellen te doen tot handhaving van den vrede; bij die gelegenheid verwierf
hij de hoogachting van den macedonischen vorst,
die hem herhaalde malen de schitterendste aanbiedingen deed, welke echter alle door P. van de hand
gewezen werden. Tegen den Lamischen-oorlog ver-
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zette P. zich ; niettemin.aanvaardde hij in dien ooreen kommandement, ofschoon toen reeds 80 jaren
oud ; hij versloeg de Macedoniers op de kust van
Attica. Toen Athene bezet was door Polysperchon,
werd P. op aanstoken van dien veldheer ter dood
veroordeeld door het tegen hem. opgeruide yolk, en
hij dronk den gifbeker in 317. Reeds kort daarna
erkenden zijne medeburgers met schaamte hunne
onrechtvaardigheid jegens hem, en richtten hem een
standbeeld op. Zijn leven is beschreven door Plutarchus en door Cornelius Nepos.
Phocis, landschap in het onde Griekenland,
tusschen Beotie ten 0., Etolie ten W., de Zee van
Eubea ten N. 0., de Golf van Corinthe ten Z., had
rondom zich de drie Locris, nh Opontisch Locris
en Epicnemidisch Locris ten N., Ozolisch Locris
ten Z. De Itpofdstad, en tevens de sterkste stad van
P., was Elatea. In P. geenclaveerd lag Delphi, dat
een afzonderlijk gerneenebest was. P. vormde een
lichaam, dat zijne afgevaardigden zond mar de Amphictyonie der Thertnopylen. Het land was bergachtig, en slechts middelmatig in vruchtbaarheid.
In P. lag de Parnassus. De bevolking van P. was arm,
maar zeer dapper. In den tweeden Heiligen oorlog
boden de Phoceers het hoofd aan Thebe en aan den
tegen hen gevormden bond (355-346 v. Chr.).
Eindelijk, door Philippus II van Macedonia overstelpt, verloor P. zijne sterngerechtigdheid in den
Raad der Amphictyonen, en de steden van P. werden ontmanteld. Onder de Romeinen maakte P. deel
uit van de provincie Achaia; en that's vormt het,
met Phthiotis, eene notnarchie van het koninkrijk
Griekenland.
Phocylides, grieksch gnomendichter in de
6e eeuw v. Chr. (vroeger plaatste men hem in de
4e of 6e eeuw na Chr.). Hij was geboortig uit Miletus (of uit, Chios). Men heeft van hem eene reeks
zedespreuken in 217 verzen, opgenomen in de
.Poette Grmci gnomici" en afzonderlijk nitgcgeven
door Stickel (met vertaling, Maintz 1831).
Phoebe. Zie DIANA.
Phoebus. Zie APOLLO.
Phcebidas, spartaansch 'veldheer, die 382 v.
Chr. Thebe bemachtigde, met verkrachting van de
verdragen. Hij werd deswege afgezet en tot eene

Phorcys, eene godheid in de oorspronkelijke
mythologie der Grieken, was de zoon van Pontos en
Gzea (de Zee en de Aarde); hij trouwde met Ceto,
en verwekte bij haar de Greeen, de Gorgonen, den
Draak der Hesperieden, Scylla en ThoOsa. Phoreys
en Ceto zijn personification van het leven, dat zich
slechts in wezens van rninderen rang openbaart.
Phoroneus, zoon en opvolger van Inachus,
en tweede koning van Argos (1920-1896 v.Chr.),
was de vader van Niobe, Apis en Argus : tot scheidsrechter benoemd in eenen twist tusschen Juno en
Neptunus, besliste hij ten voordeele van Juno, die
sedert (lien tijd Argos beschermde. Hij gaf wetter
aan zijne onderdanen, en maakte hen bekend met
de weldaden der beschaving ; hij had ook groote
oorlogen te voeren tegen de Telchinen en de Cureten. Na zijnen dood werd P. tot god verheven, en
schonk zijnen naam aan het riviertje P. in Argolis.
Zijn naain duet denken aan de Pharaonen van
Egypte, en versterkt de overleveringen aangaande
egyptische landverhuizingen naar het oorspronkelijke
Griekenland.
Photinus, nit Ancyra in Galatie, leerling van
Marcellus, was bisschop van Sirmium in Pannonie,
en stichter van de secte der Photinianen, die beweerden, dat Christus niets anders geweest was dan
een mensch, met andere woorden, die de godheid
van Christus ontkenden. In 351 werd hij als bisschop afgezet, en stierf omstr. 376 in Galatie.
Photius, patriarch van Constantinopel, geb.
aldaar, was reeds anibassadeur in Perzie en eerste
geheitnschrijver van keizer Michael geweest, toen
hij, ofschoon een leek zijnde, verheven werd tot bet
patriarchaat van Constantinopel, in de plaats van
Ignatius, die 857 afgezet was. Door pans Nicolaas I
in den ban gedaan (862), riep de door geleerdheid
uitblinkende P. een concilie van bisschoppen naar
Constantinopel bijeen, en sprak daar op zijne beurt
den banvloek nit over den pans, hetgeen het begin
was van de latere scheming tusschen de Grieksche
Kerk en de Roomsche Kerk. Basilius de Macedonier
herstelde Ignatius als patriarch, en eerst na (liens
dood kon P. zich als zoodanig doen gelden ; reeds
spoedig wederom in ontnin met den pans, werd opnieuw de banvloek over hem uitgesproken : hij hield
zich eater als patriarch staande, totdat Leo de Wijsgeer den troon . beklorn ; door dozen werd P. gebannen, en hij stierf als balling in een armeuisch klooster (891). De voornaamste werken van P. zijn :

geldboete veroordeeld, omdat hij gehandeld had
zonder bevelen ; dit belette evenwel niet, dat de
Spartanen de stad Thebe bezet hielden. Later werd
P. in zijn bevelhebbersrang hersteld en naar Beotie
teruggezonden ; de Thebanen belegerden hem in
Thespiw, en hij sneuvelde bij gelegenheid van eenen

uitval.

Phonia, stad in de grieksche nornarchie Argolis, in bet vierdhalf uur pans lange Dal van P.
(oudtijds Pheneos), in hetwelk zich een groot, diep
meer bevindt.
Phorbas, zoon van Argus, regeerde te Argos
omstr. 1790 v. Chr. — P., kleinzoon van den vorige, verloste de Rhodi6rs an eenen draak, die het
eiland Rhodus onveilig maakte. Na zijuen dood werd
doze P., order den naatn van Ophiuchus, in den hewet geplaatst, met den door hem gedooden draak.
Phorbas, aanvoerder der Phlegyers in Phocis,
een wreedaard en geweldenaar, maakte zich meester
van at de wegen, die naar Delphi liepen, en noodzaakte ieder, die voorbijkwa.m, om met hem te vechten ; en zoodra hij hen overwonnen had, liet hij hen
op de gruwelijkste wijze doodrnartelen. Apollo nam
de gedaante van eenen woistelstrijder aan, en werd
insgelijks tot vechten gedwongen, waarop hij P. met
eenen vuistslag doodsloeg.

Bibliotheca (uitgegeven door Bekker, 2 din. 13erlijn
1824); Lexicon (uitgeg. door G. Hermann, Leipzig
1808-, en door Poison, 2 din. Leipzig 1823); en zijn
theologisch work De spiritu sancti mystagogia (uitgegeven door Ilergenrother, Regensburg 1857).
Phraataces, koning der Parthen, maakte gemeene zaak met zijne rnoeder Thermusa, om zijnen
vader Phraates IV om het !even to laten brengen,
doch werd reeds kort daarna (anno 14 naChr.) door
zijne tegen hem in opstand gekomene onderdanen
vermoord.
Phradtes, naam van vijf koningen der Parthen;
hun eigenlijke naam is Hradad; zij zijn : P. I, regeerde van 182 tot 164 v. Chr., on ouderwierp de
P. II (159-127 v. Chr.), zag zijn
Maiden.
rijk overweldigen door Antiochus VII (Sidetes),
word overwound" in drie groote veldslageu, verloor
Babylon, Seleucia, Ecbatana, on zag zich gedurende
eenigen tijd beperkt tot het eigenlijke Parthie ; doch
het duurde niet ling of, geholpen door de Scythen,
overviel hij do syrische troepen, en halite die in de
pan in eenen veldslag, waarin Antiochus het leven
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Phryne

verloor. — P. III (70-61 v. Chr.), was beurtelings de bondgenoot en de vijand der Romeinen, en
verloor het even als slachtoffer van eene samenzwering zijner twee zonen Mithridates III en Orodes.
beklom den troon anno 37 v. Chr., na zijne
—P. IV,
broeders van kant gemaakt te hebben. Niet onvoorspoedig voerde hij oorlog tegen Marcus Antonius;
doch hij zag zich genoodzaakt voor zijne eigene onderdanen, die legen hem in opstand kwamen, te
vluchten: hij ging hulp zoeken bij de Scythen, met
wier bijstand hij Tiridates versloeg, die zich meester
gemaakt had van den troon. Vervolgens sloot P.
vrede met de Romeinen, en gaf aan Augustus de gevangenen en de vaandels terug, die veroverd waren
op Crassus. In het jaar 13 na Chr. werd P. IV gedood door zijnen zoon Phraataces. — P. V, een
der zonen van Phraates IV, was als gijzelaar te Rome,
toen Tiberius hem (55 na Chr.) aan parthische ambassadeurs uitleverde, ow ontusten te verwekken tegen Artabanus Ill. Doch hij stierf, eer hij aan dat
plan uitvoering kon geven.
Phranza, of Phrantzes (Georg.), byzantijnsch
geschiedschrijver, geb. 1401 te Constantinopel, was
kamerheer en geheimschrijver van Manuel II (Paleologus), stadhouder van Morea in 1446, en eindelijk
opper-logotheet. Hij werd 1453 door de Turken gevangen genomen en verkocht, kwam vervolgens weder op vrije voeten, en stierf in een klooster op het
eiland Corfu. Men heeft van hem eene »Kronijk van
Constantinopel", loopende van 1250 tot 1477, in 't
licht gegeven door Alter (Weenen 1796, in fol.).
Phraortes, koning der Meden, zoon en opvoiger van Dejoces, regeerde van 690 tot 655, of van
657 tot 634 v. Chr., veroverde verscheidene landstreken, doch werd hij den Euphraat en hij den
Tigris overvvonnen door de Assyriers. Kort daarna
stierf hij, en werd opgevolgd door Cyaxares I.
Phrath, een der vier rivieren van het Paradijs,
wordt in het 0. T. herhaalde malen vermeld ; Gen.
2 : 14; 15: 18; Deut. 1 : 7 ; 11: 24: Jozua 1: 4;
II Sam. 8 : 3 ; II Kon. 23 : 29 ; 24: 7; I Chron. 5 :
9; 18: 3; II Chron. 35: 20; Jerem. 13: 4-7; 46:
2-10 , 51: 63.
Phratrien, in het oude Athene eene op afkomst en bloedverwantschap gegronde indeeling der
bevolking, in den trant als de romeinsche Curien.
Elke Phratrie bestond uit 90 geslachten, en in 't geheel waren er 12 zulke P. Zij, die aan het hoofd der
P. stonden, heetten Phralriarchen, en at de leden der
P. werden Phratoren genoemd.
Phresii, zooveel als Phrisiones, d. i. Friezen.
Phrixus. Zie PIIRYXUS. •
Phrygie, lat. Phrygia, landschap in KleinAzie (in het N. T. vermeld Hand. 2 : 10; 16: 6 ;
18: 23), was ten tijde der Perzen ingedeeld in
Groot-P. en het daarvan door het landschap Mysie
gescheidene P. aan den Hellespont, later (toen het
enkel tot de prov. Pergamum beperkt was) Klein-P.
genoemd. Aanvankelijk strekte P. zich uit tangs de
zee, van den mond der rivier Meander tot aan den
mond der rivier Partheruius, en werd dus bespoeld
door drie zeeen (de Egeesche Zee, de Propontis, den
Pontus Euxinus); het had toen tot grenzen : den
Halys ten 0., en de bergen van Pisidie en Lycaonie
ten Z. Aanvangende met het jaar 1900 v. Chr. kwamen zich verscheidene volkeren in P. nederzetten :
de Thynen en Maryandynen in de nabijheid van de
Zwarte Zee, de Dardanen en Mysen in Troas, de
Meonen ten zuiden van de Mysen, en verengden de
grenzen van dat land, dat echter nog ten tijde van
Homern3 den naam van Phrygie droeg. Omstr.,.500

v. Chr. behoorden tot P. reeds niet meer: Lydie,
Meonie, Bithynie. Vereenigd met Paphlagonie en
Cappadocie, vormde P. de 3e satrapie van het rijk
der Achemenieden, en werd onderscheiden in
Klein-P. of P. aan den Hellespont (het oude Troas),
in het noorden, aan de drie zeeen, en bevattende
o. a. de steden Dascyliurn, Pessinus, Gordium, Ancyra ; en in Groot-P. of het eigenlijke P., ten zuiden
van het vorige, en geheel en al bet binnenland nitmakende, begrensd door Mysie en Lydie ten W., en
Cappadocie ten 0.; in weerwil van de benaming
Groot-P., was dit deel het kleinste. — Men gaf ook
nog den naam van Epietetisch P. aan het noorderdeel van Groot-P., en Paroreadisch P. (d. i. Bergachtig P., aan dat gedeelte, dat aan Pisidie grensde,
en dat werkelijk zeer hergachtig was. In 278 v. Chr.
verdwijnt Klein-P.: een derde gedeelte van het grondgebied (het gedeelte tusschen de bergen en de Zwarte
Zee) vergrootte Bithynie ; een ander derde gedeelte:
(tnsschen de Propontis en Mysie) kwam onder het
gezag der koningen van Pergamum ; het laatste
derdedeel werd aan het oude Groot-P. toegevoegd,
waarwede men vroeger reeds Lycaonie ten Z. vereenigd had. Het nieuwe aldus samengestelde land
heette eenvoudig P.; de voornaamste steden waren:
Doryletim, Synnada, Celwnw, Colossw, Thyrnbra,
Iconium, Sagalassus, Laranda. Dit P. kwam nagenoeg overeen met de hedendaagsche livahs Konieh,
Ak-seral, Ak-sjeer, Koetajeh, Kara-hissar (de drie
eerstgenoewden in Caramanie, de twee laatstgenoemden in Anatolie). In de 4e eeuw was P. ingedeeld in vier landschappen, nl.: 1) Gezond P., ten
N., hoofdplaats Synnada ; 2) Pacatiaansch P., ten Z.,
hoofdpl. Laodicea ; 3) Isaurie, bezuiden het vorige
4) Lycaonie, bezuidoosten Pacatiana. De bewoners.
van P. werden genoemd Phrygen (Phrygiers) of
Brigen ; zij beweerden autochthonen te zijn; men
kan echter aannemen, dat zij uit Thracie herkomstig:
waren. In den overouden tijd was Celeenw Of de
hoofdstad of een der hoofdsteden van P.: te Celwne.
regeerde Midas. Waarschijnlijk bestond het land nit
verschillende rijken. Later ging bet achtereenvolgend.
over onder het gezag der koningen van Lydie, der
Perzen, van Alexander, van de Seleucieden ; omstr.
278 v. Chr. was het gesplitst in 4 landschappen,
waaronder er den was, dat den naam P. behonden
had (zie hooger): dit P., aldus ingekrornpen,, werd
anno 190 v. Chr. door de Romeinen bij het koninkrijk Pergamum gevoegd, en na den ondergang van
dat rijk (134-126 v. Chr.) verviel P. aan de Romeinen, die bet bij de prov. Asia inlijfden. De Phrygiers werden gehouden voor een zachtaardig, ged wee
en weinig .tot oorlogvoeren geschikt yolk. Kunstvlijt
bezaten ze in 't geheel niet, en de bevolking was ook
niet zeer talrijk. Cybele was de voornaamste god-held van P.; daarbij voegde men nog Atys. De eere-dienst dier godheden was omhuld met mysterien..
Twee eeuwen v. Chr. werd die eeredienst °verge-bracht naar Rome; en onder het keizerrijk was die,.
even als eenige andere eerediensten, daar zeer in de
mode. De Amazonen, Marsyas, Midas, Gordius,
ken alien deel uit van de mythologische legenden
van P.
Phryne, uit Thespim in Beotie, een ter vermaardste lichtekooien van Griekenland, Ieefde in de
4e eeuw v. Chr. Een barer minnaars was de beeldhouwer Praxiteles, wien zij tot model diende voor
zijne Venus-heelden ; ook Apelles bediende zich van
haar als model voor zijne Anadyomene. Haar eigenlijke naam was Mnesarete ; en aanvankelijk arm, oefende zij, ten einde in haar levens-onderhoudte kun-
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nen voorzien, het nederige bedrijf van groenvrouw uit.
Doch met hare hoererijen won zij verbazende sommen gelds, zoodat zij reeds spoedig een fabelachtigen rijkdom bezat, die aanhoudend bleef aangroeien,
daar bijna geen man ter wereld hare verleiding
wederstaan kon (alleen de philosoof Xenocrates
had zelfbeheersching genoeg, om daartegen bestand
te blilven). Als een staaltje van haren rijkdom diene,
dat zij het aanbod deed, de stad Thebe voor hare
rekening weder op 4e laten bouvven, mits op de
stadsmuren dit opschrift gebeiteld zou worden :
'Alexander heeft Thebe verwoest, en Phryne heeft
het weder opgebouwd"; doch haar aanbod werd
van de hand gewezen.
Phrynichus, uit Athene, treurspeldichter nit
de 6e eeuw v. Chr., schreef 9 treurspelen, die verloren geraakt zijn, en werd in 511 v. Chr. bekroond.
Hij was de eerste, die de rollen voor vrouwen in het
treurspel invoerde. Hij stierf omstr. 470 v. Chr.
P., een andere treurspeldichter, schrijver van 'de
Inflame van Miletus". — P., komisch dichter, tijdgenoot van Aristophanes; men heeft van hem eenige
fragmenten (in de verzamelingen van Morel,Grotius.
enz.). — P., bijgenaamd Arrhabius, bithyniscli
taalgeleerde, schrijver van eene verzameling woorden in het attische dialect, waarvan een uittreksel
tot ons gekomen is, getiteld Eclogce nominum et
verborum atticorum (Rome 1517; Leipzig 1820).
Phrynis, van Mitylene, dichter en musicus,
geb. omstr. 480 v. Chr., wedijverde met Timotheus.
Bij de zeven snaren, die de either reeds had, voegde
P. er nog twee, en bracht een verwijfden speeltrant
in zwang.
Phryx.us, of Phrixus, zoon van Athamas en
Nephele. Zijne stiefmoeder Ino vatte eene misdadige
liefde voor hem op ; en toen P. haar geen bevrediging wilde schenken, wreekte zij zich daarover door
hem te belasteren, met dit gevolg, dat P. ter dood
veroordeeld werd : hij redde zich echter met zijne
zuster Helle, gedragen op een ram met eene gouden
yacht (gulden vlies), dien Jupiter hun toezond ; op
die wijze kwamen zij in Colchis aan, waar P. den
ram offerde, en de yacht aan god Mars aanbood.
Zie HELLE.
Phtha, of Phthas, in hieroglyphen Ptah, egyptische godheid. Zie FTA.
Phthia,stad in Thessalia, hoofdstad van Phthiotis, in het westen, nabij Pharsalus, had reeds alle
gewicht verloren, toen de historische tijd aanving.
Phthiotis, ten tijde van den Trojaanschen
oorlog een rijkje in Thessalia, waarvan het 't gansche zuidgedeelte besloeg; bet bevatte de natie der
Maliers en die der. Enianen ; het heerschende yolk
in P. noemde zich Phthioten, en hunne hoofdstad
was Phthia. Achilles was koning der Phthioten.
Phul, of Sardanapalus 11, zoon van SardanapaIns I, koning van Assyrie. Na den val van Sardanapalus en de verbrokkeling van het Assyrische rijk,
behield P. slechts het koninkrijk Ninive, waar hij
van 759 tot 742 v. Chr. regeerde ; hij beoorloogde
de Joden ; koning Menahem kocht van P. den vrede
voor duizend talenten. Zie NABONASSAR.
Phunon, een van de legerplaatsen der Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte; Num. 33:
42, 43.
Phurnutus, gang. naam van CORNUTUS.
Phutieten, een volksstam; I Citron. 2: 53.
Phygellus, een afvallige Christen ; II Tim.
I: 15.
Physcon. (Ptolemetis). Zie P TOLEMEtiS.
Physcus, stad in Klein-Azie, thans Marmorice.

—

Piacenza, 't oude Placentia, fransch Plaisance,
stad in 't voormalige hertogdom Parma-en-Piacenza,
was de hoofdstad van het hertogdom P. (thans eene
219,000 zielen tellende provincie van het italiaansche landschap Emilia), ligt nabij den rechteroever
van den Po, circa 7 mijlen benoordvv. Parma, en
heeft bijna 40,000 inw. Vroeger bezat P. eene universiteit, die wedijverde in aanzien met die van
Parma. In de nabijheid van P. Iigt Campo Morto,
waar Hannibal aan de Romeinen de nederlaag. gaf
(218 v. Chr.), na den slag aan den Ticino, en voor
dien aan 't Trasimerms-meer.Het is de geboorteph van
Gregorius X, van Salicetti (bijgenaamd Placentinus),
van Ferrante Pallaviciuo, van George Yalta, enz.
Piacenza en Cremone waren de twee eerste romeinsche kolonien in het Cisalpijnsche. Lang daarna bevoctit Rudolf II, koning van Transjuraansch Burgundie, bij P. op Berengarius eene beslissende overwinning (29 Juli 923), waardoor hij zich de kroon
van Italie verzekerde. In 1076 werd te P. een concilie gehouden van de bisschoppen van Lombardije,
die Gregorius VII vervallen verklaarden van den
pauselijken Stoel. Een tweede concilie van P. had
plaats 1095 ; bij die gelegenheid begon Urbanus II
den eersten kruistocht te prediken. In den oorlog
der Guelfen en Gibelliinen constitueerde P. zich als
republiek, en koos de partij der Guelfen ; na den
val der Hohenstaufen (1254) stond P. onder het
bewind der Scotti. In 1302 werd Albertus Scotto
oprichter van den lombardischen bond tegen Matteo
Visconti. In 1332, bij het tractaat van Orci, werd
P. aan de Visconti toegewezen, en maakte, van dien
tijd af, deel uit van het hertogdom Milaan, tot 1511.
In 1447, toen het geslacht der Visconti uitgestoryen was, ontving P. een venetiaansch garnizoen,
en sloot zijne poorten voor Sforza, hertog van Milaan, die het daarop innam en met de grootste barbaarschheid behandelde. Sedert 1511 behoorde P.,
even als Parma, aan de pausen, kwam vervolgens
aan het geslacht. Farnese, en deelde, van dat oogenblik af aan, in de lotgevallen van Parma (zie PARMA).
In 1746 had bij P. een groote veldslag plaats tusschen de Austro-Sarden en de Franco-Spanjaarden
(Maillebois en don Filips werden bij die gelegenheid
totaal verslagen, en spoedig daarna trok Ferdinand VI zijne troepen uit Upper-Italie terug). In
1799 en 1800 werd P. door de Franschen bezet ;
van 1802 tot 1814 was P. de hoofdplaats van een
arrondissement in het departement van den Taro
(vergelijk het artikel ITALle, de tweede kolom van
biz. 165, 1)1. 2.).
Piacenza (hertog van). Zie LEBRUN (Ch. Fr.).
Piada, of Pidawra, het oude Epidaurus, stad
in hedendaagsch Griekenland, in Argolis, 9 uren
gaans benoordoosten Nauplia. In 1822 werd hier
de eerste Nationale vergadering gehouden, waarin
Griekenland onafhankelijk verkiaard werd.
Piali, capitan-pacha, was een geboren Hongaar, en werd als kind op het slagveld van Mohacz
gevonden door de Turken, die hem medenamen
(1526). Op bevel van Mahomed II grootgebracht in
het serail, werd P. bevorderd tot den rang van Capitan-pacha ; met de turco-fransche vloot bemachtigde hij Messina en Reggio, verwoestte de Balearische eilanden, versloeg 1559 de vloot van Filips II,
belegerde tevergeefs Malta (1565), en bestuurde de
expeditie van Cyprus : doch eer nog het welslagen
daarvan verzekerd was, viel P. in ongenade bij
Salim II.
Pianori (Giovanni), italiaansch schoenmaker,
geb. omstr. 1823 te Faenza, diende 1849 in de
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romeinsche opstandeliagen-armee, hield zich daarna
op in Piemont, zwierf sedert bet begin van 1854 in
Frankrijk rond, en ondernam 28 April 1855 eenen
aanslag op het leven van Napoleon III. Op heeterdaad gevat, werd hij 14 Mei geguillotineerd.
Pianosa, het oude Planasia, ital. eiland in de
Tyrrheensche Zee, aan de kust van Toskanen, bezuidw. het eiland Elba, is 2 uren gaans lang en 1
nur gaans breed, slechts bewoond door eenige visschers. Onder de Romeinen was P. een verbanningsoord.
Piapis, eene baai. Zie ABACO.
Piaristen, of Armen van de Moeder Gods der
vrome scholen, ook Paters der vrome scholen, in
Polen Piaren genoemd, eene congregatie, sedert 1607
opgericht door den spaanschen edelman Jozef Casalanzio (gest. 1648 te Rome), 1624 bevestigd door
paus Gregorius XV, wijdde zich geheel aan het geven van kosteloos onderwijs aan kinderen van behoeftige ouders. De orde der P. heeft veel overeenkomst met die der Jezuieten ; doch de P. laten zich
volstrekt niet in met staatkunde. Ze zijn tegenwoordig voornamelijk verspreid in Oostenrijk, [Iongarije en Polen.
Piast, stamheer van de poolsche dynastie der
Piasten, volgens de overlevering uit geringen stand
te Kruszwice aan het Goplo-meer geboren, verheven
tot hertog van Polen (842), voerde 19 jaren (842—
61 ) het bewind tot geluk van het poolsche yolk.
Hij resideerde te Gnesen, en werd opgevolgd door
zijnen zoon Ziemowit of Zemowitz.
Piasten (dynastie der), eene poolsche dynastie, die geregeerd- heeft van 842 tot 1370. Het
hoofd van deze dynastie was een hertog der Polenen, met name Piast, en de laatste was Casimir de
Groote (1370). Na de P. was de kroon van Polen
een oogenblik vereenigd met die van Hongarije, en
kort daarna begon de dynastic der Jagellonen (1386).
Een tak der P. behield het hertogdom Silezie tot
1675. — Gedurende de regeeringloosheid in Polen
(1572 en volgende jaren) gaf men den naam van P.
aan de partij, die een inlandschen vorst op den troon
wilde plaatsen, en zulks dewijI verscheidene der
mededingers beweerden of te stammen van bet geslacht der P. Die partij had geen overwegenden invloed ; desniettemin hadden verscheidene piastische
keuzen plaats, nl. Wisniowiecki, Sobieski, Leczinski,
Stanislas Poniatowski : de meeste dier keuzen waren
het gevolg van buitenlandschen invloed.
Piatra, stad in Moldavie, aan de Bistritza,
hoofdplaats van den kreis Niamzu ; 4000 inw.
Piauhy, provincie in Brazilie, ten N. begrensd
door den Atlantiscben Oceaan, is 4230 vierk. mijlen
groot, heeft 155,000 inw., en de stad Oeiras tot
hoofdplaats. Andere steden in P. zijn : Parnahyba,
Piraruca, enz.
Piave, lat. Plavis, rivier in 't LombardischVenetiaansche, ontspringt in de Norische Alpen,
besproeit in haren zuidwestwaartschen loop Pievedi-Cadore en Belluno, loopt dan zuidoostwaarts,
doorstroomt de provincien Treviso en Venetie, en
ontlast zich met twee armen in de Adriatische Zee.
In het koninkrijk Italie (van Napoleon I) gaf de
rivier P. haren naam aan een departement, waarvan
Belluno de hoofdplaats was.
Piazza, stad op bet eiland Sicilie, 7 uren gaans
bezuidoosten de stad Caltanisetta ; I 4,000 inw.; had
veer 1860 niet minder dan 15 kloosters.
Piazza (Paolo), schilder der venet. school, geb.
1557 te Castelfranco, gest. 1621 in het Venetiaansche. — P. (Andrea), leerling en neef van den

vorige, geb. omstr. 1590, gest. omstr. 1670. P. (Calisto), insgelijks een schilder der venetiaan-
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sche school, leefde omstr. 1524-60, en was een
leerling van Titiaan.
Piazzi (Giuseppe), sterrenkundige, geb. 16 Juli
1746 te Ponte (in Veltlin), gest. 22 Juli 1826 te
Napels als directenr-generaal der sterrenwachten
van Napels en Palermo, ontdekte 1 Jan. 1801 de
planeet Ceres, gaf 1803 zijn eersten, 6784 sterren
bevattenden, en 1814 zijn uitgebreider, 7646 sterren bevattenden catalogus in bet licht.
Pi Bezeth, of Pibezeth, stad ; Ezech. 30: 17.
Pic de la Mirandola, italiaansche familie,
aldus genaamd naar het kasteel Mirandola bij Modena, aanvankelijk leenplichtig aan Modena, maakte
zich (1312) onafhankelijk, speelde eene voorname
rol in de gibellijnsche partij gedurende de burgeroorlogen in Italie, werd onophoudelijk beroerd door
familie-twisten ; en eindelijk (1710) werd de familie
P. van alle bezittingen vervallen verklaard door het
Oostenrijksche huis, omdat zij in den Spaanschen
successie-oorlog de zijde gekozen had van Frankrijk. De laatste Neer van Mirandola (Frans Maria)
zag toen zijne bezittingen aan Rene van Este, hertog van Modena, verkoopen door keizer Jozef I, en
nam de wijk naar Frankrijk, waar de familie P. nog
tegenwoordig bestaat.—P.—d.-1.-31. (Giovanni),
geb. 1463, gest. 1494, was reeds op tienjarigen
leeftijd een der uitstekendste redenaars en dichters
van zijne eeuw. Men heeft van hem : Conclusiones
philosophicce et theologicx (Rome 1486, in fol.); en
meer andere werken. Complete editien van P. verschenen te Bologna (1496), te Venetie (1498), enz.
Picard (de abbe J.), een fransch sterrenkundige, geb. te La Fleche 1620, gest. 1683. Men heeft
o. a. van hem : Mesure de la terre (1671); Voyage
—

d'Uranienbourg (1680); La connaissance des temps

(1679-1683).
Picard (Louis Benoit), fransch blijspeldichter,
geb. 29 Juli 1769 te Parijs, onder Napoleon I directeur der Groote Opera, vervolgens van het Odeon,
eindelijk van het Theatre Favart, gest. 31 Dec.1828.
Theatre de P. (10 dln. Parijs 1821-22).
Picarden, of Picardiers, zooveel als Adamieten.
Picardie, provincie van Frankrijk vOOr 1789,
in 't noordoost-gedeelte des lands, had Amiens tot
hoofdplaats, was ingedeeld in Opper-P. en Neder-P.,
en vormt thans de departementen Pas-de-Calais,
Somme, Oise en Aisne. — Oorspronkelijk beWoond
door de Morijnen (Morini), Ambianen, Veromanduers, Bellovaken en Suessionen, maakte P. onder de
Romeinen deel uit van Belgica 2a. Clodion, aanvoerder der Franken, veroverde P., en maakte van
Amiens zijne hoofdstad. Later behoorde P. tot het
koninkrijk Soissons, en daarna tot het koninkrijk
Neustrie ; vervolgens ging het over in handen der
graven van Vlaanderen, werd door de Engelschen
ingenomen onder Filips van Valois en Karel VI, heroverd door Karel VII, door dezen verpand aan de
hertogen van Burgundie, en 1463 aan de kroon van
Frankrijk getrokken door Lodewijk XI. De naam P.
verschijnt eerst in de 13e eeuw.
Picardiers, I bewoners van Picardie.
2) zooveel als Adamieten.
Picart (Etienne), bijgenaamd le .Rotnain, d. i.
de Romein, geb. 1631 te Parijs, gest. 21 Nov. 1721
te Amsterdam, en zijn zoon P. (Bernard), geb. II
Juni 1673, gest. 8 Mei 1733, twee beroemde kopergraveurs. Van den zoon o. a. uitmuntende gravures
bij het Traild des ceremonies religieuses de toutes les
nations (11 dln. Amsterdam 1725-43).

Piccini

Picten

Piccini (Nicolo), ital, componist, geb. 1728 te
Bari, van 1758 of te Rome grooten opgang makende
met zijne operaas, die hem zelfs in andere landen
heroemd maakten, kwam zich 1776 te Parijs vestigen, waar hij de groote mededinger werd van Gluck
(zie GLUCK), werd 1782 directeur der zangschool
aldaar, was in den laatsten tijd zijns levensgeplaatst
aan het Conservatoire, en stierf te Passy 7 Mei 1800.
aanzienlijk italiaansch geslacht,
oorspronkelijk uit Rome, doch gevestigd te Siena,
waar zij met andere aanzienlijke farnilien naar bet
hoogste gezag stonden; 1458 lieten de P. zich in
den stand des yolks opnemen; 1538 werden de P.
de opvolgers der Petrucci als hoofden der republiek;
doch 1541 maakte de invloed van Spanje een einde
aan bet gezag der P. Deze familie heeft verscheidene
vermaarde personen voortgebracht, o. a. twee pausen (zie Pius II en III), en de volgende: P. (Alfons), hertog van Montemarciano, aanvoerder eener
soldatenbende in de 16e eeuw, werd wegens zijne
wanbedrijven door Gregorius XIII in den ban gedaan
met verbeurdverklaring van zijne goederen. Omzich
te wreken, deed P. eenen inval in den Kerkelijken
Staat (1582), richtte daar groote verwoestingen aan,
en noodzaakte den pans hem de verbeurdverklaarde
bezittingen terug te geven. Acht jaren diende P.
vervolgens in Frankrijk, en werd eindelijk opgehangen, nadat de groothertog van Toskanen hem 1591
de nederlaag toegebracht had. — P. (Ottavio), hertog van Amalfi, veldheer der Keizerlijken, geb. 1599
te Siena, had eerst in Italie gediend, onderscheidde
zich vervolgens in Duitschland in den Dertigjarigen
Oorlog, nam deel aan den slag van Lutzen, kommandeerde een armee-vleugel in den slag van Nordlingen, bemachtigde verscheidene plaatsen in Zwaben en Frankenland, beveiligde de Nederlanden tegen den aanval der Franschen, werd opperbevelhebber der spaansche troepen in de Nederlanden; vervolgens naar Duitschland teruggeroepen (1648) met
slen titel van veldmaarschalk, hield hij een oogenblik de Zweden tegen, was commissaris van wege
Oostenrijk op bet congres van Neurenberg, werd
rijksprins en ontving het hertogdom Amalfi, en stied
kinderloos te Weenen 1656.
Picentijnen, lat. Picentini, thans het noordwest-gedeelte van Principato Citeriore, een rijkje in
Italie, bezuiden Campanie, langs de Tyrrheensche
Zee, tusschen de monden van den Sarus en den Sitarns, schijnt eene kolonie van Picenum geweest te
zijn. De voornaamste steden der P. waren: Picentia
(hunne hoofdstad, dicht bij de kust), Sorrente,
Nuceria, Salerno. Dit rijkje werd door de Romeinen
.onderworpen 543-266 v. Chr.
Picenum, Hans Marke van Ancona, een rijkje
in Italic, aan de Adriatische Zee, tusschen de Senonen ten N., de Pretutiers ten Z., had tot voornaamste steden : Asculum, Picenum, Firrnum, Auximum,
Cingulum, en werd door de Romeinen onderworpen
268 v. Chr. De bewoners van P. heetten Piceniers,
niet te verwarren met de Picentijnen, die veel zuidelijker en aan de Tyrrheensche Zee woonden.
Pichdadiens, fransche naamsvorm voor
Pisjdadiers.
Pichegru, fransch generaal, geb. 16 Febr.
1761 te Arbois in Franche-Comte, eerst repetiteur
der wiskunde aan de militaire school te l3rienne,
waar hij o. a. den jongen Bonaparte onder zijne
leerlingen had, die hens toen reeds niet lijden mocht.
Vervolgens trail P. in dienst bij de artillerie, was 1789
onder-officier, omhelsde met ijver de beginselen der
omwenteling, werd als kommandant van een batail-

lon vrijwilligers overgeplaatst bij de Rijn-armee,
waarbij hij opklom tot brigade-generaal, toen tot
divisie-generaal, eindelijk tot opperbevelhebber; hij
ondersteunde de operation van Hoche, en aanvaardde
na dezen bet opperbevel over de armeeen van Moezel en Rijn (1793). Vervolgens aan het hoofd der
Noorder-armee geplaatst, reorganiseerde hij die,
versloeg de geallieerden bij Cassel, Kortrijk, Meeneri,
Rousselaer, Hooglede, bemachtigde Brugge, Gent,
Antwerpen, Hertogenbosch, Venlo, Nijmegen, trok
over het ijs de Waal over, drong door in Holland,
bezette Amsterdam en de Vereenigde Provincien
(Jan. en Fehr. 1795), en bemachtigde de hollandsche vloot. Doch te midden van zooveelschitterende
wapenfeiten, liet hij zich verleiden door de aanbie- .
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dingevaprsConde(ihmllioen francs in contante penningen beloofde, en bovendien 200,000 francs jaarlijksche rente, benevens
Chambord, het hertogdom Arbois, enz.); tegen zulke
verleidelijke aanbiedingen niet bestand, verbond P.
zich om voortaan de belangen van het koningschap
te dienen, en hij liet Oostenrijk eenige voordeelen
op de onder zijn bevel staande troepen behalen.
Doch het Directoire vatte zeer spoedig argwaan tegen hem op, en ontnam hem 1796 zijn kommandement, waarop hij stil ging leven te Arbois. In 1797
tot lid van den Raad der Vijf Honderd gekozen,
plaatste hij zich aan het hoofd der tegen-revolutionaire partij, en werd 18 Fructidor gedeporteerd
naar Sinnamari. Het gelukte hem echter te ontsnappen en de wijk te nemen naar Engeland ; daarzijnde,
knoopte hij betrekkingen aan met George Cadoudal,
keerde vervolgens heimelijk in Frankrijk terug
(1804), werd reeds in den nacht van 28 Febr.1804
in hechtenis genomen en in den Tempel opgesloten ;
doch eer nog zip vonnis uitgesproken was, vond
men hem des morgens van 6 April dood in zijn bed
liggen.
Pichincha, een 14,940 vt. hooge vuurspuwende berg in Zuid-Amerika, nabij Quito; veelvuldige uitbarstingen, o. a. hevige in 1535, 1557, 1660,
1690. In de nabijheid van den P. versloeg Santabruz
de koninklijke troepen (1822).
Pichol, krijgsoverste van Abimelech; Gen.21:
22, 23; 26: 26.
Pico, een der Azorische eilanden, is 12 vierk.
mijlen groot, heeft 33,000 bewoners, en Villa-deLaguna tot hoofdplaats. Het ligt 10 mijlen van Ternate, en bestaat nit eenen 6700 vt. hoogen vulcanischen berg, die met eeuwige sneeuw bedekt is.

Pico. Zie PIC DE LA MIRANDOLA.
Piopus, voorheen dorpje beoosten Parijs, thans
deel uitmakende van de voorstad St.-Antoine, werd
1601 de zetel eener congregatie van monniken naar
den derden regel van St.-Franciscus, welke congregatie naar P. genoemd weed Orde van Picpus.
Picquingy, vlek in 't fransche dept. Somme,
aan de Somme, 3 neon gaans benoordw. Amiens ;
1700 inw.; Willem Langzwaard (Longue-Epee), hertog van Normandie, werd tiler vermoord ; Lodewijk
XI sloot bier met Eduard IV, koning van Engeland,
eon vermaard tractaat van vrede (29 Aug. 1475).
Pictaven, lat. Pictavi, of Pictonen, yolk in
Gallic, eerst begrepen in Celtica, vervolgens in het
noorderdeel van Aquitania 2a. De P. hadden tot
hoofdplaats Pictavi, oudtijds Limonum, het tegenwoordige Poitiers; bun land was ongeveer bet tegenwoordige Poitou.
Picten, lat. Pith, de vroegste bewoners van
Caledonie, beginners in de geschiedenis op to troden
in de 2e eeuw, en worden vermaard ten tijde van

Pictet

Pierieden

Septimius Severus. In de 5e eeuw was geheel barbaarsch Britannia in bezit bij de Picten en de Scoten, van welke laatste een slam (de Duns of Dunen)
bet zuidvvestgedeelte van het tegenwoordige Schotland in bezit hadden. De beide volkeren waren overigens van eenerlei afkomst, en spraken een gaelisch
dialect. De P. en de Scoten sloten zich herhaalde
malen aaneen, om vijandelijke invallen te doen in
het meer naar het zuiden gelegen land, zoowel ten
tijde der Romeinen, als nadat Britannia verlaten
was door Honorius. Onophoudelijk in oorlog, hetzij
met de Scoten hetzij onderling, begonnen de P.
meer en meer in talrijkheid te verminderen. Kenneth H, koning der Scoten in de 9e eeuw, richtte
een vreeselijk bloedbad onder hen aan in den slag
van Stirling, en vereenigde na die overwinning de
beide kronen. Sedert dien tijd wordt van de P. geen
Pictenmuur of Muur der P.
gewag meer gemaakt.
noemt men de door keizer Adriaan aangelegde verdedigingslinie in het noorden van Engeland, welke
strekken moest om de romeinsche bezittingen en
kolonien te heschermen tegen de invallen der Picten.
Overblijfselen van dien muur zijn thans nog te zien
tusscben de Golf van Solway en de monden van den
Tyne.
Pictet (Marc Auguste), geb. 23 Judi 1752 te
Geneve, een der vijf iuspecteurs-generaal der keizerlijke universiteit (1803 en v.), professor der natuurlijke historie en geologie te Geneve, gest. 19
April 1825, en zijn broeder P. de Rochemont (Charles), geb. 22 Sept. 1755 te Geneve, die 10 jaren
(1775-85) in Frankrijk diende, vervolgens hooge
posten bekleedde in zijne geboortestad, de staatsdienst verliet toen Geneve fransch werd, en 28 Dec.
1824 stierf, hebben zich gezamenlijk zeer verdienstelijk gemaakt door de uitgave van hun tijdschrift
Bibliotheque Britannique (sedert 1796), welke titel
1816 in Bibliotheqne universelle de Geneve veranderd
werd. Van laatstgenoemden heeft men nog verscheidene andere werken, o. a. Tableau de la situation
actuelle des Etats-Unis de l'Amerique (2 din. 1795
en 96). — P. (Fr. J.), een bloedverwant van de
vorigen, geb. omstr. 1790, prof. der zoOlogie en der
vergelijkende anatomie te Geneve, schrijver van verscheidene verdienstelijke werken. — P. (Adolphe),
neef van den vorige, hoofd-officier bij de artillerie
te Geneve, is een uitstekend taalgeleerde en oudheidkenner. Van zijne vele geachte werken noemen
wij : De l'affinite des langues celtiques avec le sanscrit
(Parijs 1837) en Les origines indo-europeennes (dl.
1 en 2, Parijs 1859-63).
Pictonen. Zie P 1CTAVEN.
Pictor (Quintus Fabius), latijnsch geschiedschrijver. Zie FABIUS.
Picumnus en Pilumnus, italische godheden,
zonen van Jupiter, waren gesteld over de huwclijken
en over de voogdij; de eerste bad de kunst om den
grond te bemesten uitgevonden ; de andere was de
uitviuder van de kunst om graan fijn te malen : Pilumnus werd dan ook inzonderheid door de molenaars en door de bakkers vereerd.
Picus, koning der Aborigeueu in Italie, was de
zoon van Saturnus, en beminde Canente, bij wie hij
Fawns verwekte; hij versmaadde de liefde van
Circe, die hem daarop in een houtspecht veranderde.
Vandaar dat de specht (lat. picus) bij de oud-italische volkeren vereerd werd als een vogel, in wiens
vlucht en in wiens gepik voorspellingen opgesloten
lagen.
Pidpat Zie PILPAI.
Pie, fransche naamvorm voor Pius,

Piedimonte, stad in bet Napelscbe, in Terra
di Lavaro, 8 uren gaans benoorden Caserte ; 8000
i nwoners.
Piedmont, engelsche naamsvorm voor Piemont.
Piedras (las), kaap van Buenos Ayres, nitstekende in den Atl. Oceaan, tegenover Montevideo.
De opstandelingen van Buenos Ayres versloegen in
de nabijheid van deze kaap de spaansche troepen
(1811).
Piemont, ital. Piemonte, lat. Pedemontiutn, tot
1859 bet voornaamste bestanddeel van het koninkrijk Sardinia, voerde den titel van prinsdom, en
vormde, met het sardische gedeelte van het voormalige hertogdom Milaan en met bet hertogdom Montferrat, een landschap van omstr. 550 vierk. mijlen,
met 3 millioen bewoners. Thans vormt het voormalige P. de italiaansche provincien Turijn, Alessandria, Cuneo, Novara en (gedeeltelijk) Pavia.
Pienza, eertijds Corsignano, stad in bet Toskaansche, derdhalf uur gaans bezuidw. Montepulciano ; 3200 inw.; geboorteplaats van Pius 1I, naar
wien het P. genoemd is.
Pier (Sint), in de wandeling wordt zoo het
zeeuwsche dorp Nieuwviiet genoemd.
Pier (Groote), of Lange Pier, een Fries, geb. in
de 15e eeuw in het dorp Kimswerd, gest. 1520 te
Sneek, maakte zich in het begin der 16e eeuw zeer
beroemd in Friesland, doordien hij de Saksische
benden (genaamd de Zwarte Hoop), toen die ook
Kimswerd waren komen plunderen, nit Friesland
verdreef. Daarna ondersteunde hij met zijnen aanhang den hertog van Gelder, die, als admiraal der
Zuiderzee, aan P. bet bevel toevertrouwde over een
aantal schepen, waarmede P. zich gevreesd maakte
bij Burgundiers, Saksen en Hollanders. Door zijne
stoute krijgsbedrijven verwierf hij zich menigen eernaam, zoo bijv.: de Verwoester der Denen ; de Wreker der Bremers ; de Aanbouder der Hamburgers ;
bet Kruis der Hollanders.
Pierce (Benjamin), een landbouwer in Massachusetts, werd, na den vrijbeids-oorlog tegen Engeland, verbeven tot generaal, 18'27 benoemd tot gouverneur van New-Hampshire, en stierf 1839.
P. (Franklin), zoon van den vorige, geb. 23 Nov.
1804 te Hillsborough in New-Hampshire, begon
zijne loopbaan 1827 als advocaat, werd 1833 afgevaardigde op het Congres, 1837 senator der Vereenigde Staten, maakte als kolonel der militie 1846
den veldtocht tegen Mexico mede, en werd 4 Maart
1853 door de democratische partij tot president der
Unie gekozen, in welke waardigbeid hij 4 Maart
1857 vervangen werd door Buchanan.
Piercy, graaf van Northumberland. Zie PERCY.
Pieri (Giuseppe), geb. 1809 te Florence, van
beroep schoenmaker, diende in Algerie bij bet
vreemden-legioen, 1848-49 als °tlicier in Italie,
hield zich daarna eenigen tijd te Parijs op, dock
werd wegens deelneming aan geheime genootschappen 1853 nit Frankrijk gebannen. In Londen kennis gemaakt hebbende met Orsini, ondernam hij met
dezen den aanslag op bet !even van Napoleon III
(14 Jan. 1858), en werd 13 Maart 1858 te Parijs
geguillotineerd.
Pieri6, lat. Pieria, landschap in Macedonie, ter
westkust van de Thermeische Golf, tusschen den
Haliacmon en de zee. De voornaamste steden in
P. waren : Dium, Pydna, Methone. Dit Iandschap
heette P. naar bet gebergte Pierus.
Pierieden, de negen dochters van Pierus, koning van Macedonie, betwistten aan de Muzen den
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Pierius mons

Pigailitlabrun

eereptijs in den zartgerswedstrijd, doch werden
overwonnen en in eksters veranderd. Ook de Muzen
zelven worden dikwijls P. genoemd, hetzij naar
den aan haar gewijden berg Pierus, hetzij naar de
op de P. behaalde overwinning.
Pierius mons. Zie P_ IERUS.
Pierre, fransche naamsvorm voor Pieter, Peter,
Petri's.
Pierre Pertuis (Le), een 2422 vt. hoven den
spiegel der zee gelegene, ten deele door de natuur
gevormile bergpas of zoogenaamde rotspoort op den
weg tusschen Brienne en Porentruy, 8 uren gaans
benoordw. Bern, in den Jura ; was ten tijde der Romeinen een gewichtig strategisch grenspunt.
Piershil, dorp in Znid-Holland, 6 uren gaans
bewesten Dordrecht ; 550 inw.; te P. was als heelmeester gevestigd Willem Tichelaer, die zulk eene
verfoeilijke rot . heeft gespeeld als voornaamste bewerker van den moord, die door het gepeupel van
's-Gravenhage gepleegd werd op de gebroeders de
Witt.
Pierus, of Piecing Mons, bergketen in Macedonie, liep in Pierie parallel met den westoever van de
Thermeische Golf. De label maakte van den P. het
verblijfoord der Pierieden.
Piesport, dorp in het pruis. reg.-district
Trier, aan de Moezel ; 550 maw.; uitmuntenden wijnbouw (Piesporter); nabij P. de Benedictijner-abdij
Clausen, met wonderdadig Maria-beeld.
Piesteritz, dorp in 't pruis. reg.-district Merseburg, kreis Wittenberg; 100 inw.; in het kamp
bij P. sloot Karel V het Wittenberger verdrag met
keurvorst Johan Frederik van Zwaben (1547).
Piet (de), naam van twee voortalige dorpen in
Zeeland, nl.: 1) op Wolphaartsdijk zie MUIDEN n°. 3.
— 2) ook Sint Pieter genaamd, in voormalig StoatsVlaanderen, waar nu de Braakman is; verdronk 16
Nov. 1377, en kwam nooit weer te voorschijn.
Pietas Julia, stad. Zie POLA.
Pieter (Sint), 1) voormalig dorp ; zie no. 2 PIET
(de). — 2) dorp in nederl. Limburg, aan de Maas,
een kwartier gaans bezuiden Maastricht ; 140 inw.
In de nabijheid de beroemde St.-Pietersberg (zie
dat art. hieronder).
Pieterburen, of Pietersburen, ook wel Peterburen, dorp in de prov. Groningen, 6 uren gaans
benoordw. Appingedam. De vermaarde Dirk Sonoy,
stadhouder van Noord-Holland, bracht zijne laatste
levensdagen door op den nog thans te P. aanwezigen burg, het Huis-ten-Dijke (tegenwoordig Dijksterhuis genaamd), en werd 1597 in de kerk te P.
begraven. In 1583 was P. een der dorpen, die door
de Staatschen.platgebrand werden.
Pieterman, zoo wordt in de wandeling het
dorpje Eleer-Ondelands-ambacht genoemd.
Pieter Maritzburg, hoofdstad der britsche
kolonie Natal (Zuid-Afrika), 10 mijlen benoordw.
Port Natal; 3000 inw.; levendig handelsverkeer, inzonderheid met de Oranje-rivier-republiek en met
de Transvaalsche republiek.
Pietersbarra, oude naam van het friesche
dorp Pietershierum.
Pietersberg (St.-), oude naam van het liraburgsche dorp Odilienberg.
Pietersberg (de St.-), 1) berg in 't Land van
Valkenburg, prov. Limburg, aanvangende een kwartier gaans buiten de St.-Pieterspoort van Maastricht,
en zich langs den west-oever der Maas zuidwaarts
uitstrekkende tot Luik, zoodoende de gansche
ruimte, die tusschen de Maas en de Jecker ligt, innemende. Sedert eeuwen hebben aanhoudend uitgra-

vingen in dezen berg plaats, waardoor eene ontelbare
menigte gangen zijn ontstaan, die niet zelden 18 a 20'
ellen hoog, 6 ellen breed en soms ruim 3 mijl. tang zijn,
zoodat deze berg in waarheid een doolhof is, waarin
dan ook dikwijis menschen verdwaald geraakt en den
hongerdoOd gestorven zijn ; o. a. vier Franciscanen
in 1640. — 2) de hoogste berg op 't soendasche
eiland Borneo, landschap Kini-lialoe (nederl. 0. I.),
is op zeer verren afstand in zee zichtbaar.
Pietersbierum dorp in Friesland, anderhalf
our pans' benoordoosten Harlingen ; met de buurt
Ropstazijl 400 inw.
Pietershoek, zuidholl. dorp. Zie Pu TTERSHOEK.
Pietisten, d. i. Femelaars, 1) eene secte onder de Lntherschen, ontstaan 1689 te Leipzig door
de vrome bijeenkomsten ten huize van Spener (naar
wien de P. ook wel Spenerianen genoerad zijn). De
voornaamste bestrijders van de P. waren de godgeleerden Carpzov te Leipzig en Loscher te Wittenberg. — 2) eene secte onder de talmudistische Joden, ook Chasidim, d. i. Springende Joden, genoemd,
ontstond 1760 in Ukraine, en verbreidde zich in
Polen en europ. Turkije.
Pietola, het oude Andes, dorp in het Lomb.Venetiaansche, 3 kwartier gaans bezuidoosten Mantua_• 1000 inw.; geboorteplaats van Virgilius.
Pietraperzia, stad op Sicilie, 2 uren gaans
bezuidoosten Caltanisetta ; 9000 inw.
Pietrasanta, stad in het Toskaansche, 6 a 7
uren gaans benoordwesten Lucca ; 3000 inw.; paleis
der voormalige hertogen, van manner gebouwd.
Pietro de Cortona. Zie CORTONA.
Pieve, naam van verscheidene italiaansche
plaatsen, o. a.: 1) P.-di-Cadore ; zie CADORE.
2) P.-di-Sacco, stad aan de Po, in 't LombardischVenetiaansche, derdhalf uur gaans bezuidw. Padua;
6000 inw. -- 3) P.-Porto-Moronc, stad in 't Lomb.Venetiaansche, nabij den linkeroever van de Po, derdhalf nor g. bezuidoosten Corte-Olona ; 3000 inw.—
4) P.-San-Stefano, stad in het Toskaansche, 123
mijlen bewesten Florence, aan den Tiber ; 3600 inw.
Pigafetta (Francisco Antonio), geb. omstr.
1491 te Vicenza, gest. aldaar na 1534, nam als vrijwilliger deel aan den tocht van Magellaan (1519—
22), hield van die eerste reis rondom de wereld een
dagboek, en werd 1524 ridder van Rhodus. Het dagboek van P., teruggevonden in de Ambroziaansche
bibliotheek te Milaan door Amoretti, is in 't Fransch
vertaald onder dezen titel : Premier voyage autour du
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monde, par le chevalier Pigafetta, sur l'escadre de
Magellan, pendant les annees 1519, 20, 21, 22 (Pa-

rijs jaar IX, met kaarten en platen).
Pigalle (Jean Baptiste), fransch beeldhouwer,
met den eernaamfranschen Phidias, geb.teParijs1714,
gest. aldaar 1785 (o. a. een meesterlijk beeld van
Voltaire, in de bibliotheek van het Instituut).
Piganiol de la Force (J. Aymar de), fransch
geschiedschrijver en geograaf, geb. 1673 te Aurillac,
gest. 1753. Men heeft o. a. van hem Description
historique et geographique de la France (15 dln.
Parijs 1751-53); Description de la ville de Paris et
de ses environs (2e druk 10 dirt. 1765).

Pigault LebrUn(GuillaumeCharlesAntoine),
—

fransch romanschrijver, geb. 8 April 1753 te Calais,
gest. 24 Juni 1835 te Zijne
Oeuvres (20 dln. Parijs 1822-24) zijn te Rome
veroordeeld, als kwetsend zoowel voor de zeden als
voor de godsdienst. Eene Histoire de France a l'usage
des Bens du monde (8 dln. Parijs 1823-28), door
P. in den laatsten tijd zijns levens geschreven, maakte
weinig opgang.

Pinariva
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819

Pillnitz, dorp met koninklijk kasteel, aan. de
Elve, circa derdhalf uur gaans bezuidoosten Dresden;
550 inw.; op bet kasteel te P. werd 1791 een ver1739 te Figlini in Toskanen, gest. 1812 te Pisa.
maard vorsten-congres gehouden, hetwelk besloten
Men heeft van hem Poesias (6 dln. Florence) en
werd met de zoogenaamde Pillnitzer Conventie (27
eene Storia della Toscana (9 dln. Florence 1813),
Aug. 1791), waarbij de vorsten zich verbouden Lodie te Rome op den Index staat.
Pigrunintare, fransch Mer Paresseuse, duitsch dewijk XVI in zijne koninklijke waardigheid te herstellen, terwijl in een geheim artikel de deeling van
das Faule Meer, dat gedeelte der Oostzee, hetwelk
Polen bepaald werd
den deenschen archipel vormt.
Pilnezer (Tiglath). Zie TIGLATH PILEZER.
Pi Hachiroth, een der legerplaatsen van de
Pilpal, of eigenlijk Bidpai, de Esopus van InIsraelieten na bunnen uittocht uit Egypte; Exod.
die, was vizier van zekeren indischen koning met
14: 2, 9 ; Num. 33: 7,
Pilatre de Rozier (Jean Francois), geb. 30 name Dabsbelim, en leefde volgens sommigen 2000
jaren v. Chr., volgens anderen verscheidene eeuwen
Maart 1756 te Metz, eerst professor der scheikunde
te Reims, later te Parijs intendant der mirieralienlater, volgens enkelen omstreeks slechts derdhalve
eeuw voor den aanvang der christelijke jaartelling.
verzamelingen van Monsieur (sedert Lodewijk XVIII),
Hij is bekend als schrijver van eene verzameling
was een opgetogen voorstander van de uitvinding van
fabelen, oorspronkelijk in het Sanskrit, en getiteld
Montgolfier, en de eerste, die 15 Oct. 1783 nabij PaPantsja-Tantra. Dit bock werd in de 6e eeuw na
rijs met een luchtbol opsteeg. Bij eene tweede proefChr. vertaald in het Oud-Perzisch (in bet Pehlewi)
neming echter (15 Juni 1785 te Boulogne) met het
door den tnagier Burzoejeh, op last van koning
doel om het Kanaal over te steken en zich in Engeland neer te laten, vatte de luchtbol your, en P.
Khosroe-Noezjirwan, en ontving toen den titel van
Calilah en Dimnah. Later door den rabbip Joel in bet
vond den dood, even als zijn begeleider, de natuurHebreeuwsch overgezet, werd bet op die overzetting
kundige Romain.
Pilatus (Pontius), de zesde romeinsche stad- in 't Latijn vertaald omstr. 1262 door Johannes van
Capita, onder dezen titel: Directorium vita, parabolas
houder in Judea, waar hij van het jaar 27 tot 37 na
anliquorum sapienlium ; en dit bock vertaalde GalChr. met groote strengheid het bewind voerde, is
land 1724 in het Fransch. Eene nieuwe fransche
bekend door de veroordeeling van Jezus. Wegens
vertaling, rechtstreeks uit het Sanskrit, leverde de
verregaande wreedheden tegen de Samaritanen werd
abbe Dubois (1826). Door Silvestre de Sacy is 1816
hij afgezet, en naar Gailie gebannen ; naar men wil
eene arabische vertaling van hetzelfde werk geleverd,
stierf hij te Vienne, in bet tegenw. fransche dept.
met eene belangrijke toelichting. Het is eene soort
Isere, anno 40.
Pilatus berg, 1) een 6565 vt. hooge berg van staatkundige en zedekundige roman, waarin
twee jakhalzen (sluw als de vossen) als hoofdpersoop den westoever van bet meer van Lucern in Zwitnen optreden.
serland. Op dien berg bevindt zich het Pilatus-meer,
waarin (zooals de legende verbaalt) Pilatus, uit bePilsen, stad in Bohemen, 10 uren gaans benoorden Klattau, aan de uitwatering van de Mies in
rouw en wroeging over zijne bonding tegenover Jede Beraun ; 15,000 inw.
zus, door zelfwoord een einde aan zijn leven gemaakt heeft. — 2) een berg in Frankrijk, behoort
Piltai, een priester ten tijde van Jojakim; Neh.
12 : 17.
tot de keten der Cevennes, en ligt in de twee
departementen Loire en Rhone ; op den P. ontPilten, stad in Koerland (europ. Rusland), aan
springt de Gier.
de Windau, 19 mijlen benoordw. Mittau ; 1100 inw.;
Pilcomayo, rivier in Zuid-Amerika, komt vroeger residentie der bisschoppen van Koerland.
uit de Andes, in het boliviaansche departement PoHet bisdom was in 1220 opgericbt door Waldemar
II, koning van Zweden; het kwarn reeds spoedig
tosi, loopt eerst oost-, daarna zuidoostwaarts,neemt
onder duitsch gezag, dock werd met dat van Osel
de wateren der rivieren San-Juan, Cachimayo, Pasverkocht (1552) aan Frederik II, koning van Denepaya, enz. in zich op, en ontlast zich na eenen loop
marken, door wien bet geseculariseerd werd. Na
van ruim 300 mijlen in den Paraguay, tegenover
vele lotswisselingen ondergaan te hebben, kwam het
Assuncion.
Pildas, een der acht zones van Nabor en Milks; grondgebied van P. in 1795 aan Rusland.
Gen. 22 : 22.
Pilumnus. Zie Pl crrMNOS.
Pimpla, berg in Macedonia, in Pierie, in de
Pilezer (Ti 1 I Zie T_ MATH PILEZER.
Pilgram, stad in Bohemen, 5 mijlen ten 0. N. nabijheid van den Olympus, was aan de Muzen toegewijd, die naar dezen berg Pimpleieden genoemd
0. van Tabor, aan de Iglawa ; 3800 inw.
Pilha, een van de hoofden des yolks ; Neh. werden.
Pins, (Ruy de), historiograaf van Portugal onder
10 : 24.
Pilica, of Pilitza, stad in het russ.-poolscbe Emmanuel, gest. 1521, heeft verscheidenene Kronijken nagelaten, loopende over de regeeringen van
gouvt. Radom, aan de zich in de Weicbsel ontlasSancho I, Alfons II, Sancho II, Alfons III, Dionysius,
tende rivier P. of Piltza ; ligt 7 mijlen benoordw.
Alfons IV, Duarte of Eduard, Alfons V, Johannes 11.
Krakau, en heeft 3000 inw.
De vier eerstgenoemde zijn in druk verschenen onPilieri, vlek op Sidle, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Mazzara. Niet ver bezuiden P. de ruinen
der dezen titel: Cronicas dos seis reis primeiros
(Lissabon 1727-29); de vijfde verscheen te Lissavan het oude Selinus.
bon 1653, in folio; de drie laatste kwamen eerst
Pilas, marktvlek in Hongarije, comitaat Pesth ;
1790-92 in het licht, in kwarto.
3300 inw.; spoorwegstation.
stad en vesting in het pruis. reg.-disPinang. Zie WALLIS (Eiland van den Prins van).
trict Koningsbergen, op eene het Frische Haff van
Pinarius en . Potitins, vrienden en metgezellen
Pignerol• Zie PINEROLO.
Pignotti (Lorenzo), italiaansch schrijver, geb.

—

—

de Oostzee scheidende landtong, vormt de voorha
yen van Kouingsbergen, Elbing en Braunsberg, en
-

heeft 3700 inw.; werd ingenomen 1626 door de
Zweden, 1758 door de Russen.

van Evaander, ycrgezelden hem naar.italie, en wer-

den er de priesters van Hercules. Hunne nakomelingschap vormde twee geslachten, :de kinariers en
de PotitiOs, erfelijke priesters van Hercules.
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Pinchbek

Pinsch

Pinel (Philippe), fransch geneesheer, geb. 1745,
Pinehbek, engelsch werktuigkundige, uitvingest. 1826, eerste geneesheer van Bicetre, vervolder van 't metaalmengseI (koper en zinc), dat naar
hem pinchbek of pinsbek heel ; stierf 1783 teLonden.
gens van de Salpetriere, en professor der pathologie
Pincon (Martin Alonzo en Vicente Yanez), aan de geneesk. school te Parijs, heeft zich hoogsttwee broeders, die Columbus vergezelden op zijne
verdienstelijk gemaikt wat betreft de geneesk. beeerste rein, en die later ook op hunne eigene hand
handeling van krankzinnigen. Van 'zijne vele werken
eenige ontdekkingen deden. Vicente Yanez P. kwam
noemen wij slechts Traite medico-philosophique sur
26 Januari 1500 in Brazilie aan, als welks ontdekl'alienation menlale (Parijs 1791); en vooral zijne
ker algemeen genoemd wordt Cabral, die evenwel
Nosographie philosophique (2 dln., jaar VI ; 3 din.
eerst 24 April van dat jaar daar aankwam.
1818).
PitteZ0Virt stad in 't russ.-poolsche gouvt. RaPinerolo, fransch Pignerol, stad in de italidom, aan de Nida ; 4800 inw.
aansche prov. Tuqn, aan vveerszOden van de Limara,
Pindar (Peter), engelsch *dichter. Zie WOLCOTT.
10 Urea gaans bezuidw. de stad Turijn ; 15,500 inw.;
Pindare, rivier in Brazilie, prov. Maranhao, was vroeger versterkt, en werd als de sleutel van
loopt noordoostwaarts, en outlast zich na 57 mijlen
Italie beschouwd. Sedert 1042 heeft P. aan het huis
loop in den Miaritn, nabij de uitwatering dier rivier.
van Savoje behoord; in 1536 werd het veroverd
Pindarees, of Pindarries, d. i. Bergbewoners, door Frans I, doch door Hendrik ill teruggegeven.
een yolk in Hindostan, in het landschap Malwa (in
Door Richelieu ingenomen 1630, en aan Frankrijk
de staten Holkar en Sindhya, en in het prinsdom
afgestaan 1632, werd - het andermaal teruggege!en
Bopal), een samenraapsel van allerlei deugnieten en
1696. Van 1801 tot 1814 maakte P. deel uit van
booswichten. Men vindt hen het eerst vermeld in
Frankrijk ; het kasteel van P. diende tang als staats1761, in den slag van Panipet, toen zij de Mahratten
gevangenis: daar werd aauvankelijk opgesloten de
hielpen. De rooftochten der P. waren tang een schrik
man met het IJzeren Masker, en daar stierf Fouvoor Bengalen ; doch tegenwoordig zijn ze zoo goed
quet (1680).
als geheel uitgeroeid door de Engelschen.
Pines, Isle of Pines, d. i. Pijnboomen-eiland,
Pindarus, de grootste lierdichter van Grieeiland bezuiden . Nieuw-Caledonie in Australie ;
kenland, geb. te Thebe in Beotie omstr. 520 v. Chr.,
slechts 2500 bewoners. Er zijn meer eilanden van
gest. omstr. 456, had tot voornaamste beschermers
dien naam. Zie o. a. Pustos.
Theron, worst van Agrigentum, Gelon en Hieron, vorPingjum, of Pennigum, aanzienlijk dorp in
sten van Syracuse, en Alexander, zoon van Amyntas,
Friesland, 2 uren gaans benoordw. Bolsward ; met
koning van Macedonie. Van al de dichtstukken van
onderhoorigheden 700 inw.
p. zijn er sleeks 45 tot ons gekomen, nl. Oden op
Pingre(Alexandre Gui),fransch sterrenkundige,
hen, die de overwinning behaald hadden in de griekgeb. 1711 to Parijs, gest. 1796, gaf 1754-57 den
sche nationale spelen. Die 45 oden (in het Eolische
eersten sterrenkundigen scheepskalender in 't liclit,
en Dorische dialect) worden ingedeeld in vier groeen hield zich sedert 1770 hoofdzakelijk bezig met
pen of klassen, t. w.: 14 olympische, 12 pythische,
de theorie en de berekening van de kometen. Zijn
11 nemeische en 8 isthmische oden. Van de schier
voornaamste werk is zijne Cometographie (2 dln.
ontelbare editien an P. noemen wij de princeps
Parijs 1783).
editie van Aldus, den oude (Venetie 1513); de ediPinhel, stad in Portugal, landschap Beira, 3 a
tie van BOekh (4 dln. Leipzig 1811 - 22); die van
4 uren gaans benoordw. Almeida ; '2000 inw.
Dissen (2e druk, 2 dln. Gotha en Erfurt 1843); die
Pinjum, het friesche dorp Pingjum.
van Bergk (in de .Poetm lyrici Gr as si", 2 druk Leipz.
Pinkerton (J.), schotsch geleerde, geb. 1758
te Edinburg, gest. 1826, studeerde eerst rechts- 1854); en van Schneidewin (2e druk Leipz. 1855).
Pindemonte (Giovanni, markies), ital. too- geleerdheid, verliet 1780 die loopbaan om zich ge1751
te Verona, gest. 23 Jan. 1812,
neeldichter, geb.
heel aan de letterkunde toe te wijden, begon met
was eenigen tijd pretor der republiek Venetie. Men
de uitgave van eenige poezien, doch bepaalde zicli
heeft van hem Componimenti teatrali (4 dln. Milaan
reeds spoedig uitsluitend bij moot- en penningkunde, geschiedenis en geographic. Men heeft van
1804). — P. (Ippolito), ital. lierdichter, broeder
13
Nov.
1753
te
Verona,
gest.
hem verscheidene werken, o. a.: eene History of
van den vorige, geb.
Scotland (2 dln. 1797), een werk over de legpen18 Nov. 1828.
Pindus, groote bergketen in Griekenland, de
ningen (2 dln. 1784) in 't Fransch vertaald door
natuurlijke grensscheiding tusschen Thessalia en
J. G. Lipsius (Essai sur les mddailles, Dresden,
Athamanie (een landschap van Epirus). Even als de
1794); eene Algemeene verzameling van ReisbeschrijHelikon en de Parnassus, was de P. aan Apollo en
vingen (13 dln. in 4°, 1804); eene geleerde verhandeling over de Gothen ; enz.
aan de Muzen gewijd. De tegenwoordige naam van
den P. is Mezzowu- of Agrafa-gebergte.
Pinna, stad in Italie, bij de Vestijnen, bezuiden
Picenum ; is thans Civita-di-Penne.
Pinega, rivier in europ. Rusland, ontspringt
in het gouvt. Wologda, besproeit het gouvernement
Pinnigum. Zie PINGJUM.
Archangel, loopt eerst N.-, dan W.-waarts, en outlast
Pinon, een vorst in Edom ; Gen. 36: 41;
zich na 70 mijlen lengte afgelegd te hebben in den
I Chron. 1: 52.
benedenloop van de Dwina. Aan de P. ligt een stadje
Pinos (Isla de), d. i. Pijnboomen-eiland, door
Columbus genoemd El Evangelista, een der SpaanP. met 650 inw.
kleinzoon
van
Aaron;
Exod.
6:
sche Antillen, 10 mijlen bezuiden Cuba; 58 vierk.
Pinehas, 1)
mijlen groot, slechts bewoond door visschers.
24 ; Num. 25: 7, 11 ; 31 : 6 ; Jozua 22: 13, 30, 31,
Richt.
20
:
28
;
I
Chron.
6:
4,
50
;
9:
Er zijn meer eilanden van dien naam ; zie o. a. PINES.
32 ; 24 : 33 ;
8:
2;
Ps.
106:
30.
—
2)
zoon
van
20 ;- Ezra 7: 5;
Pinos —Puente, badplaats in de spaansche
Eli, bekleedde met zijnen broeder Hopbui het priesprov. Granada, 4 a 5 uren gaans benoordw. Granada ;
terschap te Silo; doch beided waren slechte pries2400 inw.; lauwe zwavelbronnen.
tars, en God list hen door de Philistijnen doodslaan
Pinsch, of Pintsch, dorp in 't groothertogdom
3)
vader
eens
2,
4
en
14.
1,
Luxemburg, anderhalf our gaans benoordoosten
I Sam. hoofdst.
priesters ten tijde van Ezra ; Ezra 8: 33.
Wiltz ; 140 inw.

Pinsk
Pinsk, stad in europ. Rusland, gouvt. Minsk,
ruim. 24 mijlen bezuidw. Minsk, aan de Pina ; 10,400
inw.; behoorde lang aan Polen, en was toen van
meer gewicht dan that's, De Moerassen van P., die
zich uitstrekken over 63 mijlen lengte bij 25 mijlen
breedte (in de Brie gouvernementen Grodno, Volhynie en Min.sk), worden ook wet de Moerassen van
de Pripetz genoemd, omdat ze doorstroomd en gevormd worden door de Pripetz en hare nevenrivieren.
Pinto (Ferao Mendez), een portugeesch avonturier, geb. omstr. 1510 te Montemor in het landschap Beira, was eerst koopman, later Jezuiet. Met
zeeroovers had hij de Chineesche en Japansche zeeen
doorkruist, en was verscheidene malen gevangen
genomen en als slaaf verkocht, eer hij 1558 in zijn
vaderland terugkeerde, waar hij 1583 stierf. Het
verhaal van zijne reizen en lotgevallen, door hem te
boek gesteld, verscheen eerst 30 jaren na zijnen
dood in het licht (Lissabon 1614), en is herhaalde
malen herdrukt en in verscheidene talen overgezet.
Pinto (Isaac), een portugeesche jood, woonde
achtereenvolgend te Bordeaux, Amsterdam en te
's-Gravenhage, en stierf 1784. Behalve andere werken, schreef bij eene verdediging van zijne geloofsgenooten tegen Voltaire, getiteld : Beflexions critiques
sur l'article de Voltaire au sujet des Juifs (1762).
Pinto -Ribeiro (J.), secretaris van den hertog van Braganza, bestuurde met een meesterlijk
talent de vermaarde samenzwering van 1640 waardoor Portugal aan Spanje ontrukt, en de portugeesche kroon op 't hoofd van zijn meester Johannes 1V
gebracht werd. De nieuwe koning benoemde P. tot
president der rekenkamer en bewaarder van het kk.
archief van Portugal ; doch P. stierf reeds 1643.
Pintsch. Zie I21NSCH.
Pinturicehio (Bernardino BETT1, genaamd),
beroemd schilder, geb. te Perugia in 1454, gest.
in 1513.
Pin.zon, zeevaarders. Zie P1NCON.
Piombin0,waarschijnlijk het oudePopulonium,
versterkte stad in het Toskaansche, aan de Tyrrheensche Zee, tegenover het eiland Elba ; 4500 inw.;
hoofdstad van een klein prinsdom P. (6 vierk. mijlen, met 25,000 bewoners) in de tegenwoordige
italiaansche prov. Pisa. De thans bestaande stad P.
dagteekent nit de 12e emir. Van de 13e tot de 16e
eeuw behoorde het prinsdom P. aan de familie Appiano ; van 1589 tot 1619 was bet (gesequestreerd)
in handen der Spanjaarden, kwam vervolgens aan
de familie Mendoza, wen aan de Ludovici, en daarna
aan de Buoncompagni, hertogen van Soria. Onder
de regeering van Napoleon I vormde het kleine
prinsdom P. met een gedeelte van bet prinsdom
Lucca, bet prinsdom Lucca-en-P. (zie LuccA). Vijfkwartier gaans benoordoosten de stad P. ligt het
Meer van P. (de oude Vetulonius laces), circa '2 uren
gaans lang bij 5 kwartier gaans breedte, en zich aan
de zuidzijde ontlastende in de Thyrrheensche Zee.
Piove - di- Sacco. Zie in PleVE.
Piper (Karel, graaf van), zweedsch staatsman,
geb. 1645, klom door zijne bekwaainheden nit eene
geringe betrekking op tot de hoogste waardigheden,
genoot het volste vertrouwen van Karel XI, werd
1698 eerste minister van Karel XII, vergezelde dien
vorst op at zijne veldtochten, werd in den slag bij
Pultawa gevangen genomen en in de vesting Schlusselburg opgesloten, waar hij 1716 stierf. — P. (Karel Frederik, graaf van), zoon van den vorige, stond
in hooge gunst bij Zweden's koning Adolf Frederik,
(loch verliet bet hof in 1756, toen zijn schoonzoon,
graaf Brahe, onthoofd was geworden. Hij stierf 1770.

Pirminius
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Piperno, stad in Zuid-Italie, 6 uren gaans
bezuidw. Frosinone en 5 uren g. benoorden Terracino; 3700 inw. Even benoorden P. ligt PipernoVecchio, het oude Priverne, een van de steden der
Voisken.
Pippin, beroemde mannen in de geschiedenis
der Franken. Zie PEPTIN.
Pipley, stad. Zie P- EEPLEY.
Piqua, stad in den noord-amerik. staat Ohio,
aan de Groote Miami (rivier), 13 mijlen ten W. N.
W. van Columbus; 4600 inw.
PirEeut3, haven van bet oude Athene, 2 uren
gaans van (lie stad gelegen, aan de uitwatering van
den Cephissus, was met Athene vereenigd door twee
muren, van welke de eene gebouwd was door Themistocles, de andere door Pericles. De haven P. kon
400 schepen bergen. Toen Lysander (404 v. Cbr.)
Athene ingenomen had, liet hij de twee genoemde
muren slechten. De tegenwoordige havenstad P. is
in 1835 gesticht, en heeft 5500 inw.
Pir - Am, of Piream, koning van Jarmuth ; Jozua 10 : 3. Zie J AR MUTH.
PiraneSi(Gialilbattista), teekenaar, bouwmeester en kopergraveur, geb. 1720 te Venetie, gest. 9
Nov. 1778 te Rome, beroemd door het prachtwerk
over Rome's oudheden, waarvan hij zelf 16 dln. in
fol. in het licht gaf. Het werd voortgezet door zijnen
zoon: P. (Francesco), geb. te Rome 1748, gest. te
Parijs 27 Jan. 1810. Het geheele werk vormt 29
folio-deelen met meer dan twee duizend koper gravuren ; laatste editie Parijs 1836.
Pirano, havenstad in Istrie, 6 a 7 uren gaans
bezuidw. Triest ; 9000 inw.
Piream. Zie Pia-A M.
Pirene, dochter van Neptunns, moeder van
Cenchrias, bij wiens dood zij van droefheid wegsmolt in tranen, zoodat zij veranderde in • eene
bron P. bij Corinthe.
Pirhathon, stad in het land van Ephraim ;
de bewoners van P. worden Pirhathonieten genoemd ;
Richt. 12: 13, 15; II Sam. 23: 30; I Chron. 11:
31 ; 27: 14.
Pirithous, vriend en onafscheidelijke metgezel van Theseus, was een zoon van Ixicon en Dia,
en regeerde als koning over tie Lapithen in Thessalia. Met Theseus drong P. door in de onderwereld,
om Proserpina te schaken ; maar god Pluto rook
lont, en verijdelde hun plan : P. werd doodgeslagen,
en Theseus werd in de onderwereld gevangen gehouden ; eerst door Hercules werd hij uit die onaangename gevangenschap verlost. Volgens de historische lezing ondernam P. eenen krijgstocht naar
Epirus, om daar de dochter des konings te schaken ;
doch hij vond op dien tocht zijnen dood. Gehuwd
was P. met Hippodamia: zijne bruiloft werd een
bloedbad, door den worstelstrijd der Lapithen tegen
de Centauren, welke laatste daarbij het onderspit
moesten delven.
Pirmasens, stall in Rijn-Beieren, 5 uren gaans
bezuidoosten Tweebruggen ; 6400 inw.; vroeger
hoofdplaats van het graafschap Hanau-Lichtenberg.
Pirminius, de heilige, een Neustrier, was
koorbisschop van Meaux bij Parijs, en stichtte onder bescherming van Karel Martel (anno 724) het
later wereldberoemd gewordene klooster Reichenau,
op het eiland Reichenau in bet meer van Constans,
doch werd reeds in 728 van daar verdreven ; hij
predikte vervolgens bet Christendom in Zwitserland,
den Elzas en Beieren, stichtte eindelijk nog het
klooster Hornbach bij Tweebruggen, en stierf aldaar
in 753. Kerkelijke gelenktiag 3 Nov.
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Prna, stad in Saksen, aan de Elve, 4 uren
gaans beznidoosten Dresden, station van den Saks.lioheemsehen staatsspoOrweg; 7500 inw.; overwinning der Pruisen op de Oostenrijkers en Saksen
1745, en op de Saksen 1756 ; gevecht tusschen de
Franschen en de Gealli6erden 1813.
Pirnatsa. Zie P_ IRNAZZA.
Pirnazza, rivier in Gnekenland; de oude
Pamisus.
Piromi, de oppergod der Egyptenaren, stond
zelfs nog boven Knef, Fta en Fre, en droeg de kiem
in zich, waaruit alle andere godheden moesten voortkomen. Het was hun involutus Deus, hun god, die
zich nog niet aan de wereld geopenbaard had. Waarschijnlijk is Hermes identiek met P.
PirOn (Alexis), fransch dichter, geb. 9 Juli
1689 te Dijon, gest. 21 Jan. 1773, was de zoon van„
een apotheker (Aime P., geb. 1640, gest. 9 Dec.
1727, en bekend als dichter in den burgundischen
tongval). De zoon (Alexis) kwam op 30-j. leeftijd •
naar Parijs, omdat hij in zijne geboorteplaats wegens
eene ontucht-ademende ode eene strenge berisping
had ontvangen van den procureur-generaal. Aileen
aan zijne vele onzedelijke poezien (want P. was in
Frankrijk wat Pieter Boddaert in ons land geweest
is) was het te wijten, dat P. geen lid kon worden
van de Academie, waartoe hij anders door zijn dichtertalent meer dan menig ander gerechtigd zou
zijn geweest. Eene complete editie van P.'s werken
bezorgde Rigoley de Juvigny (7 din. Parijs 1776).
Pisa, 1) de oude hoofdstad van Elis, aan den
Alpheus, vormde lang een onafhankelijk rijkje, over
betwelk (Enomaus en Pelops geregeerd hebben. De
bewoners van P. waren meester van Olympia, en
regelden de Olympische spelen. Dit voorrecht werd
aan P. benijd door de stad Elis, die zich met Sparta
verbond tegen P.; en in den derden Messenischen
oorlog werd P. verwoest, omdat het zich vermaard
had ten voordeele van de ilotische en messenische
opstandelingen (456 v. Chr.). Reeds ten tijde van
Strabo was er geen spoor meer van P. te vinden,
zoodat die zelfs twijfel oppert of deze stad wel ooit
bestaan heeft ; het waarschijnlijkst is, dat Olympia
gesticht was op de ruinen van P., zoodat daardoor
het oude P. geheel en al in vergetelheid geraakte.
Pisa, 2) lat. Pisa of Pisce, een der schoonste
steden van Italie, in het voormalige groothertogdom
Toskanen, aan de Arno, is thans hoofdplaats der
italiaansclie provincie P. (55 a 56 vierk. mijlen ;
243,000 zielen). De stad P., circa 3 uren gaans
boven den mond van de Arno, en 10 mijlen bewesten Florence gelegen, telde in 1863 slechts 51,000
inw. (in vroeger tijd had, het er 150,000); vele
prachtige en merkwaardige gebouwen; eene universiteit, die voorheen zeer beroemd was (gesticht
1343, hersteld door de Medicis 1472 en 1542).
Aan den voet van den berg San-Giuliano, in de naheid van P. de Bronnen van P., zijnde 36 bronnen,
die koolzuur gas, alsook vitriool- en zoutzure natron

taal, dat zooveel, beteekende als haven in, denlorm
eener halve moan". Straho en Plinius zeggen at P.
gesticht werd na het beleg van Troje, door inwoners
van Pisa in Ells; het behoorde niet onder de 1u0omonien der-Etrusken, hoeivel dit yolk er sporen van
zijne aanvvezigheid achtergelaten heeft. De opkonist
van P. dagteekent uit de 2e eeuw v; Chr4'hetwerd
toen eene romeinsche kolonie. Augustus gaf het den
naam van Julia Obsequens ; door Adriaan en. door
Antoninus werd P. verfraaid. Door zijne . ligging
(destijds vlak aan zee, en niet, zooals tbans, circa
3 uren gaans van de zee . af) en door zijne badifirichtingen (aquce Pisance, Bronnen van P., zie
boven) werd P. zeer welvarend en rijk. Door de
Gothen verwoest, en vervolgens onderworpen aan de
Longobarden, beurde P. zich echter reeds spoedig
op, en was weder eene bloeiende stad onder de
grieksche heerschappij. In 888 onafhankelijk geworden, was P. van dat tijdstip of eene republiek ;
en van de 10e tot de 13e eeuw was het een der
voornaamste handeldrijvende en zeevarende mogendheden van Italie, en wedijverde als zoodanig lang
met Genoa. Van den pans ontving P. in 1092 het
eiland Corsica in leen ; het veroverde een gedeelte
van Sardinie op .de Arabieren (1099 en v.) en het
overige gedeelte op de Genueezen ; het onderwierp
Palermo, de Balearische eilanden, bet eiland Elba ;
het verkreeg eene stadswijk met belangrijke privilegien te Constantinopel, te Antiochie, te Tripoli, te
Tyrus, te Laodicea, te Ptolemais. Gedurende de
burgeroorlogen in Italie streed P. voor de zaak des
keizers, en was een der steunpilaren van de Gibellijnen ; de val der Hohenstaufen werd dan ook de
genadeslao. voor de grootheid van P. Een geweldigen knakbracht
b
Genua aan de zeemacht van P. toe
door de overwinning van Melinda (1284); daarop
verbonden zich vier guelfische steden (Florence,
Pistoja, Lucca en Siena) om de groote gibellijnsche

bevatten, en die reeds vermaard waren ten tijde
van Plinius. Het feest van San-Ranieri, dat in de
wandeling Luminara genoemd wordt, trekt om de
drie jaren een ontzaglijken toevloed van menschen
naar P., dat door sommigen gehouden worth voor
de geboorteplaats van Galilei (die volgens anderen
te Florence geboren is); wijders is P. de gehoortepl.
van paus Eugenius III, van Ugolino, van de bouwmeesters Johannes en Nicolaas van Pisa, enz. —
Door de Siculen gesticht, heette P. aanvankelijk
Teuta, welke naam in P. werd veranderd door de
Tyrrheniers of Lydiers, naar een woord in hunne

republiek voor hoed te fnuiken. Genoa maakte zich
van het eiland Elba meester, vernielde de haven van
P., en noodzaakte het tot den afstand van Corsica
(1290-97). No riep P. de help in van keizer Hendrik VII; doch deze stierf 1313, joist toen hij een
aanvang dacht te waken met de onderwerping van
Italie. Door al de Guelfen van Toskanen bedreigd,
wilde P. zich in de armen werpen van den koning
van Sicilie, Frederik I ; en toen het zich door dezen
afgewezen zag, gaf het zich aan den condottiere
Uguccione. Reeds spoedici wierp P. dit juk af (1316),
'
doch werd ingenomen door
Lodewijk van Beieren.
In 1327 herwon P. zijne onafhankelijkheid, hetgeen
het te danken had aan Fazio della Gherardesca ; het
was een korten tijd meester van Lucca, Pistoja en
Volaterra, (loch verloor die twee laatstgenoemde in
1351 en 1361. Ornstreeks dienzelfden tijd verscheurd door inwendige verdeeldheden, geraakte P.
in eenen staat van kwijning, terwijl de koophandel
zich meer en meer van de haven van P. begon te
verleggen naar Genua. Achtereenvolgend had P. verschillende meesters, nl.: J. Agnello (1361), keizer
Karel IV (1368), Jac. Appiano (1392) wiens zoon
afstand van de stad deed aan Joh. Galeazzo van Milaan (1399). In 1405 werd P. door Gabriel Maria,
den zoon van Joh. Galeazzo, verkocht aan Florence;
doch P. wilde zich niet onderwerpen, en doorstond
met heldenmoed een vermaard beleg (1405 en
1406); eindelijk overwonnen, bleef het sedert onder
de heerschappij van Florence (met uitzondering van
1494 tot 1509, ten gevolge van den krijgstocht van
Karel VIII in Italie). Van 1807 tot 1814 ingelijfd
hij het Fransche lieizerrijk, was P. van 1814 tot

Pisander
1860 weer bij Toskanen, waarwede het toen ingeIijfd werd bij het nienwe koninkrijk Italie. — In
1409 werd te P. een vermaard concilie geheuden,
dat ten doel, bad een einde te waken aan de groote
scheuring, welke de Kerk verdeelde; op dat concilie
werden de twee pausen Gregorius XII en Benedictus XIII afgezet, en Alexander V in hunne plaats
benoemd. in 1511 vergaderde te P., op aandrang
van Lodewijk XII en Maximiliaan, maar zonder de
goedkeuring van den pans (destijds Julius II), een
ander concilie, bijeengeroepen door de misnoegde
kardinalen : dit concilie werd achtereenvolgend verlegd naar Milaan, Asti en Lyon. — Tractaat van P.
noemt men de acte, waarbij Karel IV in 1355 Florence
erkende als rijksstad, waartegen Florence zich erkende onderhoorig te zijn aan het Duitsche rijk. —
Het bisdom P., dat reeds uit de 2e eeuw dagteekende, werd 1117 tot aartsbisdom verheven : reeds
in 1002 was de bisschop van P. door Urbanus II
bekleed met den gelijktijdig te bekleeden rang van
aartshisschop van Corsica; in 1132 ontving bij den
titel van Primaat van Sardinie.
Pisander, 1) een Trojaan, zoon van Antirnachus, werd door Agamemnon gedood. — 2) een
aanvoerder der Myrmidonen. — 3) een Spartaan,
werd door zijnen zwager Agesilaus bekleed met het
opperbevel over de vloot, vvaarinede hij bij Cnidus,
door de perz.-helleensche vloot verslagen, sneuvelde.
— 4) atheensch veldheer; zie onder TEIERAMENES.
Pisang, dorp op Sumatra (nederl. 0. 1.), resid.
Padangsche Bovenlanden. Toen in 1833 de opstand
der Padries uitbarstte, was de nederl. bezetting van
P. (80 man en 5 officieren ander luitt.-kolonel
Krieger) de eerste, die zich door cenen zoo verre
overmachtigen vijand had heen te slaan, dat daarbij
17 man sneuvelden en 54 gekwetst werden (12 Jan.).
Pisang, naam van nverscheidene eilanden in
nederl. 0. I., nl.: I) Bananen-eiland, nabij den noordoosthoek van Neira ; behoort tot de Banda-eilanden. —2) in de straat van Malacca, aan de oostkust
van Sumatra. — 3) in den Molukschen archipel,
residentie Ternate, beoosten de Laun-eilandjes.
4) Groot-P. en 5) Klein-P., beiden in de Indische
Zee, aan de westkust van Sumatra, voor de reede
van Padang.
Pisangang, dorp op Java, ads.-resid. Magelang, bevvesten Tompee, werd 1826 door de Nederlanders versterkt, in weerwil dat de muitelingen zulks
door gedurige aanvallen poogden te verhinderen.
Pisani, venetiaansch admiraal, werd 1352 door
Paganino-Doria overwonnen aan den mond van den
thracischen Bosporus, en versloeg op zijne beurt
Grimaldi bij de punt van Loiera (Sardinie). In
Porto-Longo bij Modon overvallen door PaganinoDoria, werd P. met zijne gansche vloot gevangen
genomen en opgebracht naar Genoa (1354). — P.
(Victor), zoon of neef van den vorige, venetiaansch
admiraal in 1378, won op de Genueezen den slag
van Anzio, verdreef hen nit de Adriatische Zee,
kastijdde de weerspannigheid in Dalmatie, heroverde
Cattaro, Sehenico en Arbo op de Hongaren ; doch
met eene scheepsbemanning, die door inspanning en
ontberingen zeer verzwakt was, werd P. bij Pola
verslagen door Lucas Doria (1379), ten gevolge
waarvan hij door den senaat in de gevangenis werd
geworpen, nit welke hij eerst op vrije voeten gesteld
werd, toen de Genueezen zich meester gemaakt hadden van Chiozza. Toen eensklaps de fortuin doende
keeren, noodzaakte P. de Genueezen, zich met hunne
gansche vloot over te geven (1380). Nog in datzelfde
jaar stierf hij te Manfredonia.

Piso
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Pisano, of Nicolaas van Pisa, beroemd beeldhouwer en bouwmeester, geb. te Pisa omstr. 1200,
gest. aldaar 1266. — P. (Giovanni), zoon en leerling van den vorige, geb. omstr. 1240, gest. 1320,
‘uoviti als bouwmeester beroemd. — P. (Andrea),
beeldhouwer en bouwmeester, geb. 1288, gest. 1345.
— P. (Victor), genaamd Pisanello,schilder en vooral
boetseerder en gieter van legpenningen, geb. 1368
te San-Vito in het gebied van Verona, gest. omstr.
1450.
Pisatello, rivier in Italie. Zie RUBICON.
Pisaurum, thans Pesaro, stad der Senonen,
aan de uitwatering van den Pisaurus (thans Foglia),
en in de nabijheid van Ariminum, ontving ecne romeinsche kolonie 184 v. Chr.
Piscarius, in de mi ,ldeleeuwen de ri v. Aternus.
Pisciotta, stad in het Napelsche, in Principato
Citeriore, aan de Tyrrheensche Zee, 4 wren gaans
bezuiden II Yalta; 4000 inw.
Pisco, havenstad in het noorden van Peru, 26
mijlen ten Z. Z. 0. van Lima ; 2000 inw.; groote en
veilige reede ; bezochte haven. In de 17e eeuw belangrijk, verviel P. door de verwoestingen, die de zeemovers aanrichtten (1624-1686), en vooral door
de aardbeving van 1687.
Piscopia, het oude Telos, een der Sporadische
eilanden, benoordw. het eiland Rhodus; heeft eene
haven aan de zuidwestkust.
Pisek, stad in Bohemen, aan de Wottawa, 13
mijlen bezuidw. Praag ; 8000 inw.; werd 1619 verwoest door de Keizerlijken.
Pisga, een gebergte, waartoe de berg Nebo behoorde ; Num. 21 : 20; '23: 14; Dent. 3:27 ; 34:1.
Pisidid, lat. Pisidia, bergachtig landschap in
Klein-Azle, benoorden Pamphylie, waarrnede het
bij de oude geografen altijd gezamenlijk vermeld
wordt. In de 4e eeuw werden de twee landschappen
gescheiden, en vormden elk eene -afzonderlijke provincie van de diocese Asia. De voornaamste steden in
P. waren : Selga, Bar's, Antiochia. In bet N. T. wordt
P. vermeld Hand. 13: 14 ; 14 : 24.
Pisino, duitsch Mitterburg, stad in Istrie, aan
de Him ; 3000 inw.
Pisistratus, ti ran van Athene, was een bloedverwant van Solon. Van adel en rijk, vol moed, en
daarbij even slow als welsprekend, trok P. meesterlijk partij van de inwendige verdeeldheden, om tot
het hoogste gezag te geraken. Na eerst de menigte
gevleid te liebben, lief hij zich, door voor te wenden
dat er een aanslag op zijn Leven gedaan was, eene
lijfwacht toekennen van 600 man : met deze bende
bezette hij de citadel, en in weerwil van den moedigen tegenstand van Solon, werd P. meester van
Athene (561 v. Chr.); hij eerbiedigde overigens de
bestaande staatsregeling. Reeds in bet volgende jaar
verdreven door Megacles en Lycurgus, werd P. door
Megacles zelven teruggeroepen in 556, en opnieuw
weggejaagd 552. In 538 v. Chr. kreeg hij nogmaals
het hoogste gezag in handen, en wilt zich door gematigdheid en wijs beleid daarin te handhaven tot
aan zijnen dood (528 v. Chr.), toen bet overging op
zijne 2 zonen Hipparchus en Hippias (genaamd de
Pisistratieden). Door P. werden al de gedichten van
Homerus bijeengebracht, en die verzameling ligt ten
grondslag aan alle editien, welke later van Homerus
verschenen zijn.
Pisjdadiers, de oudste dynastic der koningen
van Perzie, werd omstr. 733 v. Chr. vervangen door
die der Kajaniers (of Achemenieden).
Piso, een tak van het romeinsche plebejers-geslacht Calpurnius. Zie CALPURNIUS.
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Pison

Pitt

Pison, een der vier rivieren van het Paradijs ;

dere omdat de bewoucrs door Jupiter veranderd
werden in apen (pithecoi). Zie

Pispa, een der zonen van Jether; I Chron.7: 38.
pisqueton. Zie PIZZIGHETTONE.
PiSSIty naam van het bovengedeelte van den

Pithiviers, stad in 't franache dept. Loiret,
aan den Oeuf, 11 a 12 rnijlen bezniden Parijs; 4500
inwoners.

Gen. 2 : 11.

Pregel.

Pistoja, het Pistoria der ouden, stad in het
Toskaansche, aan den voet der Apennijnen, 7 uren
gaans benoordw. Florence; 13,000 inw.; citadel,
merkwaardige domkerk, die uit de 12e eeuw dagteekent. In de nabijheid van het nude Pistoria werd
anno 63 v. Chr. door Petrejus de nederlaag toegebracht aan Catilina. In de iniddeleeuwen vormde
P. eene onafhankelijke republiek, was tang in oorlog met Pisa, werd door dat gemeenebest onderworpen omstr. 1348, hernam echter spoedig zijne
onafhankelijkheid, die bet (te gelijk met Pisa) weder
verloor in het begin der 15e eeuw. In 1815 werd
Murat door de Oostenrijkers verslagen in de nabijheid van P., dat de geboorteplaats is van de beroemde improvizeerster Corilla of Corinna, en ook
van pans Clemens IX.
Pistoja (Cino da). Zie CINO.
Pistoria, stad in Etruria ; thans Pistoja.
Pistorius (Joh.), rechtsgeleerde en historicschrijver, geb. 1546 te Nidda in Hessen, was eerst
Luthersch, toen Gereformeerd, werd 1588 Roomschkatholiek, en kenmerkte zich van dat oogenblik af
als een vinnig bestrijder van het Protestantismus,
totdat hij 1608 te Freiburg stierf. Men heeft van hem:
Rerum Polonicarum scriptores (3 dln. Bazel 1582);
Rerum Germanicarum scriptores (3d In.,' 582-1607);
Artis catalistiche scriptores (2 dln., 1587).
Pisuerga, rivier in Spanje, ontspringt in de
nabijheid der bronnen van de Ebro in Oud-Castilie,
neemt in barer' 40 mijlen langen loop de Esgueva,
de Arlanzon, de Carrion, enz. in zich op, en valt
beneden Simancas in den Duero.
Pitard (Jean), fransch heelmeester, geb. 1228
in Normandie, gest. 1315 te Parijs, was Iijfarts van
Filips den Stoute en van Filips den Schoone. Hij
opende een nieuw tijdperk voor de heelkunde in
Frankrijk, doordien hij 1260 eene broederschap of
vereeniging oprichtte uitsluitend van heelkunstbeoefenaars, dus geheel afgescheiden van het barbiersvak.
Pitcairn, eilandje in Polynesia, heeft slechts
derdhalf uur gaans in omtrek, werd 1767 ontdekt
door Carteret, en 1790 gecoloniseerd door 9 oproermakers (engelsehe matrozen) en 18 bewoners van
Tahiti (6 mannen en 12 vrouwen). Ten gevolge van
gedurige twisten, bleef na verloop van 10 jaren, alleen
de matroos Adams over met de 12 tahitische vrouwen en 19 kinderen: door deze is het eilandje verder bevolkt ; slechts nu en clan is het door zeevaarders aangedaan. In 1831 werd een gedeelte der kolonisten verplaatst naar Tahiti, en 1855 een gedeelte
mar Norfolk ; doch beide de keeren kwamen de
meesten reeds spoedig naar P. terug.
Pite3, rivier in het noorden van Zweden, loopt
zuidoostwaarts, vormt verscheidene meren, en valt
na 38 mijlen loop in de Bottnische Golf. Aan de nitwatering van de P. ligt de stad P., met 1550 inw.,
die tot 1856 hoofdplaats was van Norbottens- of
Luleg-lan.
Pitest, of Pitesjti, stad in Walachije, kreis
rdzjisj, aan de heerbaan naar Zevenbergen; 5000
inwoners.
Pithecusa, eilandje in de Golf van Napels, in
ale mythologie vermaard, eerstens doordien Typhon
daar verpletterd ligt onder eenen berg, en ten an-

Pitho, bij de Grieken de godin der overreding.
Pithom, stad in Egypte. Zie HEROOPOLIS.
Pithon, een der veldheeren van Alexander,
was na diens dood stadhouder van Media, vergezelde Perdiccas op zijnen tocht naar Egypte, kwam
tegen dien veldheer in opstand, en was een dergenen, die hem van het leven beroofden (322). Toen
tot regent des rijks en voogd over Alexander's zoon
benoemd, legde P. echter reeds spoedig die waardigheden neder. Hij bielp Antigonus om Eumenes
te overwinnen, doch pleegde reeds kort daarna verraad jegens Antigonus, die hem daarop in hechtenis
liet nemen en ter dood brengen (316 v. Chr).
P., een andere veldheer van Alexander, bekwam
Paropamisus, en sneuvelde 312 v. Chr. in eenen veldslag, waarin hij een kommando voerde onder Demetrius Poliorcetes. — P., eau achterkleinzoon van
Jonathan : I Chron. 8 : 35; 9 : 41.

—

Pithou (Pierre), fransch rechtsgeleerde, geb.
1 Nov. 1539 te Troyes, gest. 1 Nov. 1596 te Nogent-sur-Seine, schrijver van verscheidene hist. en
jur. werken (Opera, Parijs 1609). Van gewicbt was
P.'s verhandeling Les libertds de reglise gallicane
(Parijs 1594 ; gecommentarieerd door Dupuy, 2 dln.
Parijs 1715).
Pithyusen, eilanden. Zie PITYUSEN.
Pitic, stad in de Mexicaansche republiek, 19
mijlen bezuidw. Arispe, aan de Sonora ; 5000 inw.
Pitigliano, stad in het Toekaansche, 6 mijlen
ten 0. Z. 0. van Grosetto ; 4000 inw.
PitiSeus (Bartholomeiis), duitsch wiskundige,
geb. 1561 te Schlaune (bij Grunberg in Silezie), sedert 1594 opper-hofprediker van keurvorst Frederik
IV van de Palls, gest. 2 Juli 1613 te Heidelberg, leverde o. a. den Thesaurus mathematicus van Rheticus. — P. (Samuel), achterneef van den vorige,
geb. 1637 te Zutphen, eerst rector aldaar, sedert
1682 rector te Utrecht, Best. 1707, leverde o. a. een
Lexicon Latino-Belgicum (Amsterdam 1704), een
Lexicon antiquitatunt romanarunt (2 dln. Leeuwarden
1713); enz.
Pitoera, dorp op Java, resid. Baglen ; 18 April
1828 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Pitom, een der schatsteden, die voor den koning van Egypte gebouwd werden, toen men de Israelieten begot] te verdrukken ; Exod. 1: 11.
Pitt (William), eerste graaf van Chatham; zie
CHATHAM. - P. (William), tweede zoon van den
vorige, geb. 1759 in het graafschap Kent, promoveerde 1780 in de rechtsgeleerdheid, nam 1781 zitting in het Lagerhuis, werd 1783 (ofschoon pas 23 j.
mid) minister, blank nit als verdediger van het koningschap, verdriedubbelde de inkoinsten der schatkist, onderwierp de Oostindische Compagnie aan de
controle van het gouvernement, bracht degelijk herstel aan in den geschokten stoat van 's-rijks zee- en
koloniale macht, bewerkte en volbracht (1800) de
vereeniging van Ierland met Groot-Britannia, doch
werd door den loop, dien de Fransche omwenteling
nam, als het ware genoodzaakt daaraan at zijne aandacht te wijden, daar hij zich ten taak stelde, die revolutie nit al zijne macht te bestrijden. In Maart
1801 trad hij af als minister, naardien algemeen
verlangd word naar den vrede; doch reeds in Mei
1801 werd hij opnienw aan het roec Ian stoat ge-

Pittacus
roepen, daar de vrede (juist zooals P. voorspeld had)
niet van duurzamen aard Week te zijn. Hij stierf 23
Jan. 1806. Zijn gansche vermogen had hij ten dienste van zijn land ten offer gebracht ; het Parlement
betaalde zijne schulden, en liet hem ter eere een gedenkteeken oprichten in Westminster. De voornaamste redevoeringen van P. zijn gedrukt met die van
Fox (12 dln. Parijs 1819-20).
Pittacus, een der zoogenaamde Zeven wijzen
van Griekenland, geb. omstr. 649 v. Chr. te Mitylene op Lesbos, verbond zich met de broeders van
den dichter Alceus, om zijn vaderland van het juk
der tirannie te bevrijden, overwon in een persoonlijk
twee.evecht den atheenschen veldheer Phrynon,
werd door de Mityleners met het hoogste gezag bekleed, regeerde zeer verstandig, nam 590 nit eigen
beweging zijn ontslag, bedankte voor bet grootste
gedeelte der landgoederen, die hem toen aangeboden
werden. Hij stierf in 70-j. ouderdom, anno 579 v.
Christi's.
Pittange, fransche naam van Pittingen.
Pittheus, grootvader (van moederszijde) van
Theseus, was de zoon van Pelops en Hippodamia,en
regeerde te Troczene. Hij was vermaard wegenszijne
wijsheid. Zijne dochter Ethra, gehuwd met Egeiis,
vertrouwde aan P. de opvoeding toe van Theseus;
en Theseus op zijne beurt vertrouwde later de opvoeding van Hippolytus aan P. toe.
Pitthem, belgische stad prow. West-Vlaanderen, 5 wren gaans bezuiden Brugge ; 5000 inw.
Pittingen, luxemb. dorp. Zie PETT1NGEN.
Pittsburgh, stad in Pennsylvanie, aan de samenvloeiing van den Alleghany en den Monongahela, ligt 74 mijlen benoordw. Philadelphia, is een
der voornaamste fabrieksteden in de noord-amerik.
Unie, en heeft met inbegrip der voorsteden 115,000
inw.; P. is gesticht in 1760, nabij bet door de Franschen aangelegde fort Duquesne ; te P. heeft men de
universiteit van West-Pennsylvanie.
Pitt's eiland. Zie C_HATHAM-E1LANDEN.
Pittsfield, verscheidene steden in de noordamerik. Unie, o. a.: I) in Massachusetts, aan den
spoorweg van Boston naar Albany, 7 mijlen ten
W. N. W. van Northampton ; 8000 inw. — 2) in
New-Hampshire, 3 mijl. benoorden Concord ; 2000
inw. — 3) in New-York, 19 mijlen bewesten Albany;
1800 inw. — 4) en 5) in Maine en in Vermont.
Pityonte, fransche naamsvorm voor Pityus.
Pityus, stad in Lazica, aan de Zwarte Zee, benoardw. Dioscurias, stond tijdens bet keizerrijk onder romeinsch protectoraat. Het was toen een der
stapelplaatsen voor den handel met het Noorden en
het Oosten, en een der bolwerken van het Romeinsche rijk.
Pityusen, lat. Pityusce insulin, d. i. Pijnbootnen-eilanden, omdat er veel zulke boomen (grieksch
pilys) aangetroffen werden, eene groep eilanden ten
Z. W. van de Balearische eilanden. Zie BALEARISCHE.
Piura, een kustprovincie van Peru, ten Z. van
Ecuador, heeft 75,000 bewoners en tot hoofdplaats
de sled P., met 11,000 inw. en haven, aan de rivier P., 50 mijlen benoordw. Truxillo. De stad P.
is ontstaan uit de eerste spaansche nederzetting, die
in Peru gevestigd werd door Pizarro, in 1531.
Pius, naam van negen pauses, nl.: P. I, die
den naam P. ontving wegens de heiligheid van zijnen levenswandel, en die dan ook door de roomache
Kerk als heilige vereerd wordt (kerkel. gedenkdag
11 dull). Hij was pans van 142 tot 157 (of, volgens
anderen, van 156 tot 165), bestreed de ketterijen
van Valentinus en Marcion, en meet den marteldood
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voor het geloof gestorven zijn.
P. II, voorztne
verheffing lEneas Sylvius Piccolomini, pans van 1458
tot 1464, geb. te Corsignano (dat later naar hem
Pienza genoemd is), werd kardinaal in 1456, vervulde verscheidene staatkundige zendingen, en deed,
zoodra hij den pauselijken Stoel beklommen had, at
het mogelijke, om den kruistocht tegen de Turken
door te drijven : daartoe drong bij den koning van
Frankrijk, den hertog van Burgundie, de republiek
Venetic en plaatste zich zelven aan het hoofd van de
beweging : doch op het punt zijnde, om zich in te
schepen, stierf hij te Ancona. Van Lodewijk XI had
hij de herroeping van de Pragmatieke Sanctie van
Bourges verkregen. Deze pans was godgeleerde, diplomaat, redenaar, geschiedschrijver, geograaf, dichter, kortom een man van veelzijdige geleerdheid, en
heeft verscheidene werken geschreven. — P. III.
neef van den vorige, voor zijne verheffing Francesco
Todescbini (ook wel Piccolomini genaamd, welken
naam hij aangenomen had van zijne moeder, de zuster van Pius II), werd 1503 tot pans verkoren als
opvolger van Alexander VI, regeerde slechts 25 dadagen, stierf toen, en had Julius II tot opvolger.
—P. IV,
voor zijne verheffing Giovanni Angelo Medichino (of kardinaal van Medici genaamd), was een
broeder van den markies van Marignano. Hij beklom
1559 den pauselijken Stoel als opvolger van Paulus
IV, voerde oorlog tegen de Turkel), beeindigde het
concilie van Trente (1563), vvaarvan het de canons
bekrachtigde, verfraaide Rome, herstelde de orde
van St.-Jan van Jeruzalem, en richtte de drukkerij
van het Vaticaan op. Hij stierf 1565. Men laakt zijne
strengheden tegen de leden der farnilie Carafa. —
P. V, de heilige, heette Oar zijne verheffing Michael Ghisleri: hij was geb. 1504 te Bosco bij Alessandria, ging in de orde der Dominicanen, en was
prior van die orde, toen hij 1565 tot paus verkoren
werd. Hij was een streng vervolger van ketters, en
leverde een groot aantal dier ongelukkigen oa de
Inquisitie over; Filips H van Spanje werd zijne
ketterjacht en in zijnen verdelgingsoorlc; in de
Nederlanden krachtdadig ondersteund Loor P. V,
die ook de protestantsche koningin Elizabeth van
Engeland in den ban deed. Als welverdiende hulde
over zooveel Gode bebagelijkeu ijver, werd. P. V dan
ook anno 1713 gecanoniseerd. — P. VI, voor
zijne verheffing Giovanni Angelo graaf Braschi, geb.
27 Dec. 1717 te Cesena, sedert 1773 kardinaal, werd
na den dood van Clemens XIV tot pans verkoren 15
Febr. 1775. Zijne pogingen 1782 te Weenen, om
keizer dozer II in diens hervormingswerk te stuiten,
waren tevergeefs; daarentegen had hij in datzelfde
jaar het genoegen, dat de Jezuieten door Catharina
11 in Rusland toegelaten werden. Ook met Leopold,
grootbertog van Toskanen, had P. VI geschillen;
doch dat alles was niets in vergelijking bij de beproevingen, die de Fransche omwenteling hem bereidde. Toen een fransch gezant te Rome vermoord
was geword . en (zie BASSEVILLE), rukten Frankrijk's
troepen den Kerkelijken Staat binnen, en de pans
zag zich genoodzaakt met generaal Bonaparte het
tractaat van Tolentino te sluiten (19 Febr. 1797),
waarbij hem de betaling van 31 millioen francs opgelegd werd, terwijl hem tevens verscheidene provincien afgervomen en eene menigte kostbare kunstschatten ontuomen werden. Toen de fransche generaal Duphot (zie dat art.) te Rome bij gelegenheid
van een volkstumult vermoord was, werd de pans in
zijn paleis gevangen genomen en naar Frankrijk gebracht (1798), waar hij 29 Aug. 1799 te Valence
als gevangen man stierf, nadat hij den Kerkelijken,
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Stiat bad - zien herschippen itreene republiek. -P. VII,. voor zijne verheffing Gregorio Barnabas
grad Chiaramonti, geb. te Cesena 14 Aug. 1742,
eerst Benedictijner monnik, werd op zijn 40e jaar
bisschop van Tivoli, 1785 kardinaal en . bisschop'van
Imola, en werd, nadat de pauselijkOloel tang ledig gestaan had, na een langdurig conclave te Venetie tot pans verkoren 14 Maart 1800. Hijsloot . een
concordaat met Bonaparte, waarop bij '22 Nov. 1801
bezit nam van den Kerkelijken Staat. In 1804 her.;
stelde hij de Jezuleten in Sicilie, kwam in datzelfde
jaar Napoleon als keizer zalven te Parijs, doch geraakte reeds spoedig met hem in onmin, deed hem in
1809 in den ban, en werd daarop (6 Juli 1809) door
Napoleon gevangen genomen, en eerst naar Savona,
vervolgens(1812)naarFontainebleau vervoerd.I n1813
deed hij eenige concession, om nit de gevangenschap
te geraken, doch hij herriep die spoedig, en eerst
in het volgende jaar werd hij aan de vrijheid teruggegeven, deed 24 Mei 1814 weder zijne intrede in
Rome, gelijktijdig weder bezit nemende van den
Kerkelijken Staat, herstelde 7 Aug. 1814 de Jezuieten, voerde met strenge hand de teugels van het
bewind, en bracht, door concordaten en verdragen
met vreemde mogendheden, den panselijken Stoel
weder tot greaten invloed. HO stierf 20 Aug. 1823.
-- P. VIII, vOOr zijue verheffing Francesco Xaverio graaf van Castiglione, geb. 20 Nov. 1761 te
Cingoli in de mark van Ancona, sedert 1816 kardinaal, was bisschop van Frascati toen hij tot pans
verkoren werd 31 Maart 1829, na den dood van
Leo XII, doch regeerde slechts 20 maanden, daar
hij reeds 30 Nov. 1830 stierf. — P. IX, vOorzijne
verheffing Johannes Maria graaf van Mastai-Ferretti,
geb. 13 Mei 1792 te Sinigaglia, kort op elkander
aartsbisschop van Spoleto en van Imola, werd 1840
kardinaal, en 16 Juli 1846, na den dood van Gregorius XIV, tot pans verkoren. De wijze hervormingen-, waarmede bij zijne regeering aanving, deden
niet alleen Italie, maar de geheele beschaafde wereldvan eene gelukkige toekomst droomen ; doch men
bad zich vergist. Reeds spoedig block bet, dat hervorming en vooruitgang woorden waren, die nit het
regeerstelsel van P. IX waren verdwenen: de breidellooze volkSbewegingen in Nov. 1848, en het vermoorden van 's pauses minister, graaf Rossi (15
Nov.), noodzaakten P. IX nit Rome te vluchten (25
Nov.) en de wijk te semen naar Gaeta. De in zijne
afwezigheid uitgeroepene republiek hield stand tot
Juli 1849, toen de Franschen de stad Rome met geweld van wapenen innamen ; en bescherrnd door de
fransche bajonnetten, keerde P. IX binnen Rome
terug 12 April 1850, terwijl een fransch bezettingsleger jaren lang (tot 1866) ter bescherming van
den pauselijken Stoel in Rome bleef. In weerwil
van dien steun — die den zwakgeloovige doet vragen : waarom beschernat Gods almacht den Stoel
van Petrus niet ? — verwekte het wereldlijk bestuur
van den pans een zoo algemeen misnoegen bij zijne
onderdanen, dat het grootste gedeelte van den Kerkelijken Staat voor hem verloren ging (1859-60)
en ingelijfd werd bij het nieuw opgerichte koninkrijk Italie. En nauwlijks haddeu de fransche troepen
eindelijk, krachtens eene jegens het koninkrijk Italie door Frankrijk's keizer aangegane verplichting,
het pauselijk grondgebied ontruitnd, of de partij in
Italie, die vrede heeft met den pans als stedehouder
van Jezus Christus, mar die geen plaatsvervangend
god op een wereldlijken troon wil zien, stak het
hoofd omhoog, en onder tie leiding van Garibaldi
deed eene kleine armee van vrijscharen eenen inval

op pauselijk grondgebied, en kwam zich.verschansen
te Monte-Rotondo, slechts 4 urea gaans van Rome.
Dit feit gaf aan Napoleon III :eene welkome gelegenheid om den bijna geheel verspeelden invloed van
Frankrijk in de oogen der wereld te herstellen: eene
fransche legermacht werd ijlings op stoombooten
uit. Toulon overgebracht naar Civita-Vecchia, en de
verraderlijke slachting in 1867 bij Mentana (zie
NOMENTUM),

door eene verpletterende overmacht

aangericht onder eene kleine bende Garibaldianen,
bevestigde opnieuw den waggelend staanden wereldlijken troon van den pans, die tot op dit oogenblik
weder gesehraagd blijft door de fransche bajonnetten. Gelukkiger was P. IX in zijn geestelijk bestuur:
de Roomsch-katholieken in Engeland en in het koninkrp der Nederlanden Warden onder de geregelde kerkelijke hierarchic (onder eigene bisschoppen) gebracht, menig voordeelig concordaat werd
gesloten, en 8 Dec. 1854 werd de onbevlekte ontvangenis van Maria tot dogma der roomsche Kerk
verheven.
Pizarro (Francisco), ontdekker en, veroveraar
van Peru, geb. te Truxillo 1475, was de onechte
zoos van een spaansch edelman bij eene spaansche
deers nit de heffe des yolks. In zijne jeugd was P.
varkenshoeder, doch reeds vroeg begaf hij zich naar
Amerika, maakte den krijgstocht van Balboa mede
(1513), trok de opmerkzaarnheid van Cortez, verbond zich met Almagro en Luque om degoudlanden
te gaan opsporen, waarover zooveel gesproken werd,
en belastte zich met de regeling van then tocht : gedurende drie jaren (15'24-1527) deed hij eene
ontdekkingsreis bezuiden Panama, en had in die
drie jaren alle bedenkelijke ellenden te verduren;
eindelijk het land gevonden hebbende, dat hij zocht,
begaf hij zich naar Spanje, en verkreeg van Karel V
den titel van onderkoninc, over de door hem ontdekte Widen (15'28). Als overwinnaar rukte hij
Peru binnen (1531), maakte zich op verraderlijke
wijze meester van den persoon van inca Atahualpa,
liet zich voor diens invrijheidstelling eenen ongehoord hoogen losprijs betalen, en liet hem toen op
eene eervergeten trouwelooze wijze van het !even
berooven. Daarop beniachtigde hij Cuzco, terwijl
een zijner onderbevelliebbers zich meester maakte
van Quito (1533); hij onderwierp geheel Peru, terwijl Almagro bezig was Chili tot onderwerping te
brengen (1534), en stichtte de stad Lima (1535).
In die stad werd hij belegerd door de tegen hem in
opstand gekornene Peruanen; dock die werden door
hem afgeslageu. Vervolgens in twist geraakt met
Almagro, kwam het net dezen tot vijandelijkheden;
doch P. bracht hem de nederlaag toe bij Cuzco
(1538), nam hem gevangen, en lid hem onthoofden. Van dat oogenblik of regeerde P. met nog
grooter willekeur dun to voren, verdeelde de gronden en tie sloven met eene ailerstuitendste partijdigheid, en vond er behagen in, den ondergang te
bewerken van zijne vijanden : deze schaarden zich
om den jongen Almagro, en hun aanvoerder Herreda
kwam P. verrnoorden in zijn paleis (1541). —
Krachtdadig was P. in zijne ondernerningen geholpen door zijne broeders, van welke de bekendste is
Gonzales of Gonzalvo; deze had hem (1538, zie boyen) Almagro helper' verslaan, en was daarop benoenid tot stadhouder van Quito. Toen P. vermoord
was, verzamelde Gonzales zijne aanhangers, en regeerde over Peru gedurende drie jaren (1544-47).
In 1548 gevangen genomen door president Guasca,
dien Karel V met bet gezag bekleed had, werd Gonzales als rebel ter dood veroordeeld ; hij stond joist
.

Pinighettone

Plata•rivier

op het .punt om in het huweltjk te treden, met
eene-vrouw, die tot de fan:title der incas behoorde.
pizzighettone, stad en' kleine vesting in 't
Lombard.-Venetiaansche, 5 uren gaans benoordw.
Cremona, aan weerszijden van de Adda; 4200 inw.;
kasteel waar Frans 1 gevangen zat, eer hij overgebracht werd naar Spanje. Dikwijls is P. belegerd en
ingenomen.
Pizzo (il), stad in bet Napelsche, in Calabria
ult. 2a, 2 uren gaans benoordoosten Monteleone, aan
de Golf van St.-Eufemia ; 8000 inw.; kasteel, en
eene niet beste haven. her landde 13 Oct. 1815
koning Murat, en werd in eenige uren tijds gevangen genomen, ter dood veeroordeeld en gefusilleerd,
hetgeen aan it P. den bourbonschen eernaam verschafte van Fidelissima (d. i. de allergetrouwste).
Plabennec, marktvlek in 't fransche dept.
Finisterre, vierdhalf uur gaans benoordoosten Brest;
3700 inw.
Placencia, 1) het oude Deobriga, stad in
Spanje, aan de Jerte, 24 mijlen benoordoosten Badajoz en 9 mijlen benoordw. Almaraz; 7000 inw.;
waterleiding van 80 bogen. 2) stad in Spanje,
aan de Deva, 5 mijlen bewesten San Sebastian° ;
1800 inw.; gesticht in 1337 door Alfons X1 van
Castilie. — 3) P.-de-Xalon, ruim 4 mijlen bewesten
Saragossa, aan den Xalon. — 4) Zie PLACENTIA.
P
Placentia, 1) stad in I ta.ie ; z.e PIACENZA.
stad ter zuidkust van New-Foundland, aan de
baai van P., 14 mijlen bezuidw. St.-John ; 3000
inw.; fort • haven.
Placentius (Leo, d. i. de Schertsende, een
Dominicaner monnik, geb. te St.-Truien bij Luik,
gest. omstr. 1548. Behalve verscheidene geleerde
werken, heeft men van hem een zonderling dichtstuk, getiteld Pugna porcorum (Leuven 1546, 1644;
Londen 1741); dat dichtstuk bestaat uit 253 ver.
zen, en al de woorden beginnen met de letter P.,
bijvoorbeeld :
Plaudite, porcelli ; porcorum pigra propago
Progreditur, enz.
Placidia, Galla Placidia, dochter van Theodosius I, 'mister van Arcadius en van Honorius, bij
het beleg van Rome gevangen genomen door Alaric
(409), werd de vrouw van Ataulf (AtulphuS), een
gothischen prins; door diens dood weduwe geworden, schonk zij hare hand aan veldheerConstantius,
wien zij eenen zoon baarde (Valentinianus). Hunkerende naar gezag, liet zij zich den titel van ,,augusta"
verleenen, en regeerde bijna onafgebroken onder haren broeder Honorius en onder haren zoon Valentinianus. Zij stierf 450.
Plaisance, 1) fransche naamsvorm voor Piacenza. — 2) stad in 't fransche dept. Gers, 7 a 8
uren gaans benoordw. Mirande; 1700 inw.-3) dorp
in 't fransche dept. Aveyron; 1800 inw.
Planasia, 1) thans Pianosa, eiland in de Tyrrheesche Zee, tusschen Corsica en Etrurie, was onder
de romeinsche keizers eene plaats van ballingschap.
Posthumus Agrippa, derde zoon van Agrippa, werd
derwaarts gebannen door Augustus, en werd er op
last van Tiberius ter dood gebracht (14 na Chr.).
— 2) eiland ; zie LERINISCHE EILL.
Plancias Fulgentius, bisschop van Carthago in het begin der 6e eeuw, heeft drie werken
nagelaten, getiteld : Mythologicune vocum antiquarum
(gedrukt 1599 door Jer. Commelin); Interpretatatio
ad Chalcideum ; en De expositione virgilianx continentice, enz.
Plancina, de vrouw van Piso, werd beschuldigd dat zij, met medeweten van haren man, Germa-

nicus had doen sterven door middel van vergif ;
doch zij ontging de straf, door den invloed en de
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kuipergen van Livia. Later beschuldigd dat zij
Agrippina beleedigd had, niaakte P. vrijwillig een
einde aan Naar Leven (33 na Chr.).
PlanctEe, bij Homerus de Balearische eilanden ;
ook zooveel als Cyanete.

Plancus (Janus). Zie BIANCHI.
Plancus (L. Munatius). Zie MUNATIUS.
PlanCW3 PlOthiS, broeder van Munatius Plancus, werd anno 43 v. Chr. door de triumvirs buiten
de wet verklaard. Hij. kwam zelf zijn hoofd overleveren aan den beul, om zijne slaven te verlossen
van de pijnbauk, die aangewend werd om hen te
doen bekennen waar hij zich verscholen hield.
Plancy, aangenaam gelegen vlek in het fransche dept. Aube, 3 uren gaans bewesten Arcis, aan
de Aube; 1300 inw.
Plantade (Ch. H.), fransch opera-componist,
geb. 1768 te Pontoise, gest. 1839; leverde o. a.
Les deux soeurs (1791), zoe (1797), Palma (1800).
Plantagenet, eene dynastie van koningen
van Engeland, afko.mstig uit Frankrijk, ontleende
den naam P. aan Geoffroy V, graaf van Anjou, bijgenaamd Plantagenet, omdat hij doorgaans een bremtakje (branche de genet) op zijnen hoed droeg. Hij
trail in den echt met keizerin Mathilda, weduwe
van Hendrik V, doch ter en erfgenaam van Hendrik I,
koning van Engeland (1127). Hun zoon Hendrik
beklom den troon van Engeland onder den naam
van Hendrik II , bij den dood van Steven van Blois
(Etienne de Blois) in 1154 ; en hij en zijne afstammelingen bezaten dien troon gedurende 331 jaren,
tot aan de troonsbeklimming van Hendrik VII, bet
hoofd van bet geslacht Tudor. In de 14e eeuw splitste
bet geslacht der P. zich in twee (op elkander
naijverige) linien, nl. de linien York en Lancaster
of met de partijnamen Witte Roos en Roode Roos
(zie ROZEN, oorlog der Twee). Voor de naamlijst der
koningen uit het geslacht P., zie ENGELAND.
Plantin (Christophe), beroemd boekdrukker,
geb. 1514 te St.-Aventin bij Tours, vestigde zich
als boekdrukker te Antwerpen, en stierf aldaar 1 Juli
1589. Filips II van Spanje benoemde hem tot eersten drukker, en belastte hem met bet herdrukken
van de Biblia polyglotta (8 dln. in fol. 1569-72).
Planudes (Maximus), geleerde monnik te Constantinopel, geboortig uit Nicomedie, leeide onder
Andronicus en Johannes Paleologus, werd 1327 door
Andronicus met eene zending naar Venetie belast,
en stierf in hoogen ouderdom tusschen 1353 en
1370. Hij leverde verscheidene grieksche vertalingen
van latijnsche schrijvers, en verzamelde de Grieksche Anthologie (Florence 1494; Napels 1788-96).
Van P.'s eigene werken heeft Bachmann een en ander medegedeeld in dl. 2 der 'Anecdota Grwca"
(Leipzig 1828).
Plassey, stad in britsch 0. I., in Bengalen,
17 mijlen benoorden Calcutta en 5 mijlen benoordw.
Nuddea, is vermaard door de overwinning, die de
Engelschen daar 23 Juni 1757 bevochten op de
troepen van den nabob van Bengalen, waardoor lord
Clive den titel verwierf van baron van P. (zie CLIVE).
Plaswitz, dorp in 't pruis. reg.-district Breslau, kreis Striegau; 500 inw.; kasteel; gedenkwaardig door den stilstand van wapenen, die bier 4 Juni
1813 gesloten werd tusschen de Franschen, Pruisen
en Russen.
Plata (Vereenigde Provincien van Rio de la).
Zie ARGENTIJNSCHE REPUBLIEK.
Plata-rivier. Zie Rio DE LA P LATA.
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Mattoon-a

platamona,

het oude Heraclea, havenplaats
in europ. Busland, aan de Golf van Salonichi, 12 a
13 mitten bezuidw. Salonichi ; 2000 inw.; fort.
Platanella, of Platani, de oude Camicus, rivier in het zuidwesten van het eiland SiciliO, ontlast
zich 9 uren gaans benoordw. Girgenti in de Middellandsche Zee.
Platani, rivier. Zi P_ LATANELLA.
Platea, een der twaalf steden van den Beotischen bond, op de helling van den Citheron, bezuidw. Thebe, is vermaard door de overwinning, die
Pausatlias en de Grieken bier bevochten (479 v. Chr.)
op de Perzen onder Mardonius, tot welke overwinning de Plateers .niet weinig bijdroegen. Even vermaard is P. door zijn rusteloos verzet tegen den
overwegenden invloed, dien Thebe in Beotie wilde
iiitoefenen. Herhaalde malen was P. de bondgenoot
van Athene; het werd verwoest 427 v. Chr. door
de Spartanen, 373 door de Thebanen.
Platen liallermtinde (graaf August von),
duitsch lierdichter, geb. ;24 Oct. 1796 te Ansbach,
nam als beiersch luitenant 1815 deel aan den veldtocht tegen Frankrijk, deed sedert 1818 verscheidene reizen naar Italic, en stierf 5 Dec. 1835 te Syracuse. Na zijnen dood verschenen in 't licht zijne
Gesammelten Werke (Stuttgart 1838; nieuwe druk
5 dln. 1853). Daarop volgde nog een Nachlass,bijeengebracht door Minckwitz (2 dln. Leipzig 1854).
Platkoppen, of Sjaktas, cen der Natsjezvolkeren. Zie NATCHEZ (Mobile).
Platner (Ernst), philosoof en geneesheer, geb.
II Juni 1744 te Leipzig (waar zijn vader Joh. Zach.
P., geb. 16 Aug. 1694 te Meissen, gest. 19 Dec.
1747, professor der heelkunde was), werd 1780
aangesteld als hoogleeraar der geneeskunde te Leipzig,•en stierf 27 Dec. 1818. Onder zijne werken
munten uit : Anthropologic fur Aerate und Weltweise
(2 dln. Leipzig 1772-73 ; omgewerkt 1790) en
Philosophische Aphorismen (2d In. Leipzig 1776-82;
dikwijls herdrukt). — P. (Ernst Zacharias), zoon
van den vorige, geb. 1 Oct. 1773 te Leipzig, sedert
1823 saksisch agent te Rome, gest. aldaar 14 Oct.
1855. — P. (Ferdinand), zoon van den vorige,
schilder te Rome, was een der voornaamste medewerkers aan de Beschreibung der Stadt Rom (3 dln.
Stuttgart en Tubingen 1829-42). — P. (Eduard ),
jongste broeder van den vorige, geb. 30 Aug. 1786
te Leipzig, sedert 1811 prof. der rechtsgeleerdheid,
1836 geheimhofraad te Marburg, gest. aldaar 5 Juni
1860. Zijn voornaamste werk is her Process und die
Klage bei den Attikern (2 dln. Darmstadt 1824-25).
Plato, grieksch Platon, beroemd grieksch wijsgeer, geb. 21 Mei 429 v. Chr. te Athene, zoon van
Ariston en Perictione, was een !ceiling van Socrates, na wiens dood hij reizen naar verschillende !anden deed, totdat hij eindelijk, op aansporing van
Dion, naar Syracuse kwam tot Dionysius den Oude.
—

Door dezen aan de Spartanen uitgeleverd, die hem

als slaaf verkochten, en door den wijsgeer Anniceris
vrijgekocht, begon hij 388 v. Chr. zijne lessen in
het gymnasium der academie te Athene, ging nog
tweemaal (368 en 361 v. Chr.) voor een korten tijd
naar Syracuse onder Dionysius den Jonge, en stierf
348 v. Chr. te Athene. Hij behoorde tot een der
aanzienlijkste atheensche familien, en heette eigenlijk Aristocles ; de naam P. werd hem gegeven (naar
men wil) omdat hij zeer breed (platis) van schouders was. Hij heeft eene zeer groote menigte werken nagelaten, meerendeels in den vorm van samenspraken, waarin Socrates de voornaamste rol speelt ;
die werken looped over het gansche gehied der wijs-

Plautus
begeerte en omvatten het stelsel, dat bekend is onder den naam van Platonische Philosophic. Naar de
plaats, waar P. zijne openbare lessen gaf, wordt de
School van P. genoemd Academie, terwijI ztjne leerlingen en aanhangers evenzoowel Academisten als
Platonisten genoemd worden. In de 3e, 4e en 5e
eenw na Chr. ontstond het Neoplatonismus (zie dat
art.). Van de schier ontelbare edition, die van P.'s
werken in het licht zijn verschenen, zullen wij er
slechts eenige vermelden: die van Aldus (Venetic
1513 in fol.); die van J. Bekker (10 dln. Berlijn
1816-23 en London 1826); die van Stallbaum
(12 dln. Leipzig 1821-25; dikwijls herdrukt); die
van Schneider (2 dln. Parijs 1851-54); en die van
Baiter, met Orelli en Winckelmann (Zurich 1861
en v.).
Platow (Matth. Iwanowitsj, grad), russisch
kavallerie-generaal en hetman der Donsche kozakken, geb. 1751, gest. 1818, nam deal aan de russische veldtocbten tegen Turkije in het laatst der
18e eeuw, werd 1801 hetman der gansche Donsche
armee, diende 1806 en 1807 tegen de Franschen,
tegen wie hij zich ook in 1812 onderscheidde; wel
Iced hij aanvankelijk eenige nederlagen (vooral bij
Grodno), doch bij den terugtocht der Franschen
deed hij hun onberekenbaar veel afbreuk, en werd

voor zijne goede diensten verheven tot den gravenstand. Ook in 1813, 14 en 15 onderscheidde hij
zich herhaalde malen. Hij had zijnen naam vooral
geducht gemaakt, doordien hij aan zijne kozakken
onvoorwaardelijke vrijheid had gegeven om te plun-

deren.

Platte (la), rivier in den noord-amerik. staat
Missouri ; heet ook Nebraska (zie dat art.). — De
Kleine Platte is eene rivier in de noord-amerik.
staten Iowa en Missouri, die zich na 28 a 30 mijlen
loop outlast in de Missouri.
Platten meer. Zie BALATON.
Platssburg, vlek met 6700 inw. in den n.-

amerik. staat New-York, ruim 28 mijlen benoorden
Albany, aan het Champlain-meer, op welk meer in
de nahijheid van P. 11 Sept. 1814 eerie overwinding door de Amerikanen op de Engelschen bevochten werd.
Plau, stad in Mecklenburg-Schwerin, aan het
groote Placer-nicer, 7 a 8 mijlen ten 0. Z. 0. van
Schwerin; 3700 inw.
Plauen, 1) voorname fabriekstad in het koninkrijk Saksen, aan tie Witte Eisler, 15 mijlen
bezuidw. Dresden ; 16,000 inw.; geboorteplaats van
Bottcher (den uitvinder van het saksisch porsetein)
en van den godgeleerde Wolfgang. — 2) dorp met
1000 inw. in de nabijheid van Dresden, aan de Albertsbaan (spoorweglijn); dit dorp geeft aan het
romantische landsehap, tot Tharand, den naam van
Plauensche Grond.
Plautianus (Flavius), gunsteling van Septimills Severus, was van geringe afkomst. Ms prefect
van Rome en consul was hij door zijne wreedheden en
knevelarijen een waardig handlanger van den strengen Severus, wiens zoon Caracalla in den echt trad
met P.'s docker Mantilla. Reeds spoedig voor deze
het ergste chichtende, smeedde P. eene samenzwering tegen den keizer en diens twee zonen; doch
Severus kreeg de luck daarvan, en liet P. ter dood
brengen.
Plautus (M. Accius), romeinsch blijspeldichter, geb. omstr. 227 v. Chr. te Sarsina in Umbrie,
gest. 184 v. Chr., heeft (naar men zegt) 130 blijspelen vervaardigd, wall-van er slechts twintig in
hun gelled tot ons gekomen zijn. De eerste editie,
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die van P.'s werken in het licht verscheen, is die
van 1472 te Venetie ; daarop zijn gevolgd die van
Aldus (1516 in fol.); die van Rob. Etienne, met
commentarien van Lambin (Parijs 1576); die Ad
usum Delphini (2 dln. Parijs); Variorum (2 dln.
Amsterdam 1684); die van Brunck (3 dln. Tweebruggen 1788); en in onzen tijd de edifier' van
Ritschl en Fleckeisen.
Playfair (J.), schotsch geoloog en wiskundige,
geb. 1749, eerst presbyteriaansch geestelijke, vervolgens professor der wiskunde te Edinburg, was
van de Edinburgh Review een der voornaamste redacteuren, en stierf 1819. Hij schreef verscheidene
werken, o. a. Complete System of Geography, ancient
and modern (3 dln. 1813 en v.).
Plebejers (van plebs, bet gemeeiie yolk, de
geringe volksklasse). De P. vormden den derden en
geringsten stand van het Romeinsche volk : die stand
bestond nit alle vrije burgers, die noch tot den stand
der Patriciers noch tot dien der Ridders behoorden.
Lang van alle openbare ambten uitgesloten, verkregen de P. eerst eigene magistraten, genzeensmannen
of tribunen genaamd, die belast waren met de verdediging van hunne belangen (493 v. Chr.); vervolgens brachten zij het Iangzamerhand zoo ver, dat
zij benoembaar werden tot alle ambten, die vroeger
uitsluitend door de patriciers bekleed werden, nl.:
het questorschap (410 v. Chr.); het militaire tribunaat (405); het consulschap en het curulische edileschap (366); bet dictatorschap (356); het censorschap (352); het pretorschap (337); eindelijk, in
254 v. Chr., werd aan eenen Plebejer de hoogepriesterlijke waardigheid opgedragen. Van dat tijdstip of bestond de onderscheiding tusschen Patticiers en P. niet anders weer dan in naam.
Plectrude, de vrouw van Pepijn van Herstal,
bestuurde het rijk na den dood van haven man (714)
namens Karen kleinzoon Theodoald, en liet Karel
Martel, die door Pepijn onterfd was en dien zij
vreesde, te Keulen gevangen semen. Maar de Franken kwamen in opstand, versloegen de aanhangers
van P. (715), en kozen Ragenfroi tot majordomos.
Men weet niet wat er later van P. geworden is:
alleen is bekend, dat zij te Keulen begraven werd.
Plegmond, angelsaks. geleerde.Zie A TIIELSTAN.
Pleiade, d. i. Zevenster. De Alexandrijnen,
onder Ptolernefis Philadelphus, gaven den naam van
dat gesternte aan een zevental hunner gelijktijdig
levende dichters, nl. Lycophron, Theocritus, Aratus,
Nicander, Apollonius, Pbilicus, Humerus de Jonge.
Door anderen worden in de P. geplaatst Callimachus, Sositheiis, enz. Waarschijnlijk is het, dat er
sneer dan eerie Alexandrijnsche P. geweest is (zie
ALEXANDRIJNSCHE ZEVENSTER). Ook Frankrijk had
meet- dan eens eene P.; bijv. onder Hendrik III,
bestaande uit Ronsard, Dubellay, Remi Belleau,
Jodelie, Dorat, Baillif en POntus de Thiard ; en onder
Lodewijk XIII, samengesteld nit Rapin, Commire,
Larne, Santeuil, Menage, Duperier, Petit.
Pleiaden, de zeven schoone dochters van Atlas,
nl. Maia, Electra, Taygete, Asterope, Merope, Alcyone, Celeno. Onder dat zevental waren er zes, die
goden tot minnaars of echtgenooten hadden ; alleen
Merope was de vrouw van eenen sterveling (Sisyphus). Zij werden, volgens de fabel, in sterren veranderd, en vormden aan het firmament het sterrenbeeld, genaamd Zevengesternte. Zij werden P. genoemd hetzij naar hare moeder Pleione (een der
Oceanieden), of naar 't grieksche woord pled (varen),
omdat het Zevengesternte zich (in Mei) vertoont
op een tijd, die gunstig is voor de scheepvaart.
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Pleias. Zie PLEIADE.
Pleine-Pougere,
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markvlek in het fransehe
dept. Ille-Vilaine, 10 uren gaans bezuidoosten St.Mato; 3300 inw.
Pleisse, rivier in Duitschland, ontspringt boyen Zwickau in het koninkrijk Saksen, en outlast
zich na 14 mijlen loop in de Witte Elster, beneden
Leipzig (dat naar deze rivier door de dichters genoemd is Pkiss-Athene). Aan de P. ligt, in het district Zwickau, het fabriekdorp P., met 1700 inw.
De zich aan weerszijden van de rivier P. uitstrekkende landstreek (de tegenwoordige amten Altenburg, Schmolln en Luckau) heette in de middeleeuwen Pleissnerland, en bevatte de steden Leisnig,
Colditz, Waldenburg, Crimmitschau, Werdau, en
de vrije steden Altenburg, Chemnitz en Zwickau.
Nadat Frederik de Gebetene, markgraaf van Meissen,
na den slag bij lauckau (1307) tegen Adolf van
Nassau het Pleissnerland onderworpen had, bleef
het ook onder het gezag van zijne opvolgers, die
het deels bij Oosterland deels bij het markgraafschap
Meissen inlijfden.
Plejaden. Zie P LEIADEN.
Plelan, twee steden in Frankrijk, nl.:1) P.-leGrand, dept. Ille-Vilaine, 4 a 5 uren gaans bezuidw.
Montfort 3500 inw.; voormalig klooster, gesticht
870. — 2) P.-le-Petit, dept. Cotes-du-Nord, vierdhalf nut gaans bewesten Dinan; 1600 inw.
Plelo (Louis Rob. Hipp. de Brehan, graaf van),
fransch diplomaat, geb. 1699, gest. 1699, gest. 1734,
was ambassadeur in Denemarken. toen Stanislas,
koning van Polen, in Dantzig belegerd werd door
30,000 Russen. Aan het hoofd van 1500 Franschen
tastte P. de Russen aan, forceerde drie schansen,
doch sneuvelde, overstelpt door de twintigdubbele
overmacht.
Pleret, dorp op Java, 4 paten bewesten Cheribon, werd in 1826 tweemaal door de nederl..troepen bestormd (16 April tevergeefs ; 9 Juni stormenderhand bemachtigd).
Pleschen, poolsch Pleszew, stad in 't pruis.
reg.-district Posen, 11 mijlen, bezuidoosten Posen ;
6000 inw
Pleskow, russ. stad. Zie PSKOW.
R
zie JOSEPHSTADT.
Pless, I) stad .n _oaemen;
.
2) stad in pruis. Silezie ; zie PLESSE.
Plesse, stad in pruis. Silezie, 13 a 14 mijlen
bezuidoosten Oppeln, heeft 3400 inw., heet in bet
Poolsch Pszczyna, en is de hoofdplaats van het
(1825 door den koning van Pruisen gestichte)
prinsdom P., dat circa 20 vierk. mijlen groot is
met 80,000 bewoners, en vroeger (als heerlijkheid)
aan bet huis Anhalt-Kothen behoorde, doch 1847,
bij den dood van hertog Hendrik, geerfd werd door
diens neef, graaf van Hochberg.
Plesse, marktvlek in 't fransche dept. Loire-Inf.,
5 a 6 uren gaans benoorden Savenay ; 4500 inw.
PleSSig (le), naam van verscheidene fransche
dorpen, o. a.: 1) le P .-les- Tours, dept. Indre-Loire,
een kwartier gaans bezuiden Tours ; rumen van een
vermaard kasteel, gebouwd door Lodewijk XI, die
daar gestorven is. — 2) le P.-aux-Bois, dept. SeineMarne, derdhalf uur gaans benoordw. Meaux ; kasteel, gesticht door Frans 1, vergroot door Hendrik IV.
— 3) le P.-Baden, dept. Ille-Vilaine, 8 uren gaans
benoordoosten Redon ; geboorteplaats van maarschalk Guebriant.— 4) le P.-Bouchard, dept. SeineOise, derdhalf uur gaans bezuiden Pontoise; behoorde vroeger aan de familie Montmorency. —
5) le P.-Marly ; zie MORNAY. - enz.
Plethi (Krethi en). Zie KRETHI.
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Pletho (Georgius Gemisthus), philosoof, taalgeleerde en geschiedschrijver, geb. te Constantinopet omstr. 1400; kwam 1433 naar Italie, was daar
tot 1441 werkzaam ter verbreiding van de grieksche
letterkunde, en keerde toen naar Constantinopel
terug, waar hij tussehen 1450 en 1455 stierf. De
voornaamste werken van P. zijn De platonicceatque
aristotelicce philosophic& differentia (Bazel 1574);
Oracula magica Zoroastris (Parijs 1538, met comm.;
in 't Grieksch).
Plettenberg, stad in pruis. Westfalen, 6 uren
gaans beoosten Altena ; 2000 inw.
Plettenberg (Walter of Wouter van), eerst
generaal der Duitsche Orde in Lijfland, vervolgens
grootmeester van de Orde der Zwaardridders, gesproten uit het westfaalsche geslacht der Graven
van P., werd verkoren in 1495. Hij bevocht verscheidene overwinningen op de Moscovieten, die
Lijfland overweldigd hadden (inzonderheid de overwinning 1501), en noodzaakte hen tot den vrede.
Toen Albertus van Brandenburg, grootmeester der
Duitsche Orde, in 1525 de Luthersche kerkleer omhelsd had, kocht P. van dien vorst het souvereiniteitsrecht over Lipland, maakte zich onafhankelijk,
herstelde deOrde der Zwaardridders,als welker grootmeester hij erkend werd, en bestuurde die tot 1535.
Reeds in 1525 was hij tot rijksprins verheven.
Pletz, oostenrijksch marktvlek. Zie FLITSCH.
Plinius, de Oude, voluit Cajus Plinius Secundus, een der geleerdste Romeinen, geb. 23 na Chr.
te Como (of te Verona), was eerst in krijgsdienst,
vervolgens stadhouder van Spanje, daarna prefect
der vloot van Misenum, en genoot het vertrouwen
en de vriendschap van Vespasianus en van Titus.
Bij de uitbarsting van den Vesuvius (79 na Chr.)
spoedde hij zich derwaarts, om op dit natuurverschijnsel zijne waarnemingen te doen ; doch hij
waagde zich te dicht in de nabijheid van den krater,
en werd dus het slachtoffer van zijne zucht naar
wetenschappelijk onderzoek. De histor., rethor. en
grammat. werken van P. zijn verloren geraakt; doch
bewaard gebleven is zijne Historia naturalis, zijnde
een groot encyclopedisch werk in 37 boeken, waarvan o. a. eene uitmuntende editie is geleverd door
Sillig (7 dln. Hamburg en Gotha 1851-57); Indices,
2 dln. 1858. — P., de Jonge, voluit Cajus Czecilius
Plinius Secundus, neef en aangenomen zoon van
den vorige, geb. 62 na Chr. te Como, werd in het
jaar 100 door Trajanus tot consul benoemd, twee
jaren later (102) aangesteld als proconsul van Bithynie en Pontus, en stierf in 115. Eene door P.
geschrevene .Geschiedenis van zijnen tijd" en eene
menigte door hem nitgesprokeue pleitredenen zijn
verloren geraakt ; maar zijn Panegyricus Trajani
(uitgesproken in 't jaar 100) en zijne Epislolas zijn
tot ons gekomen. De bete edition van P.'s brieven
zijn die van During (2 dln. Freiburg 1843) en Keil
(Leipzig 1853). Complete edifier' van P. (Panegyricus en Epistolte bijeen) zagen het licht te Tweebruggen 1789, te Leipzig 1806 (van Gierig, 2 dln.),
te Parijs 1838 (van Gros, 2 dln.).
Plisthenes, zoon van Atreus en kleinzoon van
Pelops, was de vader van Agamemnon en Menelas,
stierf op jongen leeftijd, stervende zijne twee kinderen aanbevelende aan zijnen vader Atreus, die hen
liet onvoeden als zijne eigene zonen.
Plittwitzer meren, acht binnenmeren in
't gamed der Croatische Militaire grenzen, op het
Capella-gebergte, staan met elkander in gemeenschap, en vormen in hunne afwatering bekoorlijke
watervallen.
—

Plock, of Plotsk, stad in russ. Polen, aan de
Weichsel, 11 a 1:2 mijlen benoordw; Warschau ;
13,500 inw.; het was indertijd de hoofdstad van
MaZOVid ; Casimir I versloeg bij P. de Mazoviers in
1043. Thans is P. de hoofdplaats van het gouvernement P. (ruim 318 vierk. mijlen met 562,000 bebewoners), dat gevormd is uit het voormalige wojwodschap P., het land Dobrzyn en een gedeelte van
Mazovie.
Ploemeur, twee fransche dorpen, nl.: I) dept.
Morbihan, anderhalf uur gaans bezuidw. Lorient;
7000 inw. — 2) dept. Ctites-dn-Nord, 5 a 6 uren
gaans benoordoosten Lannion; 2700 inw.
Ploen, stad in Holstein. Zie PON.
Ploermel, stad in 't fransche dept. Morbihan,
aan de samenvloeiing van Oust en Malestroit, 11
uren gaans benoordoosten Vannes; 5200 inw.
Ploeu.c, dorp in 't fransche dept. Cotes-duNord, 4 uren gaans bezuiden St.-Brieuc ; 5500 inw.
Plombieres, stad in 't fransche dept. der
Vogesen, ruim 3 uren gaans bezuidw. Remiremont
en circa 6 uren g. bezuiden Epinal; 1500 inw,; vernaaarde badplaats met warme en koude minerale
bronnen ; werd 1498 verbrand, 1682 verwoest door
aardbeving, 1771 geteisterd door overstrooming.
Pion, stad in Holstein, 6 a 7 uren gaans
zuiden Kiel; 2700 inw.; kasteel, dat van 1622 tot
1761. de residentie was der hertogelijke linie
Holstein-Plon. De stad P. ligt tusschen het Groote
en Kleine Plonermeer (het eerste 51, het laatste
21 mijl in omtrek).
Plonsk, stad in 't russ.-poolsche gouvt. Plock,
6 mijlen ten 0. N. 0. van Plock ; 4000 inw.
Ploos van Amstel (Cornelis), geb. te Amsterdam 1726, gest. 1798, had eene verzameling
prenten en teekeningen, die eenig in hare soort was,
en die, in 1800 publiek verkocht (het complete
prentwerk van Rembrandt niet in die som begrepen),
ruim 19,400 gulden opbracht.
Plotinus, de voornaamste der neoplatonische
wijsgeeren, geb. te Lycopolis in Opper-Egypte
omstr. 205 na Chr., leeraarde sedert 245 philosophie te Rome, en stierf omstr. 270 in Campanie,
waar hij op zijnen ouden dag stil was gaan leven.
Zijne werken, door zijn leerling Porphyrius in zes
Enneaden (d. 1. afdeelingen van negen verhandelindelingen elk) gerangschikt, werden in 't licht gegeven door Creuzer (3 dln. Oxford 1835), door
Dfibner (Parijs 1855), door Kirchhoff (Leipzig 1856
en volgende jaren).
Plotina, voluit Plotina Pompeja, gemalin van
Trajanus, stemde geheel in met de verstandige en
edelaardige denkwijze van haren gemaal, had in
groote mate aandeel aan de adoptie van Adriaan, en
behield onder dien vorst denzelfden invloed, dien
zij vroeger gehad had. Bij haren dood, in 129, werd
zij vergood.
Plougasnou, stad in 't fransche dept. Finisterre, nabij den Atlantischen Oceaan, vierdhalf uur
gaans ten N. N. 0. van Morlaix ; 4000 inw.; geplunderd door de Engelschen 1522 ; ingenomen door de
Spanjaarden 1593.
Plumier (Charles), fransch kruidkundige, geb.
1646 te Marseille, gest. 1706, behoorde tot de orde
der Minimen, deed op last van Lodewijk XIV drie
reizen naar Amerika, ontving den titel van botanist
des konings, en stierf te Port-Santa-Maria (bij Cadix), toen hij op het punt stond eene vierde reis te
ondernetnen. Men heeft o. a. van hem : Description
des plantes de l'Amerique (Parijs 1713 [1693] in
fol., met 108 platen), door Burmann in 't Latijn
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Plutarchus
vertaald onder dezen titel : Plantarum arnericanarum
fasciculi decem, (Amsterdam 1760, in fol., met
262 platen).
Plutarehus, biograaf en moralist, geb. omstr.
48 na Chr. te Cheronea in Beotie, studeerde in zijne
jeugd letterkunde en philosophic, werd door zijne
geboortestad tot verscheidene onderhandelingen gebruikt, kwam naar Rome onder Domitiaan, leeraarde
daar philosophic, bekleedde onder Trajanus en Adriaan eenige burgerlijke eereambten, en stierf tiisschen
120 en 131 na Chr. als archon en priester van
Apollo in zijne geboortestad, waar hij sedert jaren
ternggekeerd was. Zijne philosophische werken worden gewoonlijk onder den naam Moralia samengevat. Van zijne historische werken zijn inzonderheid
belangrijk de Vita parallelce (zijnde 44 levensbeschrijvingen van beroemde Grieken en Rotneinen).
De complete werken van P. zijn in 't Latijn vertaald
door Cruserius (1564-73); oorspronkelijke editien
leverden H. Estienne (13 dln., Geneve 1572), Reiske
(12 dln., Leipzig 1774), J. B. de Hither (14 dln.
1791-1805), en verscheidene anderen.
Pluto, god der onderwereld, van het doodenof schimmenrijk, zoon van Saturnus en Rhea, en
broeder van Jupiter en Neptunus. Hij had tot vrouw
Proserpina, dochter van Ceres, die hij geschaakt had
in de vlakten van Enna. Hij wordt afgebeeld bij haar
gezeten op eenen troon, met eene tweetandige work
in de hand, Cerberus aan zijne voeten, en dikwijls
met eenen helm op het hoofd, welke - helm gezegd
werd hem onzichtbaar te maken ; hij wordt ook wel
voorgesteld op eenen wagers, getrokken door vier
zwarte paarden. Men offerde hem des nachts zwarte
stieren of andere zwarte offerdieren, welker bloed
men in eenen kuil liet afstroomen met den wijn der
plengoffers.
Plutus, god van den rijkdom en van de goaden zilvermijnen, wordt voorgesteld blind en met
eene beurs in de hand, om aan te duiden, dat de
fortuin bare gaven uitdeelt in den blinde. Hij was
een van de goden der onderwereld, en heeft zeer
veel ov.ereenkomst met Pluto. Men noemt als zijne
ouders Ceres en Jasion.
Pluvigner, stad in 't fransche dept. Morbihan, ruim 6 uren gaans beoosten Lorient ; 5000 inw.
Plymouth, 1) Tamersvorth onder de AngloSaksen, stad en oorlogshaven in het engelsche graafschap Devon, aan de uitwatering van de Plym, 9 mijlen bezuidw. Exeter ; bestaat uit drie steden (het
eigenlijke P. met 63,000 inw., benevens Stonehouse
en Devonport), die eene eeuw geleden nog drie verschillende steden waren, thans echter bijeen behooren, en te zamen 105,000 inw. tellen. Het is o. a.
de geboorteplaats van den vermaarden sir Francis
Drake. Voor den ingang der Baai van P. ligt de klip
Eddystone, met de beroemde, 80 vt. hooge vuurbaak. Dwars voor de invaart der baai, midden in de
zee, is een reusachtige steenen dam (Break Water
genaarnd, d. i. Breker van den golfslag) aangelegd,
waarop twee lichttorens, en waardoor de baai beschut is tegen alle stormen. Zie overigens DEVONPORT.
— 2) havenstad in den noord-amerik. staat Massachusetts, aan eene baai (Cape Cod Bay) van den
Atlantischen Oceaan, ruim 7 mijlen ten Z. Z. O.
van Boston ; 6500 inw.; de oudste stad in NieuwEngeland, is de plaats, waar in 1620 de Pelgrirnpaters aan land stapten, welke landing nog jaarlijks
22 Dec. feestelijk herdacht wordt. in de n.amerik. Unie nog verscheidene andere steden P., nl.:
3) in Michigan, 5 mijlen bezuidw. Detroit; 2600
inw. -- 4) in Connecticut, 4 mijlen ten W. Z. W.
.
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van Hartford ; 2800 inw. — 5) in New-Hampshire,
8 mijlen benoorden Concord ; 1400 inw. --- 6) in
Vermont, 5 mijlen bezuiden Montpelier; 1400 inw.
— 7)in New-York, 3 uren gaans benoordw. Norwich ;
1700 inw. — 8) in Pennsylvanie, nabij Bethany ;
1900 inw. — 9) in Ohio, 16 mijlen ten N. N. 0.
van Columbus; 1800 inw.
Pniel, de plaats waar Jacob worstelde met den
Heere ; Gen. 32 : 30.
Pnubl, 1) eene plaats over den Jordaan ; Gen.
32 : 31. — 2) eene stad over den Jordaan ; Richt.
8 : 8, 9, 17.
Pnuol, of Penne], 1) een afstammeling van
Juda ; I Chron. 4 : 4. — 2) een afstammeling van
Benjamin ; I Chr. 8: 25.
Po, de Padus der ouden, nog vroeger Eridanus
genaamd, en voorheen in bet eerste vierdegedeelte
van haren loop ook Bodincomagus geheeten, de
grootste rivier van Italie, waarvan zij 't noordgedeelte
besproeit, hetwelk er door gescheiden wordt in twee
deelen (die bij de onden Cispadaansch Gallic en
Transpadaansch Gallic genoemd werken), ontspringt
op den Monte-Viso in de Cottische Alpert, loopt
van bet VV. naar bet 0., doet de steden Turijn,
Casale, Piacenza, Cremona en Guastalla aan, neemt
de meeste rivieren van Italie in zich op, en ontlast
zich na 88 mijlen loop in de Golf van Venetic met
verscheidene monden, van welke de 2 voornaamste
zijn: Po-di-Maestro en Po-di-Goro. De rivier de Po
heeft ook eenen korten tijd haren naam gegeven
aan drie departementen, nl.: 1) departement van de Po,
gevormd nit een gedeelte van Piemont, behoorde
aan de fransche republiek, vervolgens (1801-1814)
aan het fransche keizerrijk, en had Turijn tot hoofdplaats. — 2) departement van de Beneden-Po, in
1797 gevormd uit een gedeelte van den Kerkelijken
Staat, was een der departementen van de Cisalpijnsche republiek, en vervolgens van het koninkrijk
Italie ; dit dept. had tot hoofdplaats Ferrara.
3) departement van de Boven-Po, gevormd 1797
uit een gedeelte van het hertogdom Milaan, was
begrepen in de Cisalpijnsche republiek, later in het
koninkrijk Italie, en had tot hoofdpl. Cremona.
Pochereth llazeba:im, d. i. Pochereth
van Zebaim. Onder de wederkeerenden uit Babel
waren ook die van P.; Ezra 2 : 57; Neh. 7: 59.
Pocock (Edward), engelsch orientalist, geb.
1604 te Oxford, gest. 1691 als professor der oostersche talen aldaar, had law , in de Levant doorgebracht. Men heeft o. a. vanhem:
'
Specimen Historite
Arabum (Oxford 1650); latijnsche vertalingen van
de Jaarboeken van Eutychius, van de Oostersche
Geschiedenis van A boelfaradzj, en van verscheidene
andere geschriften, bijeen uitgegeven in 2 folio-dln.
(Londen 1740). — P. (Edward), zoon van den
vorige, gaf met zijnen varier (in 't Arabisch) in 't licht
den Philosophus autodidactus van Tophail (1671),
en maakte eene arab.-lat. editie gereed van Abdallatif's Beschrijving van Egypte (gedrukt te Tubingen; in 1800 herdrukt te Oxford).
Pococke (Richard), engelsch reiziger, geb.
1704 te Southampton, bereisde van 1737 tot 1742
het Oosten, werd bij zijne terugkomst bisschop van
Ossory, later van Meath, en stierf 1765. Behalve
Gedenkschriften en eenige manuscripten, die in het
Museum bewaard worden, leverde hij het verdienstelijke werk Description of the East and some other
countries (3 dln. in fol., Londen 1742-45), waarin
hij handelt over Egypte, Arabic, Syrie en KleinAzie.
Poda1irius. Zie MACHAON.
—

Podgoritza

Poerwakarta

Podgoritza, of Podgoridzje, stad in bet turksche ejalet Roemili, 8 mijlen benoorden Scutari, en
dicht bij de grenzen van Montenegro ; 6000 inw.
Eenige uren gaans benoorden P. de overblijfselen
van bet oude Dioclea (in ruinen liggende.tempels,
zuilen, en het bed van eene 5 uren gaans lange
waterleiding).
Podiebrad, stad in Bohemen, aan de Elve
en den spoorweg Vireenen-Praag, 10 uren gaans beiuidw. Gitschin ; 3300 inw.; geboorteplaats van
George Podiebrad.
Podiebrad (George), koning van Bohemen,
voluit George Boczko van Podiebrad en Kunstat, geb.
1420 te Hartiwitz, was de zoon van een hussitisch
edelman en zelf een ijverend Hussiet. In 1437 nam
bij de partij van keizerin Barbara van Cilley (of
Cilly), om Albert (II), den schoonzoon van Sigismond, van de troon-opvolging in Bohemen uit te
sluiten, vatte 1438 de wapenen tegen dien vorst op,
werd in 1444 benoemd tot rijksbestuurder gedurende de minderjarigheid van Ladislas (Posthumus),
en werd na diens 1457 plaatsgrijpenden dood door
de boheernsche stenden uitgeroepen als koning van
Bohemen (7 Mei 1458), en als zoodanig 1459 door
keizer Frederik III erkend en bevestigd. Als beschermer van de Hussieten werd hij echter door
den pans in den ban gedaan, en op diens aansporing
in eenen zwaren oorlog gevvikkeld met zijnen schoonzoon, koning Matthias Corvinus van Hongarije. In
1471 (22 Maart) stierf P. Van zijne drie zonen
speelden Victorinus en Hendrik eene rol in de bobeemscbe woelingen ; Hendrik werd de stamheer
der hertogen van Munsterberg en Ols, wier mannelijke linie eater 1697 uitstierf. Van P.'s vier dochters, werd Sidonia, als gemalin van hertog Albrecht
van Saksen, stamvrouw van het saksische koningshuis.
Podium. Zie ANICIUM.
Podlachie, of Podlesie, 1) een boschrijk
wojwodschap in het oude Polen, tusschen Mazovie
en Litauen, werd besproeid door den Boeg (Bug,
Bog), en had tot voornaamste steden Bielsk en
Drohiczyn. — 2) een wojwodschap van het tegenwoordige Polen, omvatte slechts een gering gedeelte
van het oude wojwodschap P., en werd 1845 met
het gouvernement Lublin vereenigd.
Podobna, dorp in 't russ. gouvt. Grodno,
tusschen Proeszana en Kobryn, bekend door den
veldslag van 12 Aug. 1812, waarin de Franschen en
Saksen onder generaal Reynier, met de Oostenrijkers
onder prins Schwartzenberg, de overwinning bevochten op de Russen onder Tormassow.
Podol, of Podolsk, stad in het russ. gouvt.
Moskou, 8 uren gaans ten Z. Z. W. van Moskou ;
3800 inw.
Podoli6, gouvernement van europ. Rusland
(in bet oude Polen), tusschen de gouvernementen
Volhynie ten N., Kiew ten N. 0., Cherson ten 0. en
Z. 0., Bessarabia ten Z. W., en het oostenrijksche
kroonland Galicia, is ruim 770 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 1,750,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Kamenetz. Het gouvt. P. behoort tot de
vruchtbaarste gedeelten van het Russische rijk. -Aanvankelijk maakte P. deel nit van het grootvorstendom Kiew, en diende lang tot apanage voor verscbeidene prinsen uit het huis van Rurik. Even als
Kiew, was .P. begrepen in het rijk Kaptsjak (1240
1331). Olgjerd ontweldigde P. aan de verzwakte
Mongolen (1331), en lijfde het in bij het groothertogdom Litauen ; het werd daarvan afgescheiden
om vereenigd te worden met Polen (1444), en werd

1569 een der wojwodschappen of palatinaten van
Klein•Polen. Sobieski was genoodzaakt P. aan
Turken of te staan bij den vrede van Zurawno
(1676), doch bij den vrede van Qarlowitz (1699)
werd het aan Polen teruggegeven. Eindelijk, bij de
eerste verbrokkeling van Polen (1772), kwam P.
aan Rusland.
Podolsk. Zie PODOL.
Poederoien, of Poederoojen, dorp in Gelderland, nabij de Maas, circa 3 uren gaans bewesten
Zalt-Bornmel ; 400 inw.; overstroomd Febr. 1799.
Het Kasteel van P., gesticht in de 10 eeuw (te gelijk met bet dorp) door Robert, 3en beer van Hensden, herbouwd 1357, werd door de Hollanders
tevergeefs belegerd 1507, doch in 't volgende jaar
door hen ingenomen en gesloopt. Op de plaats, waar
't gestaan heeft, lief later Maarten van Rosseni een
huis bouwen, dat 1672 afgebroken werd, om het
geen sterk punt van de Franschen te laten worden.
Poegatsjef. Zie PUGATSCHEW.
Poel (de), voormalig Franciscaner nonnenklooster, gesticht 1421 leed veel in de beeldstormerij.
Poeldijk, dorp in Zuid-Holland, een half uur
gaans beoosten Monster ; 900 inw.
Poelgeest, voormalige heerlijkheid in Rijnland,
prov. Zuid-Holland, een half uur gaans bezuiden
Oegstgeest. Het geslacht der Heeren van P., een
der oudste geslachten van Holland, is uitgestorven
met P. (Gerrit van), majoor van een regement kavallerie onder graaf van Obdam ; hij stierf ongehawd
te 's-Hertogenbosch 1713. Bijzondere melding verdient nog: P. (Adelheid van), die door hare schoonheid zulk eenen indruk op hertog Albrecht van
Beieren maakte, dat hij haar tot bijzit nam : dit
kostte haar echter het !even, want zij werd in den
nacht van 21 op 22 Sept. 1397 te 's-Gravenhage op
gruwelijke wijze vermoord. Drie broeders (Gerrit, Jasper en Otto van P.) komen voor onder de
onderteekenaars van het Verbond der Edelen. —
Het familie-kasteel van het geslacht P., genaamd
Oud-Poelgeest, en in oude bescheiden vermeld als
'de Hofstad te P. genaamd Alkemade", bestond
reeds in de 8e eeuw, was reeds in 't begin der 14e
eeuw eigendom der familie van P., en werd 1724
verkocht aan den beroemden Boerhaave, wiens naam
het sedert gedragen heeft.
Poeloewan, dorp op Java, resid. Djokdjokarta ; 9 Aug. 1829 overwinning der nederl. troepen
op eene sterke overmacht der muitelingen.
Poelwijk, een der 72 dorpen in de Groote
Zuidholl. waard, die bij den vloed van 18 Nov. 1421
verdronken, en een der 34, die niet weer te voorschijn gekomen zijn.
Poenda Kitool, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang; in den nacht van 2 op 3 Oct. 1828 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Po3ni, Iatijnsche naam der Carthagers.
Poerbolingo, 1) stad op Java, hoofdplaats
van bet district P. in de resid. Bezoeki, ligt 41 palen bewesten Bezoeki ; de nederl. luitenant Scheffer
werd Kier in 1817 door eene Javaansche rooverbende vermoord. — 2) een ander district P. op
Java, in de resid. Kadoe, ads.-resid. Magelang, werd
verwoest door de uitbarstingen van den Merapi
28-50 Dec. 1820, en bad ook in 1832 en 1833
weder veel van die uitbarstingen to lijden.
Poertfliet, oude naam van 't zeenwsche dorp
Poortvliet.
Poerwakarta, hoofdplaats der residentie
Krawang op Java, teed veel door den opstand der
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Chineesche arbeiders in Mei 1832, waarbij o. a. de
verdienstelijke natuurkundige Macklot om bet Leven
kwam.
Poerwodadi, dorp op Java, aan de Loesie,
41 palein van Samarang, voorheen boofdplaats van
bet district P., werd 1 Oct. 1842 nagenoeg geheel
vernield door brand.
Poestowoitoff (Henriette), geb. 1844 of
1845 te Wierzchowisko, gouvt. Lublin, dochter van
wijlen generaal Thyphilus Poestowoitoff; door hare
moeder (eene dochter van majoor Marian Kossakowski) is zij van poolsche afkomst. In 1861 nam
Henriette deel aan eene staatkundige demonstratie,
werd daarvoor te Zytomir als gevangene gehouden ;
doch, na 10 maanden daar doorgebracht te hebben,
ontvluchtte zij naar Moldavie, woonde een tijd lang
te Bucharest, en vertrok later naar Szydlowice, waar
zij 22 Jan. 1863 aankwam, en als adjudant in dienst
trad bij Langiewicz (zie dat art.).
Pogar, marktilek in Rusland, gouvernement
Tsjernigow, 24 mijlen benoordoosten Tsjernigow ;
10,000 inw.
Pogge (le), fransche naamsvorm voor Poggio.
Poggendorff (Joh. Christiaan), geb. 29 Dec.
1796 te Hamburg, eerst apotheker, sedert 1834
professor der physica te Berlijn, heeft zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt door zijne nasporingen betreffende het galvanismus. Zijne Lebenslinien
zu einer Geschichte der exaclen Wissenschaften (Herwaren de voorloopers van zijn uitmuntend
lijn
Biographisch-literar. Handworterbuch zur Geschichte
der exaclen Wissenschaflen (Leipzig 1857 en v.).
Poggio Bracciolini, door de Franschen
kortweg le Pogge genoemd, een geleerd Italiaan,
geb. 1380 te Terranova, apostolisch secretaris onder
Bonifacius IX en de zeven volgende pausen, bracht
de laatste helft zijns !evens door te Florence, waar
hij secretaris der republiek en kanselier werd (1456),
en 1459 stierf. Van de vele werken van P. noemen
wij enkel zijne in 't Latijn geschrevene ,Geschiedenis
van Florence" loopende van 1350 tot 1455, voor 't
eerst in 't Licht gegeven door Recanati (1715).
(Giacomo), een der vijf zonen van den vorige,
—P.
leverde o. a. eene Italiaansche vertaling van zijns
vaders Geschiedenis van Florence, en werd 1478
opgehangen, als medeplichtig aan de samenzwering
der Pazzi.
Poglizza, landscbap in den dalmatischen kreis
Spalatro, is 9 vierk. mijien groot, en heeft 20,000
bewoners. Van de 11e tot de 15e eeuw vormde P.
eene oligarchisch-aristocratische republiek, kwam
toen onder protectoraat van Venetic, en 1797 aan
Oostenrijk.
Point de Gale, havenstad ter zuidkust van
het britsche eiland Ceylon ; 28,000 inw..
inw.; 2 uren
gaans bezuidoosten P. een vermaarden
tempel.
Pointe a Pitre, lang bekend geweest onder
den naam van la Ville du Marne-Renfertne, eene
stad op bet fransche eiland Guadeloupe, aan de
zuidwestzijde, met eene versterkte goede haven, en
18,000 inw. Gesticht 1763, werd P. door eene
aardbeving verwoest 8 Febr. 1843, doch is sedert
weder opgebouwd.
Pointis (J. Bernard Desjeans, baron de), beroemd fransch zeeman, geb. 1635, gest. 1707, onderscheidde zich in de krijgstochten tegen de Barbarijsche zeeroovers (1681-86), nam als kapitein
van een linieschip deel aan het gevecht van 1690
tusscben bet eiland Wight en kaap frebel, werd
1697 aan bet hoofd geplaatst van de expeditie tegen

Carthagene (in Zuid-Amerika), slaagde volkomen
in het doel van dien tocht, en baande zich op de
terugreis, met slechts 7 schepen, eenen weg door
eene engelsche vloot, die 29 schtpen sterk was. In
1705 werd hij, tegen zijnen zin, belast met de belegcring van Gibraltar, waarbij hij desniettemin opnieuw de grootste bewijzen gaf van zijn talent en
zijne dapperheid, zonder dat het hem echter gelukken mock die stad te nemen. Men heeft van hem :
Relation de l'expedition de Carthagene en
1697
(Amsterdam 1698).
Poire,VOlUitPoire sous la Roche,fransch marktlick in de Vendee, 3 uren gaans benoordw. Napoleon-Vendee (Bourbon-Vendee); 3600 inw.
Poirson (J. B.), geleerd geograaf, geb. 1761
te Vrecourt in 't fransche dept. IlerVogesen, gest.
1831 te Valence, eerst 'ceiling en vervolgens mede-
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werker van Mentelle, is beroemd wegens de nauwkeurigheid van zijne kaarten. Men heeft van hem :
den Atlas mathematique, physique et politique de

toutes les parties du monde (1804; met Mentelle);
al de Kaarten voor Herbin's .Statistique generale de
la France"; den Atlas (met Lapie) voor Malte-Brun's
vPrecis de geographie universelle"; de Kaarten voor
de werken van Humboldt; eene Nouvelle Geographic
dlementaire (1 dl. met atlas).

PoIschwitz (Neder- en Opper-), twee dorpen
in het pruis. reg.-district Liegnitz, kreis Jauer (met
700 en 1500 inw.); te P. 4 Juni 1813 wapenschorsing tusschen de Pruisen en Russen eener- en de
Franschen andererzijds.
Poisson (Antoinette). Zie POMPADOUR.
Poissy, het oude Pinciacum, stad in 't fransche
dept. Seine-Oise, aan de Seine, circa 4 uren gaans
benoordw. Versailles; 4500 inw.; geboorteplaats
van den heiligen Lodewijk en van den letterkundige
Nicolas Mercier. In 869 hield Karel de Kale te P.
een parlement. In 1561 bad te P. een vermaard
colloquium plaats tusschen de Roomsch-katholieken
en de Gereformeerden; bet leidde echter tot niets,
en in 't volgende jaar brak opnieuw de oorlog uit.
In 1589 werd P. ingenomen en geplunderd door
Biron:
Poitiers, het oude Limonum, later Pictaviutn,
stad in 't fransche dept. Vienne, waarvan het de
hoofdplaats is (was vroeger de hoofdplaats van Poitou), ligt aan den Clain, en heeft 31,000 inw.; bet
is de geboortepl. van den heiligen Hilarius, van _La
Balue, enz. Oudtijds de hoofdstad derPictaven,werd
P. door de Romeinen verfraaid, in de 5e eeuw Ter.
overd door de West-Gothen, en na den slag van
Vouille (307) werd Clovis meester van P. Tusschen
Tours en P. werd 732 de groote nederlaag aan de
Arabieren toegebracht door Karel Martel. In 778
werd Abbo benoemd tot graaf van P.; dit graafschap weed erfelijk in bet huis van Guyenne, en
kwam vervolgens (1154) onder het gezag van Engeland. Circa 4 uren gaans benoorden P. (bij Maupertuis) werd 1356 de vermaarde veldslag geleverd, die
Slag van P. genoemd wordt, waarbij Jan II, koning
'an Frankrijk, verslagen en gevangen genomen werd
door den Zwarten Prins. Karel V onderwierp P. in
1372; Karel Vii verlegde het parlement eenigen tijd
naar P., en stichtte er in 1431 eene universiteit. Veel
leed P. in den religie-oorlog. Te P. zijn 23 concilien
gehouden.
Poitiers (Diana van). Zie DIANA.
Poitou, bet land der Pictaven, voormalige provincie van Frankrijk, tusschen Bretagne, Anjou, Touraine, Marche, Angoumois, Saintonge en den Atlantischen Oceaan, splitste zich in Opper-P. en Neder-P.,
53

Poivre

Polen

en had tot hoofdplaats Poitiers. Dit Landschap is
thans ingedeeld bij de departementen Charente, Beneden-Charente, Creuse, Indre-Loire, Deux-Sevres,
Vendee, Vienne en silaute-Vienne. Aanvankelijk bewOond door de Pictaven of l'ictonen (vandaar de
naam P.), werd P. door Cesar begrepen in Aquitanie,
en maakte het sedert Valentinianus I deel nit van
Aquitania 2a. In de 5e eeuw aan de West-Gothen
onderworpen, sedert de 6e eeuw aan de Franken,
deelde P. in at de lotgevallen van Aquitanie. Pepijn
de Korte heroverde P.; doch sinds de regeering
van. Lodewijk den Vrorne of Zachtmoedige was P.
weder een bijzonder graafschap. Eleonora, de erfdochter van P., bracht het, met het overige Aquitanie, eerst aan Lodewijk VII, koning van Frankrijk,
vervolgens aan Hendrik, graaf van Anjou, die later
koning van Engeland went (1154); in 1205 werd
P. door Filips August op de Engelschen heroverd;
zijn kleinzoon Alfons, broeder van den heiligen Lodewijk, ontving P. als zijn erfdeel ; maar toen Alfons
kinderloos gestorven was, keerde zijn apanage terng
aan de kroon van Frankrijk onder Filips den Stoute.
De Engelschen werden weder meester van P. kort
na den slag van Poitiers (1356), en bij bet tractaat
van Bretigny (1360) werd bet hun afgestaan in voile
souvereiniteit. Karel V bracht het in 1369 wetter
aan Frankrijk.
Poivre (Pierre), geb. t 719 te Lyon, gest. 1786,
vestigde voor de fransche 0. I. Compagnie eerie factorij te Faifo in Cochinchina, bracht de specerijenteelt der Moluksche eilanden over naar Ile de France
en naar Ile Bourbon, en bestuurde die twee kolonien
van 1767 tot 1773.
Pola, stad en oorlogshaven in Istrie, aan de
Adriatische Zee, 15 tnijlen bezuidoosten Triest;
2100 inw.; overblijfselen van een rom. amphitheater,
van ternpels van Augustus en Diana, van bad-inrichtingen, enz. Het is eene zeer oude, waarschijnlijk
door de Colchi gestichte stad ; onder de Romeinen
was bet de voornaamste stad van Istrie, en droeg
toen den naam van Pietas Julia. In 1379 bevochten
tie Genueezen (onder Lucas Doria) op de hoogte van
P. eene overwinning ter zee op de Venetianen, die
daarbij aangevoerd werden door Victor Pisani. Zie
het art. PISANI.
Polaben, in de middeleeuwen een slawische
voiksstam in Mecklenburg.
Polachie, of Podlachie. Zie SIEDLEK.
Polemarch, d. i. krijgsoverste, 1) de tweede
der archonten van Athene, was zooveel als thans een
minister van oorlog. — 2) de opperbevelhebber der
beotische troepen.
Polemarchus, broeder van den redenaar
Lysias, werd door de 30 tirannen tot den gifbeker
veroordeeld.
Polemon, grieksch wijsgeer, geb. te Athene
340 v.Chr., leerling van Xenocrates, werd diens opvolger aan de Acadernie, stierf omstr. 272 v. Chr.
bijgenaamd Periegetes, leerling van den stoicijn
Panntius, in de 2e eeuw v. Chr., is de schrijver van
eene Grieksche geschiedenis, waarvan de overgeblevene fragmenten (Polenionis Pariegetce fragmenta)
in 't Licht zijn gegeven door Preller (Leipzig 1838).
(Antonius), een sophist uit Laodicea, hield
eene school te Swirna, en maakte naam onder Trajanus en Adriaan (98-138 na Chr.). Men heeft van
hem 8 Declamationes, met lat. vertaling in 't licht
gegeven door Poussines (Toulouse 1637).
P.,
atheensch gelaatkundige in de 2e eeuw na Christus,
eenigen tijd vOOr Origenes. Men heeft van hem eene
verhandeling over de gelaatkunde, opgenomen in

de .Scriptores physiognomonim veteres" (Altenburg
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1780.
Polemon, twee koningen van Pontus, nl.: P. I,
zoon van zekeren Zeno, romeinsch stadhouder van
Laodicea in Bithynie. Hij werd op den troongeplaatst
door Antonius, hielp dien in zijne oorlogen tegen de
Parthen en tegen Octavius, trof met Octavius (toen
deze overwinnaar gebleven was) eene schikking, en
behield zijnen troop tot aan zijnen dood (anno 11,
of anno 1 v. Chr.). Hij regeerde over dat gedeelte
van Pontus, dat zich uitstrekt van den Thermodon
tot Colchis, en dal naar hem Polemonisch Pontus
genoemd wend. Hij trok den Bosporus aan zijn rsjk
in 't jaar 14 v. Chr. — P. II, zoon van den vorige, werd (liens opvolger op den troou, onder voogdij
van zijne nioeder Pythodoris, en werd bij Karen dood
in het befit van den triton bestendigd door een senatus-consult anno 38 na Chr. In het jaar 65 deed
hij afsiand van bet koninkrijk Pontus aan Nero, en
regeerde van toen of nog slechts over een gedeelte
van Cilicie.
Polemonisch Pontus. Zie PONTUS.
Polemonium, thans Vatizja, stad in Pontus,
bij de Tibareenen, in het noorden des lands, aan de
zee, was gesticht (of eigentijk gezegd vergroot) door
Poleruon I, die het tot zijne hoofdstad verhief.
Polen, een thans sleeks in naam bestaand koninkrijk, dat ruim 2330 vierk. mijlen groot is, bevolkt met circa 5 millioen bewoners, Warschau tot
hoofdstad heeft, en sedert 1845 ingedeeld is in 5
burgerlijke gonvernementen (Augustowo, Lublin,
Plock, Radom, Warschau). Het is het bij Rusiand
ingelijfde gedeelte van het voormalige koninkrijk P.
(het oude Sarmatie), dat, in den tijd van zijnen
hoogsten bloei als zelfstandige mogendheid, eene
uitgestrektheid had van 13,000 vierk. mijlen met
ruim 15 rnillioen zielen. Behalve Koerland (dat, ofschoon door eigene hertogen geregeerd, leenroerig
was van P.) en West-Pruisen (zie PRUISEN) werd P.
gemeenlijk ingedeeld in bet eigenlijke P. en Litauen,
terwij1 het eigenlijke P. wetter onderscheiden werd
in Groot-P. en Klein-P. De verdere indeeling was
als volgt:

I. Groot-Polen.
hoofdpl. Posen.
Paltsgraafschap Posnanie,
Gnesen.
Gnesen,
Kalish.
Kalish,
Siradie.
Sieradie,
Wjeloen.
Landschap Wjeloen,
Lentsjits.
Paltsgraafschap Lents its,
Rawa,
Rawa.
Brzests enCujavie,
Brzests.
Inowrotslaw,
Inowrotslaw.
Mazovie.
Warschau.
Plotsk.
Plotsk,
Dobrzin.
Dobrzin,
Dantzig.
Pommeren,
Culm.
West-Pruisen Culrn,
Marienburg.
Marienburg,

II. Klein-Polen.
Paltsgraafschap Krakau,
Sandomir,
Lublin,
Hertogdom Severie,
Paltsgraafschap Podlachie of
Bjelsk,
Landschap
Paltsgraafschap Podolie,
Bratslaw,
Kiew,

hoofdpl. Krakau.
Sandomir.
Lublin.
Siewierz.
Bjelsk.
Khelm.
Kamenetz.
Bratslaw.
Zitomierz.
Vlodzyrnierz,

Poles
III. Litauen.

hoofdpl. Wilna.
Paltsgraafschap Wilna,
Troki.
Troki,
•
Minsk.
Minsk,
Polotsk.
Polotsk,
Witebsk.
Witebsk,
•
n
Mstislaw.
Mstislaw,
Nowogrodek,
Nowogrodek.
•
Brzests in
Brzests.
Polesie,
Rossiena.
Hertogdom Samogitie,
De litausche paltsgraafschappen Wilna en Troki
vormden het eigenlijke Litauen ; de vier volgende
(namelia k Minsk, Polotsk, Witebsk en Mstislaw)
vormden Wit-Rusland ; Newogrodek vormde ZwartRusland. — Over het gelled is P. een vlak land, dat
besproeid wordt door verscheidene groote rivieren :
de Weichsel (waarin zich Warta en Bog ontlasten),
de Njemen, de Dniester, (le Dnieper (waarin uitloopen Pripets en Berezina). De bevolking van P.
werd onderscbeiden in edellieden (of ridderstand),
burgers en boeren. Laatstgenoemden waren nagenoeg
alien lijfeigenen: de edellieden hadden over hen
bet recht van leven en dood, en waren de uitsluitend
bevoegden tot grondbezit. De meeste edellieden intusschen waren zeer arm, en daardoor genoodzaakt
hunne stem te verkoopen en zich op sleeptouw van den
hoogen adel te hewegen, in wier handen zij de gedweee
werktuigen waren ter verdrukking en uitzuiging
van de beide andere standen. De regeeringsvorm van
P. was in de laatste eeuwen van bet zelfstandig bestaan van dat rijk zeer gebrekkig; de kroon,aanvankelijk erfelijk, werd eindelijk (1572) afhankelijk van
verkiezingen, en kon door de volkskeus aan eenen
vreemdeling worden opgedragen ; de koning had het
recht niet om legers op de been te brengen, vrede
te sluiten, bondgenootschappen aan te gaan, oorlog
te verklaren, rechtbanken in te stellen, enz.; de wetten en de belastingen werden bij meerderheid van
stemmen vastgesteld door de rijksdagen, die samengesteld waren nit afgevaardigden. Het kiezen van
eenen koning had plaats op eenen rijksdag, die gehouden werd te paard : ieder volwassen edelman
kon op dien rijksdag zijne stem komen uitbrengen,
en ethic enkele stem tegen was voldoende om eene
keus te verijdelen (dit noemde men het veto, het
liberum veto). Vandaar de dubbele keuzen, en de
menigvuldige opstanden, genaamd rokoss. De senaat
bezat meer macht dan de koning, doch bad zelf ook
slechts weinig gezag. Op dat lichaam volgden in
rang de paltsgraven, de starosten en de kasteleins,
die alien, slechts luttel afhankelijk van het centraal
gezag, op hunne beurt ook slechts een zeer beperkt
gezag hadden in de provincien en districten. De
heerschende godsdienst in P. was de Roomsch-katholieke. Er waren echter ook vele aanhangers van
andere kerkgenootschappen (Lutherschen, Socinianen, niet-geunieerde Grieken), die lang aan groote
onverdraagzaamheid en vervolgzucht blootstonden;
vooral waren in P. ook vele Joden, die er (in vergelijking bij de andere gezinten) eene tamelijk groote
mate van vrtheid genoten, waarom men dan ook P.
genoemd heeft het Paradijs der Joden. De Roomschkatholieke geestelijkheid was verbazend rijk (zij
bezat ruim twee derdegedeelten van het gansche
grondgebied van P.). De taal van P. is eene Slawische
taal.
Geschiedenis. De landstreken, die later P. vormden, waren oudtijds met onbestemde grenzen begrepen in Noord-Germanie en Europeesch-Scythie. In
de 6e en 7e eeuw werden die landen overweldigd
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door de slawische volksstammen bekend onder de
iiamen van Lettonen en Leckhen of Lechieten, die
later saas mgevat werden onder den naam van Polenen
of Polen, d. i. Slawen der vlakte. Aanvangende met
het jaar 842 werd P. geregeerd door eigene hertzgen, die den titel voerden van Piast, en die later,
toen ze zich aan de suzereiniteit van het Duitsche
Rijk onttrokken hadden, den titel van koning aannamen (onder Boleslas I). Het Christendom was toen
reeds in P. ingevoerd (dit had plaats gehad omstreeks het jaar 965, door Miecislas 1). Het nieuwe
koninkrijk nam reeds spoedig in hloei en welvaart
toe; doch de gedurige deelingen van het grondgebied tusschen de zonen der telkens stervende koningen, de regeeringloosheid van 1037 tot 1042, de
burgeroorlog van Zbignew, de losscheuring van Silezie (1168), en de strijd tusschen Leckh de Witte
en Miecislas III of diens zoos (1195-1'207), brachten het onafliankelijk bestaan van P. in gevaar. En
nauwlijks begon P. zich van al die schokken eenigermate te herstellen, toen bet overweldigd werd
door de Mongolen (1241-1287), die het land
vreeselijk teisterden ; daarop volgden nieuwe onlusten (1295-1306), na den dood van Leckh den
Zwarte. Under Ladislas den Dwerg, en vooral onder
Casimir ill, nam P. zeer toe in grondgebied en in
welvaart ; met laatstgen. koning stied de oudste linie
der Piasten nit. Ziju schoonzoon, Lodewijk de Groote,
vereenigde Hongarge met P.; doch bij zijneri dood
werden de twee kronen weder gescheiden, door
zijne twee dochters Hedwig en Maria. De kroon van
P. viel ten deel aan Hedwig ; en deze bracht Litauen
weder aan P. door haar huwelijk (1386) met Jagello, groothertog van Litauen, die zich tot het
Christendom bekeerde, en den naarn aannam van
Ladislas V. Deze vereeniging, die eerst in 1444, of
eigenlijk pas in 1569 voor goed in werking trad
(zie LITAUEN), droeg zeer veel bij tot de grootheid
van Polen, welks grondgebied daardoor verdubbeld
werd in uitgestrektheid. Het tijdvak der Jagellonen
(1386-1572) was, met de tachtig jaren die het
voorafgingen (onder Leckh VI, Casimir III en Lodewijk den Groote), het schoonste tijdvak van P. In
dat tijdvak gaf P. koningen aan Bohemen, aan Hongarije; het trok groote leengoederen weder aan de
kroon, waarvan ze vervreemd waren geworden ; bet
verwierf de helft van Pruisen (West-Pruisen of koninklijk Pruisen), met de suzereiniteit over OostPruisen (hertogelijk Pruisen), vervolgens Lijfland
(1560), waarvan bet bezit aan P. werd verzekerd
bij den vrede van Kjewerowa-Horka (gesloten met
Iwan IV), en vestigde zijne suzereiniteit over Koerland (1561). Na den ondergang van bet Grieksche
keizerrijk, bood P. roemrijk wederstand aan de veroverzucht der Turken, die zijne nieuwe zuidelijke
naburen waren geworden. Ongelukkigerwijze kwam
het feodale stelsel in P. meer en meer tot macht : na
het uitsterven van de mannelijke linie der Jagellonen (1572), werd het koningschap verkiesbaar verklaard. De eerste gekozene koning was Hendrik van
Valois (Hendrik III); doch bij elke nieuwe verkiezing werd de koninklijke macht hoe !anger hoe meer
beperkt, onder den naam van pacts conventa ; vandaar dat de opbrengst der belastingen niet geevenredigd bleef aan de behoeften, vandaar ook volslagen
gemis aan samenhang, overeenstemming en geheimbonding in de beraadslagingen, vandaar eindelijk
het niet in stand houden van eene behoorlijke armee,
ja zelfs het gebrek aan de noodigste fortificatien.
Daarbij kwamen de kerkelijke twisten ; en de onverdraagzaamheid en vervolgzucht, waarvan de Protes-
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tanten in P. te lbden hadden, droeg niet weinig bij
om in P. verval te hrengen : wel had de rijksdag van
Wilna (1563) gedecreteerd, dat voortaan alle Nictkatholieken dezelfde staatsburgerlijke en burgerschaps-rechtp zouden hebben als de Katholieken,
doch dit decreet werd onder de dynastic Wasa geschonden, en onder Wisniowiecki ingetrokken. Het
laatste optreden van P. als machthebbende mogendheld was de poolsche interventie in Rusland, bij gelegenheid der woelingen van Otrepjeff (1605), de
inname van Moskou (1611) en het tracta a t van Diwilino (1618). Van (lit tijilstip af aan is P. aanhoudend achteruitgegaan in aanzien. Eerst verloor het
de suzereiniteit over hertogelijk Praiser' of OostPruisen (1657); bij den vrede van Oliva (1660) verloor het Lijfland ; hij het tractaat van Andrassof
(1667) verloor het Smolensk. West-Ukraine en Severie ; bij bet tractaat van Moskou (1686) verloor
het Podolie en Kiew. Daarop volgden de oorlog van
Carlowitz en de groote Noordsche oorlog: eerstgenoeinde oorlog gaf Podolie aan P. terug, en P.'s koning Sobieski speelde eene schitterende rol door de
bevrijding van Weenen ; doch van den anderen kant
maakten de toenewende misslagen van den add en
van den senaat het voor P. ontnogelijk, daarvan eenig
voordeel te trekken. In den grooten Noordschen
oorlog (1700-1721) werkte de inval van Karel
XII, en de strijd tusschen twee gegadigden naar den
poolschen troon (August; die voorgestaan werd door
tsaar Peter, en Stanislas Lecztoski, die verdedigd
werd door Karel X11) samen, om P. meer en meer
tot verval te brengen. Eindelijk kwam Rusland partij
trekken van de onzalige verdeeldheden, waarmede de
vervolgzucht der Roornsch-katholieken tegen de
Protestanten aanhoudend het land beroerde: de Russen bezetteden P., en keizerin Catharina liet gewelddadigerhand haren gewezen lieveling, Stanislas Poniatowski, als koning uitroepen (1764). Toen vormde
zich tegen den russischen invloed een rokoss van patriotten, genaawd Confederatie van liar (1768); Lodewijk XV en de Porte verleenden hunne hulp aan
de geconfedereerden ; doch de val van Choiseul in
Frankrijk en de nederlagen der Turken, maakten at
den heldenmoed der patriotten vruchteloos, en tot
de eerste verbrokkeling van P. werd besloten. Die
verbrokkeling had plaats in 1772. Oost-Galicie werd
aan Oostenrijk gegeven ; al de veroveringen, vroeger
door de Litauers op Rusland gemaakt (Wit-Rusland,
Zwart-Rusland, Poolsch Lijiland), werden aan !Insland toegewezen; koninkrijk Pruisen met aanhoorigheden viel aan bet huis van Brandenburg ten deal.
Wat er nog van P. overbleef, behield wel is waar den
titel van Koninkrijk Polen, doch werd rnetterdaad
eene russische provincie. In 1790, tijdens den oorlog der Zweden en Turken tegen Rusland, bewerkten de poolsche patriotten eene omwenteling, en
1791 kondigdeu zij eene verstandige constitutie'af,
waarbij het ono' ijmde veto afgeschaft en het koninklijk gezag versterkt werd ; doch Rusland verwekte tegen hen de confederatie van Targowice
(1792), samengesteld nit poolsche misnoegden, die
de wapenen opvatteden voor de oude constitutie en
de oude vrijheden. Partij trekkende van die verdeeldheden, bewerkstelligden Itusland en Pruisen eene
tweede deeling van P. Eene nieuwe poging der Polen in 1794 gaf aanleiding tot eenen derden strijd,
nog ongelijker dan de vroegere, waarin Kosciusko
tevergeefs wonderer' deed van dapperheid: en de
derde en laatste dealing van P. had plaats in 1795.
Ditmaal nam ook Oostenrijk deal daaraan, zoowel
als Rusland en Pruisen. Toen bleef P. gedurende 12
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jaren vernietigd. Na zijnen eersten veldtocht in
Pruisen (1807) maakte Napoleon I, bij het tractaat
van Tilsit, een groothertogdom Warschau (zie dat
art.) van geheel poolsch Pruisen en verscheidene
andere provincien van het oude P. Dit nieuwe grouthertogdom (ongeveer twee vijfdegedeelten van het
oude koninkrijk P.) schonk Napoleon aan FrederikAugust, koning van Saksen, kleinzoon van August,
II, die reeds in 1790 door de poolsche patriotten
tot koning verkoren was, doch de hem aangeboden
kroon niet had willen aannemen. Van dat oogenblik
af aan toonden de Polen, altijd het herstel van hunne
onafhankelijkheid hopende, zich met hart en ziel gehecht aan den keizer; hunne soldaten streden voortdurend in de gelederen der fransche armee, waarvan zij eene keurbende vormden (zie DOMBROWSKI en
Joz. PoNtaTowstit). Toen de vat van Napoleon I een
felt was.geworden, werd bij 't Weener Congres (1815)
het groothertogdomWarschauin twee deelen gesplitst:
bet westgedeelte, bevattende Dantzig, Thorn, Calm,
Posen, enz., nerd aan Pruisen teruggegeven; het veel
grootere oostgedeelte (alleen Krakau uitgezonderd,
dat tot eene onafhankelijke republiek verheven werd)
nerd aan Rusland overgeleverd, dat dit onder den
naam van koninkrijk Polen als een wingewest aanvaardde. Als zoodanig ontving het 27 Nov. 1815 van
keizer Alexander eene constitutie, die echter reeds
onder de regeering van dienzelfden keizer beperkingen onderging, terwij1 grootvorst Constantijn, als
stadhouder van P., geen blijken gaf die constitutie
op milde wijze te willen toepassen. Onder de Polen
vormden zich verscheidene geheirnegenootschappen,
en werden verscheidene samenzweringen gesmeed,
en de fransche Juli-omwenteling riep een weerklank
ook in P. in het Leven, waar de beweging 29 Nov.
1830 aanving met eenen opstand te Warschau, en
weldra aangroeide tot eene omwenteling. Ruim 8
maanden lance streden de Polen met leeuwenmoed
(onder hunne aanvoerders Chlopicki, Skrzynecki en.
Dwernicki, bij Dobre, Stoczeck, Grochow en Ostrolenka); waar eindelijk bezweken zij voor de russische
overmacht, waartoe ook ditrnaal hunne onderlinge
verdeeldheden zeer veel bijdroegen. Prins Paskewitsj
nam 8 Sept. 1831 Warschau in, waarop de overblijfselen der poolsche armee over de oostenrijksche
of pruisische grenzen vluchtten, of zich aan de Russet' overgaven. De constitutie werd afgeschaft en
vervangen door het organieke Statuut van 14 (26)
Fehr. 1832, de afzonderlijke poolsche armee nerd
opgeheven, in Warschau eene duchtige citadel aangelegd, om het yolk, dat ontwapend werd, voortdurend in bedwang te kunnen houden; en van dat
oogenblik af was at het streven van Rusland daarbeen gericht, om P. geheel en al russisch te waken.
De poolsche uitgewekenen gaven echter de hoop
niet op, en verwekten nog wet ettelijke opstanden;
doch die leden alle schipbreuk, en kostten in 1847
aan de republiek Krakau hare onafhankelijkheid. De
concession, nu en dan door Rusland aan P. verleend,
konden nit den acrd der zaak de bevolking niet bevredigen, en Febr. 1862 barstte opnieuw een voiledig georganiseerde opstand nit, onder de leidiug van
eene geheime nationale regeeriug. Eene verbazende
machtsontwikkeling van Rusland (onder het opperbevel van graaf Berg, een van Ruslaud's beste generaals), en maatregelen van de uiterste strengheid
(zie o. a. MOERAWJEFF) vermochten dien opstand in
geen twee jaren tijds volkomen te beteugelen ; doch
eindelijk werd hij geheel onderdrukt, en op dit
oogenblik zucht het woelige Polen wetter geheel en
at onder den ijzeren druk van Rusland.— Ziehier de
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Polenen,of Polenierg, geineenschappelijke naam
der eerste bewoners van Polen.
Polenta, eene familie, die te Ravenna regeerde
van 1275 tot 1441, had tot stamheer Guido Novell°
da P., die van 1275 tot 1322 regeerde, en die de
vader was van de vermaarde Francisca de Rimini.
Hij heeft .Gedichten" nagelaten. — Ostazzo I, zoon
van den vorige, beroofde zijnen neef R.ambertus van
het leven, om alleen te regeeren (1322-1346). —
Bernardino (1346-59), werd eenigen tijd gevangen
gehonden door zijne in opstand gekomene broeders
(Pandolfo en Lamberto), en liet hen ter dood brengen, zoodra hij op den troon hersteld was; hij regeerde als een dwinge(and. — Guido II (1359-82)
werd van den troon gestooten en in de gevangenis
geworpen door zi;ine drie zonen. Men weet niet wanneer hij gestorven is. Hij was de bondgenoot van
Lodewijk 1 van Anjou (1382). — Ostazzo IIi , coon
van Obizzo, regeerde van 1431 lot 1441. Hij was
beurtelings de bondgenoot of de vijand der Venetianen, werd gevangen genomen, naar Candia vervoerd,
en met vrouw en kinderen ter dood gebracht, op
bevel van den doge van Venetic. Met hem eindigde
(leze dynastic., die hijna twee eetiwen geregeerd had.
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Polentzer-dal. Zie BLEGNO.
Polenza, het nude Pollentia of Carrera, vlek
in Sardische, nabij den Tanaro, 5 kwartier henoorden Cherasco; 600 inw. Zie POLLENTIA.
Polesi6, eertijds een wojwodschap van Polen,
in Litanen, maakt thans deel nit van bet russische
gouvernement Minsk.
Polesine, of Polesine de Rovigo, prov. van bet
voormalig Lomhardisch-Venetiaansch koninkrijk, aan
de Adriatische Zee, had tot hoofdplaats de stad Hovigo, en werd besproeid door de rivieren Po, Etsch,
Tartar°, Adigetto. Onder Napoleon I was P. verdeeld
over de vier dApartementen van Mincio, Brenta,
Adriatische Zee en Beneden-Po.
Policandro, grieksch Pholegandros, een der
Cycladen, beoosten het edam! Milo; 4250 bewoners.
Policastro, I) het oude Buxentuin of Pyxus,
stad in het Napelsche, in Principato Citeriore, aan
de Golf van P. (de nude Golf van Laos, die deel uitmaakt van de Tyrrheensche Zee), 9 uren pans bezuidw. Sala ; 450 inw.: was oudtijds veel grouter ;
werd verwoest door de Gothen, door de Mooren, en
eindelijk door de Turken (1542) — 2) oudtijds
Petelia genaamd, eene stad in het Napelsche, ligt in
Calabria Ulteriore 2a, 2 uren gaans ten westen van
Santa-Severina ; 5300 inw.
Policianus. Zie ANGELUS POLICIANUS.
Policoro, het (nide Heracl'ra Lucanice, stad in
het Napelsche, in Basilicata, ligt 10 mijlen beoosten
Lagonegro. Zie HERACLEA.
Polier (Ant. L. H. de), zwitsersch kolonel, geb.
1741 te Lausanne, (Heade de O. I. Compagnie onder
Hastings, kwam schatrijk naar Europa tern, en ging
stil leven te Avignon, waar hij door eene bende
booswichten vermoord werd 1795. Hij had de godsdienst der Hindoes grondig bestudeerd. Men heeft
aan hem het eerste volledige afschrift der Vedas te
danken : het bevindt zich in het Britsche Museum.
Hij heeft een nitmuntend werk geschreven, getiteld
Mythologie des Hindous (Parijs 1809).
Polignac, het oude Apolliniacum, vlek in het
fransche dept. Haute-Loire, 3 kwartier gaans benoordw. Puy; '2000 inw.; and kasteel, gebouwd op
de rumen van eenen Apollo-tempel ; in dat kasteel
werd kardinaal Polignac geboren.
Polignac, een der oudste familien in het fransche landschap Velay (thans dept. Haute-Loire),
voerde aanvankelijk den titel van vicomte, en stierf
1421 nit, alstoen titel en bezittingen nalatende aan
de verwante familie Chalencon, nit welke inzonderheid bekend zijn: P. (Melchior de), geb. j661. op
het kasteel P. nabij Puy, gest. 1741 als kardinaal
(sedert 1713) en aartsbisschop van Auch ; hij speelde
eene voornatne rot als diplomaat onder Lodewijk
XIV, was o. a. van 1710-13 fransch gezant in Holland. -- P. (Jules de), kleinzoon van den vorige,
in 1780 tot hertog verheven, emigreerde 1789 bij
het uitbreken van de omwenteling, en stierf 21 Sept.
1817 in Rusland. — P. (Jolanthe Gabriele de Polastron, hertogin van), echigenoot an den vorige,
was de boezemvriendin van koningin Marie Antoinette; zij decide dan ook in de algemeene verbolgenheid der opstandelingen, die aan haar en aan de
koningin at het ongeluk van Frankrijk toeschreven.
Zij emigreerde 1791, en stierf 1793 te Weenen.
(Armand, hertog van), oudste zoon der twee
—P.
laatstvoorgaanden, geb. 17 Jan. 1771, nam met zijnen
broeder Jules (zie 7 regels vender) deel aan de samenzweringen van Cadoudal en Pichegru tegen Bonaparte. De heide broeders werden 1804 in hechtenis genomen, en eerst 1814 nit hnnne gevangenis
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bevrijd. A ls warm koningsgezinde vergezelde Armand
ten jare 1830 Karel X in diens ballingschap, werd
1838 tot den beierschen erfelijken prinsenstand verheven, en stierf 30 Maart 1847. — P. (Jules de),
broeder van den vorige, geb. 14 Mei 1780, deelde
eerst in het lot van zijnen broeder (zie 11 regels hooger), werd als ijverig royalist en katholiek 1820
door den pans verheven tot roomsch prins, ging
1823 als fransch gezant naar Londen, en werd 8
Aug. 1829 aan het hoofd geplaatst van het nieuwe
ministerie, dat door het uitvaardigen van de Juliordonnantien 1830 den val der oude dynastie te
weeg bracht. Tot levenslange gevangenis veroordeeld, doch door de amnestie van 29 Nov. 1836 van
die straf bevrijd, begaf hij zich naar Engeland, waar
hij 2 Maart 1847 stierf.
Polignano, havenstad in het Napelsche, in
Terra-di-Bari, aan de Adriatische Zee, 9 uren gaans
bezuidoosten Bari; 6000 inw.
Poligny, stad in 't fransche dept. Jura, 8 uren
gaans benoordoosten Lons-le-Saulnier ; 5400 inw.;
geboorteplaats van Jacques Coythier, den geneesheer
van Lodewijk XI; was eertijds eene voorname stad,
doch werd 1673 bijna geheel vervvoest door het beleg van den hertog de Longueville, en later geteisterd door brand.
Polioreetes, d. i. Veroveraar van Steden,bijnaam van Demetrius, den zoon van Antigonus. Zie
DEMETRIUS.
Polistena, stad in het Napelsche, in Calabria
Ulteriore la, 6 uren gaans benoordoosten Palmi ;
4000 inw.; overwinning van Gonzalvo de Cordova
op den franschen generaal d'A ubigny in 1503.
Politien (le), dit is de fransche naamsvorm
voor Poliziano.
Politz (Karl Heinrich Ludwig), duitsch geleerde, geb. 17 Aug. 1772 te Ernstthal in het Schouburgsche, gest. '27 Febr. 1838 als professor der
staatkundige wetenschappen te Leipzig, aan welke
stad hij zijne bibliotheek (30,000 boekdeelen) legateerde. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen
wij inz.: Ilandbuch der Weltgeschichte (7e druk, herzien door Mau en Zimmer, 4 dln., Leipzig 185153); Die Staatswissenscha[len ins Lichte unserer Zeit
(5 din. Leipzig 1827); Die Europaischen Verfassungen
seit 1789 (2e druk 3 dln. Leipzig 1833-34; dl. 4
door Mau, 1847).
Poliziano. Zie POLICIANUS.
Polizzi, stad op bet eiland Sicilie, 9 a 10 mijlen henosten Palermo ; 6000 inw.
Polk (James Knox), geb. 2 Nov. 1795 in Mecklenburg-County (in Noord-Carolina), werd 1825 lid
der vertegenwoordiging te Washington, 1839 gouverneur van Tennessee, en 1845 door de dernocratische partij president der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika. Ilij verwoestte de republiek Mexico
door oorlog, liet Nieuw-Mexico en California veroveren, bracht de geschillen met Engeland over het
Oranje-gebied tot eene eervolle schikking, en droeg
4 Maart 1849 het presidentschap over aan zijnen
opvolger Taylor. Hij stierf 15 Juni 1849 te Nashville.
Polla (la) marktvlek in bet Napelsche, in Principato Citeriore, 4 uren gaans benoordw. Sala; 6500
inwoners.
Pollentia, 1) stad op het eiland Majorca; zie
POLLENZA. - 2) thans Polenza (zie dat art), stad in

Liguria, bij de Statiellaten, bezuidw. Asta en AlbaPompeja, was verrnaard door hare schoone zwarte
wollenstoffen (police). Bij dit P. versloeg Stilico in
403 Alaric.
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Pollenza (la), bet oude Pollentia, stad op bet
eiland Majorca, in het noordoosten, derdhalf uur
gaans bewesten Alcudia; 7500 inw.; ligt aan de
groote en veilige Baai van P., en is (naar men meent)
gesticht door consul Metellus Balearicus.
Pollio (C. Asinius). Zie ASINIUS. -- P. (Trebellius). Zie TREBELLIUS.
Pollux, tweelingbroeder van Castor. Volgens
de fabel had Jupiter (om de schoone Leda, vrouw van
Tyndareus, te kunnen verleiden) de gedaante aangenomen van een zwaan, en haar in die gedaante bezwangerd. Dien ten gevolge bracht Leda twee eieren
ter wereld ; doch van een dier twee eieren was Tyndareiis de vader, en nit dit ei werden Castor en Clytemnestra geboren, die dus beiden sterfelijk waren.
Uit het andere ei, waarvan Jupiter vader was, kwamen Helena en P. voort, die bijgevolg onsterfelijk
waren. De twee broeders Castor en P. namen deel
aan den tocht der Argonauten ; en toes Castor in
eenen twist door Lyncetis gedood was, verzocht P.
aan Jupiter, dat aan Castor de onsterfelijkheid mocht
worden verleend. hit verzoek kon niet geheel en al
ingewilligd worden; mar de onsterfelijkheid werd
nu tusschen de twee broeders verdeeld in diet.
voege, dat ze beurt om beurt zouden levers en sterven. Ze werden tot dat einde in sterren veranderd en
aan den hemel geplaatst, waar ze bet sterrenbeeld
der Tweelingen vortnen. Men weet, dat de twee
sterren, die Castor en P. genoemd worden (zelfs in
den Bijbel vermeld Hand. 28: 11) zich nooit te gelijk vertoonen, maar steeds de eene na de andere:
dit beeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot hovenstaande fabel. De twee broeders werden beschottwd als beschermgoden der zeevarenden, en aangeroepen en vereerd onder den naam van Dioscuren,
d. i..Kinderen van Jupiter".
Pollux (Julius), grieksch taalgeleerde, nit Naucratis in Egypte, leeraarde te Athene in de 2e eeuw
na Chr., en is de schrijver van een lexicon in 10 boeken, getiteld Onomasticon (uitgegeven door Wetstein
(2 dln. Amsterdam 1706, en door Bekker, Berlin
1846). — P. (Julius), grieksch geschiedschrijver,
leefde in de 4e eeuw na Chr. Men heeft van hem
eene Hisloria Sacra (Munchen 1792; door Blanconi
in 't Latijn vertaald, 1799).
Polna, stad in Bohemen, 7 mijlen ten Z. Z. 0.
van Czasiau ; 5200 inw.
Polo (Marco), of Marco Paolo, beroemd venetiaanseh reiziger, geb. omstr. 1250. Heeds in 1271

vergezelde hij zijnen vader op eene lange reis in
Azle, en bezocht ook Tartarije, China, verscheidene
landstreken van Indio, Perzie en Klein-Azie. In
Europa teruggekeerd, voerde hij het bevel over een
der venetiaansche galeien in den oorlog van Curzola,
viol in handen der Genueezen, en bracht verscheidene jaren in getangenschap door, eer het hem vergond word near zijn vaderland terug te keeren, waar
hij 1323 stierf. Het verhaal van zijne reizen is een
der kostbaarste geographische gedenkstukken, die
wij bezitten. Ze zijn oorspronkelijk door hem zelven
gedicteerd, en dus geschreven in het Venetiaansche
dialect. De eerste latijnsche editie verscheen 1484;
de eerste italiaansche 1496 te Verietie. In nagenoeg
alle talen is het week van P. overgezet ; de beste
fransche editie is die van 1824 in dl. 1 van het
»Recueil des Voyages et NIemoires de la Societe de
geographic".
Polotsk, of Polock, het °tide Peltiscum, stad
in europ. Busland, gouvt. \Vitebsk, aan de uitwatering der Polota in de Duna, 12 a 13 mijlen benoordw.
\Vitebsk ; 12,000 inw.; was in de unitideleenwin, cle
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hoofdstad van een onafhankelijk hertogdom ; kwam
klaard, en redde slechts met groote Inoeite zijn levervolgens met Litauen onder het gezag van Polen,
ven. Later vervulde hij verscheidene zendingen, was
waaraan het ontweldigd werd door tsaar lwan Waeen der drie presidenten van het concilie van Trento,
Nverd onder Maria aartsbisschop van Canterbury, en
siljewitsj ; werd 1579 heroverd door Stephanns,
Bathori, opnieuw door de Russen bemachtigil 1655,
president van den koninklijken raad. Men heeft van
hem : Pro imitate ecclesice ad Henricum
doch eerst bij de eerste deeling van Polen (1772)
VIII;
voor goed bij Rusland ingelijfd. In 1812 (18 Aug.)
Reformatio Anglice (1556).
werd aan Wittgenstein in de nabijheid van P. de
Polyeenus. Zie POLYNUS.
nederlaag toegebracht door Gouvion-St.-Cyr.
Polybius, koning van Corinthe, adopteerde
Polowtsen, in de middeleeuwen Uzi, een yolk, IEdipus, toen deze nog een kind was (zie CEmPus).
dat, met de Cumanen nit Azle gekotnen, in Rusland
Geen kinderen hebbende, koos hij tot opvolger
verscheen omstreeks de helft der Ile ecuw. De P.
Adrastus, die, nit Argos verdreven, eene wijkplaats
maakten zich geducht in 1055; ze versloegen Islaswas komen zoeken aan zijn hof.
law I op de oevers der Aluta (1067), laden de nePolybius, grieksch geschiedschrijver, zoon
derlaag bij de Snowe tegen Swjatoslaw van Tsjernivan Lycortas, geb. te Megalopolis in Arcadia ornstr.
206 v. Chr., zocht op alle mogelijke wijzen de onafbow (1069), hielpen Oleg, vorst van Trnoetarakan,
hankelijkheid van zijn vaderland tegenover de Rotegen Isiasla•, vervolgens tegen Wsewolod en Swjatopolk (den opvolger van laatstgenoetnden), en yes[Heinen te ha. ndhaven. Na zijne jeugd te hebben doorgebracht bij Philopcemen, komtnandeerde hij in 174
tigden zich eindelijk over de gansche uitgestrektheid
v. Chr. een korps acheische ruiterij, als hulptroep
tusschen de Aluta en den Don, of misschien wel de
der Romeinen. In 166 v. Chr. werd hij als gijzelaar
Wolga. Het land der P. werd ten Z. begrensd door
naar Rome gezonden, en erlangde eerst 17 jaren lade zee (uitgenomen aan den kant van de Krim, die
ter zijne vrijheid terug. Gedurende zijn verblijf te
Khazarie vormde), en ten N. door de russische vorRome verwierf hij de vriendschap der twee zone')
stendomrnen. Door de P. werden de Petsjeuegen nitvan Paulus Etnilius, vooral van den tweeden Scipio
gesloten of onderworpen. De khan der P. had zijne
Africanus, dien hij ook vergezelde bij het beleg van
voornaarnste residentie aan den Beneden-Dnieper,
reiaslawi. De heerschappij
Carthago (146 v. Ch•.). Vervolgens deed P. reizen in
bezuiden Tsjernigow en Pe
Afrika, in Spanje, in Gallia, weal door de Romeinert
der P. duurde omstr. 170 jaren, in welk tijdsbestek men hem aanhoudend bezig ziet, hetzij om tusmet verscheidene zendingen aan de Grieken belast,
schenbeide te komen in de oorlogen, die de vorsten
en stierf in 82-j. onderdom, anno 124 v. Chr. Hij is
nit het huis van Rurik tegen elkande• voerden,lietzij
de schrijver van een voortreffelijk historisch werk
om de provincien van Flongarije en van het Grielische
in 40 hoeken, waarvan er in bun geheel slechts 5
keizerrijk te overweldigen. Hunne eerste vijandelijke
tot ons gekomen zijn, benevens groote fragmentett
invallen in die landen (1065, enz.) waren onvoorder overige boeken. De eerste editie van P. is die
spoedig; doch in 1078, toen ze zich vereenigd hadvan 1530; de beste editien zijn die van Schweigden met de Petsjenegen en de Walachen, verkregen
hauser (9 dln. Leipzig 1789-95 ; nienwe &nit 5
zij een grondgebied in Thessalia, en vereenigden
dln., Oxford 1831) en die van Bekker (2 dln. Berlijn 1844).
zich met de Grieken tegen de Bulgaren. Eindelijk, in
de 13e eeuw, hij den aantocht der Mongolen, sloten
Polyearpus, de heilige, volgens de overlevezij zich aan bij de russische vorsten (Mstislaw III,
ring een leerling van Johannes den Evangelist, werd
enz.), maar zij werden verpletterd in den grooten
bisschop van Smirna, en onderging den marteldood
slag der Kalkha (1224).
in 166 (of 169). Kerkel. gedenkdag 26 Januari.
Polsbroek, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
Polyeles, grieksch beeldhouwer, bloeicle ornstr.
3 ,wren gaans bewesten IJselstein, i nur gaans van
180 v. Chr.
de zuidholl. stad Schoonhoven; 300 inw.; wordt ook
Polycletus, schilder en beeldhouwer uit SiZuid-P. genoemd, ter onderscheidi.ig van de buurt
cyon (of eigenlijk uit Argos), geb. otnstr. 480 v.
Noord-P., die zich een uur gaans fang nitstitekt naar.
Chr., heeft zich ook als kunstschriker doen kennen
door eene verhandelini, over de evenredigheden der
de zijde. van Uselstein, en ruim 400 bewoners telt.
lichaarnsdeelen. Hij wedijverde
'
met Phidias.
Poltawa, russ. stad. 'Le PULTAWA.
Poltrot de Mere (Jean), een protestantsch
Polyerates, tiran van het eiland Samos (535
fransch edelman nit bet landschap Angournois, geb.
—524 v. Chr.), vergaderde groote schatten, en was
ornstr. 1525, was eerst militair s ► ion in Spanje gelang vermaard •egens zijn weergaloozen voorspoed,
weest, en vermoordde 1563 Fr. de Guise, die Orledie zoo groat was, dat hij er zich bevreesd over beans belegerde. Dadelijk gevat, werd P. levend geviegon te maken : en om de wangunst der goden van
rendeeld.
zich af te wenden, wierp hij, als otferande him ter
Zie
POLZIN.
eene,
een kostbaar edelgesteente, waaraan hij groote
Poltzin.
waarde hechtte, in zee: doch eenige dagen later
Polus, nit Sunium, vermaard grieksch tooneelspele•, tijdgenoot van Pericles. Eens de rol van Decvond hij dien steen terug in bet lichaam van eenen
tra vervullende (in het stuk van Sophocles, dat dien
visch. Diezelfde P. kwarn zeer ongelukkig aan tijn
naaln draagt) nam hij de urn van zijn eigen zoon,
einde. Terwiji hij zwanger ging van bet plan om lodien hij pas verloren had, in zijne handen, en richtte
n'e te veroveren, werd hij op verraderlijke wijze getot die urn de toespraak, die Electra houdt tot de
vangen genomen door Oretes, satraap van Carnbyses,
urn van Orestes: de waarheid van zijne aandoening
die hem den kruisdood deed sterven.
werkte zoo alvermogend op' de toeschouwers, dat
Polydeetes, koning van het efland Seriphus,
alien tranen begonnen te stollen.
narn Danae en Perseus op, die in eene kist prijs gePolus (kardinaal), in 't Engelsch Pole, geb.
geven waren aan de golven. Later was P. er op uit
1500 te Stowerton-Castle in 't graafschap Stafford,
om Danae te verk•achten, doch werd toen versteend
gest. 1558, was een bloedverwant van Hendrik VII
door bet Medusa-hoold, dat hem werd voorgehouen van Eduard IV. Kardinaal en apostolisch legaat
den door Perseus, den overwinnaar der Gorgonen.
in Engeland, keurde P. de godsdienst-verandering
Polydorus, zoon van Primus; zie bet artikel
van Hendrik VIII af, werd daarop buiten de wet verPO•YMNESTOR.
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Polydorus

Polydorus Virgilius,
Zie

Pombal
geschiedschrijver.

VIRGILIUS.

Polydorus van Caravaggio.

Zie het art.

CARAVAGGIO.

Polydnus, lat. Polyirnus, grieksch geschiedschrijver, geboortig uit Macedonia, was omstreeks
het midden der 2e eeuw na Chr. advocaat te Rome.
Hij schreef in 8 boeken een werk over de krijgslisten
(getiteld Stratagemata); editien daarvan leverden Is.
Casaubonus (Parijs 1589), Korais (Parijs 1809),
WolMin (Leipzig 1860).
Polyeuctus, de heilige, de martelaar van Armenia, Ieefde omstr. 250, en diende te Mitylene in
de romeinsche armee, toen hij door zijnen vriend
Nearchus tot het Christendom bekeerd werd. In eene
vervolging tegen de Christenen werd hij onthoofd ;
kerkelijke gedenkdag 13 Feb•.
Polygnotus, nit Thasus, grieksch schilder te
Athene, siond op het toppunt van zijnen bloei omstr.
400 v. Chr. Hij was de huisvriend van Cimon.
Polyhistor (Alexander). Zie ALEXANDER P....
Polyhymnia, de muze van het Iierdicht en
van de muziek.
Polymnestor, koning van den th•acischen
Chersonesus, schoonzoon van Priamus, die zijnen
jongsten zoon Polydorus aan -de zorgen van P. toevertrouwde: na den ondergang van Troje liet P. den
jongen prins (Polydorus) van het !even berooven,
en maakte zich meester van diens rijkdom. Hecuba,
de moeder van Polydorus, door een toeval op de
kust van Trade geland, wierp zich op P., beroofde
hem van bet gezicht, en b•acht zijne kinderen om
bet leven.
Polymnia, dezelfde als Polyhymnia.
Polynesid, zooveel als Australia.
Polynices, zoon van tEdipus en Jocaste,
tweelingbroeder van Eteocles. De beide broeders
voedden steeds een onverzoenlijken haat te,tgeit elkander. Na de aftreding van CEdipus kwam P. met
zijnen broeder overeen, dat zij beurt om beurt een
jaar over Thebe zouden regee•en. Het eerste jaar
regeerde Eteocles; doch toen het de beurt van P.
werd, wilde Eteocles hem den troon niet inruimen.
Nu riep P. de hulp in van zijnen schoonvaderAdrastus, koning van Argos, die een verbood sloot met
zes andere grieksche vorsten, en gezamenlijk met
hen het beleg kwam opslaan voor Thebe: dit is de
vermaarde Oorlog der Zeven vorsten tegen Thebe. De
twee broeders geraakten in den strijd persoonlijk
aan elkander, en beiden vonden in dat tweegevecht
den dood. Hun oom Creon, die meester van Thebe
gebleven was, verbood het bewijzen van de laatste
eer aan P., en liet Antigonus ter dood brengen. omdat die dit verbod overtreden had. Men stelt deze
gebeurtenissen omstr. 1315 v. Chr.
Polypemon, een athleet. Zie DAMASTES.
Polyperchon, Zie.e P OLYSPERCHON.
Polyphemus, vermaard cycloop, zoon van
Neptunus en van de nirnf Thoosa, bewoonde op Sieilie eene spelonk aan den zeekant, en liet zijne kudden grazen op uitgestrekte weidevlakten. Afgewezen door Galathea, die hij beminde, verpletterde hij
met eenen steenworp zijn mederninnaar Acis. Toen
Ulysses met zijne tochtgenooten door den storm op
de kusten van Sicilie geworpen werd, zagen zij zich
door P. opgesloten in zijne spelonk, met het vooruitzicht, om allen door den cycloop verslonden te
worden: doch het gelukte Ulysses den geduchten
vijand drunken te waken, waarop hij hem met befillip van een paal zijn oog uitstak, en toen van P.'s
/Aryl field gebruik maakte om de spelonk te verlaten.

PolyphOntes, doodde zijnen bloedverwant
Cresphontes, konitig van Messenie, en al de prinsen
van de koninklijke familie, alleenlijk uitgezonderd
iEpytus, des konings zoon, die hem ontsnapte. Nu
maakte P. zich van den troon meester, doch werd
door lEpytus van het leven beroofd, zoodra deze de
kinderjaren achter den rug had.
Polysperchon, veldheer van Alexander den
Groote, kommandeerde de Stympheers in den slag
van Arbela, en veroverde vervolgens Bnbacene; doch
door de onverbloemde manier, waarop hij zijn gevoelen uitd•ukte, mishaagde hij Alexander, die hem
in de gevangenis liet werpen, en hem eerst fang
daarna vergiffenis schonk. Hij verving Antipater in
de voogdij over de koningen en in het regentschap
over het rijk (320 v. Chr.). Cassander, zoon van Antipater, geholpen door Nolemetis, verklaarde aan P.
den oo•log. Bij verscheidene gevechten overwonnen,
en door zijne bondgenooten verlaten, was P. genoodzaakt de wijk te nemen naar de Etoliers (317);
eerst eenige jaren later kwam hij weder te voorschijn met Hercules, zoon van Alexander en Barsine,
dien hij op den troon wilde plaatsen; doch hij liet
zich verleiden door de bedriegelijke beloften van
Cassander,.en gaf zijne toestemming em den jongen
prins gevangen te zetten (309 v. Chr.); daardoor
beroofde hij zich van allen steun. Men weet niet
swat er verder van P. geworden is.
Polyxena, een der jongste dochters van Priamus en Hecuba, was eerie uitstekende schoonheid.
Achilles werd op haar verliefd, vroeg haar tot vrouw,
en was op het punt haar to trouwen, toen Paris hem
op verraderlijke wijze van het leven beroofde. Pyrrhus wreekte den dood zijris vaders, door Polyxena
met eigen hand als offerande te slachten op bet graf
van Achilles.
Polzin, stad in pruis. Pommeren, aan de Wipperbach, ruim 6 mijlen bezuidw. Koslin ; 4000 inw.;
geneeskrachtige bronnen.
Pomabamba, stad in Zuid-Arnerika, in Bolivia, op eenen berg, 14 mijlen bezuidoosten Sucrd
(Chuquisaca); 3000 inw.
Pomard, dorp met 1200 inw. in 't fransche
dept. Cote-d'Or, 3 kwartier pans bezuidw. Beaune;
de beroemdste Beaune-wijnen na die van Volnay.
Pomare, koninklijke dynastic op Tahiti.
Pombal, 1) stad in Portugal, 9 uren gaans
benoordoosten Leiria ; 3700 inw.; behoorde vroeger
aan de orde der Tempelheeren, en werd in 1357 aan
de Christus-orde afgestaan ; later werd P. tot eene
kommanderij verheven ten behoeve van de familie
'2) stad in Brazilie, aan den
Carvalho-Melho.
Pianco, 50 mijlen bewesten Parahiba ; 4000 inw.
Pombal (dom Sebast. Jos. Carvallio-Melho,
graaf van Oeyras, markies van), portugeesch staatsman, geb. '1699 op Soura bij Coimbra. Hij was eerst
gezantschapssecretaris te London (1739), vervolgens arnbassadearr te Weenen (1745), werd 1750
door koning Jozef I benoemd tot minister van buitenlandsche zaken, en was na verloop van eenige
jaren alvermogend geworden als eerste minister des
rijks. Gedurende zeven en twintig jaren bleef hij
onafgebroken aan bet bewind, dat door hem uitgeoefend werd met evenveel bekwaamheid als vastheld van beginselen, en zich vooral kenmerkte door
bet in toom houden van de partijschappen, het verzwakken van den invloed des adels, en bet begunstigen van het handelsve•keer; hij kortwiekte de
macht der inquisitie, en herstelde door zijn welherekend bestunr de rampen, die door de versebrikkelpe aardbeving van LHah9n (1755) wpm: apn-

P °mar anie
gericht. Bij alle gelegenheden een stelselmatig
bestrijder van de orde der Jeztaeten, ontnam hij
hun bet bestuur over Paraguay, verkreeg van
het hof van Rome een hervormings-decreet tegen
hen (1757), en, then het Week dat zij hetrokken
waren in eene samenzwering tegen het !even des
konings (1758), verbande hij hen voor goed nit
Portugal (1759) en nit Brazilie (1760). HO deed al
wat hij kon, om aan de Engelschen den uitsluitenden
portugeeschen handel te ontnemen ; niettemin, in
den oorlog van 1762 tusschen het huis van Bourbon en Engeland, verklaarde P. zich ten gunste van
laatstgenoemd rijk, en weigerde toe te treden tot
het familie-verbond. Door Jozef I met gunsten overladen, was P. in 1759 verheven tot graaf van Oeyras,
en 1770 tot markies van P.; (loch bij den dood van
dien vorst verloor P. al zijn invloed en macht
(1777). Toen verliet hij Lissabon, zag zich weldra
tot mikpunt gekozen van allerlei beschuldigingen,
en werd van bet hof gebannen (1781); tien maanden later stierf hij in zijne ballingschap (1782).
Ontegenzeggelijk is P. een der grootste ministers,
die Portugal ooit gehad heeft : toen hij het roer van
staat nit zijne handen gaf, liet hij eerie goed gevulde
schatkist achter (omstreeks 120 millioen nederl.
guldens); maar zijne wijze van regeeren was die van
een dwingeland, en bij alle gelegenheden bewees hij
zich de gezworen vijand van den adel en van de
Jeznieten.
Pomerania, fransche naam voor Pommeren.
Pomeranus (doctor). Zie BUGENHAGEN.
Pomerellen, fransch Ponzdrellie, ook genaamd
Klein-Pommeren of Dantzig's Pommeren, de vroegere naarn van eene landstreek van het tegenwoordige West-Pruisen, tusschen de Weichsel, de Netze,
de Oostzee en Pruisen. In 1295 werd P. eene provincie van Polen ; maar bet was lang een twistappel
usschen dat koninkrijk, Brandenburg en de Duitsae Orde, en werd eindelijk (1311) in drie deelen
gesplitst ; doch in 1343 en 1436 stonden de Duitstile ridders hun aandeel of aan Polen, waarvan P.
eene provincie bleef tot op de eerste deeling an
Polen (1772).
Pometia (Suessa). Zie SUESSA.
I h..e stad.
s.._.
a Zie P
Pomfret, eng e lsche
PONTEFRACT.
Pomigliano-d'Arco, stad in het Napelache, 3 uren pans benoordoosten Napels ; 5000 inw.;
Eeplunderd en in brand gestoken door Karel VIII.
Pommer (doctor). Zie BUGENHAGEN.
Pommeren, duitsch Pommern, in 't fransch
Pomerania, provincie van het koninkrijk Pruisen,
ten N. begrensd door de Oostzee, bestaat hoofdzakelijk nit het voormalige hertogdom Pommeren,
wordt door de Oder in twee deelen (voor-P. en
tchter-P.) gesplitst, is circa 577 vierk. mijlen
o o t , bevolkt met hijna 1,390,000 zielen, en heeft
to hoofdplaats Stettin. De naam P. is afgeleid van
het 'slawische woord Pornarski, d. i. nahij de zee.
Achereenvolgend werd P. bewoond door verscheidenebarhaarsche volkeren Gothen, Stieven, Rugiers,
Vandalen, Slawen. In de 7e eeuw was P. hoofdzakeijk in handen der Wendell; bewesten de Oder
virdt men in de 9e eeuw Welatabs of Wiltsen,
Tolensiers, eriz. In de Ile een• waren al die yolksstanmen begrepen in het kortstondige koninkrijk
vasal van Saksen ; verscheidene steden
vorrrden elk op zich zelve zoo goed als onafhankeIjke republieken, o. a. het zeer handeldrijvende
Tinnetha en de zeerooversstad Jamsburg, gesticht
toor den vermaarden Palnatoke. In bet laatst Bier
envy had Mistewoi If (een noon van den koning
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van Slavonia) geheel P. in bezit, dat toen behalve
het tegenwoordige P., in zich begreep Pomerellen,
de Nieuvve mark en de Ucker mark ; van hem ging
het over op zijnen zoon Swantibor I, die beschouwd
wordt als stamheer van de hertogen van P., en die
zich erkende vasal van Polen. Bij zijnen dood (of
bij zijne abdicatie) in 1107, werd het hertogdom in
twee deelen gesplitst (Voor-P. en Achter-P.), met
de Persante tot grenslijn tusschen beide!). Een groot
gedeelte van Achter-P. werd eene poolsche provincie
onder den naam van Dantziger P. of Pomerellen ;
het overige kwam 1295, door liet uitsterven van de
linie, die het bezeten hail, aan de linie van Voor-P.,
die zich sedert 1181 erkend had vasal van den Duitschen keizer, en heeft sinds dien tijd onafgebroken
deel uitgemaakt van bet keizerrijk. Door eene menigte deelingen en weder-verbrokkelingen van de
verschillende deelen, is de geschiedenis van P. zeer
verward en duister; niettemin tan men daarin drie
tijdvakken onderscheiden, nl.: 1) van de lie eeuw
tot 1285, eenheid ; 2) van 1285 tot 1478, verschillende scheidingen ; 3) van 1478 tot 1637, vereeniging van verscheidene takken gedurende 105
jaren, en gelijktijdig bestaan slechts van twee linien
gedurende 54 jaren, van 1569 tot 1623. In het
tweede tijdvak ontmoet men niet slechts de hertogdommen P.-Stettin en P.-Wolgast (die men ook
weder van 1569 tot 1623 aantreft), maar tevens de
hertogdommen P. dezerzijds en P. generzijds de
Swine, P.-Stargard en P.-Stolpe, en bet hertogdom
Rugen. Sedert tang had het link Brandenburg met
de linie P.-Stettin een verbond van broederschap
aangegaan, krachtens hetwelk bet bij zekere gebenrlijkheden aanspraak zoo hebben op die provincie;
toen echter de linie P.-Stettin in 1464 nitstierf,
gingen de rechteu der linie P.-Wolgast voor: later
werd evenwel bepaald (bij een verdrag, dat 1529 te
Gremnitz geteekend werd), dat, in geval ook die
linie mocht komen nit te sterven, alsdan bet huis
Brandenburg naastgerechtigde zoo zijn, welk geval
plaats greep in 1637 bij den dood van Bogislas XIV.
De keurvorsten van Brandenburg bezaten echter nog
niet geheel P.; bij den vrede van 1Vestfalen (1648)
werd P. in twee deelen gescheiden (Voor-P. en
Achter-P., ditniaal met de Oder tot grensscheiding):
Achter-P. kwam toen aan Pruisen, terwijI Voor-P.
toegewezen werd aan Zweden, met en henevens
Stettin, Gartz, Dam, Golnau, het eiland Wollin, het
Frische Half, en de beide oevers van de Oder; vandaar de naam van Zweedsch-P., waaronder het geheele opgenoemde gedeelte verstaan werd. De groote
Noordsche oorlog (1700-1721). die met den vrede
van Nystad eindigde, maakte Zweedsch-P. aanmerkelijk kleiner; in 1807 verloor het feitelijk ook nog
Stralsund en het eiland Bugen. In 1814 werd het
geheele landschap aan Denemarken afgestaan als
schadeloosstelling voor bet verlies van Noorwegen;
in 1815 deed Denemarken afstand van Zweedsch-P.
ten behoeve van Pruisen, en zulks in rail voor
Lauenburg, zoodat Pruisen sedert 1815 in het bezit
is van geheel P.
Pommereul (Francois Rene Jean de), fransch
hoofd-officier, geh. 1745 te Fougeres, gest. 1823,
diende eerst in Corsica, werd door Lodewijk XVI
naar het koninkrijk Napels gezonden, em daar de
artillerie te organiseeren, trad na 18 Brumaire weder in fransche dienst, en werd onder het keizerrijk
prefect, staatsraad en directeur van den boekhandel.
Men heeft van hem o. a.: Hisloire de Corse (1779);
Yues sur l'Italie et Malta (1797); Campagnes du

general Bonaparte en Italie (1797); enz.
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Pomona, in Latium inheemsche godin van het den tegen Marius en Cinna, trad hij met hen in
heimelijke verstandhouding om hun de overwinning
ooft en de tuinvruchten, werd genoemd de vrouw
van Vertumnus. Zij had in Rome eenen tempel en
te verzekeren : in dezen veldtocht waren zijne tegen
altaren en haren eigenenpriester(F/amenPomonalis).
hem in opstand gekomene soldaten op het punt hem
Zij wordt afgebeeld met een vruchtenmandje of een
van het leven te berooven, doch door de beden van
boorn des overvloeds of een tuinmes in de hand, of
den jongen P. lieten zij zich vermurwen om daarmet vruchten in haren schoot, en met een kraus van
aan geen gevolg te geven. Kort daarna stierf P., ge-vruchten om het hoofd.
troffen door een bliksemstraal (87 v. Chr.): zijn lijk
Pomona, of Mainland, het grootste der Orcawerd door de straten van Rome gesleept en in den
den of Orkney-eilanden, in het midden der grocp,
Tiber geworpen. — P. Magnus (Cnejiis), zoon van
beifat vele merkwaardige ruinen, o. a. het Pictenden vorige, geb. 106 v. Chr., koos reeds vroeg de partij
huis en de Loda-kring, vermeld - in Ossian.
van Sylla, en lichtte op eigen hand 3 legioenen ten
Pompadour, fransch dorp. 'Lie het artikel
behoove van dien veldheer (83 v. Chr.), versloeg
ABNAC-POMPADOUR.
verscheidene legerbenden van Marius, onderwierp
Pompadour (Jeanne Antoinette Poisson, marhet Cisalpijnsche aan Sylla, heroverde Sicllie, liet
kizin van), een der bijzitten van Lodewijk XV van
Carbo ter dood brengen in Lilybwum, versloeg AheFrankrijk, geb. 1722; was de dochter van een slacknobarbus in Afrika, en verkreeg de eer van eenen
ter in 't Invaliedenhuis te Parijs, die (wegens betriomf. Toen Sylla dood was, ontweldigde P. bet
driegelijke handelingen in zijne betrekking) genoodNarboneesche aan de veldheeren van Sertorius (78),
zaakt was zijn hell te zoeken in de vlucht. Op 19 - j.
ging Sertorius zelven opzoeken in Spanje, beoorIeeftijd trouwde zij met den reef van een pachterloogde hem daar vier jaren zonder vecl op hem te
generaal (Lenormand d'Etioles); doch nauwlijks
drie jaren gehuwd, liet zij haren man aan zijn lot
over (1744) en werd de bijzit des konings. Zij werd
in 't paleis te Versailles geinstalleerd, tot markizin
van P. verheven, met een jaargeld van 200,000 francs
beschonken, en later benoemd tot staatdame der
koningin. Gedurende 20 jaren oefende zij eenen
schier alvermogenden invloed nit, hoofdzakelijk
doordien zij er Lodewijk XV nooit een verwijt van
maakte als hij aan andere minnarkjen de voorkeur
gaf, en hem zelfs bij menige gelegenheid hare goede
diensten Ieende, om in de ontucht zijn doel te bereiken. Lang was zij in Frankrijk de hoogste wetgeefster op -het gebied van smaak en mode: huisraad,
kleeding, kapsel, alley heette et la Pompadour. Ministers, generaals, ambassadeurs werden aangesteld
en afgezet Haar haar welbehagen. Zij stierf 15 April

1764, een voorwerp - van algemeene verachting en
bespotting.
Pompeii, lat. Pompeii, eene oudtijds als troopstad beroemde stad in Campanie, 5 wren gaans van
Napels, van de oitwatering van den Sarnus in zee,
werd anno 63 v. Chr. grootendeels verwoest door
eene aardbeving. Schooner dan te voren weder opgebouwd, werd P., te gelijk met Herculanum, anno
79 na Chr. geheel en al begraven onder een aschregen nit den Vesuvius. In het jaar 1755 (dus 42
jaren later dan Herculanum) werd P. teruggevonden ; sedert 1799 had men van tijd tot tijd opgravingen gedaan, zoodat reeds een yijfde gedeelte der
stad ontbloot was, Coen de opgravingen in 1860
met vernieuwden ijver hervat werden.
Pompejopolis, 1) eene stad in het noorden
van Galatia, aan den Halys, nabij Paphlagonie. —
2) zie Sou. — 3) de stad Amisus werd ook •el
P. genoemd.
Pompejus, naam van een romeinsch-plebejisch
geslacht, dat omstreeks de hell't der tweede eeuw v.
Chr. tot aanzien kwarn door Quintus P., die als
pretor den oorlog in bisitanie bestuurde tegen Viriathus. — P. (Quintus), kleiuzoon van den vorige,
was een der voornaamste steutipilaren van tie partij
van Sylla. — P. Strabo (Ctiejus), varier van den
grooten Pompejus, was consul anno 89 v. Chr., onderscheidde zich in den Bondgenooten-oorlog doordien hij de nederlaag toebracht aan Afranius (90 v.
Chr.), Asculum innam (89), en de Vestijnen en de
Pelignen tot onderwerping bracht; maar hij bezoedelde zijnen roam, doordien hij de opbrengst van
den bait voor zich zelven behield. In 88 uitgezon-

winner), en kwam eindelijk gelukkig Hit dien oorlog,
doordien Sertorius vermoord werd door Perpenna.
Bij zijne terugkomst in Italie tut consul benoemd,

voltooide P. aan den Silarus de onderwerping van de in
opstand gekomene slave!) (70), werd andermaal met

eenen triomf vereerd, en daarop benoemd tot consul.
Bij de wet Gabinia werd P. voor den tijd van drie
jaren bekleed met het proconsulschap der zeeen,
waarbij ontzagwekkende middelen ter zijner beschikking werden gesteld om de zeeroovers te vernietigen, en 49 dagen waren hem voldoende om hen
geheel en al nit te roeien (67 v. Chr.). Vervolgens
(66 v. Chr.) door de wet Manilia benoemd tot opperbevelhebber, om den oorlog voort te zetten tegen
Mithridates (die reeds verzwaht was door Lucullus),
versloeg hij dien vorst op de oevers van den Euphraat (65), rukte Armenia binnen, en noodzaakte
Tigranes tot den vrede hij keerde vervolgens zijne
wapenen tegen Pontus, Paphlagonie en Bithynie, ea
bracht die landschappen tot onderwerping; daaro?
toog hij naar Syria, ontweldigde het kouiukrijk aan
Antiochus Asiaticus, en plaatste Hyrcanus II in stede
van Aristobulus op den troop van Judea (64). Vervolgens hoorende, dat Mithridates gestorven was,
trok P. naar Amisus om de onderwerping te ontvangen van Pharnaces (Mithridates' zoon), aan wien
hij het 13osporanisehe rijk liet (62), en kwam zijn
derden triomfeerenden intocht in Home houden.
Twee jaren later zat hij in 't Eerste triuniviraat met
Crassus en Cesar (60), en bezegelde die vereeniging
door met Cesar's dochter Julia te tronwen. Bij de
deeling, die de triumvirs onderling maakten an de
provincien, bekwam P. tot aandeel Africa en Spanje;
doch hij het zijn departement besturen door zijne
veldheeren, en bled zelf te Rome, waar hij Cesar ir
de schaduw zocht te stollen, terwiji hij door eere
voorgewende gematigdheid den senaat, en door Ole
milde giften bet Yolk voor zich trachtte te winwn.
De vroegtijdige dood van Julia verbrak de banen,
die eene torte pool de twee elkander benijdende
manner' (P. en Cesar) vereenigd hadden ; en doir
den dood van Crassus bij Carrhm (53) bleven P. in
Cesar tegenover elkander staan. Naijverig op car)
roem, dien Cesar in Gallia won, deed P. eerst in net
geheitn zijn best Om Cesar te schaden; einddijk
(50 v. Chr.) liet hij een senatus-consult uitvaaldigen, waarbij aan Cesar gelast werd zijne armee te
verlaten, terwiji P. zelf zijne legioenen en zijne provincien behield. Dit was het sein tot den burgeroorlog. Cesar trok den Bubicon over (49), en P.. tlit
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zich, zonder hem de noodige strijdkracbten tegenover te kunnen stellen, door hem liet overrompelen
in Italia, vluchtte met den senaat en den adel naar
Griekenland. Van dat oogenblik af, echter, deed P.
niets anders dan misslagen begaan : hij verliet zijn
geretrancheerde tramp te Dyrrachium, waar Cesar
hem met gees mogelijkheid zou hebben kunnen
overweldigen, en volgde dezen in Thessalia, leverde
hem slag bij Pharsalus, werd overwonnen, vluchtte
Haar Egypte, en werd daar op bevel van den jongen
koning Ptolemefis XII vermoord (48 v. Chr.). Zijn
hoofd werd aan Cesar gebracht, die echter tranen
stortte zoodra hij het zag, en die aan de moordenaars van P. hunne verdiende straf gaf. Van P.'s
kinderen waren er slechts drie, die hunnen vader
overleefden, nl. eene dochter (Pompeja), het laatst
gehuwd met Cinna, die deel nam aan de samenzwering tegen Augustus, en twee zonen, t. w.:
P. (Cnejus), genaamd Pompejus de Oudste; deze
beyond zich bij den dood zijns vaders te Antiochie,
begaf zich van daar naar Afrika, ging vervolgens
naar Spanje, verzamelde daar 13 romeinsche legioenen, talrijke hulpbenden en eene ontzagwekkende
vloot: doch door Cesar persoonlijk aangetast, verloor P. den beslissenden slag van Munda, en sneuvelde terwijl hij zich zocht te redden door de vlucht
(45 v. Chr.). — De andere zoon van den grouter'
P. was P. (Sextus), genaamd Pompejus de Jongste,
bracht aan zijnen broeder schepen tot hulp (46 v.
Chr.), nam deel aan den slag bij Munda (45), wist
de Celtiberische bergen te bereiken, waar hij den
oorlog voortzette als partijganger tegen de vrienden
van Cesar, verkreeg na des dictators dood (44) van
den senaat het recht om naar Rome terug te keeren,
waarhij hem eene aanzienlijke schadeloosstelling
werd toegewezen voor het verlies van zijns vaders
bezittingen, terwijl hem tevens het bewind over de
zeeprovincien opgedragen werd, hetgeen hem den
bijnaam verschafte van Neptunus. Bij de vorming
van het Tweede triumviraat (42 v. Chr.) maakte
P. zich meester van Sicilia, veroverde Sardinia en
Corsica, bracht Rome door eene strenge insluiting
tot hongersnood, en noodzaakte zoodoende Antonius
en Octavius tot het sluiten van den vrede van Misenum (38), waarbij P. in het bezit werd gelaten van
de drie groote eilanden, terwijl hem Achaia en het
consulaat toegezegd werden voor het volgende jaar.
Reeds in 37 verloor Sextus P. (door de afvalligheid
van Menas) Sardinia en Corsica met 60 schepen.
De oorlog was aarrvankelijk nadeelig voor Octavius,
die de nederlaag leed bij Scylla (37), twee vloten
verloor door den storm (37-36), en bedreigd werd
door Antonius; doch eindelijk werkten de bekwaamheld van Agrippa, de afleiding die Lepidus maakte,
de overwinning bij Mylw, en die bij Naulochus zooveel uit, dat Sililie aan Sextus P. ontweldigd werd.
Hij nam de wijk naar Azie, zich aanvankelijk gelukkig achtende, dat bij met welwillendheid werd opgenomen door Antonius; doch het duurde niet lang
of bij liet zich in met kuiperijen, en deed gewapenderhand eene poging om Antonius te dwingen
bet gezag met hem te deelen ; hij werd daarop verslagen en gevangen genomen door Titius, en stierf
in de gevangenis te Miletus (35 v. Chr.).
Pompejus (Troyes), latijnsch geschiedschrijver, geb. in de le eeuw na Chr. in Gallia of in
Spanje, schreef eene 'Algemeene Geschiedenis" in
44 boeken, waarvan wij slechts een uitmuntend
uittreksel kennen, dat tot ons gekomen is door
Justinus.
Pompelo, stad in Hispania ; thans Pampeliina.

Pompilius Andronicus, onderwees de
spraakkunst te Rome, doch vond daar zoo weinig
waardeering, dat hij verhuisde naar Cum?. Hij
schreef een werk over de Annalen van Ennius, doch
zag zich door den nood gedrongen zijn manuscript
te verpanden. Door Orbilius werd het gelost en in
het licht gegeven.
Pompon, rivier. Zie EDISTO.
Pomponatius, eigenlijk Pietro Pomponazzi,
geb. 1462 te Mantua, gest. omstr. 1526, professor
der philosophie te Padua, Ferrara en Bologna, is
vooral vermaard door zijne geschriften, die de strekking hadden om de wijsbegeerte te onttrekken aan
bet gezag der Kerk. Van zijne VVerken verscheen
eene complete editie onder dezen titel: Petri Pornponatii opera omnia philosophica (Venetia 1525-67
in fol.).
Pomponiana, of Mese, schiereiland van Narbonnensisch Gallia, thans Giens. Zie GLENS.
Pomponius (de familie) beweerde af te stammen van een der zonen van Nuwa Pompilius. Het
beroemdste lid der familie P. was Cicero's vriend
Titus Pomponius Atticus; zie ATTICUS.
Pomponius Mela. Zie --ELA.
Pomponne, fransch dorp, dept. Seine-Marne,
4 urea gaans bezuidw. Meaux ; 350 inw.
Pomponne (Simon Arnauld, markies van),
zoon van Arnauld d'Andilly en neef van den grooten
Arnauld, geb. 1618, gest. 1699, intendant der fransche legers in Napels en in Catalonia, vervolgens
ambassadeur eerst in Zweden, toen in Holland, eindelijk fransch minister van buitenl. zaken (1671
—79), werd door de kuiperijen van Colbert en
Louvois verwijderd, doch 12 jaren later (1691) weder
tot minister benoemd, dat hij met eere bleef tot aan
zijnen dood.
Ponce de Leon (J.), spaansch veldheer,
geb. in de prov. Leon, had in groote mate deel aan
de onderwerping van het zuidoostgedeelte van Hispaniola (St.-Domingo), onderwierp Porto-Rico,
waarover hij aangesteld werd als stadhoutler, ontdekte de kusten van Florida (1512), en stichtte
daar eene spaansche kolonie.
P. — d. —L. (fray
Luis), spaansch dichter, geb. 1527 te Granada,
gest. als provinciaal van de orde der Augustijnen te
Madrigal 23 Aug. 1591. Eene complete editie van
zijne werken verscheen in 6 dln. (Madrid 1804-16).
Ponce (Pedro de), spaansch Benedictijner monnik, geb. ornstr. 1520 te Valladolid, gest. 1584,
schijnt de eerste uitvinder geweest te zijn van de
kunst om aan doofstommen onderwijs te geven ;
zijne tijdgenooten beweren dat hij hen leerde spreken.
Ponce Pilate, fransche naamsvorm voor
Pontius Hams.
Ponces (files), fransche naamsvorm voor Ponzaeilanden.
Poncin, stad in 't fransche dept. Ain, vijfdhalf
uur gaans bezuidw. Nantua ; 2800 inw.
Pondichery, hoofdstad der fransche bezittingen in Oost-lndie, op de kust van Coromandel,
aan (le uitwatering van den Gingo in de Golf van
Bengalen ; 30,000 inw.; goede reede. Aanvankelijk
was P. slechts een gehucht ; in 1672 werd het door
den koning van Bedzjapoer aan de Franschen verkocht, en 1683 gecoloniseerd door Fr. Martin, 1693
door de Hollanders veroverd, 1697 aan de Franschen
teruggegeven, en werd toen de hoofdstad der fransche bezittingen aldaar. Na de inname van Delhi
door Nadir-Schach, en onder het bestuur van Dupleix, werd P. de hoofdstad van een grout land. De
Zevenjarige oorlog ontweldigde al het grondgebied
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rondom de stad weder aan Frankrijk, en 1761 werd
P. zelf ingenomen door de Engelschen. Aan de
Franschen teruggegeven, werd bet nngmaals aan
hen ontweldigd 1778 en 1793. In 1815 gaf Engeland de stad P., doe!) bijna zonder omliggend grondgebied, aan Frankrijk terug.
Poniatowski (Stanislas, graaf), poolsch edelman, geb. 1678, gest. 1762, koos de partij van Stanislas Leczinski, en was een der trouwste vrienden
van Karel XII. Hij vergezelde dien vorst naar Turkije,
en werd door hem als ambassadeur naar Constantinopel gezonden : aanvankelijk goed daar ontvangen,
was zijn welslagen er echter niet van langen duur.
Hij verliet Turkije met Karel XII, en onderwierp
zich later aan August II, werd met verscheidene
zendingen bij het hof van Frankrijk belast, en stierf
met den titel van kastelein van Krakan. — P. (Stanislas August, graaf), zoon van den vorige, gunsteling van de befaamde Catharina II van Rnsland,
die hem tot koning van Polen verhief; zie het art.
STANISLAS II. - P. (Jozef, prins), neef van Stanislas II, geb. te Warschau 1763, gest. 1813, diende

eerst in de oostenrijksche armee, kwam 1789 in
Polen terug, en was opperbevelhebber der poolsche
troepen in den oortog van 1792; doch door den
rijksdag in at zijne bewegingen gedwarsboomd, nam
hij zijn ontslag en verliet Polen, waar hij eerst in
1794 terugkeerde. Toen diende hij onder Kosciusko ;
doch de ongetukkige iiitslag van dien oortog nood-

zaakte hem opnieuw zijn vadertand te verlaten,
totdat de Franschen in Polen verschenen (1806).
Toen werd hij benoemd tot minister van oortog, in
welke •hoedanigheid hij de armee reorganiseerde.
Met 8000 man verdedigde hij in 1809 Warschau
tegen 60,000 Oostenrijkers, en gaf bij Razin de nederlaagaan aartshertog Ferdinand. Hij onderscheidde
zich in de fransche hutptroepen 1812 en 1813, en
werd op het slagveld van Leipzig verheven tot
maarschalk van Frankrijk, doch vond den dood
reeds kort daarna : in last hebbende om den aftocht
der armee te dekken, stortte hij zich in de Elster,
liever dan zich aan . den vijand over te geven, en verdronk due (19 Oct. 1813).
Pons, stad in 't fransche dept. Charente-Inf6rime, 5 uren gaans bezuidoosten Salutes; 4900
inw.; speelde eene vrij betangrijke rot in de godsdienst-oorlogen.
Ponsard (F.), fransch tooneeldichter, geb.
I Juni 1814 te Vienne, eerst advocaat aldaar, sedert
1846 te Parijs gevestigd, gest. aldaar Juli 1867.
Vooral zijn treurspel Luerece is beroemd.
Pontac, stad in 't fransche dept.. Basses-Pyrdnees, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Pau ; heeft
4000 inw.
Ponta del G ada, hoofdstad van St.-Michel
(eel) der Azorische eilanden); !weft 12,000 inw. en
eerie goede reede.
Pontafel, marktvlek in het oostenrijksche
kroonland Karsten, aan de Fella en aan de grens
van Italie, tegenover het in de venet. prov. Udine
liggende dorp Pontebba (2000 inw.). Door P. en
Pontebba loopt de groote weg naar Italie.
Pont a Mousson, lat. Mussipons, stad in 't
fransche dept. Meurthe, aan de Moezel, die er midden doorloopt, en over welke eene brag ligt, 6 uren
gaans benoordw. Nancy ; 8300 inw.; geboorteplaats
van J. Barclay, van Duroc, enz. Gesticht door de
graven van Bar en tot markizaat verheven 1354,
werd 1572 te P. eene universiteit gesticht, die daar
twee eeuwen bestaan heeft. Herhaalde malen (1240,
1475,1632) is P. ingenomen.
—

—

—

—

-

Pont•de•Van
Pontanus

(Joh. Isaac), geschiedschrijver, geb.
21 Jan. 1571 te Elzeneur, uit nederlandsche orders,
die de wijk naar Denemarken hadden genomen om
aan de spaansche vervolgingen tegen de Protestanten te ontgaan, gest. 6 Octob. 1639 als prof. der
natuur- en wiskunde te Harderwijk, en historiograaf
van Denemarken en van Gelderland, heeft verscheidene geachte werken geschreven, o. a. Uriginum
Franeicarunt libri V/ (Harderwijk 1616); Historia
urbis et rerun! Amstelodamensium (Amsterdam 1611);
Ileram Danicarum hist. (A mst.1631); Hist. Gueldricm
libri XIV (Harderwijk 1639).
Pontanus (Johannes Jovianus), ital. humanist
en geschiedschrijver, geb. 1426 in Umbrie, gest.
1503, was secretaris van Ferdinand I, koning van
Napels, leermeester van diens zoon Alfons, ambassadeur. eerste minister, doch leverde 1493 de stad
Napels over aan Karel VIII. Door P. werd de Napolitaansche academie, genaamd Academia de Pontano,
gesticht. Zijne werken vormen 6 dln. in fol. (Napels 1505-12); vooral verdienstelijk daaronder is
de Historia Neapolitana (afzonderlijk uitgegeven
Napels 1618).
Pontarlier, stad in 't fransche dept. Doubs,
aan den Doubs, 12 a 13 uren gains bezuidoosten

Besancon ; 5600 inw.; geboorteplaats van d'Arcon;
het heeft achtereenvolgend de namen gedragen van

Pons lEtii, Pontarlum, Arciola of Ariolica, enz. De
sticking van P. laat men opklimmen tot den tijd
van Augustus; tot in de 14e eeuw vormde P. twee
afzonderltjke vlekken, van welke het eerie den naam
droeg van Morieux ; in de middeleenwen was P. de
residentie van bijzondere heeren, vasallen der hertogen van Burgundie, en behoorde toen tot FrancheComte. In 1639 werd P. ingenomen en geplunderd
door den hertog van Saksen-Weimar en gedeeltelijk
verwoest. Herhaalde malen is P. door felle branden
geteisterd.

Pontaudemer, lat. Pons Aldemari, stad in
't fransche dept. Ewe, aan de Risle, 9 mijlen benoordw. Evreux ; 6000 inw. Aanvankelijk beetle
bet Breviodurum ; het werd vergroot door een normandiseh edelman met name Aldemar. In 1592
weed P. ingenomen door de Liqueurs.
Pontchartrain, een niter in den noordamerik. staat Louisiana, 2 uren gaans benoorden
Nieuw-Orleans, is 9 mijlen lang en 5 mijlen breed,
en staat door den Rigolets in gemeenschap met de
Golf van Mexico.

Pontchftteau ; vlek in 't fransche dept.LoireInfdr., 4 uren gaans benoordw. Savenay; 3600 inw.
Pont d' Ain, vlek in 't fransche dept. Ain,
4 a 5 uren gaans bezuidoosten Bourg; 1300 inw.;
kasteel, waar Louise van Savoje, de moeder van
Frans I, geboren
Pont de Beauvoisin (le), vlek in 't fransche departement Isere. ruirn 4 uren gaans benosten
la-Tour-du-Pin; 2600 inw.
—

—

—

Pont de 1' Arche, yid( in 't fransche dept.
—

-

Enre, derdhalf nor gaans benoorden Louviers, aan
de samenvloeiing van Eure en Seine ; 1800 inw.;
de vermaarde brag an 22 bogen dagteekende reeds
nit den tijd van Karel den Kale, is ingestort 1856,
en opnieuw gebouwd 18.')7. Het vlek P. is door
Karel den Kale gesticht in 854; op de Engelschen
heroverd in 1449 ; het was de eerste stad, die zich
aan Hendrik IV onderwierp (1589).
Pont — de — Vaux, lot. Pons Valensis, stad in
't fransche dept. Ain, 9 uren gaans henoordwesten

Bourg, aan de Beyssonse, 5400 inw.; geboorteplaats
van Jouhert.

Pont•delieyle

Pontoise

Pont — de— Veyle, het oude Oppidum
vlek in 't fransche dept. Ain, 6 a 7 'wen g. bewesten
Bourg; 1400 inw.
Pont — du — Chateau, stad in 't fransche dept.
Puy-de-Dome, 3 uren pans benoordoosten Clermont-Ferrand, aan den Allier ; 3200 inw., eertijds
eene zeer sterke stad ; werd 1126 na eenen tangdurigen tegenstand ingenomen door Lodew i jk den
Dikke, en aan dee kroon getrokken door Filips August.
Ponte, I ) marktvlek in Italie, 5 [pipet' benoorden Turijn; 3700 inw. — 2) marktvlek in
Italie, aan de Adda, 3 uren gaans benoordoosten
Sondrio. — 3) Ponte-a-Rignano, dory in Toskanert,
4 a 5 uren g. ten 0. Z. 0. van Florence.
Ponte (Jacopo da), schilder. Zie BASSANO.
Ponte (P. da). Zie PONTANUS.
Ponte (Lorenzo da), ital. opera-dichter, geb.
1749 te Cenoda, gest. 17 Aug. 1838 te New-York
als directeur eerier ital. opera. Men heeft ook van
hem Memorie (4 din. New-York 1823-27; in 't
1)uitsch vertaald 6 dln. Stuttgart '1847).
Ponte — Corvo, het Fregethy der ouden, stad
in Italie, aan den Garigliano, ruirn 8 uren gaans bezuidoosten Frosinone; 7600 inw.; behoorde met
ornliggend grondgehied als prinsdow van 1807-10
aan den franschen tnaarschalk Bernadotte (later
Karel XIV van Zweden), die door Napoleon I tot
Prins van P. verheven was. Vervolgens tot 18130 aan
den Kerkelijken Staat behoord hebbende, is bet toed
aan de ital. prov. Caserta getrok ken.
Ponte — de —Lima, het oude Forum Limiorum,
vlek in Portugal, 10 rnijlen benoorden Porto, aan de
Lima; 2000 inw.; schoone brug van 24 bogen.
Ponte — d'Era, stad in bet Toskaansche, awl
de samenvloeiing van de Arno en de Era, 4 uren
gams beoosten Pisa ; 4000 inw.
Pontefract, in de wandeling Pomfret, stad in
't engelsche graafschap York, 8 uren gaans bezuidw.
York; 10,000 inw.; kasteel, dat vermaard is geworden in de burgeroorlogen van Engeland. Vroeger
heette deze stad lugeolum; doch die naam werd in
P. veranderd (naar pons fractus,. d. i. gebrokene
brug), omdat de brug altlaar instortte terwijl de
aartsbisscbop van York, broeder van koning Stephanus, zich daarop beyond. 'Fe P. stierf Richard
Ponte Lagoscuro, marktvlek in Italie, aan
den Po-di-Maestro, ruin) 1 our gaans benoorden
Ferrara ; 2200 inw.; sedert 1817 vrijhaven.
Pont — Euxin, fransche naamsvorrn voor Pontes Euxinus, d. i. de Zwarte Zee.
Pontevedra, het oude Pons Veins of Hellenes,
stad in Spanje, koninkrijk Galicie, aan de uitwatering van den Lerez in den Atlant. Oceaan ; 6600 inw.;
kleine haven.
Pontevico, marktvlek in Italie, aan de uitwatering van den Strone in den Oglio, 5 uren gaans
ten Z. Z. W. van Brescia ; 6000 inw.
Ponthieu, oudtijds landschap in Neder-Picardie, had den titel van graafschap, en bestond uit
twee deelen (het eigenlijke P. en het landschap
Vimeux); de algemeene hoofdplaats was Abbeville;
wijders vond men in P. de steden Montreuil, St.-Poi,
St.-Riquier, en in Vimeux de steden St.-Valery,
Crecy, Oisemont, Gamaches. Bij bet tractaat van
Arras (1435) was P. afgestaan aan den hertog van
Burgundie ; doch na den dood van Karel den Stoute
kwam het weder aan Frankrijk (1477).
Pontianak, een aan de Nederlanden schatplichtig maleisch vorstendom ter westkust van Borneo, heeft omstreeks 30,000 bewoners. Aan de rivier P. ligt de hoofdstad P. met omstr. 15,000 inw.

Pontifex (meervoud PONTIFICES), bij de Romeinen elk der door Numa aangestelde vier priesters; later werd hun petal op vijftien gebracht,
waarvan 8 majores en 7 minores. Boven alien stond
de P. maximus of hoogepriester, die benoemd was
vow. zijn geheele leven: deze hooge waardigheid
vereenigde Augustus met het keizerschap, en at zijne
opvolgers deden eveneens, zoodat de keizers den
titel van P. maxims vuerden tot op Gratianus
(383 na Chr.). Al de Pontifices gezamenlijk vormden bet Collegiunt pontificum. De naam P. is afgeleid van pons en facere, omdat ze oudtijds gesteld
waren over bet waken van de bragger] van Rome.
Pontifices, I \ z e PONTIFEX. - 2) broeders
P., d. i. Bruggenntakers, eene orde van geestelijken,
die zich aan de rivieren nederzetteden, orn te zorgen
dat reizigers kosteloos den anderen oever konden
bereiken, tot welk einde zij zich vooral toelegden
op het rnaken van bruggen. Zoo, o. a., bouwden zij
in 1177 eene brug van 18 bogen te Avignon over de
RliOne. De orde der P. werd 1519 geseculariseerd.
Pontigny, dory in 't fransche dept. Yonne,
ruiin 3 uren gaans benoordoosten Auxerre, op den
linkeroever van den Serein ; 400 inw.; de voormalige andij, gesticht 1114, was een der 4 Ales (dochters) van de orde van Citeaux.
PontinischeStimpfe,eng.Pontine Marshes,
fransch Marais Pontins. Zie PONTIJNSCHE MOERASSEN.
Pontische Oorlog, zooveel als Mithridatische oorlog.
Pontius Herennius, veidheer der Samnieten, sloot bet rorneinsche Leger, dat aangevoerd werd
door Posturnius, in de bergpasseu van Caudium in,
deed het onder het juk doorgaan, en legde het den
vrede op (321 v. Chr.). De senaat van Rome weigerde dit tractaat goed te keuren ; en het volgende
jaar werd P. overwonnen, en op zijne beurt genoodzaakt onder het juk door te gaan. Opnieuw overwonnen en gevangen genomen door Q. Fabius Maxinuts en diens zoon Fabius Gorges, werd P. ter dood
gebracht, na eerst den triomfantelijken intocht van
den overwinnaar te hebben opgeluisterd(292 v.Chr.).
Pontius Pilatus. Zie Pr LATUS.
Pontivy, stad in 't fransche dept. Morbihan,
13 uren gaans benoordw. Vannes, aan den Blavet;
8000 inw.; was eertijds hoofdplaats van 't hertogdom
Bohan. Onder bet le keizerrijk droeg P. den naam
van Napoleonville, en heel sedert 1852 opnieuw zoo.
Pont —l'Abbe, vlek in 't fransche dept. Finisterre, 4 uren gaans bezuidw. Quimper, aan eene
baai earl den Atlantischen Oceaan ; 2800 inw.
Pont —PEveque, stad in 't fransche dept.
Calvados, aan de Tongues, 11 uren gaans benoordoosten Caen; 2200 inw.
Pontoise, het Briva Isarce der Latijnen, in de
middeleeuwen Pons Isarce, stad in 't fransche dept.
Seine-Oise, 9 uren gaans benoorden Versailles, aan
de uitwatering van de Viosne in de Oise; 5600 inw.;
brug (pont) over de Oise. De belangrijkheid van P.
dagteekent eerst uit de 9e eeuw: het werd veroverd
885 door de Noormannen, 1419 en 1437 door de
Engelschen, 1442 door Karel VII, 1589 en 1590
door Hendrik IV. Het was de hoofdstad van bet
landschap Vexin-Francais, en residentie van verscheidene koningen of koginginnen van Frankrijk
(Filips I, de heilige Lodewijk, Izabella van Henegouwen, Johanna of Jeanne van Frankrijk). De
Staten-Generaal werden te P. bijeengeroepen 1561;
Lodewijk XIV ram de wijk naar P. in de onlusten
der Fronde; het parlement, aan het hof mishaagd
hebbende, werd naar P. verlegd 1672,1720 en 1755.
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Pontormo

Pontormo (Giac. CARUCCI, genaamd), florentijnsch schilder, geb. 1493 te Pontormo, gest. 1556.
Pont — Orson, lat. Pons Ursonts, stad in het
fransche Kanaal-departement, 4 a 5 uren gaans bezuidw. Avranches, nabij de uitwatering van den
Couesnon in de baai van St.-Michel; 2000 inw.;
aan den republikeinschen generaal Tribaut werd
hier 18 Nov. 1793 de nederlaag toegebracht door
de Vendeers.
Pont —Pierre, fransche naam van het luxemburgsche dorp Steinbrficken.
Pontremoli, het sande Apua, stad in het Toskaansche, aan de Magra, 18 mijlen benoordw. Florence; 12,500 inw.; hoofdplaats van het Apennijnsche landschap Lunigiana, dat vroeger tot Toskanen
behoorde,1847aan bet toenmalige hertogdotn Parma
kwam, en sedert 1860 tot de prov. Massa-Carrara
van bet koninkrijk Italie behoort.
Pont — Sainte — Maxence, voorheen genaarud Levandriac, bet oude Lilanobriga, stad in 't
fransche dept. Oise, aan de Oise, 3 uren gaans benoorden Senlis; 2800 inw.
Pont - St. - Esprit (le), stad in 't fransche
dept. Gard, aan de RhOne, ruim 8 uren gaans benoordoosten Uzes; 5000 inw.; naar de fraaie brug,
die van 1255 tot 1309 door de fratres Pontifices is
gebouwd, is de stad, die vroeger Port heette, sedert
genoemd: In de 15e eeuw en in de godsdienstoorlogeu is P. herhaalde malen veroverd en heroverd.
Pontscorff, vlek in 't fransche dept. Morbihan, derdhalf our gaans lenoordw. Lorient, aan den
Scorif; 1800 inw.
Pouts-de-Co (les), lat. Pons Sali, stad in 't
fransche dept. Maine-Loire, 2 uren gaans bezuidoosten Angers, op verscheidene eilandjes in de Loire,
die door middel van bruggen met elkander in ge.ineenschap staan (vandaar de naam); 3800 inw.; overblijfselen van een romeinsch kamp. In 1620 versloeg
Crequi hier de troepen van Maria de Medicis, moeder van Lodewijk XIII. In 1793 bij P. bloedig gevecht tusschen de Republikeinen en de Vendeers.
Pontus, d. i. de Zee, als godheid een zoon
van Gea (de Aarde), bij wie hij vervolgens Nereus,
Phorcys, Thaumas, Ceto en Eurybia verwekte.
Pontus, landschap in bet noordoosten van
Klein-Azle (vermeld Hand. 2: 9; 18: 2; I Petr.
: 1), ten N. begrensd door den Pontus Euxinus
(waaraan bet zijnen naam ontleende), ten 0. door
de Caucasische landstreek en Armenie, ten W. door
Paphlagonie, ten Z. door Cappadocie. Men onderscheidde in P. verschillende onafhankelijke yolksstammen (Tibareenen, Chalyben, Mosyneken, enz.);
men vond er ook grieksche steden op de trust (o. a.
Amisus, Trebizonde). De overige voornaamste plaatsen waren : Amasea, Cerasus, Zela, Comana-Pontica,
Polemonium, Themiscyra, Neocesarea. Aanvankelijk, zegt men, maakte P. deel uit van Cappadocie;
doch omstr. 520 v. Chr. werden die twee landen
gescheiden, en vormde P. eene satrapie van het
Perzische rijk; trouwens, de waardigheid der satrapen van P. was erfelijk, en zij waren nagenoeg onalhankelijk. Die onafhankelijkheid was volkomen
onder de Seleucieden. Mithridates VII, de vermaardste der Koningen van P., gaf eene groote uitbreiding
aan zijn rijk, door daaraan toe te voegen den Bosporus, een gedeelte van Colchis, en (gedurende
eenigen tijd) Cappadocie en Paphlagonie. Hij was
bijna onafgebroken in oorlog met de Romeinen, die
hem, na drie oorlogen (88-85,83-81 en 75-65),
zijnen troon en zijn leven deden verliezen. Na den
eersten oorlog werd P. herschapen in een romeinsch

Pontijnsche mermen
wingewest, en alleen de Bosporus bleef aan Pharnaces, den zoon van Mithridates. Tijdens de burgeroorlogen van Cesar en Pompejus heroverde Pharnaces wel is waar voor een oogenblik P., en breidde
zelfs zijn gezag eenigszins nit in Klein-Azie ; doch
al zijne veroveringen werden hem door Cesar weder
ontweidigd in eenen korten veldtocht (47 v. Chr.).
Intusschen bleef het noordoostgedeelte van P. onafhankelijk onder bet welbehagen van Antonius, en
vervolgens van Augustus, en vormde een rijkje dat
twee vorsten had, die den naam van Polemon droegen. Dat rijkje Polemonisch Pontus genaamd, werd
onder Nero bij het Rorneinsche keizerrijk ingelijfd,
nadat Polemon 11 vrijwillig afstand gedaan had van
den troon.
Koningen van Pontus.
v. Chr.
v. Chr.
Pharnaces I
520 Mithridates VII (of
Artabazus
123-65
502
Eupator)
Ariobarzanes I
480
Onderworpen aan de
Mithridates I
65-48
402
Romeinen
Ariobarzanes II
363 Pharnaces
Mithridates 11
337
48-47
Koningen van
Mithridates III
302
Polemonisch Pontus.
Mithridates IV
266 Polemon I
47
Mithridates V
222 Pythodoris (zijne wePharnaces II
duwe) van 11 v. Chr.
186
Mithridates VI (of
tot anno 38 na Chr.
Evergetes)
157 Polemon II
38--65
Pontus (de diocese), een der vijf dioceses van
de Prefectuur van het Oosten, bevatte het gansche
oostgedeelte van Klein-Azie (uitgezonderd Cilicie),
en was ingedeeld in elf provincien, nl.: Polemonisch
Pontus, Galatisch Pontus (ook Hellenopontus, of
kortweg Pontus genaamd), Galatia la en 2a, Haynie, Ilonorias, Cappadocia la en 2a, Armenia la en
2a, Paphlagonie.
Pontus (Cappadocisch). Zoo noemde men,
slechts van 47 vOOr tot 65 na Christus' gehoorte,
dat gedeelte van Pontus, dat ten Z. 0. van Polemonisch Pontns lag. Toen dit laatste een romeinsch
wingewest was geworden, werd Cappadocisch P.
daarmede vereenigd.
Pontus (Galatisch), of kortweg Pontus, dat
gedeelte van Pontus, dat ten W. van Polemonisch
Pontus lag ; het had tot hoofdstad Amasea. Justinianus gaf bet den naam van Hellenopontus.
Pontus (Polemonisch), dat gedeelte van Pontus, dat ten 0. van Galatisch P., en ten N. en ten
W. van Cappadocisch P. lag; het bad tot hoofdstad
Polemonium. Zie PONTUS en POLEMON.
Pontus Euxinus,oude naam der Zwarte Zee.
Pont — Valain, stad in 't fransche dept. Sarthe, 5 uren g. benoordoosten La Fleche; 2000 inw.

Pontijnsche eilanden.ZiePoNz A-EILANDEN.
Pontijnsche moerassen, de Pomptima
pales der ouden, eene groote moerasstreek, die zich
ten zulden van Rome uitstrekt, van Nettuno tot
Terracina, omstreeks 6 mijlen lang en 1 a 2 mijlen
breed. In de hooge oudheid waren de P. bewoond ;
doch de 33 steden, die men er aantrof, verdwenen
reeds in den vroegsten tijd. Reeds Appius Claudius
deed 312 v. Chr. eene poging om de P. droog te
waken. Nerva en Trajanus lieten onder (len Appischen weg, die door de P. liep, bruggen maken om
de waterlozing te bevorderen ; ook de patricier Decius (in bet laatst der 6e eeuw) en later de pausen
Leo X en Sixtus V hebben veel gedaan tot verbetering van de P.; doch vooral veel is in dat opzicht
verricht door paus Pius VI, die van 1777 tot 1781
den Appischen weg deed herstellen, welke sedert

Ponza

Popilius

1580 verwaarloosd lag; hij liet ook verscheidene
kanalen graven, o. a. het kanaal, dat naar hem genoemd is. Napoleen I had het plan opgevat om de
drooglegging van de P. te laten aanvangen op groote
schaal; doch door de gebeurtenissen van 18U bleef
dat plan onverwezenlijkt.
Ponza, bet grootste der zes Ponza-eilanden, is
5 uren gaans in omtrek groot, heeft rnim 800 bewoners, op de oostkust een vlek, slat P. beet, eene
haven, twee forten, enz. Sedert 314 v. Chr. was P.
eene belangrijke kolonie. Door de Sarraceenen verwoest, en hijna geheel verlaten tot in den tijd pan.
Ferdinand IV, zond deze in 1760 eerie nieuwe yolkplanting derwaarts. Men vindt er in de rotsen uitgehouwene cellen voor geleislaven, en rotsgrotten
(Pilatusbaden).
Ponza eilanden, ook wel Pontijnsche eilanden genaamd, de Pontice insula der ouden, zes
eilandjes, 6 a 7 mijlen van de Napolitaansche kust,
in (le Tyrrheensche Zee, met eerie gezamenlijke bevolking van ornstreeks 2300 zielen. Het zip niet
veel [neer dan zich boven den zeespiegel verheffende
kale rotsen. Ten tijde der Romeinen werden de P.
gebezigd als verbanningsoord. Het voornaamste der
P. is Ponza (zie het vorige art.).
Pooh, of Pi-joh, eene godheid der oude Egyptenaren.
Poole, stad in het engelsche graafschap Dorset,
aan het Britsche Kanaal, 15 uren gaans bezuidw.
Winchester; 6000 inw.; goede haven.
Poortugaal, dorp in Zuid-Holland, vijfdhalf
uur gaans ten W. N. W. van Dordrecht, aan den
dijk tusschen Rhoon en Iloogvliet, nabij de Oude
Maas; met onderhoorigheden 800 inw.; werd 6 Febr.
1489 geplunderd door de Hoekschen it Rotterdam.
Poortugael (Jac. Cath. Corn. den Beer), nederl. dichter, geb. 1775 te Schiedam, gest. 1813.
Poortvliet, dorp op het zeenwsche eiland
Tholen, 5 kwartier gaans ten W. N. W. van de stad
Tholen ; 800 inw.; lag vroeger op een alzonderlijk
eilandje P., dat door een vrij breed water van bet
eiland Tholen gescheiden was, en zoo nog in 1420
afgebeeld is; in de 15e eeuw was P. eene zeehayen.
Poot (Hubert Cornelisz.), nederl. dichter, geb.
29 Jan. 1689 te Abtswoud (bij Delft), waar zijne
ouders eenvoudige landlieden waren, gest. 31 Dec.
1733 te Delft. Zijne Gedichten (3 din. in 4.) zijn
verscheidene malen herdrukt ; ook eene octavo-editie verscheen daarvan in 3 din. (Amsterdam 1780).
Popandajong, eene vulkaan op Java, in de
Preanger regentschappen, verzonk met eene vlakte
van 2 mijlen lengte bij de uitbarsting van 1772,
waarbij ruim 2000 menschen omkwamen.
Popayan, stad in Zuid-Amerika, is de hoofdplaats van den staat Cauca, die tot de confederatie
van Nieuw-Granada behoort, en eene stapeiplaats
voor den handel tusschen Quito en het 50 tnijl. benoordoosten P. gelegene Bogota. De stad P. heeft
20,000 inw. en ligt aan den voet van de vulkaan
Purace; zij is 1537 gesticht door de Spanjaarden,
heeft veel geleden in den vrijheidsoorlog, en ook
herhaaldelijk door aardbevingen.
Pope (Alexander), engeisch dichter, geb. 22
Mei 1688 te Louden uit roomsch-katholieke ouders,
maakte reeds op zijn 12e jaar goede verzen, kwam
weldra in kennis met de voornaamste talenten van
zijnen tijd (Congreve, Swift, Witcherley), en verwierf machtige beschermers, o. a. lord Bolingbroke.
Door zijne pen werd hij spoedig rijk, zoodat hij in
staat was liet bekoorlijke landgoed Twickenham te
koopen, waar hij de laatste jaren zijns levens door-

bracbt, en 30 Mei 1744 stied. Mismaakt van gestalte
en van eene krakende gezondheid, was P. iemand
van een gemelijken aard een gedeelte van zijn leven
bracht hij door in letterkundig twistgeschry. De
voornaamste werken van P. zijn : het philosophische
leerdicht Essay on man ; bet satiriek-komische heldendicht Rape of the Lock ; het scherpe hekeldicht
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Dunciad ; enz. Complete edition van P.'s werken leverden o. a.: Warton (1797), Bowles (10 dln.1806),
Johnson (10 din. 1812); en van zijne Poetical works
verdient vooral melding de editie van Carry (Londen 1853).
Poperingen, of Poperinghe, stad in Belgie,
prov. West-Vlaanderen, 3 uren gaans bewesten Yperen ; 11,000 inw.
Popham (sir Home Riggs), engelSch admiraal,
geb. 1762 te Gibraltar nit iersche ouders, gest.
1820, begon zijne loopbaan als gemeen matroos,
klom spoedig op in rang, en word in 1800 bevelhebber der zeeinacht in tie Indische wateren. 1[11804
ontnam hij de Kaapkolonie aan de Hollanders ; werd
1809 nitgezonden ow, onder ae bevelen van Gambier, de deensche vioot te overrompelen, en slaagde
in die zending volkornen ; ondersteunde vervolgens
de operation der Engelschen in het spaanscheschiereiland, werd 1814 schout-bij-nacht, 1819 kornmandant van bet maritieme station Jamaica, vervolgens •
kommandant van het station der SVest-lndien, en
trachtte tevergeefs eene schikking te bewerken tusschen Christophe en Boyer.
Popilius, plebejisch romeinsch geslacht, waartoe behooren: P. Lomas (Marcus), bekleedde
359 v. Chr. het consulschap, en stilde toen eenen
opstand van het plebs tegen den senaat; later (350
v. Chr.) streed hij roemrijk tegen de Tiburten en
Galliers. — P. Lwnas (M.), 173 v. Chr. consul,
voerde met krijgsgeluk oorlog tegen de Liguriers,
die hij echter onrechtvaardig behandelde; hij werd
deswege in staat van beschuldiging gesteld, doch
door pretor Licinius aan eene veroordeeling onttrokken. In den Macedonischen oorlog stood hij
consul Marcius Philippus ter zijde als consularis.
Lwnas (Cajus), broeder van den vorige, werd
—P.
in 170 door den senaat afgevaardigd tot AntiocbusEpiphanes, koning van Syrie, om hem te verbieden
vijandelijkheden te plegen tegen Ptolemeiis VI, koning van Egypte en bondgenoot der Romeinen. De
syrische monarch meende de hem gestelde vraag op

eene slime mauler te ontwijken ; doch P., die dit
merkte, beschreef met zijnen staf eenen kring op
den grond condom des konings persoon, en verbood
hem, dien kring te overschrijden alvorens een bepaald antwoord te hebben gegeven. Deze stoutmocdige handeling boezemde Antiochus ontzag in, en
hij liet zijn eerste plan varen. — P. Lamas (M.),
ging 139 v. Chr. als consul naar Hispania, waar
hij ongelukkig oorloogde tegen de Numantijnen. —
P. Lwnas (P.), zoon v. Cajus, maakte zich door
zijne strengheid in het geding tegen de medeplichtigen van Tib. Gracchus zoo gehaat, dat C. Graccbus
in 123 v. Chr. bewerkte, dat P. werd gebannen;
doch L. Calpurnius Bestia verkreeg, dat P. teruggeroepen werd. — P. (Cajus), werd in den Cimbrischen oorlog door de helvetische Tigurijnen ingesloten (107 v. Chr.), en moest vernederende voorwaarden aannemen, om met zijne armee ongemoeid
terug te molten trekken. Te Rome teruggekeerd,onttrok hij zich aan de hem wachtende straf, door de
wijk te nemen naar buitenslands.
PopiJia,
de moeder van Q. Lutatius Catulus, was de eerste
romeinsche vrouw, op wie eene openbare lofrede
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Popocatepeti

(P.), zoon van eenen vrijgehouden werd.
gelatene, werd wegens ornkooperij veroordeeld,
nadat censor LentoIns hem reeds vroeger tegen eene
dergelijke aanklacht beveiligd had (70 v. Chr.). —
P. 1.4Enas (C.), insgelijks nit den stand der vrijgelatenen, is de bekende moordenaar van Cicero, die
hem vroeger tegen eene aanklacht vrijgepleit had.
Popocatepetl, of La Puebla, vourspuwende
berg in Anahuac, in den mexicaanschen staat Puebla,
is 16,626 vt. hoog, en werkt nog,
Popoli, stad in het Napelsche, in Abruzzo ulteriore II, aan den Pescara, ruim 3 uren gaans benoordw. Sulmona ; 4000 inw.
Poppea, romeinsche keizerin, was eerst gehuwd met Rufus Crispinus (prefect der pretoriaansche cohorten), toen met Otto(die vervolgens keizer werd), eindelijk met Nero (wiens bijzit zij geweest was). Zij was in hooge mate tnede-oorzaak
van den dood van Agrippina, en meer nog van dien
van Octavia, de eerste vrouw van Nero. Op zekeren
dag waagde zij het, Nero voor den gek te houden,
waarop hij haar eenen schop gaf tegen haren buik ;
zij verkeerde op dat oogenblik in staat van zwangerschap, en stierf eenige dagen later.
Poppekerke (Sir-), voormalig dorp op 't
zeeuwsche eiland Walcheren, lag derdhalf uur gaans
westelijk benoorden Middelburg en 3 uren g. benoordw. Vlissingen.
.e OPPINGAWIER.
P
Poppengawier, dorp. Zie
Poppenkerke. Zie POPPEKERKE.
Popper, zooveel als Poprad.
Poppi, stad in het Toskaansche, aan de Arno,
ligt 13 a 14 uren gaans bezuidoosten Florence, en
heeft 4000 inw.
Poppig (Eduard Friedrich), duitsch geleerde,
geb. 16 Juli 1798 te Plauen in het Voigtland, ging
1822 naar Cuba, hield daarna verblijf iii NoordAmerika, en bereisde sedert 1829 Chili en Peru,
van waar hij, de Atnazonenrivier af, 1832 over Para
terugkeerde. lu 1833 werd hij aangesteld als professor der zoologie aan de universiteit te Leipzig.
De vruchten van zijne reizen maakte hij openbaar in
Reise Chile, Peru and auf dem Amazonenstrome
(2 din., Leipzig 1835, met atlas) en Nova genera et
species plantarum (3 din. Leipzig 1835-45, met
300 kopergravuren).
Poppingawier, dorp in Friesland, 3 uren
gaans bezuidw. Leeuwarden; met de buurt Meerhuizen 550 inw.
Poprad, of Popper, rivier in het noorden van
Hongarije, ontspringt op de zuidzijde van de Tatra,
breekt door het Carpatisch gebergte been, en outlast zich, 5 kwartier gaans benoorden Stary-Sandec,
in den Donajec of Dunajetz, na 18 rnijlen loop.
Populonia, bijnaam van Juno.
Poratas, ook voorkomende onder de namen
Poras, Pyretus, Hierate, Hierasus, de rivier, die
titans den naam draagt van Proeth (Pruth).
Poratha, een der tien zonen van Haman;
Esther 9: 8.
Porcari (Stefanus), een aanzienlijk Romein,
smeedde (onder Nicolaas V eene sarnenzwering tegen de wereldlijke macht der pausen, die hij uitsluitend beperkt wilde hebben tot hunne geestelijke
macht, terwij1 hij van Rome eene republiek wilde
maken.Hij werd verraden,1453 in hechtenisgenomen,
en met negen zijner tuedeplichtigen opgehangen.
Porcetum, lat. naam van Burtscheidt.
Porcia, dochter van Cato Uticensis, trouwde
met Junius Brutus, en maakte bij diens dood vrijwillig een einde aan haar Leven (42 v. Chr.).

Porphyrogenetes
Porcien (le), voormalig landschapje in het
noorden van Champagne ; de hoofdplaats was Chiteau-Porcien. Het is thans begrepen in 't arrondissement Bethel (Ardennen).
Fus
EP
sToreius Festus, stadhouder in Judea. Zie
Porco, stad in Bolivia, 9 uren gaans bezuidw.
Potosi ; 20,000 maw.
stad in Spanje, 7
Porcuna, het oude 07botto/co,sw.
uren gaans hewesten Jaen ; 7000 in
Pordenone, stad in Friuli, aan den Roncello,
ruim 11 uren gaans bezuidw. Udine; 7400 inw.;
geboorteplaats van den schilder Pordenone.
Pordenone (J. A. Licinio-Regillo, genaamd),
venetiaansch schilder, geb. 1484 te Pordenone in
Friuli, gest. 1540. — P. de Jonge (Julius Licinio,
genaamd), bijgenaamd de Romein, neef van den vorige, geb. omstr. 1500 te Venetie, gest. 1561 te Augsburg, was als fresco-schilder werkzaam te Venetie,
te Rome en in verscheidene andere steden.
Porentruy, duitsch Bruntrut, stad met 3000
inw. in 't twits. kanton Bern, aan de fransche grenzen ; oude residentie van den prins-bisschop van
hazel. Het is gesticht op de plaats, waar oudtijds
bet Amagetobria van Cesar stond ; P. werd verbrand door de Alematten onder Constantijn, geplunderd en verwoest door Attila, weder opgebouwd
door Karel den Groote. Na vele lotswisselingen
kwam P. (1236) aan de graven van Montbeliard,
die het later (1271) verkochten aan den bisschop
van Hazel. Keizer Rudolf bemachtigde P. in 1283,
doch het den bisschop in het bezit ; in 1501 vereenigde zich B. met de zwitsersche kantons tegen
Oostenrijk. Sedert dien tijd heeft P. ontzettend veel
geleden door oorlogen, door branden, door epidemische ziekten, en door twisten tussehen de bisschoppen en de burgers. In 1793 door de Franschen vermeesterd, werd P. hoofdplaats van het departement
Mont-Terrible. In 1815 bij het kanton Bern ingelijfd, werd P. 1830 het tooneel van eene beweging
oat de stad aan Frankrijk te brengen ; doch die beweging werd reeds spoedig onderdrukt.
Poros, bet oude Sphceria, eiland nabij de oostkust van Morea, waarvan bet door een smal kanaal
gescheiden is, behoort titans tot de grieksche nomarchie Argolis, heeft 3000 bewoners, waarvan
1000 in de hoofdplaats P., zijnde een station der
grieksche vloot.
Porphyrius, neoplatonisch wijsgeer,eigenlijk
Malls of Malchus genaamd, een syrisch woord, dat
.koning" heteekent, en dat men vergriekscht heeft
tot. P. = purpuratus. Hij was geb. 233 na Chr. hetzij
te Tyrus hetzij te Batanea, eene volkplanting der
Tyriers in Syrie ; hij studeerde de welsprekendheid
te Athene, onder den beroemden Longinus, en de
wijsbegeerte te Rome, onder Plotinus, wiens liefste
leerling hij werd, en na wiens dood hij zelf philosophie en welsprekendheid leeraarde te Rome, waar
hij 304 of 305 stierf. Men heeft van hem : eene levensbeschrijving van Plotinus, met eene editie van
diens werken; eene levensbeschrijving van Pythagoras (uitgegeven door Holstenius, Rome 1630; en
door Kiesling, 2 din. Leipzig 1816); eenebestrkjding
van het Christendom, in 15 boeken ; enz.
Porphyrogenetes, dezen bijnaam gaf men
aan de kinderen der keizers van Constantinopel,
hetzij omdat zij bij hunne geboorte in een purperen
laken werden gewikkeld, hetzij omdat de kraarrikamer der keizerinnen met purper behangen was. Onder den naam van P. kent men inzonderheid keizer
Constantinus VII.

Porpora

Port•Natal

Porpora (Nicola), ital. componist, geb. 1685
te Napels, gest. aldaar 1767.
Porrima, zooveel als Antevorta.
Porsenna, tars of koning van Clusium in
Etrurie, kwam in 508 v. Chr. oorlog tegen Rome
voeren, onder voorwendsel, dat hij Tarquinins op den
troon wilde herstellen ; hij nam Rome in, zonder
echter aan Tarquinius de kroon terug te geven. Vervolgens tegen de Latijnen opgerukt, werd P. bij Arida verslagen ; en ofschoon hij een gedeelte van het
romeinsche grondgebied behield, ging de stad Rome
toch reeds spoedig voor hem verloren. Volgens
eene andere lezing wend Rome niet door P. bemachtigd: na de heldhaftige bedrijven van Horatius Codes, Matins Scevola, en Clelia, zegt men, brak P. uit
eigen beweging het beteg op.
Porson (Richard), engelsch hellenist, geb. 25
Dec. 1759 te East-Ruston in Norfolk, gest. 25 Sept.
1808 te Londen, was tang professor der grieksche
taal te Cambridge. Onder zijne werken munten
vooral uit de editien van JEschylus (Glasgow 1795,
Londen 1797, 2 din. Londen 1806), en vier treurspelen van Euripides (3e druk 4 din. Leipzig 1824).
Porta (Giambattista della), genees- en natuurkundige, geb. 1540 te Napels, gest. aldaar 4 Febr.
1615. Van z ij ne talrijke werken wend o. a. yenscheidene malen herdrukt Magite naturalis Libri XX
(Napels 1589 in fol.). De dramatische werken van
P. (14 blijspelen, 2 treurspelen en 1 (tragi-komedie)
zijn afzonderlijk uitgegeven (4 din. Napels 1726).
Porta (Giacomo della), bouwmeester, geb. omstreeks 1 530 in het Milaneesche, gest. te Rome omstreeks 1594, was een leerling van Vignola, bouwde
vele kerken en paleizen, inzonderheid te Rome, waar
hij o. a. met Fontana den koepel der Pieterskerk
voltooide.
Portalegre, 1) lat. Porlus Alacer, versterkte
stad in Portugal, prov. Aletntejo, 12 a 13 mijlen benoordoosten Evoro; 6000 inw. (De bergketen van
P.; zie ARRONCHES). - 2) stad in Brazilie, hoofdplaats der prov. Rio-Grande-do-Sul, 1 47 mijlen bezuidw. Rio-de-Janeiro.
Portalis (Jean Etienne Marie), fransch- rechtsgeleerde, geb. te Bausset 1 April 1745, onder Napoleon I senateur en minister van openbare eeredienst,
en als zoodanig gest. 25 Aug. 1 807 , aan de gevolgen
eener operatic, die hij ondergaan had om zich van
blindheid te laten genezen. Lezenswaardig is zijne
verhandeling oven l'Usage et l'abus de l'esprit
philosophique pendant le 18e siecle (2 din. Parijs
1820).
Port - au -Prince,orPort - Npublicain, hoofdstad van het eiland Haiti; 21,000 inw.; aanzienlijk
handelsverkeer ; werd gesticht 1745, door eene aardbeving verwoest 1770, bijna dadelijk weder opgebouwd, grootendeels door brand vernield 1791, ondervond ook verscheidene schokken van aardbeving
in 1830.
Porta Westphalica, d. i. Westfaalsche
poort, bergengte in Pruisen, boven de stad Minden.
Door de P. stroomt de Weser, en loopt ook de groote
weg van Minden over Herford naar Bielefeld, alsmede de spoorweg Keulen-Minden.
Port - Bourbon, ook Grand-Port en PortSud-Est genaamd, stad op Ile-de-France, ter zuidoostkust. De Hollanders hadden in 1598 te P. hunne
hoofdplaats.
Port - Castries, of le Cardnage, hoofdplaats
van het eiland St.-Lucia (een der engelsche Kleine
Antillen), op de noordwestkust des eilands; 4500
inwoners.

Port - Croz, een der Hyeres, ligt 4 a 5 mijlen
bezuiden Toulon ; het is een der Goud-eilanden van
de ouden.
Port d'Urban. Zie
.e P
N
ORT--ATAL.
Porte, of Verhevene Porte, officieele naam, dien
de Ottomanen geven aan het hof van den sultan.
Mostassem, de laatste der abbassidische kalifen, had
in den drempel der hoofddeur van zijn paleis te
Bagdad een stuk van den beroemden zwarten steep
laten leggen, dien de geloovigen aanbidden in den
tempel van Mekka ; daardoor wend die deur de achtbare deur (Porte) bij uitnemendheid, en allengs
heeft zich dit fransche woord (Porte) uitgestrekt tot
het gansche Ottomanische rijk.
Portendic, de Porto &Addy der Portugeezen,
haven ter westkust van A frika, 29 mijlen benoorden
St.-Louis ; in 1724 stichtten de Franschen te P. eene
kleine factorij.
Port - Glasgow, of Newport-Glasgow, havenstad in het schotsche graafschap Renfrew, aan den
Clyde, 5 wren gaans ten W. N. W. van Renfrew ;
7000 inw.; gesticht 1668, en met het dorp Newark
vereenigd 1775.
Portici, stad in het Napelsche, nagenoeg aan
de Golf van Napels en circa 2 uren gaans bezuidoosten de stad Napels ; 7300 inw.; koninklijk paleis; P.
en het naburige dol) Resina staan op de plaats van
de oude stad Herculanum, die in 79 na Chr. door
eene uitbarsting van den Vesuvius geheel onder lava
bedolven wend. Eerst in 1713 ontdekte men sporen
van die verdwenene stad, en 1758 is men begonnen
geregelde opgravingen daarnaar te does.
Portitzkaja, een
Zie DUNAWETZ.
Port-Jackson, stad ; zie SYDNEY. Men noemt
Baai van P. de groote, diep landwaarts insnijdende havenbocht aan de westkust van Nieuw-Zuidwallis, aan
welke baai de stad Sidney ligt.
Portland, I) het oude Vindilis, een tot het
engelsche graafschap Dorset behoorend eilandje in
bet Britsche Kanaal, op circa I mijI afstands van
Weymouth ; het is met het wasteland verbonden
door de Chesil-bank, en heeft 3000 bewoners.
Portland, 2) haven- en fabriekstad in den
noord-amerik. staat Maine, aan de Casco-baai,
26,000 inw., in 1775 door brand vernield, doch
spoedig weder opgebouwd. — 3) havenstad in den
noord-amerik. staat Oregon, aan de hier bevaarbare
Willamette; 6000 inw.
Portland (graven en hertogen v.).Zie BENTINCR.
Port -Louis, I) hoofdstad van het thans britsche eiland Mauritius (het vroegere Ile-de-France),
heette in den tijd der groote Fransche onswente,
ling Port de la Montagne, onder het eerste Fransche
keizerrijk Port Napoleon, ligt op de noordoostkust,
heeft 30,000 inw. en eene guede, versterkte haven ;
werd 1810 bemachtigd door de Engelschen, 1816
gedeeltelijk door brand vernield, 1819 door de pest
geteisterd. — 2) havenstad en vesting in 't fransche
dept. Morbihan, aan de uitwatering van den Blavet
in den Atlantischen Oceaan, ruim een halve mijl bezuiden Lorient ; 3000 inw.; gesticht 1625 door Lodewijk XIII van de overblijfselen van Blavet, dat, een
weinig hooger gelegen, verwoest was door Hendrik
IV. Tijdens de republiek droeg P. den naam van
Port-Liberte. — 3) stad op Guadeloupe, 2 mijlen
benoorden Pointe-a-Pitre; 4700 inw.
Port - Mahon. Zie
Port - Natal, baai of invaart aan de kust van
Natal. Op de noordkust van de baai, 40 mijlen bezuidoosten Pietermaritzburg, ligt Port d'Urban, de
haven der britsche kolonie Natal.
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Port•Saia ^ etIarie

off' to

of Oporto, .het oa+le Por ,jlus .Cale, toa d
in PO 1u it prow. 1<Iinho, rurm.6 ml len ten Z: Z.
w, van Braga, aan den mood van +1Nn Iluero irk den
Atlant. Oceaan ;_ ,8x,000 .law.; schoone haven; beroemde wijn (Portu^ ijn); Let is is rang de tweede
stall d es rijks. Vroeger b c^ zat P. een aant al prle.
R

Bien; lien verloor die door zijrieri opshnd .1757;.

P. was floor ale Franschen beset :1808 en I SQ9. In
182$ kwa m P, in opst nd tegen d en i usurpato corn
Miguel, en ,'verktaarde zich voor don Pedro ; de
blokade, die het dientengevolge to verduren had,
gaf een gevoeligen knak aan de `han_delsbev^ eging
van P.

Porto Chieri;

dezelfde pieinontees Jche stad
als Chieri (zie dat art.), werd in 115 i verwoest door
Frederik Barbarossa.

Porto- Ereole, het 1k ulis Cosan `Porters,
stall in 'het Toskaausche, 13 nlijlen bezuidoosten
Siena, nabij het oude Cosa, aan eerie baai van de
Tyrrheensche Zee.
Porto -Perrajo, havenstad ter noord westknst

van het eiland Elba, vaarvan het de hoofdstad is;
3300 law.; residentie van Napoleon vary Mei 18U
tot 26 Febr. 1813, toen bij to P. scheep gig en naar
Frankrijk terugkeerde•

Porto — Grande . Zie CL► ITTAGONG.
Porto-Legnano, stad in Italic. Zie het art.
LEGN ANO.

Porto —Longone, hav enstad teL oo=tkust van
het eilandje Elba, 2 urea gaans bezuidoosten Porto
Ferrajo ; 1800 inw.; goe +l versterkt.

Porto — Novo,

of Mahmoed-Bender, havenstad in het britsch 0. I. presidentschap Madras, ter
kust van Coromandel, 7 mijlen bezuiderl Pondichery. 1)e Fransehen vestigden er eene faetorij, die
later door hen aan do Hollauderc, eel naderhand
door dezen aan de Engelschen afgestaan is.
Porto—Rico, eigenlijk Puerto-rico, d. i.IRijke
haven, cen der Groote Antillen, het oostelijkst gele-

gene dies eilauden, behoort aan Spanje, is circa 189
vierk. ► nijlen groat, bevolkt met 380,000 zielen, en
heeft tot hoofdstad San-Juan. Ontdekt in 1493
door Columbus, was het toen bevolkt met 600,000
inlanders, die in korten tijd door de Spanjaa ►•den
uitgeroeid werden, nadat doze in 1511 bezit van P.
hadden genomen. In de 17e eeuw werd P. door de
Engelschen genomen, loch zeer spoedig aan Spanje
teruggegeven.
Porto — Santo, een aan Portugal behooreud
eilancl, benoordoosten Madera ; op de oostkust ligt
de stad P. net 6000 iuw. en haven.
Porto — Seguro, havenstad in Brazilie, aan de
uitwatering van den Buranhen in den Atlantisehen
Oceaan ; 10,000 inw.; gaf vroeger haren naam aan
eene provincie, die begrensd werd door de provincien Bahia ten N., Minas-Ueraes ten W., EspiritoSanto ten Z. De eerste vestiging let Portugeezen in
Brazilic h: 1 pleats in de lan,lstreck, die de pro\. P.
vorrnde, en die trans tot d+' i)euv. Espirito- Santo
behoort.
Porto — Vecch i:J, havenstad 01) het eiland
Corsica, ligt r iii 6 urea beuosterr `artena, en heeft

2100 iuw.

Port —Patrick, havenstad in Schotland, graafschap i%'igto ^ vu, as ii lc lersclre Zee, 3 kwarticr
gaaus bennordo•. 16'igtown ; 2000 invv.; gcl ► mrOtt np
de plants ran h et once Noraatant, is P. de 1 chtst
bij de kust van Iceland gelegene schotsche haven,
en was lag verruaard als een Gretna Greed'' vonr
de Ieren.
Port—R pubiicain. Zie PorrT - Ac - Pei`ce.

Port -Roy al, 4) versterk to havensU d op bet
eilanri Jamaica, 2 area gaans bezu1dw:'Hiagton ;
4000 nw.; was vroeger v'eel grooter ert gecvichtiger,
dock we ►^d 1692 _door eene '.er•ctriklltLke aardbeving verwoest, 1702 door bran+l geteistet` d , en 1722

doe een orkaan vernield. 2) .zie ANr^ APOLis 2').
Port —Royal, onder dezen naam ,kent men

twee vumaarde Cistercienser-nonnenkloosters. in
Frailcrijk. Het. oudste dice twee

kloosters, genaamd

Port Royaldes Champs lag bij rhevreuse (dept.
Seine-0ise), ruin 6 urea g, bezui'dw. Parijs; het andere,:genaamd Port Royal do Paris lag in de Ilourbestraat der voot,stad St Jacques to Parijs. -- De
andij Port Royal des'Charnps, op verlangen van koning Flips August gesticht door Odon de `.Sully,
bisschop van Parijs (1204), nam spoe dig toe in
bloei; dock r et de geestelijke t`ucht was het er.in
het laatst der 16e eeuw zoo t.reurig gesteld,.dat eene
hei•coining dringe ► lid noodzakelijk vrerd in het be
lag der ze d elijkheir. In 1608 had dan ook zoodanige hervorming plaats door moeder Angelica (Marie

Angelique Arnauld, dochter van advocaat Antoine
Arnold en zuster van den beroernden Arnauld), die
er den to van den heiligea Denedictus herstelde
in al zijue strengheid. In 1625 was het klooster niet
groot genoeg nicer, om al de geestelijke zusters to
herbergerl, zoodat een gedeelte "der znsterschap
overebracht werd naar Port-Royal de Paris (zie
hierboven). Sedert 1636 diende het klooster
Port-Royal des Champs, toe u door de nonnen verlaten, tot verblijfplaats voor godvruchtige en de afzoniciing zoeken+.le rnannen, o• a. Antoine Arna'uid en
Arnaul+l d'Andilly (broeders van moeder Augelica),
Lemamstre de Sacy en twee zijner broeders (neven
varl moeder Angelica), Nicolle, Lancelot, Lenain de
Tillernont. Dikwijls ontvingen zij eea bezoek van
Pascal. Versclreidene uitrnuntende werden zijn door
de geieerden van Pc ► rt-Royal in het Licht gegeven (o.
a. cane Isertelijke Gesehiedenis); en onder het kleine
getal leerlinger ► , die bij hen hunne opleiding ontvingen, ontrnoeten wij de rlamen van Racine, Biguon,
Achille de Harlay, enz. Doch dear zij in de twisten
van het Janserlismus de partij van Jansenius gekozen
h a dden, en "zich niet aan de veroordeeling van den

pans wilder l onderwerpen, werden zij in 1656 nit
het klooster verdreven. Be nonnen, die in 1647
daar teruggekeerd waxen, en die onder de leid i ng
van den abt van St.-Cyran, Jean de Vergies de Haveanne, insgelijks het Jansenismus omhelsd hadden
weigerden stanclvastig het formulier to onderteekenen, waarbij vijf stellinger. van Jarlseuius werden
veroor(leeld, zoodat zij, na vein vergeefsche pogingen
oil baar tot onderwerping to brengen, eindelijk 29
Octob. '1709 door de Politic van Parijs nit het klooster gezet werden, waarop dat gebouw in 1710 gesloopt weld. Eenige mannen in het klooster PortRoyal de Paris wwren in onder ^verping genomen en
bleverl Ins in dot klooster, dat voortdurend bestond
tot 1790, Coen het, even als alle andere kloosters, opgeheven weal. Under de Conventie werd dat gebouw
ingericht tot eerie gevangenis, die den vrij zonderlingen ua ^ +ill ontving van Port-Libre.
Port — Said, eerie pas select 1839 gestichte,
loch ace srrel

ire

bloei toenerner ► de havenstad in

het nOOid-nosiern van Egypte, aan de i\Iiddellandecho Zee en 0511 de invaart vau het aauaal van Suez;
7000 itlw.

Pori; — Sainte—Marie, twee steden van (lien)
naam, ill.: 1) in Spanje; are PUeRTO - DC- S ANTA- MAn ^ A.
-- 2) in 't franeche dept. Lot - Grcron ► le, vijfdhalf ►lair
gaaus lreuoordw. Agen ; 3200 inw.

Portsmouth

Portugal

Portsmouth, 1) oudtijds Portus Adurnus,
versterkte zeestad in bet engelsche graafschap Hants
(Hampshire), aan het Britsche Kanaal, ter westkust
van het eiland Portsea, bestaat uit het noordelijkst
gelegene Portsea en het kleinere eigenlijke P., met
eene gezamenlijke bevolking van 95,000 inw.; het
is sedert. Hendrik VIII de voornaamste oorlogshaven
van Groot-Britannia, dock was reeds gewichtig onder Eduard V.
Portsmouth, 2) havenstad in den noordamerik. staat New-Hampshire, 15 uren gaans bezuidoosten Concord ; 9500 inw. — 3) havenstad in
den noord-amerik. staat Virginia, aan de uitwatering
van de Elizabeths-rivier in de Chesapeake-haai, tegenover Norfolk ; 9800 inw. — 4) stad in den n.amerik. staat Ohio, aan den Ohio, ruirn 17 mijlen
bezuiden Columbus; 6500 inw. — 5) stad in den
n.-amerik. staat Rhode Island, 3 uren gaans benoordw. Newport ; 2200 inw.; visscherij, kustvaart.
Portsoy, havenplaats in het schotsche graafschap Banff, 2 uren gaans beoosten Cullen; 1900
inwoners.

tanen, die omstreeks 195 v. Chr. in oorlog geraakten met de Romeinen, door wie ze in 190 verslagen
werden, doch toen (190178 v. Chr.) eenen geduchten bond vormden . tegen hunne verdrukkers;
eindelijk echter werden zij opnieuw overwonnen.
Viriathus, een hunner dapperste aanvoerders, handhaafde negen jaren lang de onafhankelijkheid van
zijn land tegen Rome (149-140 v. Chr.); doch ten
laatste behield Rome de overhand, en overheerschte
vervolgens het land gedurende 570 jaren. Na de
overweldiging van het Schiereiland door de barbaren (Vandalen, Sueven, Alanen) , in 409 na Chr.,
bleven alleen de Sueven dear gevestigd : in het Gallecia der Romeinen stichtteu zij een rijk, waarvan de
grenzen aanhoudende wijzigingen ondergingen, doch
dat in 585 ingelijfd went bij het rijk der Westgothen, en dat in 711, even als bet overtge gedeelte
van Spanje, veroverd wend door de Arabieren. In de
9e en 10e eeuw was de landstreek tusschen den
Taag en den Douro het tooneel van eenen hardnekkigen oorlog tusschen de twee volken, die als
veroveraars tegen elkander stonden (Arabieren en
Gothen). Het !deltic landschap benoorden den Douro
en bezuiden den Minho nam toen den naam aan van
graafschap Porto of Porto Calle (vandaar de naam
Portugal). Alfons VI van Castilie schonk in 1095
dit graafschap aan den avonturier Hendrik van Burgundie, die het ontvveldigde aan de Arabieren, en
van wien het vervolgens °verging op zijnen zoon
Alfons I; deze verklaarde zich onafhankelijk, na de
overwinning van Ourique (1139). Van dat oogen'blik af breidde P. aanhoudend zijne grenzen uit, en
in 1253 bereikte Alfons III, door de Algarven te
onderwerpen, bet zuiden van het Schiereiland. Reeds
spoedig strekten de Portugeezen hunne bedrijvigheld uit over de zeeen. Na de verovering van Ceuta
(1415) gaf Hendrik de Zeevaarder het sein tot overzeesche ontdekkincien, die ten laatste voor P. den
zeeweg naar de Lien openden (1498), en het
rijke bezittingen deden verwerven in Afrika en
vooral in Azie. Dit tijdvak, dat samengaat met dat
der roetnrijke dynastic van Aviz (1385-1580) is
de glorierijkste en voorspoedigste tijd, dies de Portugeezen gehad hebben : bet wordt opgeluisterd door
de tochten van B. Diaz, Vasco de Gama; Cabral,
door de veroyeringen van Albuquerque, enz. Wedijverende met Spanje, wend P., als overladen met
rijkdom, eene zeemogendheid van den eersten rang.
Behalve zijne veroveringen in Azle, strekte het zijne
heerschappij uit over een der schoonste landen van
Amerika, nl. Brazilie (L500-1531). Maar misslagen, buitensporigheden en de onvoorzichtige
krijgstocht van koning Sebastiaan naar Afrika,waarbij
hij het leven inschoot (1578, in den slag van Alcazar-Quivir), maakten een einde aan P.'s voorspoed.
Bij den dood van kardinaal Hendrik (1580) plaatste
Spanje's koning Filips II zich ook de kroon van P.
op het hoofd ; en van dat oogenblik af was P. niets
antlers dan een spaansch wingewest : de algeheele
tenietgang van de portugeesche zeemacht was daarvan het onvermijdelijke gevolg. De Hollanders, in
opstand tegen Filips II, gingen overal afbreuk doen
aan de Portugeezen, bewerkten dat die nit Japan
werden verdreven, deden hun de Moluksche eilanden en eene menigte andere bezittingen in Azie verliezen, en waren zelfs een oogenblik op bet punt
hun geheel Brazilie te ontweldigen. In 1640 schudde
P. het juk van Spanje af, en plaatste de dynastic
van Braganza, die van de oude koningen van P. afstamde, op den portugeeschen troon. Nu het zijne
onafhankelijkheid terug had, sloot P. een verbond

Port Sud Est. Zie PORT-BOURBON,
Port sur Saone, bij de oudenPortusAbucini,
—

—

—

—

stad in 't fransche dept. Haute-SaOne, 3 uren gaans
benoordoosten Vesoul, aan de SaOne ; 2200 inw.
Portudal, zeeplaats in West-Afrika (Senegal),
in 't koninkrijk Baol, aan den Atlantischen Oceaan,
7 mijlen bezuidoosten kaap Verd.
Portugaal, z.-holl. dorp. Zie POORTUGAAL.
Portugal (koninkrijk), lat. Portugalia, het Lusitanie der ouden, een koninkrijk in 't zuidwesten
van Europa, beslaat het westgedeelte van het Pyreneesche schiereiland, is circa 1660 (met de Azoren
en Madera circa 1730) vierk. 'Alen groot, heeft
eene bevolking van 3,700,000 (met inbegrip van de
eilanden 4,024,000) zielen, en heeft tot hoofdplaats
Lissabon. Het is een zees bergachtig land ; de voornaamste rivieren, die het besproeien, zijn Guadiana,
Taag, Douro en Minho. Administratief was P. vroeger
ingedeeld in 6 provincien of landschappen, thans
evenwel in 17 districten, nl.:
.Districten. Provincicu. Hoofdplaatsen.
Vianna
Braga
Minho.
Braga.
Oporto
Braganza
Tras-os-Montes. Braganza.
Villa-real
A veiro
Coimbra
Beira.
Vizeu
Coimbra.
Guarda
Castello-Branco
Leiria
Estremadura. Lissabon.
Santarem
Lissabon
Portalegre
Alemtejo.
Evora.
Evora
Deja
Algarve.
Faro.
Faro
Sedert 1835 .zijn de Azorische eilanden en Madera
in staatkundige rechten gelijk gesteld met de bovengenoemde districten van het vasteland. Wijders bezit P. de volgende kolonien : in Afrika, de Kaapverdische eilanden, verscheidene districten in Senegambie, de eilanden St.-Thomas en Principe, Angola met Ambriz, Benguela en Mossamudes, en Mozambique met aanhoorigheden ; in Azle, Goa met
aanhoorigheden in Oost-India, een gedeelte van
Timor, en Macao in China. — Aanvankelijk was P.
bewoond door den iberischen volksstam der Lusi-
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met Frankrijk, en stona aanvankelijk onder den invloed van die mogendheid ; doch sedert Pedro II
helde het meer over naar Engeland, dat zich in 1703
eenen overwegenden invloed in P. verschafte, door
het vermaarde tractaat van Methuen. Het duurde
niet lang of de Engelschen waren in P. meester van
alles (nijverheid, landbouw, koophandel, fmantiewezen, staatkunde), en de Portugeezen waren metterdaad slechts de zetbazen der Engelschen. Under
koning Jozef deed Pombal zijn best, om dat juk of
te schudden; doch zijne pogingen bleven zonder het
gewenschte gevolg. Napoleon I, in zijnen worstelstrijd tegen Engeland, liet P. aantasten van de landzijde, en besloot, het te veroveren ; doch Engeland
verdedigde P. als een wingewest ; het liet de koninkltjke familie scheep gaan en zich in Brazilie
vestigen (1807), en ontweldigde P. aan de fransche
troepen, die het reeds bezet hadden (zie JUNOT,
CINTRA). Bij den algemeenen vrede (1815) moest
de koninklijke familie van P. in Brazilie blijven, en
de engelsche ambassadeur Beresford bestuurde feitelijk het land. In 1820 barstte te Porto eene om.
wenteling uit, die ten doel had, out aan P. eene constitutie te geven. Koning Jan VI nam de Constitutie
der Cortes aan, en keerde naar Europa terug (1821);
doch nu verklaarde Brazilie zich onafhankelijk (1822)
en gaf zich een eigen keizer, nl. dons Pedro, den
zoon van Jan VI. De afscheiding van Brazilie werd
ecn voldongen felt, toen dom Pedro bij den dood van
Jan VI tot den portugeeschen troon werd geroepen
(1826): hij gaf wel is waar aan P. eene constitutie
(Carta de ley van 26 April 1826), doch deed 2 Mei
daaraanvolgend afstand van den troon van P. ten
behoeve van zijne dochter Maria, en behield voor
zich alleen Brazilie. Zijn broeder dom Miguel, die
als regent van Portugal aangesteld was en met de
onmondige koningin zou trouwen, liet zich echter
25 Juni 1828 door de tortes der oude staatsregeling
als koning uitroepen. Doch sedert 1832 werd hij
door den uit Brazilie verdrevenen dom Pedro aangetast, en werd 24 Mei 1834 genoodzaakt de capitulatie van Evora te onderteekenen en P. te verlaten. De jonge koningin Maria II verloor haren vader
reeds 24 Sept. 1834, vervolgens 28 Maart 1835
ook haren eersten gemaal hertog August van Leuchtenberg, waarop zij in 1836 een tweede huwelijk
aanging, met prins Ferdinand van Saksen-Coburg.
Tengevolge van de gebeurtenissen in Spanje brak
9 Sept. 1836 een opstand nit, waardoor de koningin genoodzaakt werd de constitutie van 1820
aan te semen, die echter in gematigden geest herzien werd, en waaruit de constitutie van 4 April
1838 te voorschijn kwatn. Reeds in 1842 echter
werd door eenen nieuwen opstand de Carta van
1826 hersteld. Sedert dien tijd hebben gedurige
onlusten P. geteisterd, vvaarbij Cartisten (aanhangers der Carta) en Septembristen (aanhangers der
Constitutie) elkander het gezag betwistten. Een
opstand in September 1817 werd door de interventie van Spanje en Engeland gedempt ; in 1848 bleef
P. dan ook rustig ; doch in 1851 brak andermaal
een opstand, uit waardoor Coda Cabral de pints
moest ruimen your Saldanha. De koningin stierf
15 Nov. 1853, en werd opgevolgd door haren onmondigen zoon dom Pedro V, wiens vader, koning
Ferdinand, het regentschap bekleedde tot Id Sept.
1855, toen de jonge koning zelf het bewind in handen nam. Doch hij stierf reeds 11 Nov. 1861, waarop
zijn broeder Lodewijk I den troon van P. heklom.
\Vij later hier in chronologische orde de naarnlijst
(-flgeri der

Port•Veudres
Koningen van Portugal.
(Eerie enkele dynastic, het huis van Burgundie.)
1) Rechte linie.
3 ) Tusschentijdvak
Hendrik van Burgunvan onderwerping
die, graaf
aan Spanje, ondir
Alfons, bijgenaamd 1095
de volgende kode Veroveraar
1212
ningen :
met titel v. koning 1239 Filips II
1580
Sancho I, de Dikke 1185 Filips III
1598
Alfons II, el PoFilips IV
1623-40
plador
1211
4) Linie van Braganza.
Sancho H, Capel
1223 Jan IV
1640

Alfons III
1248 Alfons VI
1656
Dionysius, de LandPedro II, regent sebouwer
1279
dert 1667, koAlfons IV
1325
ning in
1683
Pedro I, de BechtJan V
vaardigeof Strenge1357 Jozef
1 7 50 06
Ferdinand
1367-83 Maria I (gezamenlijk
2) Linie van Aviz.
met Pedro III,
(na 2 jaren regentschap.)
1777-86)
1777
Jan I, de Groote
1385 Jan VI
.
1816
Eduard
1433 Pedro 1V (dom PeAlfons V ,de Afrik,aan1438
dro), zat slechts
Jan II, de Volmaakte 1481
een oogenblik op
Emmanuel, de Geden troon
1826
lukkige
1495 Maria II (Maria da
Jan III
1521
Gloria)
1826— 53
Sebastiaan
1557 (dom Miguel 1827--34)
Hendrik, de KardiPedro V
1853
naal
1578 Lodewijk I
1861
Portugalete, havenstad in de spaansche prov.
Bilbao, 3 uren gaans benoordw. Bilbao; 1400 inw.
Portugueza, rivier in Venezuela, ontspringt
in het dept. Zulia, loopt eerst 0.-, dan Z.O.-waarts,
neemt den Guainare en den Coxede in zich op, en
outlast zich bij San Fernando in den Apure, na circa
50 mijlen loop.

Portumnus, of Portunus, de havengod in bet
nude Rome, beschermgod der zeehavens ; bij de
Grieken l'alemon of Melicertes.
Portus, d. i. Haven, naam van een aantal steden der oudheid, nl.:
P. Abucini, in Gallic, bij de Sequanen ; thans

Port-sur-Saone.
P. Calle, thans Porto; aan deze stad ontleent
Portugal zijnen naam.
P. Deorunz of P. Divini, in Mauritanie ; thans Arzew (of, volgens anderen, Marsalquivir).
P. Herculis Cosani, in Etrurie ; thus Porto-Ercole.
P. Herculis Monaci, in Ligurie ; thans Monaco.
P. Iccius of P. thus, in Gallie; zie ITIUS PORTUS.
P. Julius, oudtijds de haven van Bajte, was reeds
in den laatsten tijd van het keizerrijk gelled vervallen ; doch sedert 1856 is men begonnen die tot
oorlogshaven in te richten ; zie het art. BAJA.
P. Liburnicus, in Italie ; thans Livorno.
P. Longus, in Italie ; thans Porto-Longone.
P. Magnus, in Mauritanie; thans Marsalquivir (of
misschien Oud-Arzew en Oran).
P. Magnus, in Britannia; thans Portsmouth.
P. Magnus, in Hispanie ; thans Almeria.
P. Veneris, in Gallie ; thans Port-Vendres.
Port — Vendres, het nude Portus Veneris,
havenstad in 't fransche dept. der Oost-Pyreneen,
8 uren gaans beoosten Caret, aan de Middellandsche
Zee ; 2000 inw.; veilige haven ; behoorde lang aan
Spanje, en werd dikwijk veroverd en heroverd;
eindelijk met Roussillon aan Frankrijk afgestaan.
De Spanjaarden (leder) vergoefsche aanslagen op P. in
1690 en 1794.

Porus

Potemkin
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Porus, een indisch vorst, regeerde ten 0. van
1586); Judicium de IV scriptoribus, nl. Lanoue,
den Hydaspes in 327 v. Chr. Hij weigerde zich te
Bodin, Mornay, Machiavel (2 dln. in fol. Rome
1592); enz.
onderwerpen aan Alexander, verloor den beslissenden slag aan den Hydaspes, werd gevangen genomen,
Possidonius. Zie POSIDONIUS.
en voor den veroveraar gehracht. Op Alexander's
Posterholt, dorp in nederl.Limburg,derdhalf
vraag hoe hij behandeld dacht te zullen worden,
uur gaans bezuidoosten Roermond ; 600 inw.; beet
antwoordde P.: "Als koning". Dit antwoord trot
in de wandeling altijd Postaart.
Alexander derwijze, dat hij aan P. niet slechts zijn
Postumus (M. Cassianus Latinius), een der
rijk teruggaf, maar het nog aanmerkelijk ver30 tirannen ten tijde van Gallienus, was sedert 257
grootte, o. a. met het grondgebied van een anderen
opperbevelbPbber in Gallie. Hij liet zich in 261 als
P., wiens rijk nog meer naar het oosten lag, en
keizer uitroepen, Het Saloninus (des keizers zoon)
die zich eerst aan den Macedonier onderworpen bad,
ter dood brengen, hield zich tien jaren staande,
doch later in opstand was gekomen.
versloeg de Duitschers, die hij terugdrong over den
Posega, of Posjega (Poschega), stad in Slavo- Rijn, en vereenigde een gedeelte van Spanje met
nie, aan de Orlyava, 10 mijlen bezuidoosten Eszek ;
zijne provincien. Een zijner veldheeren, Ltelius, liet
2800 inw.; in 1687 door de Keizerlijken ontweldigd
zich in Maintz als keizer uitroepen, doch werd veraan de Turken.
slagen door P., die nu als overwinnaar Maintz binnenrukte, bij welke gelegenheid hij echter door zijne
Poseidon, grieksche naam van Neptunus.
eigene soldaten vermoord werd, omdat hij bun geen
Posen, eene provincie van Pruisen, gevormd
nit een gedeelte van Groot-Polen, werd bij de eerste
vergunning wilde geven om de stad te plunderer.
en tweede deeling van Polen (1772 en 1793) aan
— P. de Jonge, zoon van den vorige, door hem tot
Pruisen afgestaan, behoorde sedert 1807 tot het
'Augustus" verheven, werd te gelijk met hem omhertogdom Warschau, en werd 1815 onder den naam
gehracht.
van "groothertogdom Posen" weder met Pruisen
Postumius, of Posthumius (Aulus), met de
vereenigd. De prov. P. is ruim 536 vierk. mijlen
bijnamen Albus Regillensis, consul en later (496 v.
groot, met 1,486,000 zielen bevolkt, en heeft tot
Chr.) dictator, behaalde op de Latijnen en de Tarhoofdplaats de stad P. (in 't Poolsch Pozndn), aan
quiniussen de beslissende overwinning bij het meer
Regillus, hetgeen hem den eernaam "Regillensis"
de bevaarbare Warthe, 33 mijlen beoosten Berlijn,
verschafte, dien hij overbracht op zijne afstammemet ruim 51,000 inw. Te P. werd in de 10e eeuw
het eerste poolsche bisdom opgericht; in de 13e
lingen. — Sp. P. Albinus Regillensis, consul 321
eeuw was P. de residentie der hertogen van Polen ;
v. Chr.. liet zich met zijnen ambtgenoot insluiten
1703 door de Zweden bemachtigd, werd P. 1716
in de Caudijnsche passen, teekende eenen vernededoor de Polen heroverd. De Franschen rukten P.
renden vrede met de Samnieten, en ging onder het
binnen 1806 na den slag van Jena (11 Dec. 1806
juk door (genaamd Candijnsche vorken). De senaat
sloot Napoleon 1 te P. den vrede met de Saksen).
weigerde dit verdrag goed te keuren, en leverde P.
Tweemaal werd P. nagenoeg geheel en al vernield
over aan den samnitischen veldheer Pontius, die
hem echter niet wilde aannemen, maar hem terugdoor brand (1764 en 1803).
Poserna, dorp met 300 inw. aan de Rippach, gaf aan de vrijheid. — L. P. Albinus, consul in 234,
229
en 215 v. Chr., onderwierp Teuta, koningin van
in 't pruis. reg.-district Merseburg, is de geboorteplaats van Seume.
111yrie, zoodat zij (229) om den vrede moest verzoeken. In den slag in bet bosch Litana gaven de BoPosidoniti. Zie P/ESTUM.
Posidonius, stoicijnsch wijsgeer, geb. omstr. jers hem de nederlaag en verloor hij 't Leven. —
135 v. Chr. te Apamea in Syrie, leerling van PaneSp. P. Albinus. consul in 110 v. Chr., werd uitgetius, bracht het grootste gedeelte zijns levens door
zonden tegen Jugurtha, en liet zich door den numiop Rhodus, waar hij omstr. 103 v. Chr. eene school
dischen vorst omkoopen.
oprichtte, en waarnaar men hem den bijnaam heeft
Postvorta, bij de oude Romeinen godheden,
het bestier hebbende over de gebeurtenissen, die
gegeven van de Rhodier. Hij blonk nit als wiskundige, sterrenkundige en staatsman, en ging op 50-j.
in de duistere toekomst lagen, in tegensteliing van
leeftijd als gezant naar Rome, waar o. a. Pompejus
de Antevorta (Porrima of Prorsa), die dingen openen Cicero zijne leerlingen werden. De nog aanwebaarden, welke in het verledene
doch bedekt
zige fragmenten van P.'s werken heeft J. Bake in 't
waren met den sluiedes
r geheims.De
e' P. en de Anlicht gegeven onder dezen titel : Posidonii reliquice
tevorta werden vereerd bij de Carmentalia ; dat wa(Leiden 1810).
ren de feesten, die van 11 tot 15 Januari gevierd
werden ter eere van Carmenta.
Positano, stad in bet Napelsche. Zie PASITANO.
Posnanie, het westelijkste palatinaat van bet
Potemkin (Gregor. Alexandrowitsj, prins),
oude koninkrijk Polen, had Posen tot hoofdstad.
russisch veldmaarschalk, geb. 1736 nabij Smolensk
nit adellijke, maar niet-rijke ouders, trad vroeg in
Possagno, dorp in het Venetiaansche, 9 uren
dienst bij de garden te paard, trok door zijne mangaans benoordw. Treviso; 1500 inw.; geboorteplaats
nelijke schoonheid en gestalte de opmerkzaambeid
van Canova, wiens graf men er vindt in de door
van keizerin Catbarina II (1762), werd haar bevoorhem gebouwde prachtige kerk.
rechte minuaar, en oefende reeds spoedig eenen alPosse (graaf Arved), eerste man van Christine
vermogenden invloed op haar uit. Zij verhief hem tot
Egypte Bonaparte, dochter van Lucien Bonaparte.
Possevini (Antonio), een Jezuiet, geb. 1534 prins, eersten minister en veldmaarschalk. Hij wilde
het tijdperk van zijne hoogste macht kenmerken
te Mantua, was 1578 legaat van pans Gregorius XIII
door de verbrokkeling van Turkije ; in 1783 zond
bij koning Jan van Zweden, lien hij echter Leverhij tegen de Krim een leger nit, dat zegevierend de
geefs voor Rome's Kerk zocht te winnen. Ook de
beoogdc tank volbracht, waarop P. dat landschap aan
beide zendingen, die hij naar Rusland volbracht, om
bet russische rijk trok. In 1787 ageerde hij perde vereeniging van de Russische Kerk met de Roomsoonlijk tegen de Turken, maakte zich stormendersche te bewerken, leidden niet tot den gewenschten
hand meester van Otsjakow (1788), Bender (1789)
uitslag. Hij stied' 1611 te Ferrara. Onder andere
en Kilianova (1790). Toen bij 1791 te Petersburg
groote werken beeft men van hem: Moscovia (Wilna
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terugkeerde, vond hij ,zich in de lief& der keizerin
vervangen door eenen anderen gunsteling (Platow
Zoeboff), zijnde Catharina geneigd om met de Porte
vrede te sluiten. Om dat te verhinderen keerde P.
dadelijk terug naar de armee; doch te Jassi aankomende, vernam hij, dat de vrede reeds geteekend
was. Eenige dagea daarna stierf hij plotseling (16
Oct. 1791).
Potentia, oude naam van twee steden. Zie
POTENZA.
POtenza, naam van twee steden, die beiden iii
de oudheid Potentia heetten, nl.; 1) in het Napelache, hoofdplaats der provincie Basilicata, 18 mijlen
beoosten -Nape's; 12,500 inw. 2) in den Kerkelijken Staat, 1 uur gaans ten 0. Z. 0. van Loreto,
aan de uitwatering der rivier P. in de Adriat. Zee.
Pothier (Rob. Jos.), fransch rechtsgeleerde,
geb. 1699 te Orleans, gest. 1772 als raadsheer en
professor van het fransche recht aldaar. Zijn voornaamste werk is : Pandecke Justinianew in novunt
ordinem digestw (3 dln. in fol. Parijs en Chartres
1748-52; dikwijls herdrukt, o. a. 24 dln. in oct.
Parijs 1818-24). De Oeuvres van P. zijn herhaalde
malen compleet in 't licht gegeven, onder andere
door Bugnet (10 (11n. Parijs 1845-47).
Pothinus, een gesnedene, die Egypte regeerde
gedurende de minderjarigheid van Ptolemeus XII
(Dionysos of de Jonge), wiens leermeester hij geweest was. Op P.'s aanraden gaf deze jOnge worst het
bevel om Pompejus te vermoorden, toen die na den
slag van Pharsalus naar Egypte gevlucht was. Cesar
liet P. ter dood brengen (47 v. Chr.), omdat hij onlusten verwekt had in Alexandria.
Pothinus, de heilige, een der eerste apostelen
onder de Gathers, leefde onder Antonius en Marcus
Aurelius, werd bisschop van Lyon, en onderging den
marteldood te Lyon op bijna 90-j.leeftijd.Kerkelijke
gedenkdag 2 Juni.
Poti, h,venstad en vesting in Russisch-Caucasie, aan de uitwatering van den Rioni in de Zwarte
Zee; 1700 inw.; werd in 1829 door Turkije aan
Rusland afgestaan.
Potidea, lat. Potidwa, stad in Macedonia, op
het schiereiland Pallene, bezuidw. Chalcis, was
cijnsplichtig aan Athens; geholpen door Corinthe
kwarn P. tegen Athene in opstand (43'2 v. Chr.),
doch werd door de Atheners weder onderworpen
(429 v. Chr.), en vcrvolgens na een driejarig beleg
Veroverd door Philippus, die het ondergeschikt
maakte aan Olynthus; bij den ondergang van Olynthus kwam P. in het hezit van de Macedoniers. Het
werd door Cassander vergroot en verfraaid, en ontving toen den naam van Cassa9dria.
Potier de Blancm.esnil (Nicolas), president bij het parlernent van Parijs, bekend door zijne
toewijding aan Hendrik IV, werd door de Ligueurs
ter dood veroordeeld, doch ontging den dood door
de tusschenkomst van den hertog van Mayenne. Later was hij kanselier van Maria de Medicis, en stierf
op 94-j. leeftijd 1635.
Potiphar, Pharao's hoveling, aan wien Jozef
als slaaf verkocht werd, en wiens vrouw eenen misdadigen hartstocht voor den kuischen jongeling opvatte, ten gevolge waarvan Jozef, die aan hare begeerte niet voldoen Wilde, in de gevangenis geraakte;
Genesis 39.
Potiphera, vacler van Asnath, werd Jozers
schoonvader; Gen. 41: 45, 50 ; 46 : 20.
Potitius (Pinarius en). Zie PINARIUS.
Potocki, een der aanzienlijkste familien van
den poolschen adel; men kept inzonderheid : P.

Potter
(Stanislas Felix, graaf), geb. 1745, gesi.1g05,
een der hoofdbewerkers van de tegen de Constitutie
van 3 Mei 1791 gerichte Targovviezer confederatie,
die de inmenging van Rusland bevorderde, en zoodoende den ondergang van Polen verhaastte. Hij
werd dan ook door de patriotten vogelvit verklaard,
en redde zicli, door naar Amerika te vluchten, werd
echter reeds spoedig door Catharina II van RUsland
tot luitenant-genl. in russ. dienst benoernd, en
keerde als zoodanig naar Europa terug. — P. (Lg. ,
graaf), neef van den vorige, geb. 1751, gest.
1809 te Weenen (als afgevaardigde van het hertogdom Warschau). Hij was grootmaarschalk . van LiMen, een der tot stand brengers van de Constitutie
van :3 Mei 1791, ijverend patriot en een verklaard
tegenstander van Rusland. Toen de Russen overwinfloors bleven, nam P. de wijk naar Saksen ; doch na
de overwinningen, die Kosciusko behaalde, keerde hij
naar Polen terug, werd belast met de vorming van
een gouvernement te Warschau, en behield zelf de
portefeuille van buitenlandsche zaken; doch reeds
spoedig door de Russen gevangen genomen, werd hij
te Schlusselburg vastgehouden tot 1796, opnieuw
gekerkerd te Krakau 1798, en verkreeg eindelijk
vergunning om op zijne bezittingen te gaan levee.
— P. (Stanislas, graaf), geb. 1757, generaal der
artillerie, en evenals Ignatius een warm aanhanger
der Constitutie van 3 Mei, begat zich na de omverwerping van die Constitutie naar Oostenrijk, en
keerde eerst 1807, na de oprichting van het hertogdom Warschau, derwaarts terug, werd 1815 door
keizer Alexander benoemd tot minister van •eeredienst en openbaar onderwijs, en stierf 14 Sept.
1821.
Potomac, voorname rivier in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, ontspringt op de oostzijde van het Alleghany-gebergte in Virginie, vormt
de zuidgreas tusschen Maryland en Virginie, besproeit Washington, en valt na 80 mijlen loop in de
Chesapeak-baai.
Potosi, 1) stad in het oude Peru, in de tegen•oordige zuid-amerik. repuhliek Bolivia, op de zuidzijde van de Oil: aan zilvermijnen zijnde bergketen
Cerra-de-P., was door de zilvermijnen vooral bloeiend in 't begin der 17e eeuw (toen het 160,000
inw. telde), doch begon in de 18e eeuw of te nemen,
en heeft thaws slechts 23,000 inw. Het is de hoofdplaats van het Boliviaansche departement P. (ruim
280,000 zielen) — 2) stad in den n.-amerik. staat
Wisconsin, ate den Grant ; 2700 inw.; loodmijnen.
Potsdam, stad in Pruisen, prow. Brandenburg,
aan den Havel, tusschen 2 meren, 8 uren gaans bezuidw. Berlijn ; 42,000 inw.; tweede residentie des
konings van Pruisen (de eerste is Berlijn).
Pott (August Friedr.), taalgeleerde, geb. 14 Nov.
1802 te Nettelrede, sedert 1833 professor der algemeene taalkunde aan de universiteit te Halle, vestigde zijnen mem door Etymologische Forschungen
(2 dln. Lemgo 1833-36 ; omgewerkt 3 dln. 1859
—63). Van zijne overige werken verdienen vooral
melding: Die Zigeuner in Europa and ASiell (2 dln.
Halle 1844-45); Die quinare and vigesimale Zahlmethode bei Volliern oiler Welttheile (Halle 1847);
Die Personennamen (Leipzig 1853, 2e druk 1859);
Die Ungleichheit menschlicherRassen (Lemgo 1856).
Pottendorf, wish in Oostenrijk, 8 tram gaans
bezuiden Weenen ; 2200 inw.; kasteet der prinsen
Esterhazy.
Potter (Paul), hollandsch schilder, geb. 1625
te Enkhuizen, gest. 1654 te Amsterdam. Wereldberoemd is de Stier van P.

P otter

Pozzuoli

Potter (John), engelsch philoloog en oudheidkenner, geb. 1672 te Wakefield, gest. 21 Oct. 1747
als - aartsbisschop van Canterbury en primaat van
Engeland; leverde uitmuntende editien van Lyeophron (2e druk Oxford 1702) en Clemens Alexandrinus (Oxford 1715). Ook heeft men van P. eene
Archceologia Grwca (9e druk 2 din. Londen_1776),
Potter (Louis de), een der hoofdbewerkers van
den Belgischen opstand (Sept. 1830), geb. te Brugge

(3 din. Parijs 1805); Voyage en Crece (2e druk 6
din. 1826-27); La Grece (Parijs 1835); Histoire de
10 regeneration de la Croce (4 din. Parijs 1824).
PousSin (Nicolas), fransch schilder (inz. landsehappen), geb. 1594 te Andelys, ontving zijne opleiding eerst an Lallemant te Parijs, vervolgens in
Italie, werd 1640 eerste schilder van Lodewijk XIII,
om het Louvre te versieren ; doch reeds in 1642
was P. de kuiperijen van zijne benijders (de schilders Vouet en Fougniere) moede, en keerde naar
Home terug, war hij 19 November 1665 stierf.
P. (Gasparo), eigenlijk Caspar Dughet, de zwager
van den vorige, overtrof hem als historie-schilder
(gel). 1613 to Rome, gest. 1675).
Poutroye (la), marktvlek in 't fransche dept.
Haut-Rhin, 4 wren gaans benoordw. Colmar; 2600

26 April 1786. Eerst tot gevangenis veroordeeld
wegens verzet tegen den honing en de ministers,
kwam hij nit den kerker ale een martelaar der staatkunde, stichtte de zoogenaamde Unie der Katholieken en Liberalen, en werd in April 1830 wegens
hoog verraad tot 8 jaren ballingsehap veroordeeld.
Na de Septemberdagen deed hij als in triomf zijne
intrede te Brussel, weed lid van het voorloopig bewind, geraakte echter reeds spoedig in onmin met
zijne partijgangers, ootrok zich toen aan (IC stoatkunde, en stierf 22 Job 1859. Als historisch en
kerkelijk-geschiedk. schrijver heeft P. veel geleverd;
het meest bekende van zijne werken is Histoire

philosophique et critique du christianisme et des
eglises chretiennes depuis Jesus-Christ jusqu'au 19e
siecle (8 din. Parijs 1856—.37).
Pouance, vlek in 't fransche dept. MaineLoire, ruim 6 uren gaans benoordw. Segrd; 2600
inwoners.

Pougens (Marie Charles Jos. de), fransch
dichter, geb. 15 Aug. 1755 te Parijs, gest. 19 Dec.
1833, was een natuurlijke coon Nr a II den pr.ns van
Conti bij eene aanzienlijke dame ten hove. Ofschoon
sedert 1779 blind, ging hij niettemin met zijne let,terkundige werkzaamheden voort. Door de ornwenteling arm geworden, werd hij boekdrukker en bockverkooper, (loch reeds in 1808 ging hij slit !even te
Vauxbuins bij Soissons. Behalve zijne Archeologie
francaise ou Vocabulaire des mots ancicns tombes en
desuetude (2 din. Parijs 1821), heeft men van P.
een aantal dichtstukken, o. a. zijne Conies (Parijs
1798).
Poughkeepsie, stad in den noord-amerik.
staat New-York, aan den Hudson, 14 mijien bezuiden Albany; 15,000 inw.
Pouille, fransche naamsvorm voor Apulie.
Pouillet (Claude Servais Mathias), fransch
natnurkundige, geb. 16 Fehr. 1790 te Cusance in 't
dept. Doubs, tot 1859 professor der natuurkunde
aan 't College-Bourbon, maakte inzondcrheid naam
met Elements de physique et de meleorologie (2 din.
Parijs 1827 ; 7e drill( 1856), en Notions generules de
physique et de meldorologie (2 din. Parijs 1850 ; 3e
druk 1859).
Pouillon, marktvlek in 't fransche dept. Landes, 3 uren gaans ten Z. Z. O. van Dax ; 3400 inw.
Pouilly, naam van verscheidene plaatsen in
Frankrijk ; de meesthekende 1) P.-en-Monlagne
of P.-en-Auxois, vlek in 't dept Cote d'Or, 8 uren
g. benoordw. Beaune; 1200 inw. — 2) P.-sur-Loire,
stad in 't dept. Nievre, vierdhalf our goons bezuiden
Cosne ; 3200 inw.; werd 1.564 veroverd door de Engelschen.
Poullaouen, vlek in 't fransche dept. Finisterre, bij de Eaulne, derdhalf uur gaans benoordoosten Carhaix ; 3800 inw.
Pouqueville (Francois Charles Hugues Laurent), fransch geleerde, geb. 1770 te Merlerault in
't dept. Orne, gest. te Parijs 20 Dec. 1838, was eerst
fransch consul-generaal te Janina tot 1812, daarna
te Patras, en maakte zich verdienstelijk door verscheidene uitmuntende werken, nl.: Voyage en Morrie
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inwoners.
Potty, of Poy-stir-Dax, dorp in 't fransche dept.

Landes, circa 2 uren goons benoordoosten Dax, hij
den rechteroever van de Adour; geboorteplaats van
den heiligen Vincentitis van Paula.
Pouzauges, stad in 't fransche dept. Vendee,
9 uren pans benoorden Fontenay ; 2200 inw.; romeinsche ouditeden.Nlen noemthetPouzauges-/a 7 Ville
om het te onderscheiden van Pouzauges-le-Vieux,
dat een kwartier gaans meer zuidwaarts ligt en 1200
inw. telt.
Pouzzoles, fransche naamsvorm van Pozzuoli.
Povoa do Varzim, havenstad in 't portugeesche landsehap Minho, prow. Oporto, aan den Atlantischen Oceaan ; 5700 inw.
Vowel (Eduard), engelsch priester, schreef
1523 op last van Hendrik VIII bet Propvgnaculum
summi sacerdotii, tegen Luther en ten gunste van
den Pans. Later hield P. dezelfde stelling vol tegen
Hendrik VIII in het belang van Catharina; doch
Hendrik VIII liet hem eenvoudig ophangen en vierendeelen (1540).

Powell eilanden. Zie ORCAD1SCHE EMMEN.
Poyas, gebergte in Rusland. Zie Lam,.
Poynings aete, eene door bet Parlement te
—

—

Tredah (1495) uitgevaardigde wet, waarbij in het
engelsche gedeelte van Ierland vastgesteld weed, dat
het parlement slechts met goedkeuring van den stadbonder vergadei en kon, en dat de voor te stellen
wets-ontwerpen, eer zij in beraadslaging werden
genomen, onderworpen moesten worden aan het engelsche gouvernement.' Dc Ieren behielden daarentegen hunne eigene staatsregeling.
Pozzo di Borgo (Karel Andreas, graaf), russisch diplomaat, geb. 8 Mei 1768 te Alala op Corsica,
was eerst (1792) afgevaardigde in de wetgevende
nationale vergadering te Parijs, en werkte met Paoli
samen,om Corsica over to leveren aan de Engelschen.
Desniettemin was hij 1793 genoodzaakt Corsica te
verlaten, daar hij zich hij menieen gehaat had gemaakt. Hij nam de wijk naar Engeland, begat zich
van daar naar Rusland, trad in russische staatsdienst,
sloot 1812 het verbond met Zweden, was 1814 gezant van keizer Alexander bij Lodewijk XVIII, woonde
al de congressen van het Heilig Verbond bij, en
werkte mede tot alle maatregelen die genomen werden. Later was hij gezant van Rusland to Parijs tot
1834, ging toen in dezelfde hoedanigheid naar Louden, nam echter 1839 zijn ontslag, en stierf te Parijs 15 Febr.
Pozzuoli, of Puzzuoli, bij de ouden Diccearchia,
later Puleoli, stad aan de Golf van Napels, 3 uren
goons bezuidw. de stad Napels; 12,000 inn.; merkwaardige overblijfselen van romeinsche bouwkunst.
Gesticht 522 Y. Chr. door de inwoners van Cumw,
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Praag

ontving het den naam van Pateoli naar de vele waterputten, die men er vond; van 192 v. Chr. tot aan
den ondergang van bet keizerrijk was P. zeer bloeiend : om zijne uitmuntende badinrichtingen werd
het (fruit bezocht door vreemdelingen.
Praag, duitsch Prag, boh. Praha, het Marobodum
van Ptolemetis en waarschijnlijk het Boviastnum van
Strabo, hoofdstad van Bohemen, op zeven heuvelen
gebouwd, ligt aan de Moldau, 41 mijlen benoordw.
Weenen; o. a. eene 1348 door Karel IV gestichte
universiteit; 140,000 inw.; geboorteplaats van Hieronymus van Praag. De stad bestaat nit de Oude stad,
gesticht omstr.759; de Nieuwe stad, in 1348 gesticht
door Karel IV, die er den naam Karlow of Karlstadt
aan gal; de zoogenaamde Kleinseite en bet Hradschin.
In bet begin der 15e eeuw was P. het tooneel der
kerkelijke woelingen, die ontstonden door de leerstellingen van Johannes Huss, rector der universiteit;
men teekende er 1433 de Compacta van Praag, die
voor een korten tijd de rust herstelden. In den 30-j.
oorlog speeldc P. eerie groote rol ; bier had onder
andere de befaamde uit-het-raam-werping plaats,
die het begin was van den oorlog (1618); de armee
van den keurvorstpaltsgraaf Frederik V werd in
1620 bij P. verslagen ; de Zweed Konigsmarck versloeg er de Keizerlijken (1648), en bernachtigde de
stad, hetgeen een einde maakte aan cic vijandelijkheden. In den Oostenrijkschen Successie-oorlog werd
P. bernachtigd door Karel VII (1741); zijne bondgenooten, de Franschen, doorstonden er vervolgens
een beleg, dat vermaard is door de verdediging van
Chevert, en den terugtocht van Belle-Ile (174:1); de
Praiser' heroverden P., en lieten het vervolgens
(1744) weder varen. Een derde veldslag van P. had
plaats in den 7-j. oorlog tusschen de Oostenrijkers
en de Pruisen, welke laatsten de stad bornbardeerden (1757), doch Naar niet konden bemachtigen. Te
P. werd 1813 een congres gehouden, gedurende hetwelk keizer Frans I het besluit nam, Napoleon I den
oorlog aan te doen. Uit Frankrijk gebannen en Schotland verlaten hebbende, vond de oudste tak der
Bourbons to P. eene wijkplaats (1833) op bet kasteel Hradschin.
Praag (Hieronymus van). Zie HidaoNymus.
Prades, stad in 't fransche dept. der Oost-Pyrenedn, aan den Tet, ruim 11 uren gaans bezuidw.
Perpignan; 3200 inw.
Prado, 1) stad in Portugal, prey. Minho, 5
kwartier gaans benoordw. Braga ; 6600 inw. —
2) stall in Brazilid, prov. Espiritu-Santo; 14 mijlen
bezuiden Port Seguro, aan de uitwatering der rivier
Jucurucu. — 3) El P., openbare wandelplaats te
Madrid. — 4) El P., marktvlek in Spanje, 7 mijlen
bezuidw. Madrid ; 3400 inw. — 5) El P. del Bey,
vlek in Spanje, prov. Cadix ; 2100 inw.
Pradt (Dominique Dufour, abbd de), geb. 23
April 1759 te Allanches in Auvergne, emigreerde
1791, werd onder Bonaparte eerst aalmoezenier, vervolgens baron en bisschop van Poitiers, 1809 aartsbisschop van Mechelen. Als onderhandelaar in Spanje
hielp hij Karel IV bedriegen, en nerd ter belooning
voor die dienst 1812 ambassadeur te Warschau;
doch van die bediening kweet hij zich zoo sleeht,
dat hij, dadelijk na afloop van den veldtocht tegen
Moskou, teruggeroepen en naar zijne diocese teruggezonden werd, wordende hem tevens den titel van
aahnoezenier ontnomen. Van dat oogenblik of nerd
hij een onverzoenlijke vijand van Napoleon, en was
een der eerste prelaten, die zich openlijk tegen den
keizer verklaarden. Niettemin was hij bij de Bourbons niet bijzonder wet gezien; zelfs nerd hij ver-

Pragmatieke Sanctie
plicht ow tegen eene jaarwedde van .12,000 francs
afstand te doen van zijnen aartsbisschoppelijken zetel. In 1828 tot afgevaardigde gekozen, nam
hij evenwel als zoodanig spoedig zijn ontslag, en
stierf 18 Maart 1844 op zijn kasteel Vedrine. Van
zijne werken is o. a. het voornaamste : Histoire de
l'antbassade dans le grand-due/id de Varsovie en 1812
(Parijs 1815), overigens zeer eenzijdig en partijdig.
Praet (Jos. Basile Bernard van), bibliograaf,
geb. 29 hill 1754 te Brugge, sedert 1784 bibliotheearls te Parijs, gest. aldaar 5 Febr. 1837, maakte
vooral naam door den Catalogue des livres imprimes
sur Min de la Bibliotheque du roi (6 dln. in 5 banden, Parijs 1822-28), en door den Catalogue des
livres imprimis sur vain- (4 dln. Parijs 1824-28).
PrEetutiers, lat. Prwtutii, een yolk in MiddelItalie, aan de Adriatische Zee, tusschen Picenum en
de Vestijnen, dus in bet landschap, dat thans een
gedeelte van Abruzzo Ulteriore uitmaakt; hunne
voornaamste steden waren Hadria en Interamna.
Prag, duitsche naamsvorm voor Praag.
Praga, stad in russisch Polen, gouvt. Masovie, aan de Weichsel, tegenover Warschau, waarmede P. door middel van eene brug in gemeenschap
staat; 8000 inw.; was sterker bevolkt voor de
moordtooneelen, die de Russell er aanrichtten in
1794, tijdens de inname van Warschau door Soewarow. Bij P. overwinning der Zweden op de Puler) in
1656, en der Niel] op de Russell 1830.
Pragel, bergketen tusschen de zwits. kantons
Schwytz en Glarus; over den P. loopt 4750 vt. hoog
een bergpas nit bet Muotta- naar het KlOri-dal; door
(lien bergpas volbracht Soewarow ziju terugtocht
28 Sept. tot 1 Oct. 1799.
Pragmatieke Sanctie, dit is de algemeene
bumming voor de ordonnantien der koningeu van
Frankrijk en voor de besluiten van den rijksdag van
het Duitsche keizerrijk in de 12e, 13e, 14e en 15e
eeuw. Intusschen worden inzonderheid met die benaming bedoeld:
1)cle Pragmatieke Sandie van den heiligenLodewijk,
in 1269, waarbij die vorst, na verklaard te hebben
dat Frankrijk rechtstreeks door God alleen aan eenen
koning wordt geschonken, verscheidene punten vaststelde als wet, o. a. de vrijd keus van bisschoppen
en prelaten, bet recht van bevordering, enz., terwijl
de bevoegdheden van den pans, wat Frankrijk betrof, daarbij aanmerkelijk werden ingekrompen.
2) de Pragnuzlieke Sanctie van Karel VII, ook genaamd de Pragmatieke Sanctie van Bourges, in
1438, zijnde eene uitbreiding van de vorige. Na de
noodzakelijkheid der algemeene concilidn geproclameerd, en bet gezag van die concilien boven dat
van den pans gesteld te hebben, werden bij deze
P.-S. de vrijheden der Gallicaansche kerk bestendigd en uitgebreid. In teL begin van zijne regeering
;lief Lodewijk XI deze P.-S. op, doch sleehts in
naam, want telkens, als bet in bet belang van zijne
staatkunde to pas kwam, liet hij aan de bepalingen
van deze P.-S. wet degelijk uitvoering geven.
3) de Pragmatieke Sandie van keizer Karel VI,
of de Oostcnrijksche Pragmatieke Sandie, in 1713,
waarbij genoemde keizer zijne oudste dochter MariaTheresia gerechtigd verklaarde, ow hem op te volgen op den troon ; hij liet die P.-S. waarborgen door
de groote mogendlieden van Europa : in weerwil
daarvan kwam zij eerst in werkelijke toepassing na
den Oostenrijkschen successie-oorlog (1740-48).
4) de Pragmatieke Sandie van Karel III (van
Spanje), uitgevaardigd 2 April 1767, waarbij de
orde der Jezuieten opgeheven werd.
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Pragons

Prefect

Pragons, degenen die deel namen aan den opstand genaamd Praguerie.
Prague, fransche naamsvorm voor Praag.
Praguerie,de vermaarde opstand, die inFrankrijk plaats had onder Karel VII (in 1440) en waarin
Lodewijk XI, destijds nog dauphin, eene groote rol
speelde. De voornaamste aanstoker was Alexander,
bastaard van Bourbon; ook waren daarin betrokken
Jan II van Alencon, Karel I en Lodewijk van Bourbon, La Tremoille (de vroegere gunsteling) en Donois. Het voorwendsel tot den opstand was bet algemeene welzijn : men moest zich rimester maker
van den persoon des konings, en Lodewijk XI als
koning uitroepen in zijne plaats. Slecht bestuurd,
mislukte de geheele ondernerning ; wel hadden de
Pragons de wapenen opgevat, doch hun opstand was
binnen zes maanden tijds zonder bloedvergieten geheel en al onderdrukt. Alexander werd verdronken;
en de dauphin, van bet hof verbannen, nam de
wijk near Dauphine. De naam P. werd aan dezen
opstand gegeven, omdat de stad Praag (Prague)
destijds in Felled Europa befaamd was door den opstand der Hussieten aldaar.
Prairial, de Lentemaand, zijnde de 9e maand
in den kalender der voormalige Fransche republiek
(20 Mei tot 18 Juni). — De dagen van 1, 2 en 3 P.
jaar III (d. i. 20, 21 en 22 Mei 1795) zijn befaamd
door den opstand der Jacobijnsche partij tegen de
Conventie. Het gepeupel nit de voorsteden van Parijs drong de vergaderzaal binnen, waar Boissyd'Anglas het voorzitterschap bekleedde ; de afgevaardigde I' Brand werd door bet grauw vermoord. De
meerderheid der Conventie had den moed, het voorbeeld van haren president te volgen, en vergaderd
te blijven, en was zoodoende gedurende tien uren
blootgesteld aan de beleedigingen der opstandelingen;
eindelijk werd de vergadering nit dien hachlijken
toestand verlost door de troepen der sectien. De
Conventie gelastte de inhechtenisneming van 13
barer leden : zes werden er ter dood veroordeeld
(Romme, Goujon, Duquesnoy, Duroy, Bourbotte,
Soubrany). — Den dag van 30 P. jaar VII (d. i. 18
Juni 1799) werden de directeuren La-ReveillereLepaux en Merlin afgezet, en vervangen door RogerDucos en Moulins.
Prairie, rivier in den noord-amerik. staat Missouri, valt na 32 rnijlen loop in de Groote Rivier.
Prairie — du — Chien, stad of vlek in den
noord-amerik. staat Wisconsin, aan den Mississippi;
3000 inw.; indiaansche oudbeden; rijke kopertnijnen;
is een der oudste nederzettingen in het westen (1740
gecoloniseerd door de Franschen).
Prakrit, de oud-indische volkstaal, in tegenstelling van Sanskrit, gelijk de geschrevene taal
(zijnde (lie der hoogere klassen) genoemd is.
Prasithe (het land der). Zie ADEL (koning).
Prasini, partij in Byzantium. Zie BLAAUWEN.
Praslin, een 1762 tot hertogdom verheven
markizaat in Frankrijk (dept. Aube) behoort aan
eene linie der familie Choiseul. Inzonderheid bekend
zijn: P. (Cesar Gabriel de Choiseul, hertog van),
geb. 1712, gest. 1785 ; hij was fransch ambassadeur
te Weenen, minister van buitenl. zaken, later minister van marine, hertog en pair; hij teekende het
tractaat van 1763, waarbij een einde gemaakt werd
aan den Zevenjarigen oorlog. — P. (Antoine Cesar
Felix, hertog van Choiseul-), was kamerheer van
keizerin Marie Louise, leefde ambteloos onder de
Restauratie, werd 1830 pair, en stierf 1839, algemeen geroemd als een waarachtig philanthroop.
(Theobald, hertog van Choiseul-), geb. 29 Juni

1805 te Parijs, gebuwd met de eenige dochtex van
maarscbalk Sebastiani, werd 18 Aug. 1847 in hechtenis genomen, omdat hij, door ontucht gedreven,
zijne vrouw vermoord had. Hij maakte 24 Aug. 1847
door miLdel van vergif zelf een elude aan zijn !even
in de gevangenis.
Prasum promontorium, in Afrika ; thans
kaap Del Gado.
Prato, stad in het Toskaansche, 4 nren gams
benoordw. Florence; 12,000 inw.; geboortepl. van
den dichter Casti. In de middeleeuwen was P. eene
republiek, die 1353 onderworpen werd door de Florentijnen ; de Spanjaarden plunderden P. in 1512.
Prattelen, twits. dorp. Zie BRATTELEN.
Pravadi, stad in Bulgarije, 25 uren pans bezuidoosten Silistria en ruim 6 uren g. bewesten
Varna ; overwinning der Russen op de Turken 1829.
Praxiteles, 1) grieksch beeldhouwer, geb. omstreeks 360 v. Chr., gest. omstr. 280 te A thene. —
2) graveur in zilver, leefde ten tijde van Pompejus.
Preanger regentschappen, een der residentien, waarin bet eiland Java ingedeeld is, begrensd ten N. W. door de resid. Buitenzorg, ten N.
door de ads.-resid. Krawang en de Zee van Java,
ten 0. door de resid. Cheribon en de Indische Zee,
ten W. door de Indische Zee en de resid. Bantam;
hoofdpl. Bandong ; andere voorname plaatsen Soemadang en Tandjor.
Predikheeren. Zie DOMINICANEN.
Predikheeren-kloosters, er bestonden
er vroeger in ons land vele, o. a.: 1) te 's-Hertogenbosch, benoorden de Hinthamerstraat; de 69 geestelijken, die zich daarin bevonden, moesten de stad
verlaten, toen die 1629 ingenomen was door prins
Frederik Hendrik. — 2) te Nijmegen. — 3) te Sittard, op de Oude Markt, gesticht 1628. — 4) te
Zutphen, op de Rozengracht, gesticht in 't begin der
14e eeuw. Zie wijders DOMINICANETI-RLOOSTERS.
Prefect, lat. Prwfectus, een titel van verscherdene romeinsche ambtenaren ; het meest bekend
zijn de P. van Rome en de P. van bet Pretorium.
1) P. van Rome, Prmfeetus Urbi, eene door Romulus ingestelde waardigheid, afgeschaft omstr.366
v. Chr. (bij de instelling van bet pretorschap), vervolgens hersteld door Augustus, had het toezicht op
politie en justitie. De P. verving de koningen, de
consuls of de keizers bij hunne afwezigheid. Onder
de koningen en consuls werd de P. slecbts benoemd
voor eenen tijd, onder de keizers voor levenslang:
dit ambt bestond tot op den ondergang van bet keizerrijk (476).
2) P. van het Pretorium, Praleetus Pnetorio. Deze
waardigheid, ingesteld door Augustus, hield in het
Westersch-romeinsche rijk stand tot op den ondergang des rijks. Aanvankelijk waren er twee; door
Tiberius werd bepaald, dat er slechts een P. zou zijn;
Commodus herstelde het dubbeltal, en Diocletiaan
bracht door de deeling des rijks bun aantal op vier.
Aanvankelijk waren zij aanvoerders der pretorianen
(keizerlijke garden); doch van lieverlede werden
hunne bevoegdheden uitgebreider, en op het laatst
hadden zij bijna at het gezag in handen: in de 2e en
3e eeuw bezaten zij meer macht dan de keizer, zij
gaven het keizerrijk aan wien zij wilden, en behielden het snmwijlen voor zich zelven. Constantijn beperkte hunne macht tot het burgerlijke, doch gaf
aan ieder harmer het hestuur over een vierde gedeelte van het rijk, dat reeds in 4 groote prefecturen
ingedeeld was; aan den titel .Prmfectus Prattorio"
werden toen toegevoegd de woorden per Gallias, per
Illyricunk, per Italiam of per Orientem.

—P.
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Pregadi

Pregadi, de leden can den Grooten Raad, die
te Venetie ingesteld was in de 13e eeuw. Ze werden
P. (d. i. verzochten, nitgenoodigden) genoernd omdat ze in gewichtige zaken door den doge.uitgenoodigd" werden om met hem to beraadslagen.
Pregel, bevaarbare rivier in Oost-Pruisen,ontstaat boven Gumbinnen nit de Pissa en de Rominte,
en valt derdhalf our gaans beneden Koningsbergen
in het Frische Haff, na circa 20 mijlen 100:
Preller (Ludwig), geb. 15 Sept. 1809 te Hamburg, gest. 21 Juni 1861 als opperbibliothecaris te
Weimar. Van zijne wetensch. werken noemen wij:
Griechisehe' Mythologic (2e dr. 2 dln. Berlijn 1860);
Romische Mythologic (2 dln. Berlijn 1858).
Premonstratenzen, fransch Prdmontres,
eene door den heiligen Norbert (een koorheer uit
Xanten, in het Kleefsche) 1120 in het fransche hisdom Loon gestichte, en later zich zeer verbreid
hebbende orde van reguliere kanunniken van den
heiligen Augustinus. Hij verzamelde zijne eerste volgelingen in het bosch van Coney, op een weiland,
hem (naar hij zeide) tot dat einde door God aange 7
(pre montre, lat. pratum monstratum). Erwezn
ontstonden later ook nonnenkloosters van die orde.
In de Nederlanden Prenzonstreiter-kloosters, o. a. de
Witte-Vrouwenabdij te Utrecht, de A ntOnius-proosdij
te Haarlem; in het Oldampt en in het Westerkwartier der prov. Groningen ; enz.
P remislas.
..RZEMYSL.
Premysl,. o ff P
i 1 7i P
Preneste, thans Palestrina, stad in Latium, 4
mijlen beoosten Rome, op de greesscheiding van
het land der Equen, was gesticht door Telegonus,
zoon van Ulysses en Circe; te P. een beroemde tempel van Fortuna ; het was de geboorteplaats van Elianus. Bij P. werd Marius de Jonge verslagen, waarop
hij zich in P. wierp, daar belegerd werd, en er een
einde aan zijn leven maakte (82 v. Chr.).
Prentzlow, Prenzlow, Prenzlau, stad in Pruisen, aan de Ucker, 14 mijlen benoordoosten Potsdam ; 13,000 inw.; vele oudheden; voorheen hoofdpl.
der Uckermark ; werd 1806 ingenornen door Murat.
Prerau, stad in Moravia, 5 a 6 uren gaans bezuidw. Weisskirchen ; 5400 inw.
Presburg, hong. Posony, lat. Polonium (ook
wel Pisonium), in de middeleeuwen Breeislaburgiuni
en lstropolis, stad in Hongarije, aan den Donau,
ruim 8 mijlen beoosten Weenen; 44,000 inw.; bet
is een der schoonste steden in Hongarije, heerlijk
gelegen op den linker-Donatroever; wordt geacht
reeds ten tijde van bet romeinsche keizerrijk gesticht
te zijn door de Jazygen. In 1411 Meld Sigismond
een rijksdag te P.; later zijn daar at de hongaarsche
rijksdagen gehouden (1790, 1802, 5, 8, 11 en 26).
Van Ferdinand I of werden at de koningen van Hongarije te P. gekroond : buiten de stad ligt de Koningsberg, op werken de koning van Hongarije, zoodra hij gekroond is, rondrijdt, en zijn zwaard naar
alle vier de wereldstreken zwaait. 'rot op Jozef II
(1784) was P. de hoofdstad van Hongarije. Verscheidene branden hebben P. geteisterd (1515, 63,
90 en 1642). In 1491 werd te P. een tractaat geteekend, waarbij aan Oostenrijk bet hezit van Hongarije verzekerd werd ; een ander Traclaat van P.
(26 Dec. 1805) tusschen Napoleon en (len duitschen
keizer Frans 11, verschafte aan eerstgenoemden bet
bezit van geheel bet venetiaansche vasteland met
inbegrip tevens van Venetic, terwij1 aan Beieren een
gedeelte van Tirol afgeslaan werd ; bij een geheim
artikel deed Frans II tevens afstand van den titel
van Boomsch keizer (d. i. Keizer van Duitschland).
Thans is P. de hoofdplaats van het comitaat P.

Pretendent
PreSbyterianen, eene kerkelijke partij in
Groot-Britannia en Noord-Amerika, die onafhankelijk van de engelsche staatskerk haar eigen kerkwezen regelt : elke gemeente kiest zelve hare ouderlingen, diakenen en piedikanten, welke laatste allen
even hoog in rang zijn, dus noch bisschoppen, Hoch
kerkelijke overheden boven zich hebben. Aileen de
predikanten (presbyteri) der schotsche P. hebben
boven zich eene provinciale synode, en aan het hoofd
van dit kerkgenootschap staat eene algemeene synode. De P. zijn ontstaari in het midden der 16e
eeuw. Toen de hoogste kerkelijke macht aan koningin Elilabeth opgedragen was, en de uniformiteitsacte (1559) eerie algerneene Mingle voorschreef,
vereenigden zich eenige personen om eene kerkregeling te verkrijgen, geheel en at gezuiverd (gepurifieerd) van hierarchische instellingen, en geschoeid
op de leest der kerkregeling van de Gereformeerden:
zij werden bestempeld met de namen Noncorformisten, Puriteinen en P. In 1572 richtte de predikant
Field te Wandsworth (een dorp bij Londen) de eerste gemeente van P. op, en hun aantal werd hoe
langer hoe grooter, in weerwil van de vervolgingen
onder Jacobus I en Karel I, welke vervolgingen zich
ook tot de Presbyteriale Kerk van Schotland uitstrekten. Nadat de maatregelen van Karel 11 (1660)
om de Bisschoppelijke (Episcopale) Kerk te herstellen, een groot aantal P. genoopt hadden orn'uit
hun vaderland te verhuizen naar Noord-Amerika,
verkregen zij later (1689) bij de Tolerantic-acte onder Willem III, dat zij als kerkgenootschap in het
rijk geduld wierden.
Prescott, stad in 't engelsche ,graafschap Lancaster, 3 uren gaans beoosten Liverpool, aan den
spoorweg van Liverpool naar Manchester; 6000 inw.
Prescott ( William amerikaansch
geschiedschrijver, geb. 4 Mei 1796 te Salem in
Massachusetts, gest. 28 Jan. 1859 te New-York.
Voornaamste werken: History of Ferdinand and
Isabella (5c druk, 3 dln. London 1844); History of
the Conquest of Mexico (3 dln. Boston 1843); History
of the Conquest of Peru (3 dln. Boston 1 847); en
History of Philipp II of Spain (3 dln. Boston en
Londen 855-58).
Presidios, versterkte kleine bezittingen der
Spanjaarden op de Barbarijsche host, door hen gebezigd als verbanningsplaatsen voor rnisdadigers;
het zijn de vier sterkten Ceuta, Penn-de-Velez,
Al-Hucemas en Melila.
Pres' (Jan Swatopluk), kruidkundige, geb. 1791
to Praag, als professor der natuurlijke geschiedenis
aldaar gest. 3 April 1 849, is vooral berocmd door
zijn kruidkundie: handboek Wseobecny Rostlinopis
(2 dln. Praag 84' 6).
Pressnitz, stad in den boheemschen kreis
Saatz ; 2700 inw.; bekend als het ,, thuis" der rondtrekkende harpspeelsters.
Preston, stad in het engelsche graafschap
Lancaster, aan de Ribble, 7 a 8 uren gaans bezuiden
Lancaster ; 83,000 inw.
Preston Pans, stad in 't schotsche graafschap Haddington, vierdhalf nor gaans benoordoosten Haddington ; 1 600 inw.; kleine haven; °estervangst ; 1 745 werden de koninkl. troepen bij P. verslagen door prins Karel Eduard en (le Jacobieten.
Pretendent, zoo werden alle prinsen genoemd
die door bun geboorterecht aanspraak hebben op
eenen troop, (lien zij echter moeten betwisten aan
een ander, die daarop geplaatst is. Inzonderheid
geeft men den naarn P. aan Jacobus III, den erfgenaam der Stuarts, en aan zijnen zoon Karel Eduard.
—

Preti

Prichard

Preti (Matteo), ital. schilder, geb. 1613 te TaVerna in Calabrie, gest. 1699 op Malta, is bekend
onder den naam van it Calabrese.
Pretor, lat. Prcetor (van prce Mr), bij de Homeinen de hoogwaardigheid-bekleeder, die in rang
onmiddellijk volgde op de consuls; hij was de rechter in bet hoogste ressort, en kon in de provincien
tevens alle andere waardigheden in zich vereenigen,
nl. die van hoogsten burgerlijken magistraat,wetgever
en beheerder der geldmiddelen. Menigmaal werd de
P. ook met eene bijzondere militaire zending belast
door den senaat, waardoor don zijne hoedanigheid
van hoogsten rechter op den achtergrond trad voor
(lie van opperbevelhebber van den tweeden rang.
Het pretorschap was eigenlijk een tak van het consulschap, uitgedacht 366 v. Chr., toen de plebejers
de bevoegdheid erlangden om consul te worden ;
aanvankelijk konden den ook alleen de patriciers tot
de waardigheid van P. worden benoemd, en eerst
in 337 v. Chr. werden ook de plebejers daartoe gerechtigd : de eerste plebejische P. was Ptiblilius
Philo. Aanvankelijk was er slechts een P.; in 244
v. Chr. werden er twee benoemd, in 2'28 v. Chr. 4,
vervolgens onder Sylla 8, onder Cesar 10 en zelfs 14,
onder Augustus 12 a 16, en onder zijne opvolgers
12 a IS; hun aantal werd grooler, naarmate het
aantal provincien aangroeide. Sedert 244 v. Chr.
had men er te Rome altijd twee: de eene (Prcetor
Urbanus) besliste in alto rechtsgeschillen der burgers van Rome onderling; (le andere (Praitor
Peregrinus) WAS aangesteld voor de burgedijke
rechtspleging onder vreemdelingen, of tusschen
vreemdelingen en Romeinsche burgers. De benoeming tot P. geschiedde altijd slechts voor een jaar,
Binnen Rome werd de P. altijd voorafgegaan door
2 lictoren, buiten licime door 6. In den tijd der
keizers werd de macht der Pretoren meer en meer
beperkt, en onder Constantijn den Groote waren
zij eenvoudig stedelijke ambtenaren.
Pretorianen,ofPretoriaansche lijfwacht. Aanvankelijk had men dezen naam gegeven aan de keurbende, die. dienst deed als lijfwacht van een opperbevelhebber der romeinsche armee (hetzij pretor,
consul of dictator). Diezelfde henaming behield men
voor de lijfwacht der keizers. Hun kwartier was in
de onmiddellijke nabijheid van Borne, tusschen de
Viminalis-poort en de Esquilijnsche poort. He keizerlijke lijfwacht bestond uit 9 of 10 cohorten ; Vitellius bracht dat getal op 16; Septimins Severns
versterkte hen nog aanmerkelijk ; door Constantijn
werden de P. geheel en at afgeschaft, terwijI hij bun
kamp, dat duchtig verslerkt was, liet slechten. Gedurende verscheidene eeuwen beschikten de P. feitelijk over het keizerschap; eens zelfs verkochten
zij het in openbare veiling aan den meestbiedende
(zie DIMS JULTANUS). Hunne inhaligheid, hun gemis aan krijgstucht en hunne onbeschaamdheid zijra
tot een spreekwoord geworden. Hun aanvoerder
(zie PREFECT) was met eene schier onbeperkte macht
bekleed.
Pretorium, lat.. Prcelorium, zoo noemde men
in een romeinsch kamp to veldtent van den opperbevelhebber (om het even of hij Pretor was of niet);
ook de woning van den Pretor werd in zijne provincie P. genoemd. — P. (Prefect van het), zie

Lebensgeschichte des grossen lionigs von Preussen,
Friedrich's II (2e druk, 2 dln. Berlijn 1837). Hij
bezorgde onk de groote editie der ),Werken van Frederik den Groote.
Preussen, dnitsche naamsvorm voor Pruisen.
Preussisch Holland, stad in Oost-Pruisen,
reg.-district (en 12 mijlen bezuidw. de stad) Koningsbergen ; 3800 inw.
Prevalitana, Prwralitana, provincie van het
Romeinsche risk, in de diocase Dacie, in het zuiden ;
hoofdplaats Scodra. Het tegenwoordige Montenegro,
bijna de geheele ilertzegowina en Noord-Alb.anie
waren in P. begrepen het werd ongcvecr begrensd
door de bergen, die titans Glioebotin en Tsjardag
heeten, den zuidelijken Drin en de Adriatische Zee.
Prevesa, het oude Nicopolis, stad in het tegenw. Griekenland (in West-Hellas), 7 mijlen bezuidw. Arta, op den noordoever van (le Golf van
Arta ; 8000 inw.; kleine haven ; werd 1538 veroverd door de Tnrken, 1684 door de Venetianen, en
door dezen in 1797 afgestaan aan de Franschen; in
1798 boden 600 . Franschen te P. een heldhaftigen
tegenstand aan 11,000 man ; Ali-Pasha hemachtigde
P., en gaf het aan de Arnauten. Een half nur gaans
benoordwesten P. liggen de ruiner] van Nicopolis en
van Actium.
Prevost (Antoine Francois Prevost d'Exiles,
genaarnd de abbe), een der vrtrehtbaarste fransche
schrijvers nit de 18e eenw, geb. 1 April 1697 te
Ilesdin in Artois, gest. 23 Nov. 1763 te Chantilly.
Zijne Oeuvres complOes hestaan in 170 dln. Men
kent inzonderheid zijne Histoire des voyages (1745
en v.; verkort door La Harpe, 24 din.); flit werk is
niet opgenomen in de Oeuvres choisies van P. (39(11n.
Parijs 1783-85; herdrukt 1811).
Priaman, regentschap in de residentie Padangsche Bovenlanden, op het nederl. 0. I. eiland Sumatra
(Sumatra's westkust). In het begin van 1831 was P.
nagenoeg geheel in (le macht der Padries; (loch
reeds in het laatst van 1832 was overal het nederl.
gezag hersteld. Hoofdplaats de stad P., even haven
den mond der rivier P.
Priamus, laatste koning van Troje, zoon van
Laomedon, was in zijne jengd gevankeiijk weggevoerd door Hercules, werd vervolgens vrijgekocht en op den troop geplaatst (131 1 v. Chr.),
verwekte 50 kinderen, waarvan 19 hij Hecuba,
zijne wettige vrouw (o. a. Hector, Paris, Helenus, Deiphobe, Polyxene, Cassandra, Creiisa). Onder zijne regeering deed het schaken van de
schoone Helena door Paris den Trojaanschen oorlog
ontbranden een tienjarig beleg nerd Troje ingenomen, en P. werd aan den voet der altaren om
het Leven gebracht door Pvrrlins (1270 v. Chr.).
Priapus, zoon van Venus en Bacchus, was de
god der tninen en wijngaarden, alsook der ontuchtige vermaken. Hij werd voornamelijk te Lampsacns
vereerd, en zijne feesten kenmerkten zich door de
schandelijkste tooneelen van wnlpschheid en !lederlijkheid. Te Rome was de eeredienst van P. minder
walgelijk. Hij wordt gewoonlijk afgebeeld met bokspooten en hoornen, met haar overt gansche Iichaam,
en met een afzichtelijk groot teellid (phallus). Zijne
feesten werden Priapeeen genoemd.
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Preuss (Johann David Erdmann), historiograaf
(sedert 1841) van den koning van Pruisen, geh.
1785 te Landsberg aan de Warthe, heeft o. a. geleverd : Biographie Friedrich's d. Gr. (4 dln. tekst

Prichard (James Cowles), engelsch physioloog, geb. 1785 te Ross, sedert 1845 commissaris
der krankzinnigen-huizen te Londen, gest. 22 Dec.
1848. Voornaamste werken: Researches into the
physical history of mankind (3e drnk 5 dln.Tonden
1838-47) en Natural history of man (Londen

en 5 dln. authent. bijlagen, Berlijn 1832-34);

1843 ; 4e druk 2 dln. Londen 1855).

PREFECT.
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Prideaux

Prideaux(Humplirey),geleerd geschiedschrijver en oudheidkenner, geb. 1648, gest. 1724 als
deken van Norwich, heeft onder andere geschreven:
Marmora oxoniensia ex Arundellianis (Oxford 1676,
in fol.); eene .Geschiedenis der Joden en hunne naburen" (6 din, Londen 1715-18, in 't Fransch
vertaald Amsterdam 1722); enz.
Prie (marquise de), eene vronw van'ongemeene
schoonheid, doch eene intrigante van den gevaarlijksten stempel, was de bijzit van den hertog van
Bourbon, die eerste minister was gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XV, na den dood van den
regent (1723-1726). Aan Engeland verkocht, en
aan den leiband loopende van Paris-Duverney,
oefende zij eenen allerverderfelijksten invloed uit
gedurende bet ministerschap van den hertog van
Bourbon. Zij deelde diens lot toen hij in ongenade
viel. De markizin de P. was de dochter van Etienne
Bertelot, heer van Pleneuf, directeur-generaal der
artillerie; in 1719 was zij getrouwd met den markies de Prie, destijds fransch ambassadeur te Turijn,
later medegesteld over de opvoeding van den jongen koning (Lodewijk XV). Zij maakte 1727 door
vergif een einde aan haar leven.
Priegnitz, of Voormark, het in 't zuidwesten
door de Elve begrensde gedeelte der voormalige
Keurmark Brandenburg, was 60 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 100,000 zielen, en bad tot hoofdplaats
Perleberg. Thans vormt dat landschap twee kreisen
in 't pruisische reg.-district Potsdam, nl. West-P.
(27 a 28 vierk. mijlen, met 71,000 bewoners;
hoofdpl. Perleberg) en Oosl-P. (35 vierk. mijlen,
met 37,000 bewoners; hoofdpl. Kyritz).
Priego, ) stad in Spanje, prov. Cordova, 9 a
10 mijlen .bezuidoosten Cordova, in een waarlijk
paradijsachtig landschap ; 8500 inw. — 2) vlek in
Spanje, prov. Cuenza, 9 urea gaans benoordwesten
Cuenza ; 1200 inw.
Priene, stad in Klein-Azie (in Ionia), nabij de
uitwatering van den Meander, aan den voet van bet
steile gebergte Mycale; was de geboorteplaats van
Bias (een der Zeven Wijzen). De ruinen van P. heeten thans Samsoen-Kalesi.
Priengien. Zie PRIGION.
Priesten, dorp bij Kulm, in de nabijheid van
Teplitz ; in den slag van Kulm 29 Aug. 1813 deden
de russische garden hier wonderen van dapperbeid.
Priestley (Jos.), godgeleerde en philosoof,
natuur- en scheikundige, geb. 13 Maart 1733 te
Fieldhead bij Leeds, sedert 1780 het hoofd eener
dissenters-gemeente te Birmingham, verhuisde
1795 naar Noord-Amerika, waar hij 6 Fehr. 1804
stierf. Door zijne ontdekkingen op 't gebied van
schei- en natuurkunde is lib te rangschikken onder de grootste geleerden van zijnen tijd.
Prigion, dorp op Java, resid. Banjoemaas ; 14
en 18 Febr. 1828 werden benden muitelingen van
hier verdreven door de nederl. troepen.
Prignano (Barth. de). 'Lie URBANUS VI.
Prim (don Juan), graaf van Reus, geb. 1814 te
Rens in Catalonia, klom in de spaansche burgeroorlogen als partijganger der Christinos op tot den
rang van kolonel, opende 1843 den opstand der
vereenigde partijen van Moderados en Progressisten
tegen den regent Espartero, waarvoor hij door het
nieuwe bewind beloond werd met eene aanstelling als
gouvernenr vanMadrid.Reedsspoedig met het gouvernement in onmin, nam hij ziju ontslag; later sat hij
eenigen tijd gevangen, beschuldigd van eenen moordaanslag op Narvaez ; 1853 ging hij naar Turkije,

Prins Liesje
werd 1854 teruggeroepen, onderscheidde zich in
den Marokkaanschen oorlog 1859-60, en werd town
benoemd tot inspecteur-generaal der genie. In 1862
kommandeerde hij de spaansche troepen, die met
de Franschen deelnamen aan de Mexicaansche expeditie. In 1866 beproefde hij een gewapenden opstand om den troon van koningin Izabella omver te
werpen, doch die opstand mislukte geheel en al, en
P. nam de wijk naar Engeland.
Primaticcio (Francesco), schilder en bouwmeester, geb. 1490 te Bologna, leerling van Giulio
Romano, trad in dienst van Frans I, koning van
Frankrijk, was onder Frans II intendant der koninklijke gebouwen, en stierf 1570.
Princenhage ('s-), dorp in Noord-Braband,
een half uur gaans bezuidw. Breda, aan de straatwegen van die stad naar Antwerpen en Bergen-opZoom ; 1400 inw.; in de wandeling noemt men het
Haagje; oudtijds heette het Mertersheirn of
Mertersen ; felle brand 2 Jan. 1721.
Princeza —da —Beira, braziliaansche stad.Zie
CAMPANHA.
Principato Citeriore, vroeger provincie
van het koninkrijk Napels, thans de prov. Salerno
van 't koninkrijk Italie, 106 a 107 vierk. mijlen,
met 528,000 bewoners; hoofdplaats Salerno.
Principato Ulteriore, vroeger provincie
van 't koninkrijk Napels, thans de pray. Avellino
van 't koninkrijk Italia, ruim 66 vierk. mijlen, met
356,000 bewoners; hoofdplaats Avellino.
n‘ebergte op Java, ads.-resid. Magelang;
Pring, gebergte
voornamelijk dit gebergte hidden de muitelingen
hunne schuilplaatsen in 't begin van 1829.
Prins — Edward's eiland, 1) een der britsche kolonien in Noord-Amerika, in de St.-Laurentius-golf, ten Z. en W. van Nieuw-Schotland en
Nieuw-Brunswijk gescheiden door de Northumberland-straat, is 100 vierk. mijlen groat, bevolkt met
80,000 zielen; hoofdstad Charlottetown.— 2) eiland
van Opper-Canada, aan de westzijde van het meer
Ontario, is van het s'asteland gescheiden door de
baai van Quintd ; het is ruim 7 mijlen Lang.
Prinseland, zoo wordt het n.-brab. dorp
Dinteloord in de wandeling genoemd.
Prinsen — eiland, Poeloe Panitan, nederl. 0. I.
eiland aan den zuidelijken ingang van straat-Soenda,
benoordwesten de Mecuwenbaai ; was tot 1694 geheel onbewoond, diende underhand tot verbanningsoord voor Bantammers, die in ongenade vielen. In
't zuidvvestgedeelte van P., aan de Casuarisbaai, het
visschersdorp Saniadang.
Prinsenhage. Zie P RINCENRAGE.
Prinsenroof, onder dezeu naam verstaat men
inzonderheid de door Kuntz von Kaufungen en zijne
medestanders in den nacht van 7 op 8 Juli 1455
bewerkstelligde ontvoering van de twee zonen van
keurvorst Frederik den Zachtmoedige van Saksen,
nl. Ernst en Albrecht, de stichters der Ernestinische
en Albertinisehe tinier) van het Saksische huis.
Prins Liesje, Prinz Licschen, eigenlijk Anna
Sophie Elizabeth Apizsch, geb. 1695 te Luntzenau,
dochter van een vervaardiger van kleedingstoffen,
verliet op haar 20e jaar de ouderlijke waning, zwierf
in mansgewaad rand, kwam 1717 naar Elterlein, en
wist daar zeer spoedig iedereen derwijze te misleiden, dat men haar algemeen voor den kroonprins
aanzag : vele personen boden haar in dien waan aanzienlijke geldsornmen aan, waarvan zij eater slechts
kleine gedeelien aannarn. In hechtenis genomen en
tot levenslange gevangenis veroordeeld, onderging zij
die straf te Waldheim, waar zij 23 Jan. 1761 stierf.

Prior
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Prior (Matthew), engelsch dichter en diplomat, geb. 1664, gest. te Londen 1721, was o. a.
legatie-secretaris te 's-Hage 1690, en woonde 1697
bet congres van Rijswijk bij. Zijne Complete Werken verschenen in 5 dln. te Londen 1733.
Pripet, Prypet, poolsch Przypets, rivier in
europ. Rusland, ontspringt bij Sjatsk in 't gouvernement Volhynie, en valt na 110 mijlen loop beneden
Tsjernobyl in den Dnieper.
Prises, een lid der christengemeente te Ephesus; II Tim. 4 : 19.
Priscianus, latijnsch taalgeleerde uit Cesarea
(vandaar zijn bijnaam Cesariensis) leeraarde in de
6e eeuw (5'25) te Constantinopel. Beroemd zijn P.'s
lnstitutiones graninzaticw of Commentarii grammatici,
zijnde het degelijkste werk, dat over de latijnsche
taal hestaat: beste editien die van Krell! (2 dln.
Leipzig 1819-20) en die van Hertz (2 din. Leipzig
1855-59).
Priscilla, eene Christin, vermeld in bet N. T.,
was de vronw van Aquila uit Pontus; zie AQUILA 3).
Priscillianus, een spaansch edelman, stichtte
eene gnostische secte, werd deswege 380 door eene
synode te Saragossa in den ban gedaan, trachtte
tevergeefs zich te Rome te verantwoorden bij pans
Damasus, die hem niet eens ten gehoore Wilde ontvangen, werd door keizer Maximus gedagvaard om
voor het concilie van Bordeaux te verschijnen; in
hooger beroep gekomen bij Cesar, werd hij naar
Trier vervoerd, ter dood veroordeeld, en onderging
384 dat vonnis. Zijne aanhangers (de Priscillianen)
hielden zich, in weerwil van alle vervolgingen, nog
lang staande.
Priscinianum, stad in Gallic ; thans Brignais.
Prisrend of Perserin, een der rijkste steden
in europ. Turkije (in Albanie), 15 mijl. bezuidoost.
Scutari,aan een voornamen bergpas over denTsjardag;
26,000 inw.; was eertijds de hoofdstad der Serben.
Pristina, het oude Vicianum, stad in Servie,
aan eene rivier, die zich in den Ibar outlast; 16 mijlen bezuidw. Nissa ; 12,000 inw.
Privas, stad in 't fransche dept. Ardeche,
waarvan het de hoofdplaats is ; 5200 inw.; door
Lodewijk XIII belegerd en ingenomen 1629.
Privernum, thans Piperno, stad in Latium,
bij de Volsken, op eenen berg beoosten Antium,
nam deel aan eene menigte oorlogen tegen de Romeinen, en werd verscheidene malen ingenomen
(het laatst in 328 v. Chr. door Plautius Decianus).
Prizzi, stad op Sicilie, prov. Palermo, vijfdhalf
uur gaans bezuidoosten Corleone; 8000 inw.
Probolingo. Zie POERBOLINGO.
Probus (M. Aurelius Valerius), romeinsch keizer, geboortig uit Sirmium in Pannonie, klorn onder
Aurelianus en Tacitus op tot de hoogste waardigheden, en werd in 276 als keizer uitgeroepen. Hij
drong de Sarmaten terug, versloeg de Isauren, bevredigde Egypte en Gallic, gaf de nederlaag aan de
tirannen Saturninus, Bonosus, Proculus, en hield
zijnen trion3fantelijken intocht in Rome in 281. Om
aan zijne legioenen bezigheid te geven liet hij hen
aan werken van openbaar nut beginnen, herstelde
den wijnbouw op de heuvelen van Gallic, waar de
wijnstok uitgeroeid was geworden op bevel van
Dotnitiaan, liet kanalen aanleggen voor de waterloozing in Pannonie, euz. Hij nam persoonlijk de
werken in oogenschouw, die hij te Sirmium liet
maken ; doch de soldaten, door zijne strengheid
verbitterd, kwamen in opstand, en vermoordden hem
(282). Deze keizer verdiende door zijne deugden
den eernaam van Probus.

Probus (PEtnilius), latijnsch taalgeleerde nit
de 4e eeuw, ten tijde van Theodosius, wordt door
velen gehouden voor de eigenlijke schrijver der
Biographien, waarvan als auteur genoemd wordt
Cornelius Nepos.
Procaccini (Ercole), ital. schilder, geb. 1520,
gest. omstr. 1592, opende met zijne beide (beroemder dan hij zelf gewordene) zonen eene school
te Milaan. Die zonen zijn: P. (Camillo), geb. 1545,
gest. 1627, en P. (Giulio Cesare), geb. 1548, gest.
1626. — P. (Ercole), de Jonge, leerling en neef
van den vorige, geb. 1596 te Milaan, gest. 1676.
(Andrea), geb. te Rome 1667, gest. 1734, schil—P.
derde voor Clemens XL, later your den koning van
Spanje.
Procas, koning van Alba (817-796 v. Chr.)
was de varier van Numitor en Amulius, die elkander
den troon betwistten na zijnen dood.
Prochorus, een der eerste bekeerden tot het
Christendom; Hand. 6: 5.
Procida, bij de ouden eerst Pithecuse, later
Prochyta, eilandje in de Golf van Napels, tusschen
het eiland Ischia en het vasteland, heeft ruim 13,000
bewoners, en op de zuidoostkust de hoofdplaats P.
met 4000 inw.
Procida (Giovanni da), heer van het eiland
Procida, geb. onistr. 1225 te Salerno, stond door
zijne bekwaamheid als geneesheer in gunst bij keizer Frederik II, Koenraad IV en Manfred, die hem
met eer en onderscheiding overlaadden. Na den
dood van Conradin van Zwaben, voor wien hij vele
diplomatieke zendingen vervuld had, werd P. door
Karel van Anjou van al zijne titels beroofd, en besloot toen, de kroon te doen overgaan op bet hoofd
van Pedro III, koning van Aragonie, doorkruiste tot
dat einde Sicilie, en smeedde met ongeloofelijke
inspanning eene uitgebreide samenzwering tegen
Karel (1282); dus werd bij feitelijk de hoofdbewerker
van bet bloedbad, bekend onder den naafi] van
Siciliaansche Vesper (30 Maart 1282), waardoor
Sicilie voor de Franschen verloren ging. Hij werd
en bleef vervolgens de vertrouwde raadsman der
aragoneesche vorsten op Sicilie, en stierf 1302.
Procles, koning van Sparta, zoon van Aristodemos, een der Heraclieden, die den Peloponnesus
veroverden. Hij regeerde gezamenlijk met zijnen
tweelingbroeder Eurysthenes, en werd de stamheer
van de dynastic der Proclieden, die ook wel genoemd
worden Eurypontieden, naar Euripon, een der opvolgers van P.
Proclieden (dynastic der). Zie PROCLES.
Proclis, bijgenaamd Diadochus, d. i. opvolger,
de laatste neoplatonische wijsgeer van bijzondere
beteekenis, geb. 412 na Chr. te Byzantium (volgens
zijn biograaf Marinus), volgens anderen te Xanthus
in Lycie, werd omstr. 450 de opvolger (vandaar
zijn bijnaam) van Syrianus als hoofd der school te
Athene, waar 11U 485 stierf. De werken van P. zijn
in 't licht gegeven door Cousin (6 dln. Nits 1820
—25) en door Creuzer (3 dln. Oxford 1835).
Proclus, de heilige, patriarch van Constantinopel (434-446), was bevriend met den heiligen
Johannes Chrysostomus, wiens asch hij naar Constantinopel liet overbrengen, bestreed Nestorius, en
stond in hooge gunst bij keizer Theodosius 11. Kerkelijke gedenkdag 24 Oct.
Proclus, een scheikundige, schoot 1515 de
vloot van Vitalianus in brand, met pijlen, die gedoopt waren in eene onbekende vloeistof, genaamd
levende sulfer.

Procne. Zie P_ ROGNE.
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Proconesus

Prokesch•Osten

Proconesus, thans Marmara, eiland der Propontis, benoordoosten Cyzicurn, werd P. genoemd
omdat men er zooveel herten (grieksch prox) vend,
en heeft zijn hedendaagschen naam ontvangen wegens zijn rijkdotn aan manner.
Proconsul, romeinsch rnagistraat, die in zekere provincien als consul (pro console) fungeerde.
De eerste P. was T. Quinctius Barbatus (464 v. Chr.).
Onder de republiek wend het ambt van P. lang be 7,

Proculejanen, eene school van romeinsche
rechtsgeleerden, ontstaan in de eerste eeuw na Chr.
De leerlingen dezer school werden P. genoemd naar
Proculus, een bekwaam rechtsgeleerde ten tijde
van Nero ; hij was een leerling van Labeo. De P. waren de tegenstanders der. Sabinianen of Cassianen.
Proculus, rechtsgeleerde. Zie PROCULEJANEN.
Procurator, zooveel als romeinsch stadhouder over een wingewest ; zoo bijv. over Judea. —
Procuratoren van San-Marco heetten de negen waardigheidbekleeders in de republiek Venetie, nit hun
midden_ werd de Doge verkoren.
Procustes. Zie _PROCRUST4S.
Prodicus, een sophist nit Julis op bet eiland
Ceos, leerling van Protagoras, hield eene school voor
welsprekendheid te Athene omstr. 430 v. Chr., en
had geen andere mededingers dan Gorgias. Hij stierf
na Socrates. Slechts een fragment van eene verhandeling tegen de vrees voor den dood (opgenomen
in den Axiochus van Plato) is van P. tot ons gekomen.
Prcetieden, dochters van Prcetus, werden,
omdat ze zich hadden durven vergelijken bij Juno,
met krankzinnigheid geslagen: zij verbeeldden zich,
dat ze veranderd waren in koeien. De eenige, die
haar genezen kon, was Melampus : tot loon voor die
geneeskuur verlangde bij twee derdegedeelten van
het koninkrijk Argos.
Prcetus, toning van Argos, zoon van Abas en
jongere breeder van Acrisius, aan wien hij, na buns
vaders dood, den troon betwistte, dien hij dan ook
een oogenblik machtig werd ; doch weldra werd hij
verdreven, en nam toen de wijk naar Lycie, waar
honing lobates hem aan zijn hof ontving en hem
zijne dochter Sthenobea tot vrouw gal. Vervolgens
in Griekenland teruggekeerd, beoorloogde hij zijnen
breeder, veroverde een gedeelte van Argolis, en
maakte zich eindelijk meester van Tiryns, waar hij
regeerde tot aan zijnen dood. Bij Sthenobea had hij
drie dochters (die Prcetieden genoemd worden) en
een zoon, met name Megapenthes. Men stelt P.'s
reaeering 1498-1462 V. Chr.
'Progn.e, dochter van Pandion, toning van
Athene, en zuster van Philomele, trouwde met Tereus, konina van Thracie, die een zoon bij haar verwekte, nlfitys. Doch hij verkrachtte hare zuster
Philomele, en sneed haar vervolgens de tong uit den
mond, ow te zorgen, dat zij zijne schanddaad niet
zoo kunnen vertellen. Niettemin kreeg zijne vrouw
(P.) tennis daarvan ; zij liet teen den zoon, dien zij
bij hem had, slachten, en liet hem het vleesch van
dien zoon eten bij gelegenheid van een gastmaal;
waarop de goden haar veranderden in eene zwaluw.
Progo, 1) dorp op Java, resid. Kadoe, regentschap Menoreh ; overwinning der nederl. troepen op
de muitelingen 24 Oct. 1827. — 2) rivier op Java,
ontspringt in 't regentschap Menoreh, in de vallei
tusschen de bergen Sindoro en Djing, neemt verscheidene rivieren (o. a. Tjenking, Merle, enz.) in
zich op, loopt tot in de Vorstenlanden, en valt in zee
bij het dorp Belekeran, aan de zuidkust.
Prokesch — Osten (Anton, baron van), oostenrijksch hoard-416er, diplomaat en schrijver,
geb. 10 Dec. 1795 te Gratz, trad na 't volbrengen
van degelijke studien 1813 in dienst, maakte den
veldtocht der Geallieerden tegen de Franschen mede,
en werd ordonnans-officier van aartshog Karel van
Oostenrijk, den gouverneur van %intl. Toen de
vrede gesloten was, werd P. leeraar der wiskunde
aan de militaire school te Oltnutz ; 1818 secretaris
van den maarschalk prins Karel van Schwarzenberg;
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kledornaftecosul;ndrht
keizerrijk was de P. bijna altijd - iemand, geheel
vreemd aan het consulaat. Rechtens moesten er
nooit meer dan twee P. te gelijk zijn, en moest de
tijd van hun proconsulaat nooit langer duren.dan
een jaar; doch mettertijd werd zoowel hun getal
vermeerderd als de tijd van dour banner functie
yerlengd. De proconsuls gaven maar al le dikWijIs
bet voorbeeld van trots, knevelarij en wreedheid.
Procopius, grieksch geschiedschrijver nit Cesarea in Palestina, hield eene school voor rheterica
te Constantinopel, vergezelde Belisarius als geheimschrijver naar Azle, Afrika en Italie, werd senator
en prefect. van Constantinopel 562, en stierf 565.
Men heeft van hem verscheidene historische werken, het best uitgegeven door Dindorf (3 dln. Bonn
1833-38).
Procopius, nit Gaza, nit dien hoofde bijgenaamd Gazceus, gest. 527 als leeraar der redekunde,
schreef commentarien op bet Oude Testament.
Procopius, bijgenaamd de Groote, ook wel de
Geschorene (rasus) bijgenaamd, omdat hij eerst monnik geweest was, vatte bij den aanvang van den
Hussieten-oorlog de wapenen op in hun belang, was
adjudant van Ziska,werd na diens dood aanvoerder der
Taborieten (1423), en voerde met zijnen onderbevelhebber (P., bijgenaamd de Kleine) eenen verdelgenden oorlog (1423-34): van al de vijandelijke
invalten, die hij in Duitschland deed, is de gedenkwaardigste die van 1450, toen hij eenen verbazend
rijken buit weghaalde. In 1431 bevocht hij de overwinning van Tauss op de Keizerlijken. Zijne kracht
en vlugheid waren zoo gevreesd, dat menigrnaal
zijne persoonlijke verschijning alleen voldoende was
om den vijand op de vlucht te drijven. In 1433 NWscheen hij op het concille van Bazel. In 1434 eindelijk (30 Mei) sneuvelden de beide Procopiussen bij
Lipan, in de nabijheid van Bamischbrod, in den
strijd tegen de Calixtijnen.
Procris, de schoone gernalin van Cephalus. Zie
CEPHALUS.
Procrustes, d. i. de Rekker, bijnaam van den
mover Damastes in Attica ; de reizigers, die hij
opving, werden op een ijzeren bed gelegd en doodgemarteld. Het begin der marteling bestond hierin,
dat aan ieder, wiens beeneti over het voeteneinde
van het bed uitstaken, van de beenen afgehouwen werd wat ze te lang waren ; tervvijI van diegenen, wier voeten niet tot aan het voeteneinde reikten, door middel van touwen de beenen uitgerekt
werden onn ze op de maat te brengen. Van dezen onmensch werd de aarde veriest door Theseus.
Procter (Bryan Waller), engelsch dichter, geb.
te Londen in 't laatst der 18e ecuw, eerst procureur
te Colne in Wiltshire, vervolgens advocaat te Louden, begon 1815 zijne letterk. loopbaan ender den
getingeerden naam van Barry-Cornwall, onder welken naam hij ook als proza-schrijver optrad. Ilij is
in Engeland zeer populair; zijne English songs (Louden 1831) zijn ontelbare malen herdrukt (o. a.
1853); van zijne proza-werden noernen wij : Essays
and tales (2 dln. Louden 1852).

Prom
1821 weder in de oostenrijksche armee. In 1833
well hij naar Cairo gezonden als bemiddelaar trsschen den sultan van Turkije en (len ontlerkoning
van Egypte, en wass -van 1834 tot 1819 oostenrijksch
gezant te Athene, 1852 dito te Berlijn, 1853 ,te
Frankfort. In 1857 vertegenwoordigde hij Oostenrijk te Constantinopel. Van zijne werken vermelden
wij : Erinnerungen aus iEgypten and Klcinasien
(3 dln. VVeenen 1829 7-31); Das Land zwischen den
Katarakten des Nil ( Weenen 1832); Reise ins heilige
Land (Weenen 1831); Denkwiirdigkeiten and Erinnerungen aus dem Orient (Stuttgart 1836-37).
Promo, belangrijke haven- en koopstad in
Pegu, aan den Irawaddi, 48 mijlen ten N. N. W. van
Rancr oen; 10,000 inw.; beroernd is de gouden pa ;ode
van'P.; in 1825 nerd P. ingenomen door de Engelschen, en 9 en 10 Oct. 1852 opnieuw.
Prometheus, een der Titanieden, noon van
Japetus en van Clyinene (of van de Aarde), was de
vader van Deucalion. Volgens sommigen inaakte P.
eene eenschelijke gedaante van klei en water, en
bezielde die met het door hem opgevangene vuur
des hernels; volgens .eene andere lezing had Jupiter
aan de menschen, het gebruik van het vuur ontnomen, en P. wist het heinelsche vuur van de zon op
te %•angen en gaf dit aan de menschen terug. Jupiter
zag met leedwezen, dat de menschen in knapheid
begonnen te wedijveren met de goden ; om dit te
beletten, schiep hij Pandora, en zond haar met eerie
doos vol ongelukken tot P.; doch deze rook loot, en
bedankte voor het geschenk. Ziju broeder Epirnediens was minder voorzichtig; en nauwlijks had
deze de doos geopend, of at de ongelukken vlogen
er uit en verspreidden zich over de aarde. Vervolgens Tverd P. voor zijne vermetelheid (zijn hernelvuur-rooven) gestraft, doordien Jupiter hem aan
den Caucasus liet vastklinken, en een adelaar of
gier zond, die hem elken (lag de lever nit het lichaam
kwam pikken, terwijl die lever des flacks weder
aangroeide: deze vreeselijke straf duurde voort tot
dat P. door Hercules verlost werd. Jaarlijks werd
ter eere van P. een feest te Athene gevierd (genaarnd
Prometheia), nl. een wedren met fakkels.
Pronectus, stad in Bithynie; thaws .liaramoessal.
Pronia, of Pronja, 1) rivier in het russ. gouvt.
Mohilew, valt na 20 mijlen loop in den Sosj.
2) rivier in de russ. gouvvt. Rjazan en Toela, valt
na 28 mijlen loop in de Oka hij Serpoekhow.
Prontrut. Zie PORENTRUY.
Prony (Gaspard RICHE, baron de), fransch ingenieur, geb. 1755 te Chamlet, werd 1784 professor
aan de Polytechnische school, 1798 directeur der
academie voor bruggen en wegen, 1828 verheven
tot baron, 1835 tot pair, en stierf 29 Juli 1839.
Schreef verscheidene werken, o. a. Architecture
hydraulique (2 dln.); Description hydrographique
et historique des Marais Pontins; enz.
Propaganda, in 't algemeen ieder genootschap her verbreiding van leerbegrippen, hetzij staatkundige, hetzij kerkelijke. Doch inzonderheid verstaat men onder den naam P. de in 1622 te Rome
door pans Gregorius XV gestichte Congregatio de
propaganda fide, hestaande uit kardinalen en prelaten, en ten duel hebbende de verbreiding van Rome's
kerkleer en de uitroeiing van alle ketters. Daaraan
verbonden is het door paus Urbanus VIII gestichte
Collegium (sew seminarium) de propagande fide, eene
inrichting her opleiding van missionarissen uit alle
natien. De leden der P. zijn meerendeels priesters
van de order' der Jezuieten en der Franciscanen.
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Propertius(Sextus Aurelius), romeinsch d ichter ten tijde van Augustus, geb. 48 v. Chr. in Umbrie, gest. anno 12 v. Chr. he Rome. In zijne elegien
(4 boeken, voor 't-eerst in 't Licht verschenen 1472
te Rome) verheerlijkt hij zijne rninnares Cynthia.
De beste editien zijn die van Hertzberg (2 dln.
Halle 1813-45) en Keil (Leipzig 1850).
Propheten, d. i. Toekomstvoorspellers of Zieners, zoo worden de van Gods geest vervulde mannen genoernd, die onder het Israelitische yolk, van
den tijd der Richteren of tot de Babylonische ballingschap, hunne voorspellingen lieten hooren, hetzij
aangaande staatkundige gebeurtenissen, of over het
toekonistige lot van Judea en de naburige rijken,
of over de kornst van den Messias. In het 0. T. wordt
ook veelvuldig gewag gemaakt van valsche P., die
in hunne voorspellingen inenigmaal den . bal erg
missloegen, doordien ze niet door den waren God,
gelijk de echte P., maar slechts door den Baal, met
den geest van voorzegging bezield waren. he echte
P. worden onderscheiden, in P., die geschriften nagelaten, en in P., die slechts mondeling geprofeteerd
hebben. he eerstgenoen-iden, wier geschriften onder
de kanouieke boeken van liet 0. T. opgenornen zijn,
worden weder gesplitst in groote en kleine. In het
gelled zijn er 16, vvaaronder 4 Groole P., nl. Jezaia,
Jeremia, Ezechiel en Daniel (door_ velen wordt ook
Baruch, de [ceding van Jeremia, onder de Groote P.
inedegeteld; (loch de Protestanten rangschikken de
geschriften van Baruch onder de Apocryfe boeken).
Dc 12 Kleine P. zijn: Hosea, Joel, Amos, Ohadja,
Jonas, Micha, Nahum, Ilabakuk, Zephanja, Haggai,
Zacharias en iialeachi. — Het 0. T. maakt ook melding van Prophetessen, en noemt als zoodanig
Mirjarn, Deborah, Hulda en Hanna. — Wanneer er
gesproken wordt van de Propheet of de Groote
Propheet, dan wordt daartnede altijd Mahomed bedoeld.
Propcetieden, in de mythologic meisjes te
Amanthus op Cyprus, die, omdat ze de godheid van
Venus durfden ontkennen, door die godin gestraft
werden met eene schaamtelooze en onverzadelijke
begeerte naar wellust, totdat ze eindelijk in steen
werden veranderd.
Propontis, thaws Zee van Marmora, eerie
kleine zee, die door den Hellespont in gemeenschap
stood met de Egeesche Zee, en door den Thracischen Bosporus met den Pontus Euxinus. De naam
P. beteekent eenvoudig ,gelegen - pro (vOdr) Pontis
(den Pontus).
Propretor, romeinsch magistraat, die als pretor fungeerde ; nu eens was dat een pretor, die in
zijn ambt gelaten werd, dan weder was het iemand,
die nog nooit het pretorschap bekleed had ; dit
laatste was rneestal het geval onder bet keizerrijk.
Even als de pretor, had ook de P. zes lictoren.
Propstheida, dorp in Saksen, nabij Leipzig;
500 inw.; was een der hoofdpunten in den slag van
Leipzig, ter herinnering waarvan een monument op
den zoogenaamden Monarchenheuvel.
Prorsa. Zi.e P OSTVORTA.
Proserpina, grieksch Persephone, dochter van
Jupiter en Ceres, was de vrouw van Pluto en godin
der onderwereld. Als jong meisje plukte zij bloemen
in het dal van Enna (op Sicilie), waar Pluto haar
zag en haar schaakte, om haar tot vrouw te nemen.
Ceres zocht haar de gansche aarde over, en Coen zij
haar eindelijk gevonden had, hesliste Jupiter, dat P.
aan Ceres teruggegeven zou warden, indien zij in de
onderwereld nog niets gebruikt had ; maar zij had
reeds granaatpitten uitgezogen, en Ascalaphus, die
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dat gezien had, maakte het bekerid. Pirithous en
Theseus daalden in de onderwereld at, om P. aan
Pluto te ontvoeren ; dock in die misdadige onderneming mochten zij niet slagen. Volgens de mythologic had P. geen kinderen. Hare eeredieust was
zeer verbreid, vooral op Sidlie, waar zij vereerd
werd gelijkelijk met hare moeder Ceres, met wie zij
als godheid overigens veel overeenkomst heeft, even
als ook met Juno, Venus en Diana, met welke godinnen men haar menigniaal geidentificeerd heeft:
vandaar hare - namen Hecate en Juno inferna. Men
maakt van P. ook eene Cabirische godheid. Zij
wordt gemeenlijk voorgesteld in de gedaante van
eene schoone vrouw, naast haren echtgenoot gezeten
op een ebbenhouten troon, met eene sombere gelaatsuitdrukking, en met een papaverbol in de hand
als zinnebeeld der eeuwige geestverdooving.
Prosper, de heilige, gels. 403 in Aquitanie,
gest. omstr. 463, schreef veel tegen de Serni-Pelagianen, en heeft ook eene verdienstelijke Kronijk
geleverd. De beste editien van zijne Werken zijn die
van Rome 1752 en van Parijs 1750. Kerkelijke ged enkdag 25 Juni. — P., bijgenaarnd Tiro, een
Gallier, schreef eene Kronijk, die slechts een uittreksel is van de Kronijk van den heiligen P., achter
welke die dan ook veelal gedrukt is.
Prossna, rivier in pruis. Silezie, valt na 19
mijlen loop in de Warthe; zij vormt de grensscheiding tusschen pruisisch Posen en russisch Polen.
Prossnitz, stad in Moravie, 4 uren gaans bezuidw. Olmutz; 12,500 inw.
Protagoras, grieksch wijsgeer uit Abdera,
leefde in de 5e eeuw v. Chr.; hij werd als atheist
uit Athene gebannen, en zijne werken werden verbrand.
Prote, een der Stcechaden, that's het eilandje
Porquerolles, een der Hyeres. — 2) eilandje aan de
westkust van Messenie, lag dicht bij Pylos.
Protector, eertijds de oliicieele titel van den
regent of rijksbestuurder in Engeland. De hertog
van Bedfort was P. van Engeland onder Hendrik VI ; de hertog van Gloucester (Richard III) was
het under Eduard V. -- Cromwell liet zich den titel
van P. verleenen, en ook zijn zoon Richard droeg
(lien gedurende eenige maanden. Sedert de restauratie van 1660 is de titel van P. niet meer door de
regenten van Engeland gedragen.
Protesilas, koning van een gedeelte van Thessalia, was een zoon van Iphiclus en de oorn van Jason. Opgeroepen orn deel te nernen aan den tocht
tegen Troje, verliet hij Laodamia, zijne vrouw, in
weerwil dat hij pas daags te voren getrouwd was.
Hij had (le glorie, de eerste to zijn, the voet aan wal
zette op aziatischen grond, dock hij school oogenblikkelijk het !even daarbij in.
Protestanten, zoo werden de Lutherschen
genoemd, omdat zij in 1529 protesteerden tegen den
tweeden rijksdag van Spiers (19 April), waarbij de
gewetensvrijheid beperkt werd, die hullo bij den eersten rijksdag van Spiers (1526) was verleend. Sedert den Westfaalschen vrede (1648) heeft men den
naam P. uitgestrekt tot alle Christenen, die niet tot
de Roomsch-katholieke (en ook niet tot de Griekschkatholieke) Kerk hehooren.
Proteus, een zeegod, zoon van Nepttclus en
Psarnathe hoedde de zeekudden zijns vaders ; hij
kende de toekorust, dock openbaarde die niet anders, dan wanneer hij daartoe gedwongen werd;
om te ontkomen aan hen, die hew met vragen vervolgden, veranderde hij van gedaante naar zijn Nv el bollagen (zie Virgilius, Georg., hoek IV). De philo-

sofen zien in de fabel van P. het zinnebeeld der
Natuur, die niet anders dan met geweld hare geheimen laat ontsluieren. — P., koning van Egypte
omstreeks 1280 v. Chr.; volgens eene overlevering
(verschillende van die van Humerus) ontving P. de
schoone Helena en Paris, die door een storm op de
egyptische kust waren geworpen : hij hield de overspelige koningin gevangen, en gaf haar na den ondergang van Troje aan Menelas terug.
Protogenes, grieksch schilder, tijdgenoot van
Apelles, leefde omstreeks 300 v. Chr. Toen Rhodus
belegerd werd door Demetrius Poliorcetes, gaf deze
uitdrukkelijk bevel, dat de wijk, waar P. zijne werkplaats had, ongedeerd moest blijven. Vooral beroemd
is P.'s schilderij, voorstellende den jager Jalysus,
den stichter der stad Rhodus. Dit kostbare portret
beyond zich in den tempel des Vredes te Rome,
waar het bij den brand onder Commodus eene prooi
der vlammen werd.
Proudhon (J. B. Victor), deken der rechtsgeleerde faculteit te Dijon, :lieeft verscheidene geachte werken geschreven, o. a. Cours de droit franfais
(2 dln. Dijon 1810).
P. (Pierre Joseph), fransch
publicist en socialist, geb. 15 Jan. 1809 te Besancon,
richtte 1839 in zijne geboortestad eene boekdrukkerij op, welke een groot gedeelte zijner talrijke
werken het licht heeft doen zien. In de Februariomwenteling van 1848 was hij te Parijs werkzaam,
zat van 1849 tot 4 Juni 1852 in hechtenis wegens
een dagblad-artikel tegen den president Lodewijk
Napoleon, moest 1858, om zich aan eene nieuwe
gevangenschap te onttrekken, de wijk nemen naar
Belgie, en stierf te Parijs 18 Jan. 1865. Zijn voornaarnste werk is : Systeme des contradictions economiques (2e druk 2 dln. Parijs 1849), waarin hij zijn
socialismus ontwikkelt. Van veel gewicht zijn ook :
Manuel du speculateur de la bourse (4e druk Parijs
1857); De la justice dans la Revolution (Parijs 1858);
Les majorats litteraires (Brussel 1862); enz.
Provence, het Provincia der Romeinen, voor
de groote omwenteling een der grootgouvernementen van Frankrijk, grensde ten 0. aan Piemont en
het graafschap Nizza, ten Z. aan de Middell. Zee, ten
W. aan Languedoc en ten N. aan Dauphine en het
graafschap Venaissin. Het was ingedeeld in Opper-P.
en Neder-P., en vormt thans (behalve een klein
gedeelte, dat tot het dept. Vaucluse behoort) de departementen Basses-Alpes, Bouches-du-Rhone en
Var, alsook een gedeelte van het dept. Alpes Maritimes. De rivieren, die P. besproeien, Blaine,
Durance, Var, Verdon, Sorgue, en een aantal kustriviertjes. De bevolking heeft eene eigene taal (het
Provencaalsch), (lie een der eerste talen geweest is,
welke zich in de middeleenwen ontwikkeld hebben,
vooral in de Ile en 12e eeuw, Coen het Provencaalsch
het orgaan was van de poezie der Troubadours. De
tegenwoordige bewoners van P. worden Provencalen
(fransch Proveucaux) genoemd. Onder de vele gallische volksstamrnen, die oudtijds dit land bewoonden, merkt men op de Anatiliers, de Vulgienten, de
Salyer], de Deceaten, de Suetriers, enz. Op de kust
hadden de Phoceers de kolonie Massilia (Marseille)
gesticht omstr. 600 v. Chr., en deze had op hare
beurt weder verscheidene kolonien om zich been
verspreid. Geschillen, gerezen tusschen de Massilianen en de Salyer], !leper] in dat gedeelte van Gallic
(le bondgenooten van Massilia (125 v. Chr.), nl. de
Romeinen, die zich reeds spoedig daar als Neer en
meester gedroegen, en het land als een wingewest
beschouwden, waaraan zij den naam gaven van
Provincia Gallica, in tegenstelling van het vrije
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Gallie, en weldra werd die provincie veel grooter
dan het latere P. (zie PROVINCIA GALLICA). In de 5e
eeuw maakte Eurik, koning der West-Gothen, zich
meester van het gansche land. Na den slag van
Vouille deden de West-Gothen afstand van P. aan
Theodorik den Groote, koning der Oost-Gothen, die
alleen in staat was het te verdedigen, hetgeen niet
belette, dat het hem ontweldigd werd door de zonen van Clovis. BO den dood van Lodewijk den
Vrome (840) viel P. ten deel aan Lotharius 1, bij
wiens dood het als erfdeel overging aan zijnen zoon
Karel; het maakte toen deel nit van het koninkrijk
Cisjuraansch Burgundie. Karel de Kale droeg het
bewind over P. op aan Boson; doch deze liet er zich
tot koning kiezen (879). Onder zijne opvolgers had
P., ingelijfd bij grootere rijken, bijzondere graven,
die aanvankelijk benoeund werden, doch later het
graafschap erfelijk bezaten. Rudolf II, reeds koning
van Transjuraansch Burgundie, vereenigde in 933
Cisjuraansch Burgundie met zijn rijk. Het dus gevormde nieuwe koninkrijk nam den naam aan van
Arelatisch rijk of Koninkrijk Arles, en bleef bestaan
tot 1032. Koenraad 11 !Vile het toen in bij het
Duitsche keizerrijk, doch liet aan P. zijne eigene
graven. Toen de erfgename van het graafschap P. in
1'245 trouwde met Karel van Anjou, broeder van
den heiligen Lodewijk, kwam P. door dat huwelijk
in bet hills Ian Anjou, en was lang vereenigd met
het koninkrijk Siciiie. In 1481, bij den dood van
Karel van Anjou, koning van Sicilie en graaf van P.,
wierp Lodewijk XI zich op als diens erfgenaam, en
betwistte het bezit van het graafschap aan den
waren erfgenaatn Rene, hertog van Lotharingen.
Eindelijk in 1486 trok Karel VIII voor goed het
graafschap P. aan de kroon van Frankrijk. Lodewijk XVIII voerde den titel van Graaf van P. eer
hij den troop beklotn.
Vorsten va n Provence.
Raimond BerengaBoson, stadhouder,
rius IV
later koning
879
1209
Lodewijk de Blinde 888 Beatrix en Karel van
Anjou (broeder v.
of 889
d. H. Lodewijk),
Hugo van Provence 923
later koning van
Benoemde graven.
Sicilie
926
1245
Boson I
Boson II
948 Karel II, de Manke,
koning vanNapels
968
Willem I
en Sicilie.
1285
Rotbold
992
eersle
Robert, van Napels 1309
Willem II,
graaf-eigenaar
1008 Johanna, van Nape's 1343
Godfried I, Bertrand
Lodewijk I, hertog
van Anjou, zoon
I en Willem 111 1018
van Jan 11, koning
Erfelijke graven.
vanFrankrijk,ge1063
Bertrand 11
adopteerd door
Stephania (EtienJohanna
1382
1093
nette)
1384
Gerberge en Gilbert 1100 Lodewijk 11
Lodewijk 111
Douce en RaimondRend, de Goede, her- 1417
Berengarius I

tog van Lotharin(graaf van Barcegen, later koning
1112
lone)
van Napels
1434
1130
Berengarius
Karel 111, graaf van
Raimond BerengaMaine
1480
1144
rius II
Lodewijk XI, koning
Douce II, Alfons I,
van Frankrijk
1481
Berengarius111 en
Sancho

Alfons II

1166 Inlijving bij Frank1487
rijk
1196

Providence, stad in den noord-amerikaanschen staat Rhode-Island, waarvan bet afwisselend
met Newport de hoofdstad is, ligt aan de uitwate-
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ring van de P.-rivier in de Narraganset-baai, is gesticht I 636, beeft thans titim 50,000 inw. en eene
universiteit, en is eene voorname fabriek- en koopstad.
p
d
rovincia Gallica, of de Romeinsche provincie van Gallie (het tegenwoordige Provence, benevens een gedeelte van Languedoc), werd P.-G.
genoemd, omdat het lang het eenige gedeelte van
Gallie was, dat onderworpen was aan de Romeinen.
Het werd begrensd door de Middellandsche Zee,Celtica, Italie, de Pyreneen, de Garonne en de Cevennen,
en had tot hoofdstad Narbonne. Van lieverlede nam
het toe in omvang. Be voornaamste volkeren, die
P.-G. bewoonden ten tijde van Cesar, waren de
Sardones, Atacini, Anatilii, Salyi, Suetrii, 'Vediantii,
Nerusi, Cavares, Tricastini, Segalauni, Volscm arecomici en Volscaa tectosages, Albiaeci , Vulgientes,
Vocontii, Allobroges, Helvii, Convenw, Ruteni provinciales. Onder Augustus werd de naam P.-G. veranderd in Gallia Narbonensis (Narbonneesch Gallie), naar de hoofdstad Narbo (that's Narbonne).
In bet jaar 80 na Chr. werd Narbonneesch Gallie
ingedeeld in Narbonensis (hoofdstad Narbo) en
Viennensis (hoofdstad Vienna); en eindelijk, anno
360, werd Viennensis wederom gesplitst in Viennensis Propria (hoofdstad Vienna) en Narbonensis
2a (hoofdstad Agate Sextim, thans Aix). Zie het
art. PROVENCE.
Provins, lat. Provinunt, stad in 't fransche
dept. Seine-Marne, aan de Voulzie en den Durtein,
12 urea gaans beoosten Melon ; 7800 inw. Ofschoon
men deze stad ten onrechte gehouden heeft voor
het oude Agedtncum, bestond zij toch reeds ten tijde
van Karel den Groote. Zij behoorde achtereenvolgend aan de graven van Vermandoig, van Blois, van
Chartres en van Champagne, onder welke laatste zij
bijzonder biocide. In 1180 door brand vernield, in
1280 geplunderd, in 1361 en 1378 ingenumen door
Karel den Slechte, in 1417 door de Burgundiers, in
1432 door de Engelschen, en eindelijk in 1592 door
Hendrik IV.
Provisions van Oxford, voorloopig statuut,
in 1258 opgesteld door 24 commissarissen van het
parlement van Oxford, genaamd mad parliament
(d. i. gekken-parlement). Bit statuut, beeedigd door
Hendrik Ill en zijn zoon Eduard, schreef de naleving voor van het Groot Charter (zoo vaak door
den koning geschonden); wijders de verkiezing van
eenen nationalen opper-rechter en van in elk graafschap vier edellieden, om de klachten der bevolking
aan te nemen ; alsook dat het parlement geregeld
driemaal in bet jaar bijeen zou worden geroepen,
enz. De aanneming van de P. door Hendrik leidde
tot het Betvind der 24 ; door paus Alexander IV werden de P. ongeldig verklaard bij eene opzettelijke
bul (1261), en de koning trok zijnen eed weder in
(1262). Daaruit ontstond een burgeroorlog, in welke
de voornaamste gebeurtenissen waren : de scheidsrechterlijke uitspraak van den heiligen Lodewijk
(1264), de slag van Lewes, waarin Hendrik de nederlaag ontving van Montfort (1264), de slag van
Evesham, waarin Montfort sneuvelde (1265). De

vrede werd eerst in 1267 hersteld, en de P. werden
afgeschaft.
Prudent (Racine GAULTIER, zich noemende
Emile), fransch componist, geb. 1807 te Angoulerne,
maakte eerst als piano-virtuoos eenen zeer grootea

opgang. Als toonzetter werd hij inzouderbeid beroeuid 1842 door zijne Fantaisie sur Lucie, waarvan over de houderd duizend ezezaplaren verkocht
werden. .
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pruisen (het koninkrijk), duitsch Preussen;
vOor 1866 in rang de tweede, thans de eerste mogendheid van Duitschland, was vOor 1866 bevolkt
met 18 a 19 millioen zielen op een grondgebied van
circa 5104 vierk. mijlen, dat in twee helften (eene
groote oostelijke en eene kleine westelijke helft gesplitst werd door vreemd grondgebied, voornamelijk
van Hessen en Hanover, door de inlijvin. van welke
b
rijken bij P. (zie HEssEN en HANOVER) echter
sedert
1866 daaraan een einde is gernaakt. De hoofdstad van
bet koninkrijk P. is Berlijn. Tot 1866 was P. ingedeeld
in 8 provincien, die gezamenlijk weder ingedeeld
waren in 25 regeeringsdistricten, hieronder vermeld (waarbij sedert 12 Maart 1850 nog een 26e,
nl. het prinsdom Hohenzollern):
Provincien.

Regeeringsdistricten.

Koningsbergen.
Gumbinnen .
Dantzig.
Marienwerder.
Posen.
Posen
Bromberg.
Stettin.
Straalsund.
Pommeren
KOslin.
( Potsdam of Berlijn,
Brandenburg
Frankfort.
Bresl au.
Liegnitz.
Silezie
Oppeln.
Maagdenburg.
Merseburg.
Saksen.
Erfurt.
Munster.
Minden.
Westfalen
Arnsberg.
Keulen.
Dusseldorf.
CobLentz.
Rijnprovincie
A ken.
Trier.
Geschiedenis. Het eigenlijke P. (het kustland aan
de Oostzee, tusschen Pommeren en Koerland) werd,
nadat het in den tijd der volksverhuizing door de
gothische stammer verlaten was, door de slawische
Porussen (Pruisen) in bezit genomen, die zich in
bloedige oorlogen tegen de Polen verweerden, doch
in de 13e eeuw, na eenen wanhopigen strijd, onderworpen werden door de Duitsche Orde, onder bet
gezag van welke Orde P. een tijd lang toenam in
bloei en welvaart. Doch aanhoudende oorlogen van
de Duitsche orde met Polen en Litauen, verdrukking
van den adel en de steden, en het zedelijk verval der
orde hrachten eindelijk de zaken zoo ver, dat in 1454
de adel en de steden in opstand kwamen en zich
onder bescherming van Polen stelden. Bij den Thorner vrede van 1466 moesten West-Pruisen en Ermeland aan Polen afgestaan worden, en ook de 1511
gekozene grootmeester, markgraaf Albrecht van
Brandenburg, door bet rijk verlaten, was met bij
machte den aaudrang van Polen te v•ederstaan.
nam dus de luthersche kerkleer aan, voerde die in
het land in, trail in het huwelijk, en nam P. als een
hertogdom in leen van Polen (1525). Dit P. werd
1618 geerfd door den keurvorst van Brandenburg,
Johan Sigismund, waarop het met het keurvorstendom vereenigd bleef. — De eerste keurvorst van
Brandenburg uit het huis Hohenzollern, Frederik I
(1415-40) verwierf van Pommeren 1421 de Ukermark en van Mecklenburg de Priegnitz. Doch vddr
zijnen cloud deelde hij zijn ;and, zoodat zijn oudste
( Pruisen (het eigenlijke)
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zoon (Johan) Baireuth, Frederik bet keurvorstendom, Albrecht-Achilles voor zijn aandeel Ansbach,
en Frederik de Vette de Altmark en de Priegnitz
bekwam, die echter 1463 weder aan den keurvorst
vervielen. Frederik II, bbgen. de IJzeren (1440-40)
kocht Kottbus en Peitz, alsmede de Neumark, doch
deed 1470 afstand van de regeering ten behoeve van
zijnen broeder, en stierf 1471. Albrecht, bijgenaamd
Achilles (1470-86) had 1464 ook Baireuth geerfd,
en regeerde nit Frankenland. Zijn zoon Johan, 14genaamd Cicero (1486-99) vestigde zijne residentie in het keurvorstendom. Zijn zoon en opvolger,
Joachim I (1499-1535) roeide de overblijfselen
der roofridders uit, en stichtte 1506 de universiteit
te Frankfort aan de Oder; hij was een geleerd man,
doch een hevig tegenstander van de kerkhervorming.
In strijd met de regeling (Hausordnung) van 1477
schouk hij aan zijnen tweeden zoon (Johan) de
Neumark en eenige heerlijkheden, die echter 1571
weder aan het keurvorstendom kwamen, dat de
oudste zoon (Joachim 11, 1535-71) bezeten had.
Deze vorst was verkwistend en een minnaar van
pracht, doch wist met beleid de hervorming door
te drijven. Hij sloot 1537 eene erfverbroedering met
hertog Frederik II van Liegnitz, en bekwam 1569
het mede-leenhe,ersrecht over P. Zijn zoon JohanGeorge I (1571-98) verdreef de door zijnen vader
teruggeroepene Joden, hood eene veilige wijkplaats
aan de vluchteliugen nit de Nederlanden aan, en
bracht orde en zuinigheid in het geldheheer. Zijne
opvolgers waren zijn zoon Joachim Frederik (1598
--1608) en zijn kleinzoon Johan Sigismund (1608
—19), welke laatste P. verwierf en wegens bet Guliksche erfdeel tot de Gereformeerde kerk °verging.
Aan hem kwamen ook de heerlijkheden Schwedt
en Vierraden, als opengevallene leenen. Zijn zoon
George Wilhelm (1619-40) werkte in den Dertigjarigen oorlog voor zijn land allernadeeligst door
zijn weifelen tusschen den keizer en de Zweden. —
De Groote Keurvorst, Frederik Wilhelm (1640-88)
wist het opperleenheerschap van Polen of te schudden, bekwam bij den Westfaalschen vrede eene aanzienlijke vergrooting van grondgebied, schiep eene
legermacht, bracht regel in de finantien, vestigde
door inkrimping van de bevoegdheden van den adel
een souverein vorstelijk gezag, en liet bij zijnen
dood een goed geordend rijk na, dat 2000 vierk.
mijlen grout was. Zijn zoon Frederik Ill (16881713) verwierf het prinsdom Meurs, het graafschap
Lingen, het prinsdom Neuenburg, en plaatste zich
18 Jan. 1701 te Koningsbergen de kroon op het
!loofa als Frederik I, koning van Pruisen. Zijn zoon
Frederik Wilhelm I (1713-40) verwierf in de
laatste jaren van den Noordschen oorlog, in den
strijd tegen Zweden, Stettin en een gedeelte van
Voor-Pomrneren, maakte dat de schatkist goed gevuld werd, en vormde eene degelijke armee, geevenredigd aan het aanzien van een rijk, dat aangegroeid was tot 2160 vierk. mijlen. Van de aldus
voorbereide middelen maakte Frederik 11, bijgenaamd de Groote (1740-86) gebruik, om P. eene
plaats te doen innernen in de rij der groote mogendheden an Europa. Door den eersten en tweeden
uorlog (1740-42 en 1744-45) en
door den Zevenjarigen oorlog (1756-63) stelde hij
zich in het bezit van bijna geheel Silezic, verwierf
bij de eerste deeline, van Polen (1772) bijna geheel
West-Pruisen, en later Oost-Friesland en een gedeelte van 't graafschap Mansfeld. Aan de eerzucht van
Jozef II stelde hij 1778 door de wapenen, en 1785
door de oprichting van den vorstenbond, de noodige
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grenzen. Hij werd opgevolgd door zijnen neef Frederik Wilhelm II (1786-97). Deze trad in de onlusten in de Nederlanden en in den oorlog tusschen
Oostenrijk en Rusland als scheidsrechter op ; doch
voerde den oorlog tegen de Fransche repuhliek met
even weinig volharding als weinig gunstig gevolg.
Hij verwierf 1792 de frankische markgraalschappen,
en bij de tweede en derde deeling van Polen nog
omstreeks 2000 vierk. mijlen grondgebied (Zuid-P.,
Nieuw-Oost-P. en Nieuw-Silezie). Onder zijnen
zoon Frederik Wilhelm 111 (1797-1840) hield P.
zich eerst tang neutraal, totdat het eindelijk te laat
en ten ontijde tegen Frankrijk optrad (1806), en
gedwongen werd bij den vrede van Tilsit (9 Juli
1807) van de heift van zijne landen afstand te doen.
Aan het goed beleid, waarmede het overige deel geregeerd werd, had men het in P. te danken, dat men
1813 in staat was met kracht tegen Frankrijk op te
treden ; en bij den vrede van Parijs en het congres
van Weenen bekwam P. een groot gedeelte van zijne
verlorene landen terug, en bovendien de helft van
Saksen, Posen, Dantzig, Berg, Gulik, ZweedschPommeren en schoone landen aan den Rijn, waar
het in 1834 ook nog het prinsdom Lichtenberg verwierf. Onder de voornaamste binnenlandsche maatregelen in P. behoort voorzeker de oprichting van
't Duitsche Tolverbond (18'28-34); zie ZOLLVEREIN.
Intusschen bleef P. niet bevrijd van binnenlandsche
beroerten, die eensdeels ontstonden door de bemoeiingen om at de protestantsche kerkgenootschappen te
vereenigen tot date Evangelische Kerk, en anderdeels het gevolg waren van de bonding van den
aartsbisschop van Keitlen in zake de gemengde howelijken, welke houding het gouverneinent in de
noodzakelijkheid bracht, dien prelaat door strenge
maatregelen tot zijnen onderdaansplicht te brengen
(zie DitosTE). Ook het revolutie-jaar 1848 bracht in
P. storrnen aan, welke aan Frederik Wilhelm IV (die
in 1840 zijnen wader opgevolgd was op den troon)
eene onrustige regeering verschaften ; voor de hem
aangebodene Duitsche lieizerskroon (zie DUITSCHLAND,
dl. 1, biz. 897) bedankte 110 formeel 18 April 1849 ;
en de zwakheid van geestveruriogens, waardoor hij
werd aangetast, maakte het noodzakelijk een rijksbestuurder aan te stellen, waartoe 23 Nov. 1857
voorloopig en 9 Oct. 1858 definitief zijn broeder
Wilhelm, prins van Pruisen, benoemd werd, die hem
bij zijnen dood 2 Jan. 1861 opvolgde als koning
Wilhelm I. De regeering van dezen vorst is tot dusverre voor P. inderdaad een tijdperk van nooitgekenden roem geweest. De veldtocht van 1864 door
P. en Oostenrijk gezamenlijk ondernomen tegen Denemarken (zie dat art,) verrijkte de twee genoemde
mogendheden met de hertogdommen Sleeswijk,
Holstein en Lauenburg, welke buit in 1865 bij het
verdrag van Gastein tusschen hen gedeeld werd.
Doch het duurde niet lang, of de uitvoering van dat
verdrag deed groote geschillen rijzen tusschen de
twee groote duitsche mogendheden; en graaf von
Bismarck, de rechterhand van Pruisen's koning, die
zich sedert die dagcn heeft doen kennen als de
sluwste en stoutste staatsman van onzen tijd (en op
wiens levee 7 Mei 1866 een moord-aanslag gedaan
werd door den 22-j. zoon van den te Londen als
staatkundig uitgea ekene verblijfhoudenden Karl
trok van den staat van zaken zoo meesterlijk
partij, dat in eenen korten veldtocht (1866) niet
alleen Oostenrijk op de gevoeligste wijze vernederd,
en als eerste mogendheid van Duitschland geschrapt

wad, maar dat zelfs verscheidene andere vorsten
hunnen troon daarb4 verspeelden, en hunne Ian-
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den (zie HESSEN, HANOVER, DiessAu) formed werdett
ingelijfd bij P., dat op dit oogenblik in Duitschland

den overwegendsten invloed heeft.
Lijst der Vorsten van Pruisen,
voorafgegaan door die der keurvorsten van Brandenburg uit het huis Hohenzollern.
I) Keurvorsten van
Groote Keurvorst t640
Brandenburg.
Frederik 1111688 1701
Frederik I . 1415 2) Koningen van Pruisen.
Frederik II IJzeren
Frederik I (dezelfde
Tand.
1440
als keurvorstFreAlbrecht, Achillesderik 111) 1701
en- U ly sses
1471 Frederik Wilhelm 11715
Johan, Cicero
1486 Frederi kll,deGrootel 740
-

,

Joachim I
1499 FrederikWillielmll 1786
Joachim II
1534 FrederikVVilhelm1111797
Johan George
1571 FrederikWilhelmlV 1840
Joachim Frederik 1598
(Prins Wilhelm
Johan Sigismond 1608
rijksbest uurGeorge Wilhelm 1619
der 1857-61)
Frederik Wilhelm,
Wilhelm I
1861
geuaamd de
Pruisen (bet eigenlijke), provincie van het
koninkrijk Pruisen, is 1178 vierk. mijlen groot, met
2,867,000 zielen bevolkt, heeft tot hoofdplaats Koningsbergen, en grenst ten 0. aan Rusland, ten Z.
aan Russisch Polen, ten W. aan Potnmeren en Brandenburg, en ten N. aan de Oostzee. In den oudsten
tijd werd P. bewoond door de Guttonen, Vindilen,
enz., en was begrepen in het Gothische rijk. Na het
vertrek der Gothen, werd het land overweldigd door
slawische volksstarnmen, waaronder de Lettonen en
de Borussen of Porussen, die zich langs de boorden
van de Weichsel nederzetteden en aan bet land hunnen naam gaven. In het begin der 13e eeuw deed
Koenraad, hertog van Mazovie, eene poging om hen
aan zijn gezag te onderwerpen en tot het Christendom te bekeeren (1207); maar hipv'erd afgeslagen,
en de Pruisen richtten in zigivranden schrikkelijke
verwoestingeu aan. Hij riep tegen hen de Zwaardridders te hulp (1215), en vervolgens de Duitsche
ridders (1226). Laatstgenoemden, onder hunnen
grootmeester Hermann van Saltza (1237 en v.) ondernamen het veroveren van die barbaarsche landstreken, welk veroverinc,swerk eerst in 1283 vol.
bracht was. Genoodzaakt het Heilige Land te verlaten (1290), vestigde de Orde haren hoofdzetel en
Naar grootmeesterschap in Pruisen, te Marienburg
(1309). Onder hen bewind nam het land eenigen
tijd toe in bloei. De Orde werd later verzwakt door
aanhoudende oorlogen met Litanen, Polen, Brandenburg ; voeg daarbij de weelde, de schraapzucht
en de wreedheden der Duitsche ridders, waardoor
de algemeene stemming des lands tegen hen verbitterde, en het gevolg werd, dat onder den grootmeester Lodewijk van Erlischhausen een verschrikkelijke opstand uitbrak (1454): de adel en de verbondene steden scbuddeden bet juk der Orde af, en
stelden zich onder protectoraat van Polen. He vrede
van Thorn (1466) maakte aan den oorlog een einde,
door P. in twee deelen te scheiden, nl.: een westgedeelte (Koninklijk P.), dat een gedeelte werd van
het koninkrijk Polen, waar destijds Casimir IV op

den troon zat ; en een oostgedeelte (Duitsch P.), dat
aan de Orde bleef behooren, doch slecbts als leen,
onder de suzereiniteit van Polen. In 1525 werd P.
door den grootmeester der Orde geseculariseerd ; en
lijnrecht in strijd met zijne rechten, maakte hij er
een hertogdom van, dat erfelijk zou vrezen in zijne
familie, maar dat altijd onderhoorig zou biijven aau

Polen (vandaar de naam ilertogelilk P., die too eau
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Duitsch P. gegeven werd). Deze hertog was Albrecht,
nit' het huis Brandenburg, doch van de frankische
of jongere linie. Zijn zoon Albrecht Frederik of Albrecht II volgde hem op, doch verviel 1573 tot zulk
eenen staat van verzwakte geestvermogcns, dat zijn
rijk namens hem bestuurd moest worden door leden
zijner familie, nl. cerst door Johan George, vervolgens door Joachim. Frederik en Johan Sigismond :
laatstgenoemde werd 1611 met de hertogelijke waardigheid bekleed ; en zijn zoon in het huwelijk hebbende laten treden met een der dochters van Albrecht II, bracht hij de hertogelijke kroon van P. in
de linie over, waartoe hij behoorde. Frederik Wilhelm verkreeg 1657 van Casimir V (bij het traktaat
van Wehlau), en ook van Karel X van Zweden (bij
de akte van Labiau), dat P. ophield een leen van
Polen te zijn. Bovendien werd door de cerste deeling
van Polen (1774) West-P. (bet voormalige Poolsch
P. of Koninklijk P.) vereenigd met Oost-P. (bet
voormalige Hertogelijk P.); en de tweetie deeling
van Polen bestendigde die vereeniging, door er nog
aan toe te voegen Dantzig en Thorn. — In de 12e
en 13e eeuw was P. ingedeeld in 10 provincien of
landschappen, nl.: Pommeren, Pogesanie, Warmie,
Natangie, Bartonie, Galindie, Su7lavie, Nadrovie,
Sambie en Scalavie. De zes laatstgenoemden vorrnden
later Oost-P. of Hertogelijk P.; de vier anderen
Poolsch P., d. i. Vest-P. of Koninklijk P.
.e P ORENTRUY.
Pruntrut. Zie
Prusa. Zie Baussa.
Truth, of Proeth, de oude Poras, rivier die de
grensscheiding vomit tusschen europ. Rusland en
Moldavie, ontspringt in Galicie, op de noordoosthelling van het Carpatisch gebergte, doorstroomt de
Bukowina, en valt, na 125 mijlen loop, beoosten
Galatz in den Donau. Vermaard is de P. door de
nederlaag van Peter den Groote (bij Hoesj of WaleStrimbe, in de nabijheid van Faltsji) en door bet
traktaat, dat hij daar in 1711 sloot met de Turken
door de tusschenkomst van Catharina.
Prytanen, ambtenaren te Athene, met tie
Proedren en de Epistaten belast met het bestuur der
openbare aangelegenheden. Zij waren 50 in getal,
en hunne arnbtswaardigheid duurde slechts een jaar.
Zij zorgden ook voor de rechtspleging; doch als
rechters fungeerden zij slechts 35 of 36 dagen in
het jaar. — De naam P. wend ook gegeven aan den
hoogsten magistraat van Coriuthe, Miletus, Rhodirs. enz.
Prytanetim, grieksch Prytaneion, groot plein
te Athene, omringd door gebouwen, die bestemd
waren: 1) voor de staatkundige vergaderingen of
rechtszittingen der Prytanen; — 2) your den voorraad koorn en andere graven; — 3) voor de voeding
en verpleging van sommige burgers op kosten van
de schatkist. Order de Fransche republiek
(laatst 18e eeuw) nam het College Lodewiik tie
Groote den naam aan van Fransch P. (Prytatitie
francais) en was bestemd voor hen, die eerie beurs
genoten uit de schatkist. In 1803 werd die naam
overgebracht op de instelling van St.-Cyr, die bestemd was tot hetzelfde einde.
Przemysl, stad in Oostenrijksch Galicie, aan
de Sau, 11 a 12 mijlen bewesten Lemberg ; 10,000
inw.; ruinen van een oud kasteel, de voormalige
residentie der prinsen van P.
Przemysl I, of Premislas, koning van Polen,
van wien men niets bijzonders weet, en wiens werkelijk bestaan-hebben zelfs eenigszins twijfelachtig
is. Men stelt zijne rer,,-ering omstreeks 722. —
P. II, koning van isolen, was eerst hertog van

Posen. Hij verwierf Krakau in 1290, erfde OostPommeren in 1295, en werd in datzelfde, jaar tot
koning van Polen verkoren, na eene lange tusschenregeering. Hij stierf reeds het jaar daarna (1'296),
Przemysl — Ottokar,. hertog van Bohemen.
Zie OTTOKAR.
Przipets, rivier in Rusland. Zie PRIPETS.
Psalman.azar (George) , avonturier, geb. I 679
in 't zuiden van Frankrijk, ontving eene uitmuntende opvoeding, doch maakte van zijne talenten
slechts gebruik, om allerlei bedriegelijke maskers
aan te nemen: bet laatst gaf hij zich nit voor een
bekeerden Japannees, en maakte te Louden eerie
.Beschrijving van bet eiland Formosa" openbaar,
die algetneen voor echt gehouden, en in verscheidene talen overgezet werd. Op zijn 32e jaar zeide
hij aan zijne avontutirlijke loopbaan vaarwel ; hij
leverde het grootste gedeelte der oude geschiedenis
van de engelsche .Algemeene Geschiedenis", en
schreef op 73-jarigen leeftijd in het Engelsch zijne
'Gedenkschriften" (Louden 1764); doch zijn ware
naam is nooit aan iemand bekend geworden.
Psammenitus, laatste koning van de 26e
egyptische dynastic, zoon en opvolger van Amasis,
regeerde slechts zes maanden (526 v. Chr.). Uoor
Cambyses verslagen aan den Pelusiacischen Nijlarm,
en in Memphis tot overgaaf genoodzaakt, werd hij
met 6000 Egyptenaren gevankelijk overgebracht
naar Susa. Eeuigen tijd later verdacht van samenzwering, werd hij ter dood gebracht. Sedert was
Egypte niets anders meer dan een wingewest van
het Perzische rijk.
Psammetichus I, koning van Egypte, zoon
van Nechao, die van den troon was gestooten door
de Ethiopiers, stichtte de 26e dynastie. Hij begon
als een der 12 koningen van de Dodecarchie (671
—656 v. Chr.), en bekwarn als zijn aandeel het
noordwestgedeelte van Egypte, naar bet westen van
de Delta. Dour grieksche huurtroepen uit KleinAzie geholpen, versloeg en verdreef hij zijne medekoningen, regeerde alleen van 656 tot 617, voerde
roeuirijk oorlog in Syrie, verfraaide Memphis, stelde
de stad Naucratis open voor de Grieken, en ontving
de vreemdelingen in zijn land, in strijd net de oude
gebruiken van Egypte. — P. II, koning van
Egypte, van 408 tot 389 v. Chr. Order zijne regeering had de derde opstand tegen de Perzen plaats.
Psammis, koning van Egypte, uit de 26e dynastie, regeerde van 601 tot 595 v. Chr., en vond
den dood op zijnen veldtocht tegen de Ethiopiers.
Psapho, een Libyer, van wien verhaald wordt,
dat hij de vogels leerde spreken ; hij leerde hen deze
woorden zeggen : Psapho is een god, en als ze dat
goed kenden, liet hij hen wegvliegen. Men verzekert
dat de Libyers door deze list derwijze werden misleid, dat ze werkelijk aan P. goddelijke eer bewezen.
Psara, eiland. Zie IPSARA.
Psellus (Michael), byzantijnsch schrijver, geb.
te Constantinopel, was senator onder Michael Stratioticus, Isaac Comnenus en Constantinus Ducas;
leermcester en later voornaamste raadsman van
Michael Piii -apinatius, werd eindelijk eater verwezen
nnar eon klooster, waar hij oinstr. 1079 stierf. Als
philosoof, godgeleerde, wiskundige, geneeskundige,
enz. heeft hij zeer veel geschreven, o. a. eene
Chronographic, die van 975 tot 1059 loopt, en eene
Verhandeling over de handelingen der Demonen
(gedrukt 1615, en opnieuw in 't licht gegeven door
Boissonade (1838). — Sornwijlen onderscheidt men
twee schrijvers van den naam P., en noemt dan den
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Ptolemetis I, bijgenaamd Soter, d. 1. Redder,
Psinaula , stad in het oude Egypte. Zie het
art. ALABASTRON.
of Lagi, d. i. zoon van Lagus, wordt gehouden voor
Psiol, of Psla, rivier in enrop. Rusland, ont- den zoon cener bijzit van Philippus, die later gespringt in 't gouvt. Koersk, doorstroomt de gouvertrouwd was met Lagus, een der voornaamste veldnementen Sloboden van Ukraine en Pultawa, en
heeren van dien vorst. Hij vergezelde Alexander
ontlast zich na 70 mijlen loop in den Dnieper.
naar Azle, en was een der drie hoofdofficieren door
Pskow, of Pleskow, stad in europ. Rustand, aan wie Alexander's leven gered werd in de stad der
de Pskou ' a en de Velikaja, is gesticht in de 10e eeuw,
Oxydrachen. Btj den dood des konings (323 v. Chr.)
was eene onafhankelijke republiek totdat zij onderbekwam P. voor zijn aandeel Egypte, en had van dat
worpen werd door Was,li 1V (1509). en heeft thans
oogenblik of geen andere gedachte, dan om zich
18,000 inw. Het is de hoofdplaats van het gouvt. P.
daar staande te houden. Hij liet Perdiceas omkomen
Psyche, in de mythologie eene bekoorlijke te Pelusium (320); en na lange oorlogen vereenigde
koniiigsdochter, boezemde een onweerstaanbaren
hij zich met de andere veldheeren tegen Antigonus
hartstocbt in aan Amor. Ingevolge de uitspraak van
en Demetrius, en drong het zijne bij tot bet winner
het orakel werd zij op eenen berg gebracht, waar
van den slag bij Ipsus (301 v. Chr.), die aan de
zij bet slachtoffer moest worden van een onhekend
macht van Antigonus den bodem instoeg en hem
(P.) handhaafde in het bezit van de landen, die hij
monster, zoodat P. niet anders verwachtte dan den
dood. Dock Ze ► hir bracht haar in een prachtig pareeds in bezit had. Sedert 308 v. Chr. had P. den
titel van koning aangenomen. Toegetreden tot het
leis, waar zij elken nacht een bezoek °laving van
verbond tegen Demetrius (287 v. Chr.), bracht hij
Amor, die haar echter mededeelde, dat hij haar nooit
Griekenland in opstand tegen dien vorst, veroverde
anders konde komen bezoeken dan in de duisternis,
Sidon en Tyrus (2R6), en voegde nog verscheidene
en dat zij nooit eene paging moest doen on] hem te
provincien aan zijn rijk toe, o. a. het eiland Cyprus,
zien. Reeds spoedig intusschen was P. niet in staat
zoomede Cyrenaica. Niet minder werkzaam in zijn
bare nienwsgierigheid te hedwingen, en zij Wilde
binnen(andsch bestuur, verfraaide hij Alexandria
Karen minnaar eens aanschonwel terwiil hij sliep,
met gedenktcekenen en tempels, liet een begin mahet ging hoe het ging: uit de brandende lamp, die
ken met het bouwen van den Pharus, stichtte de
zij tot dat einde in de hand had, viel bij ongeluk
bibliotheek in het_ Serapion, beschermde weteneen droppel heete olie op zijne dij: hij weal dadeschap en letterkunde, trok vele geleerden naar
lijk wakker, en ontvlood Naar, om niet meer tot haar
Egypte, stichtte het museum, en voerde in Egypte
weder te keeren : te gelijk verdween ook het paleis,
de eeredienst van god Serapis in. Hij verstak zijnen
en P. werd overgeleverd aan Venus, (lie, vertoornd
oudsten zoon Ptolemelis Ceraunus van de troondat haar zoon door P. verleid was, de onvoorzichtige
schoone strafte met de zwaarste beproevingen.
opvolging, en deed afstand van de regeering ten
behoove van zijnen tweeden zoon Ptolemeiis PhilaEindelijk evenwel keertle Amor tot P. terug, trouwde
delphus (285 v. Chr.). Hij stierf eerst twee jaren
haar, en schonk haar de onsterfelijklieid.
Psyllen, toovenaars in Egypte en Libye ; zij later. — P. II, bijgenaamd Philadelphia, d. i.
Friend zijner broeders, een spotnaam, die hem gebeweerden de gaaf te bezitten, bet venijn der slangeven werd wegens de verfoeilijke vervolgingen,
gen onschadelijk te maken en die dieren te dooden
door hem in bet werk gesteld tegen de prinsen van
door ze slechts aan te zien. Herodotus maakte van
den bloede. Hij was de tweede zoon van Ptolemeiis
de P. ten onrechte een bijzonder yolk.
beklom den troon 285 v. Chr., liet Arsenus, zijnen
Psyra, eiland. Zie IPSARA.
jongsten broeder, ter dood brengen, terwijI Ptolemefis
Ptah, of Phtha, egypt. godheid. Zie FTA.
Pterelaus, koning van Taphus, was de zoon Cerannns, de ondste broeder, uit Egypte vluchtte.
Meleager, die eenen opstand op Cyprus begunstigd
van Taphins. Van zijn grootvader Neptunns had hij
had, werd door P. II met den dood gestraft, terwijI
een gondgeel haartje op zijn hoofd ontvangen, van
Cyrene, dat door zijn broeder Magas aangespoord
welk haartje zijn !even afhing. Then zijne zonen
werd om in opstand te komen, door P.II in bedwang
tegen koning Electryon van Mycene ten strijde gewerd gehouden. Arsinoe, de dochter van Lysimachus,
togen waren, konden zij Taphus niet veroveren voorwerd verstooten door P. II, die daarentegen eene
dat Komeetho haren vader het goudgele haartje uit
andere Arsinoe tot vrouw nam, namelijk zijne halve
het hoofd getrokken had.
Ptolemais, naam van verscheidene steden der zuster van vaderszijde, weduwe van den genoemden
Lysimachus en toen reeds de vrouw van Ptolemeiis
oudheid. De voornaamste waren: 1) eene stad in
Ceraunus. pat P. II een voorstander was van de
Syrie ; thans Aco of Acre; vermeld Hand. 21 : 7.
letterkunde, wordt tot zijne eer vermeld : bij liet de
2) eene stad in Cyrenaica ; thans Tolometa.
gewijde
boeken der Israelieten overzetten in het
3) twee steden in Egypte, de eene in Thebais, thans
Grieksch (door de Zeventig overzetters), gaf eene
Mensjie, op den linkeroever van den Nijl, bezuiden
groote uitbreiding aan de door zijnen vader gePanopolis, was gesticht door Ptolemeiis Philadelphus
stichte bibliotheek, en deed veel vnor de sterrenen een der voornaamste handeldrijvende steden van
kunde.
Wat zijne buitenlandsche staatkunde betreft
Egypte ; dit P. werd ook Hermu genoemd, wegens
sloot hij een verbond met Rome, verdedigde de
de vereering aldaar van Mercurius; het andere egyp vrijheid van Griekenland tegen Alexander Gonatas,
tische P. lag aan de Arabische Golf (Roode Zee) en
en voorkwam de aanvallen van Antiochus Theos,
op de grenzen van het land der Troglodieten, nabij
koning van Syrie, door troepen derwaarts te zende kaap, die thans Assiz-Ras heel. Dit P. werd geden. Hij stierf 247 v. Chr., en was ontegenzeggelijk
noemd Ptolemais theron of epitheras, wegens de
een der grootste koningen van zijne dynastie. -verscheurende dieren, die de omstreken onveitig
maakten.
P. III, of Evergetes, d. i. de Weldoener, zoon en
Ptolemeen, de macedonisch-grieksche vor- opvolger van den vorige (247-222 v. Chr.) overweldigde Syrie, trok den Euphraat over, bezette
sten, die over Egypte geregeerd hebben sedert den
Babylonie, Susiana, Persis, drong voorwaarts tot
dood van Alexander den Groote (323 v. Chr.) tot
Bactria, bracht de beelden der goden, die Cambyses
de verovering van Egypte door de Romeinen (30 v.
weggehaald had, uit Perzie naar Egypte terug (dit
Chr.). Zie het volgende art.
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verschafte hem zijn bijnaam), verleende zijnen bijstand aan de pogingen van Aratus voor de onafhankelijkheid van Achaia, en verleende eene wtjkpleats aan Cleomenes, die verslagen was door de
Macedoniers. — P. IV, of Philopator, d. i. de
Vriend zijns vaders, een spotnaam, die hem gegeven
werd omdat men hem betichtte, aan zijns vaders
leven een einde gemaakt te hebben door middel van
vergif, was de zoon van Ptolemefis III, en regeerde
van 222 tot 205 v. Chr. Altijd de speelbal van tangbartige ministers (Agathocles en Sosibius) vervolgde
bij Cleomenes, bracht hem zoo tot het uiterste, dat
hem geen andere uitweg meer open bleef dan den
opstand te beproeven, en liet niet eens zijn lijk ongemoeid. Deze P. had oorlog te voeren tegen Antiochus den Groote, en verloor eerst bijna geheel
Syria, doch werd gared door de overwinning van
Raphia (217 v. Chr.). Hij liet Arsinoe, zijne zuster
en vrouw, ter dood brengen, en stierf, veracht en
verfoeid door zijne onderdanen. — P. V, of
Epiphanes, d. i. de Doorluchtige, zoon en opvolger
van den vorige (205-181 v. Chr.), was een kind
van 5 jaren toen zijn vader stierf, en was levensIang de speelbal van *le ministers (Agathocles,
Sosibius de Jonge, Tlepolemus). Een ongelukkige
oorlog met Antiochus werd gedurende zijne minderjarigheid gevoerd ; de overige tijd zijner regeering kenmerkte zich door den opstand van Lycopolis, de eerzuchtige plannen van Scopas, van Dicearchus, verschrikkelijke onlusten te Saiis, te Naucratis
en in meer andere steden. Hij wist die niet anders
to beteugelen, dan met den bijstand van grieksche
hnurbenden en met aanwending van ongehoorde
wreedheden. Hij stierf door vergif. — P. VI, of
Philometor, d. i. de Vriend zijner moeder, zoon en
opvolger van den vorige (181-146 v. Chr.), was
vijf jaren oud toen hij den troon beklom onder het
regentschap van zijne moeder Cleopatra, die Egypte
wist te verdedigen tegen de aanvallen van Maiochits IV, koning van Syrie. I-Id werd in 170 v. Chr.
gevangen genomen door de Syriers, bleef vier jaren
hurt gevangene, regeerde vervolgens twee jaren gezamenlijk met zijnen broeder Nolemees VII of Evergetes II, die het bewind gevoerd had gedurende
zijne afvvezigheid, zag zich opnieuw aangevallen door
Antiochus, doch werd bevrijd door de tusschenkomst van Popilius Lenas, die aan den syrischen
koning de waarschuwing zond, dat hij zich niet
moest vergrijpen aan eenen bondgenoot der Romeinen (164 v. Chr.). Op bevel van Popilius deed P. VI
afstand van Libye, Cyrenaica en het eiland Cyprus
aan Ptolemais Evergetes II als afzonderlijk rijk ;
later partij willende trekken van de onlusten in
Syrie, was hij afwisselend de bondgenoot van Demetrius I en van Alexander Bala. Hij stierf na de
overwinning aan den Orontes behaatd te hebben.
of Evergetes 11, d. i. de Weldoener, re—P. VII,
geerde van 170 tot 166 v. Chr. gedurende de ge-

door zijne buitensporigheden, en werd om zijne ondeugden en wreedheden derwijze gehaat, dat hij

vangenschap van zijnen broeder Philometor, met
wien hij vervolgens gedurende twee jaren gez ► menlijk regeerde (166 - 164), verkreeg door tusschenkomst van Popilius het koninkrijk Libye en Cyrenaica, waarbij hij later nog bet eiland Cyprus liet
vnegen, kwam gewapenderhand bezit nemen van
Egypte hij den dood van Philometor (146 v. Chr.),
nam de weduwe van dien vorst tot vrouw, en be1onfde haar, dat hij aandeel in het bewind zott geven
aan den jongen Ptolemefis Eupator, zoon van den
laatsten koning, doch vermoordde reeds kort daarna
den jongen prins in de armen zijner moeder. Hij
maakte zich letterlijk den speelbal van iedereen

zich genoodzaakt zag Alexandria te verlaten (131
v. Chr.). De krijgskundige bekwaamheden van zijnen veidheer Hegelochus en de onlusten in Syrie
maakten zijn herstel op den troon mogelijk, en hij
bleef vervolgens regeeren tot aan zijnen dood in 117
v. Chr. Men gaf hem ook den bijnaam van Kakergetes
(d. i. Kwaaddoener) in pleats van 'Evergetes"; ook
nog een anderen bijnaam had hij, nl. Physcon, d. i.
Dikbaik. — P. VIII, of Soter 11, zoon van den
vorige, beklom den troon 117 v. Chr. Hij stand lang
onder bet juk van zijne moeder. Cleopatra (117—
107 v. Chr.) begunstigde Antiochus van Cyzicum,
koning van Syrie, tegen zijnen mededinger Antiochus Grypus, en werd uit Egypte verdreven door
eenen opstand, dien zijne moeder verwekte in Alexandria ; met 30,000 man begat' hij zich naar Syrie,
nam deel aan de burgernorlogen, die dat land verwoestten, en deed zijn best om zich een prinsdom te
stichten ten koste van Judea en Phenicie. Eerst
achttien jaren later kwam hij weder op den troon
van Egypte, nl. bij den val van zijnen broeder Ptolemetis Alexander I (88 v. Chr.), en bracht Thebe
tot onderwerping, dat weigerde hem te erkennen.
Hij stierf in 81, slechts eene dochter nalatende,
genaamd Berenice. Men gaf hem in de wandeling
den bijnaam van Lathyrus, d. i. groene erwt. —
P. IX, of Alexander I, tweede zoon van Ptolemetis VII, werd door zijne moeder Cleopatra op den
troon geplaatst, na de verdrijving van Ptolemeiis VIII,
zijn ouderen broeder (107 v. Chr.). Zoodra hij
meester was van het gezag, geraakte hij met zijne
moeder in onmin, en liet haar ter dont' brengen,
om niet door haar een dergelijk lot zelf te ondergaan. Hij pleegde schennis aan het graf van Alexander den Groote, om zich meester te maken van de
daarin begravene schatten, hetgeen onrzaak werd
dat Alexandria tegen hem in opstand kwam, en hij
genoodzaakt wen] zijn bellowd te zoeken in de
vlucht (88 v. Chr.). Tevergeels trachtte hij zijnen
troon te herwinnen, die bekiommen was door Soter 11; hij Iced nederlagen te land en ter zee, en
sneuvelde in een gevecht, eenen zoon nalatende met
name Ptolemeiis Alexander II, die naderhand den
troon beklom.
P. X, of Alexander II, zoon van
den vorige. Bijgestaan door Sylla, eischte hij den
troon op bij den dood van zijnen nom Ptolemeiis Viii
(of Soler 11) in 81 v. Chr., bereikte na verloop van
zes maanden zijn Joel door met Berenice, de dochter van Soter, te trouwen, regeerde met haar gezamenlijk 47 dagen, en beroofde haar toen van het
leven. Reeds kort daarna werd hij in het gymnasium
van Alexandria zelf vermoord door de in opstand
gekomene armee (SO v. Chr.). Volgens eene andere
lezing redde hij zich door de vlucht, en regeerde
nog 7 jaren te Tyrus. Met hem was de wettige linie
der Ptolemeiin uitgestorven : de Romeinen wierpen
zich op als zijne erfgenamen, krachtens een voorgegeven testament. — P. XI, of Ankles, d. i. de
Flnitspeler, this gennetnd omdat hij een hartstochtelijk liefhebber was van fluitspelen. Hij was een
natuurlijke zoon van Ptolorneiis Soter H, werd door
de Egyptenaren op den troon geplaatst in 80, of
eerst in 73 v. Chr., (loch pas in 59 v. Chr. door de
Romeinen erkend, welke erkenning hij zich slechts
verschafte door de bescherming van Pompejus te
koopen. Ilij maakte zich bij de Egyptenaren gehaat
err veracht, vooral door de lijdelijkheid, waartnede
hij toeliet, dat de senaat vary Rome zich meester
maakte van het eiland Cyprus, bet apanage van zij-

Ptolemais

Publius Syrus

871

nen broeder. In 58 v. Chr. werd hij weggejaagd, en
mededingers, ontdeed zich van de overigen zonder
kon eerst drie wren later terugkeeren, geholpen door
eenigcn verderen strnd, tronwde met zijne znster
de wapenen van Gabinius, een werktnig van PornArsinoe, de weduwe van Lysimachus, liet de twee
pejus (55 v. Chr.). Hij regeerde nog 5 jaren, bezonen ter dood brengen, die zij dien vorst gebaard
schermd door de gallische Iijfwacht, die men ter
had, en bracht haar reeds spoedig in de noodzake..
zijner beschikking gelaten bad; zijne onderdanen
Iijkheid om naar Egypte te fluchten, waar zij de
mergelde hij nit, om zijne veelkostende beschermers
vrouw werd van Phtladelphus. Na anderbalf jaar
te kunnen betalen, en algemeen verfoeid stierf hij
geregeerd to hebben, sneuvelde P. in eenen veldslag
anno 52 v. Chr. Bij sommige schrijvers heeft hij den
tegen de Galliers, die aangevoerd werden door Belbijnaam Dionysos of Bacchus, ofschoon die bijnaam
gins (279 v. Chr.).
eigenlijk aan den volgende behoort. — P. XII,
Ptolemais (Claudius), een der beroemdste
of Dionysius, d. i. Bacchus, zoon van den vorige,
geografen, sterren- en wiskundigen der oudheid,
beklom den troon in 52 v. Chr., tronwde met zijne
leefde in de eerste helft der 2e eeuw v. Chr. to
znster, de vermaarde Cleopatra, ofschoon hij zelf pas
Alexandria. Zijne voornaamste werken zijn : Syntaxis
13, en zij pas 17 jaren and was. ► oordien Cleopatra
mathentatica of Constructio mathematica, die onder
alleen het gezag in handen wilde netnen, verwekten
den naam Almagest omstreeks het jaar 827 in het
de voogden van den jongen koning eenen opstand
Arabisch vertaald werd (beste editie gezamenlijk
tegen haar, die haar noodzaakte zich te verwijderen.
met andere werken van P. van Halma 4 dln. Parijs
Op hun aanraden gaf P. XII zijne toestemming tot
1813-28); wijders de Geographica, in 't Licht gehet vermoorden van Pompejus (48 v. Chr.); doch
geven door Wilberg en Grashof (4 dln. Essen
hij werd daarom niets te beter behandeld door
1832-43) en door Robbe (3 dln. 1843-45).
Cesar, die, als scheidsmaii optredende tusschen hem
Ptolemais Chennos, taalgeleerde uit Alexen Cleopatra, zich verklaarde ten voordeele van
andrie, leefde in de le eeuw na Chr., en schreef eene
laatstgenoemde, wier bekoorlijkheden hem verleid
verzameling legenden, waarvan uittreksels tot ons
hadden. Ptoletnefis XII vatte de wapenen op, maar
gekomen zijn in de werken van Photius.
Iced de nederlaag, en vond zijnen dood in de golven
Pua, ook Pu•a of Puva, I ) zoon van Issaschar ;
van den NijI, terwiji hij vluchtte (48 v. Chr.). —
Gen. 46: 13: Num. 26: 23; 1 Chron. 7: 1. —
P. XIII, het Kind, tweede zoon van Ptolemais XI, 2) een der egyptische vroedvrouwen ; Exod. 1: 15.
werd aniio 48 v. Chr. koning van Egypte gemaakt
3) va der van den rechter Thola ; Richt. 10: 1.
dour Cesar, en werd op zijn elide jaar de tweede
Pubasti, egyptische godin. Zie BUBAST1S.
man van Cleopatra ; doch vier jaren later stierf hij,
Publicanen, Pubiacani, oudtijds de ontvanwaarschnnlijk door vergif. — P. XIV, of Cesarion,
gees der belastingen, inzontlerheid de romeinsche
geb. anno 47 v. Chr., zoon van Cesar en Cleopatra,
ridders, die de aan de schatkist der republiek op to
werd 42 v. Chr. door de triumvirs tot koning verbrengen belastingen gepacht hadden; en ook de
klaard, ontving 32 v. Chr. den ndelen titel van
agenten van die pacifiers werden P. genoemd.
koning der koningen, en werd 30 v. Chr. ter dood
P., in de 12e eeuw in Burgundie en Vlaanderen
gebracht op bevel van Augustus.
eene kettersche secte; de P. verwierpen het Oude
broeder
van
Ptolemetis
Auletes
Testament, het huvvelijk, den eed, enz.
Ptolemais,
,
bekwam
en natuurlijke zoon vaa Ptolemets Soter II
Publicola (P. Valerius), werd de ambtgenoot
van Brutus in het consulaat, nadat Tarquinius Colla80 v. Chr. den troon van Cyprus, maar kwetste de
tinus
zijn ontslag had genomen (509 v. Chr.). Hij
Romeinen door de aantnatigende honding, die hij
voxvolgens aannam : damp werd bij een plebiscit
liet onder de behoeftige burgers de rijke bezitbepaald, dat Cyprus een romeinsch wingewest zou
tingen der Tarquiniussen verdeelen, voltooide de
worden. Cato imam als qnestor om dit besluit ten
nederlaag der vijanden van het Romeinsche rijk
na den dood van Brutus, en genoot bij zijne teruguitvoer te leggen, en P. maakte nit wanhoop zelf een
elude aan zijn Leven door vergif (58 V. Chr.).
komst de eer van eenen zegepralenden intocht in
d.
i.
de
Magere,
zoon
Rome
; hij werd een oogenblik bij het yolk verPtolemais Apion,
van Ptolemetis Evergetes II en zijne bijzit Irene,
dacht van te eerzuchtige oogmerken, doch het gelukte hem, dien argwaan geheel te don verdwijnen:
regeerde in Cyrenaica en in Libya van I 6 tot 96 v.
Chr., en vermaakte zijne landen aan de Romeinsche
toen werd hij de 'leveling des yolks, dat hem den
republiek, die ze eerst 30 jaren later in bezit nam.
eernaam schonk van Publicola (d. i. Vriend des
Ptolemais Alorites, koning van Macedo- yolks). Hij was later nog driemaal consul, versloeg
nue. geboortig nit Alore in Pieria, was een natnurde Sabijnen, en stierf zoo arm, dat zijne begrafenis
bekostigd moest worden door het rijk.
inke zoon van Amyntas III, met wiens dochter Euryone hij in den echt trad. Zijne schoonmoeder EnPublilius Philo (Quintus), een voornaam
romeinsch plebejer, was viermaal consul (339, 327,
rydice werd verliefd op hem, en smeedde een plan
om haren gemaal uit den weg te ruimen en P. op
320, 315 v. Chr.) en dictator in 359; hij veroverde
den troon te plaatsen ; doch dit plan mislukte. EvenPalepolis, en versloeg de Samnieten. Hij is de eerste
zoo mislukte de poging van P. om den troon van
plebejer, die tot pretor benoemd werd (337 v. Chr.).
Alexander III te overweldigen (372); beter slaagde
In 339 v. Chr. liet hij drie belangrijke wetten aannemen, waarbij bepaald werd: 1) dat de patriciers
hij 370 v. Chr., toen hij aan Perdiccas een gedeelte
van diens rijk ontweldigde. Zijne regeering duurde
voortaan onderworpen waren aan de plebiscits;
2) dat de volksbesluiten eerst kracht van wet erslechts drie jaren.
Ptolemets Ceraunus, d. i. de Bliksem, langden door de bekrachtiging van den senaat;
3) dat een der censoren voortaan gekozen moest
koning van Maceilonie, oudste zoon van Ptolomefisworden nit de plebejers.
Soter 1, verliet Egypte toen Ptolemeiis Philadelphns,
zijn broeder, tot troonopvolger verklaard werd (285
Publius, een voornaam man op het eiland
v. Chr.). Hij vermourdde Seleucus, die hem in MaMelite, wiens vader door Paulus genezen werd ;
Hand. 28: 7, 8.
cedonie ontvangen had, liet zich uitroepen als koning van Thracie en Macedonia (281), gaf ter zee
Publius Syrus, latijnsch dichter, waarscbijnlijk geboortig nit Syria, werd in zijne jengd
de nederlaag aan Antigonus Gonatas, een zijner
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Pictlor Muskau

Ids slaaf naar Rome gebracht ; de meester, in wiens
harden hij viel, liet hem eene goede opleiding geven, zoodat P., toen hij later vrijgegeven werd, in
staat was mime-spelen te schrijven en die zelf voor
te dragen, tot welk einde hij verscheidene steden
van Italie bezocht. Eindelijk gaf hij zijne voorstellingen te Rome, en Cesar schonk aan P. de voorkeur
boven Laberius. De werken van P. zijn gewoonlijk
ach ter Phedrus gedrukt ; de beste afzonderlijke editie
is die van J. C. OreBins (Leipzig 182'2).
Puckler Muskau (Herrn. Ludw. Heinrich,
prins van), voornaam duitsch schrijver, geb. 30 Oct.
1785 te Muskau in de Lausitz, 1822 tot den prinsenstand verheven, liet in zijne heerlijkbeid Muskau
trotsche parken aanleggen, en deed vervolgens veeljarige reizen door Noord-Afrika en Voor-Azie. Nadat hij 1845 zijne heerlijkheid (die thans aan Prins
Frederik der Nederlanden toebehoort) verkocht had,
hield hij verblijf in verscheidene steden van Duitschland en van Italie. Ais schrijver deed P. zich het
eerst kennen door zijne naamloos in 't Licht gegevene Briefe eines Verstorbenen (4 din. Munchen
1830 en Stuttgart 1831), waarop o. a. voigden:
Semilasso's vorletzter lVeltgang (3 din. Stuttgart
1835); Senzilasso in Afrika (5 din. Stuttg. 1836);
Sticlostliche Bildersual (3 deelen Stuttgart 1840);
Aus Mehemed-Ali's Reich (3 din. Stuttg. 1844);
Die Rackkehr (3 din. Berlijn 1846-48).
Pudens,een der eersteChristenen; 11 Tim. 4 : 21.
Puderoy, oude naam van Poederuoien.
Puebla (la), een der staten van den Mexicaanschen bond, gelegen tusschen de staten Veracruz,
Oasaca, Mexico, Queretaro, en den Grooten
is 668 vierk. mijlen grata, bevolkt met 659,000
zielen, en heeft tot hoofdstad La-Puebla-de-losAngeles (zie volgend art.). VOOr de verovering heette
dit land Tlasca ; het was toen onafhankelijk van
Mexico, en verleende huip aan Cortez.
Puebla (la), naam van verscheidene steden,
0. a.: 1) op hat spaansche eiland Majorca, nahij de
baai van Alcudia, 3 uren gaans bezuidw. Alcudia ;
3600 inw. — 2) P. de Alcocer, in de spaansche
prow. Badajoz, 10 uren gaans bezuidw. Villanuevala-Serena ; 3500 inw. — 3) P. de Almuradiel, in de
spaansche prow. la Mancha, aan den Gi.juela, 4 a 5
uren gaans benoorden Alcazar; 3500 limy. —
4) P. de Cazaba, het wide Corula, in de spaansche
prow. Sevilla, vijfilhalf uur g. bezuidw. Ossuna ;
5000 inw. 5) P. de Don Fadrique, in de spaansche prow. Granada, 6 a 7 uren g. benoordoosten
Huesca ; 8000 inw.; gesticht door den hertog van
Alba en 6) een ander P. de Don Fadrique, in de
spaansche prow. Toledo, 10 uren g. bezuidoosten
Ocana ; 3600 inw. — 7) P. de Guzman, het oude
Prcesidium, in de spaansche prov. Huelva, 4 uren
gaans benoordoosten San-Lucar; 3800 inw.
8) la-P. de los Angeles, hoofdstad van den mexicaanschen staat la-Puebla, aan den Tlascala, had
voor 1862 eene bevolking van 85,000 zielen ; gesticht 1533; door de Amerikanen bezet 1847; door
de Franschen (onder genl. Forey) ingenornen, nadat
het door de belegering van 18 Maart tot 18 Mei
1863 deerlijk geteisterd en ontvolkt was geworden.
— 9) P. de Varzim, in Portugal, prow. Minho, 1 uur
gaans benoordw. Porto; 6000 inw.
Pueblo - Indianen, de gemeenschappelijke
naam voor verscheidene, ten deele tot beschaving
gebrachte, Indianen-stammen in Nieuw-Mexico en
oruliggende landschappen. Le leggen zich toe op
den landhouw, en wonen in steenen huizen, die
bijeen gebouwd zijn als dorpen (dorp = pueblo).

Puisaye
Puelohen, of Pulchen, Indianenstam in 't zuiderdeel der Argentijnsche republiek en in Patagonie.
Puente, naam van verscheiden.e spaansche steden, o. a.: I) P. de la Reina, 4 uren gaans bezuiden
Pamplona ; 2800 inw. 2) P. del Arzobispo, aan
den Taag, 9 uren g. bezuidw. Talaveira ; 9.200 inw.
— 3) P. de lime, 5 a 6 uren g. benoordoosten Coruila ; 1900 inw..-- 4) P. fenil . (P. Xenil) of P. de
Don Gonzales, in de prow. Cordova, 6 uren g. bezuidw. Montilla ; 8000 inw.
Puerto, d. i. haven, de naam van verscheidene
piaatsen in Spanje, de spaansche kolonien en spaansch
Amerika, o. a.: 1) P. Bello, of P. de Velo, in Centraal Amerika, staat Istmo, 8 mijlen benoordw. Panama, aan den Grooten Oceaan ; eertijds 8000, thans
1300 inw.; gesticht 1584 (de haven van P. was
reeds in 1502 ontdekt door Columbus); dit P. is
dikwijls verwoest, door de Engelschen en door de
Flibustiers. — 2) P. Cabello, of P. Cavallo, in de
republiek Venezuela, aan de Golf van Triste, ruim
12 mijlen bewesten Caracas; goede, veilige haven.
— 3) P. Llano, in de spaansehe prow. La Mancha,
anderhaif uur gaans bezuidoosten Almodovar-delCampo ; 5000 inw. — 4) P. del Principe (SantaMaria-de), op bet eiland Cuba, 65 mijlen bezuidoosten Havana ; 30,000 inw. — 5) P. Real, in de
spaansche prow. Cadix, aan de baai van Cadix, 3
uren gaans benoordoosten de stad Cadix ; 6500 inw.;
was het hoofdkwartier der Franschen, toen ze Cadix
belegerden in 1811-12 en in 1823.
Pufendorf (Samuel, baron van), duitsch publicist en geschiedschrijver, geb. 8 Jan. 16:i2 te
Flohe bij Chemnitz, waar zijn wader luthersch predikant was. Hij was lang historiograaf van Zweden,
en stierf 26 Oct. 1694 te Berlijn. De voornaamste
werken van P. zijn : De jure naturte et genlium
(Lund 1672); De officio hominis et ciris (Lund
1673); het onder (len naam van ,, Severinus a Monzambano" geschrevene De statureipublicce Germanicce
(1660; diks‘ijIs herdrukt; in 't Fransch vertaald,
Amsterdam 1669); wipers heeft men van hem:
Dc rebus geslis Caroli Gustavi Succice regis (Neurenberg 1695; 2 din. 1729); enz.
Pugatschew, Poegatsjef (Jemelian), een kozak, geb. 1726, gaf zich in 1773 nit voor den tien
jaren vroeger vermoorden Peter Ill. Heeds spoedig
vond P. grooten aanhang, maakte zich van vele
sterkten wester, toog door verscheidene provincien,
beging overal de ongehoordste wreedheden, en was
op bet punt orn Moskon te bemachtigen. Toen echter door zijn aarzelen die kans verloren ging, zag
hij zijnen aanhang sterk verminderen ; en weldra
door de zijnen voor 100,000 roebels nitgeleverd aan
keizerin Catharina, werd hij, in eene ijzeren kooi opgesloten, te Moskon te pronk gesteld, en vervolgens
gevierendeeld (1775).
Pughe (William Owen), taalgeleerde, geb. 1759
te Tyn-y-llryn in 't prinsdom Wallis, gest. 1835,
heeft zich hoogstverdienstelijk gemaakt wat betreft
de welsehe taal en letterkunde. Zijne voornaainste
werken zijn : de beroemde illyvyrian Archaiology
(3 din. Londen 1801-7); een Welsch-Engelsch
woordenboek (1795-1803); de Ancient laws and
institutes of Wales (Louden 1841).
Pugniatan, het soendasche eiland Engano,
aan de westkust van Sumatra.
Puleten, of Pnvieten, afstammelingen van Issaschar's zoon Pita; Num. 26: 23.
Puisaye (le), landschap in 't ontle Frankrijk,
op den rechteroever van de Loire, bevatte de steden
St.-Fargcan, Blenean, Bonny, St.-Amand.

Puisaye
Pulsar) (Joseph, graaf van), fransch royalistisch generaal, geb. 1755 te Mortagne, was 1789
°Meier bij de garde der Honderd Zwitsers. Hij had
zitting in de Constituante, was daar een voorstander
van de nienwe begrippen, en werd 1791 marechalde-camp. Doch in 1793 koos hij partij tegen de
Conventie, en plaatste zich aan het hoofd der armee
van het dept. Eure. Hij werd verslagen bij Pacy,
nam de wijk naar Bretagne, reorganiseerde daar de
Chouannerie, en ging vervolgens naar Engeland, om
de expeditie van Quiberon voor te bereiden, die hij
evenwel zag mislukken door de hekwaamheid van
zijnen tegenstander, generaal Hoche. Van het engelsche ministerie verkreeg hij eenig grondgebied
in Canada, en verhuisde derwaarts; na den vrede
van Amiens keerde hij echter naar Londen terug,
en stierf Sept. 1827 te Hammersmith bij Londen
in zeer bekrompene omstandigheden.
Pujols, 1) stad in 't fransche dept. Gironde,
5 uren gaans bezuidoosten Livorno; 2500 inw.
2) stad in 't fransche dept. Lot-Garonne, 3 kwartier
gaans hezuidw. Villeneuve-star-Lot ; 2600 inw.
Pul, 1) een koning in Assyrie; 11 Kon. 15 : 19;
I Chron. 5: 26. — 2) de bevolking van Afrika ;
Jezaia 66: 19.
Pulawy, marktvlek in russisch Polen, aan de
Weicksel, 10 a 11 uren gaans benoordw. Lublin ;
3000 inw.; bet fraaie kasteel, dat tang de residentie
was van prins Czartoryiski, werd 1831 door de
Russen verwoest (in dat kastrel was eene biblintheek
van 80,000 boekdcelen), en een zoogenaamde ternpel van Sibylle, waarin de zeldzaamste oudheden
van de poolsehe natie bijeengebracht waren.
Pulcheria, de heilige, voluit /Elia Augusta
Pulcheria, keizerin van het Oostersch rom. rijk, was
de dochter van keizer Arcadius en van Eudoxia.
Geboren omstr. 399, werd zij 414 als .augusta” nitgeroepen, en aanvaardde (le teugels van het bewind
namens haren jongeren broeder Theodosius II, die
later op haar aanraden in het huwelijk trad met
Athena's. Door de kuiperijen harer benijders een
oogenblik in ongenade gestort (446), hernam zij
echter reeds spoedig at haren invloed, werd hij (len
dood van haren broeder als keizerin uilgeroepen
(450), en trouwde toen met Marcianns, die echter
vooraf beloven moest, (lat . hij hare indertijd afgelegde gelofte, als maagd te zullen leven en sterven,
eerbiedigen zou, hetgeen dan ook deed. Het paleis van de heilige P. had Overigens in zijne geheele
inrichting meer overeenkomst met een klooster dan
met een vorstelijk paleis. Zij stierf 453, en werd
later gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 10 Sept.
Pulci (Luigi), ital. dichter, geb. 1432 te Florence, gest. 1487, is voornamelijk bekend door zijn
heldendicht it Morgante maggiore, bet best in 't
licht verschenen te Venetie (1494), te Florence
(1732), te Parijs (3 dln. 1768).
Pultawa, of Poltawa, stad in europ. Rusland
(in de oude Ukraine), aan de uitwatering van de
Poltawska in de Worskla ; 20,000 inw.; is vermaard door de beslissende overwinning, die de
Russet' (onder Peter den Groote) bier bevochten
op de Zweden (onder Karel XII, die genoodzaakt
was naar Bender in Turkije te vluchten). Het is de
hoofdplaats van bet gouvernement P. (circa 903
vierk. mijlen met 1,819,000 bewoners).
Pultusk, stad in russisch Polen, gouvt. Plock,
20 mijlen benoordoosten Plock ; 4800 inw.; overwinning van Karel XII op de Saksen in 1703; dito
van de Franschen op de Russen in 1806.
Punel. Zie PNUeL.
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PU.niers, Poeniers, zoo werden de Carthagers
gennemd, als afstammende van de Pheniciers.
Punische oorlogen, drie vermaarde oorlogen tusschen de Carthagers (Pami) en de Rowelnen. De eerste der P. begun in 264 v. Chr. en
dunrde 22 jaren. Deze oorlog was het gevolg van
de geschillen, die Hiero, tiran van Syracuse, met de
Mamertijnen had, welke laatsten, na Messina overweldigd te hebben, de Romeinen te hnlp riepen ;
de Carthagers kozen toen partij voor de Syracuzanen. Hamilcar (aan de zijde der Carthagers), Dulllius, .Atilius Calatinus, M. At. Regulus. Lutatius (aan
de zijde der Romeinen) onderscheidden zich in dezen oorlog. De zeeslagen van Mylre of Tyndaris, van
Ecnomus, van Drepanum, en het beleg van Lil•bteum,
waren de voornaamste momenten van dezen oorlog,
waaraan de Romeinen een einde maakten door eene
beslissende overwinning bij de Egadische eilanden.
Door dezen eersten der P. werden de Romeinen
meester van Sicilie. — De tweede der P. begun in
219 met bet beleg en de inname van Sagnntum, dat
in tijd van vollen vrede aangetast werd door Hannibal; dit beleg duurde 18 jaren. Het over de Alpen
trekken van Hannibal, zijne overwinningen aan den
Tessino, aan de Trebia, aan het meer Trasimene, te
Canna, de veldslag van Nola, die van Sena, de veldtocht der beide Scipios in Spanje, eindelijk het oversteken van den grooten Scipio naar Afrika, en de
beslissende overwinning bij Zama (202) zijn van den
Zen der P. de voornaamste punten ; de helden daarvan zijn Hannibal, Hasdrubal, de Scipios, FabiusMaximus, Marcellus. Ue tweetle der I'., na Rome op
den rand van zijnen ondergang gebracht te hebben,
eindigde hiermede, dat (le Romeinen meester werden van Spanje, en dat de tnacht van Carthago onherstelbaar geftniikt was. — De derde der P. was
niets antlers dan de belegering van Carthago, die
diiurde van 149 tot 146 v. Chr. Na zich drie jaren
heldhaftig verdedigd te hebben, werd Carthago ingenomen en platgehrand, en het Carthaagsche grondgebied werd in een romeinsch wingewest herschapen
door Scipio Emilianus.
Punjab. Zie P ENDZJAB.
Palo, stad in Peru, aan bet westeinde van het
Titicaca-meer,44 mijl. beznitloost. Cuzco ; 8000 inw.
Punta— Delgada. Zie DELGADA.
Puntido, een klooster tusschen Milaan en
Bergamo, verrnaard doordien daar de eerste lombardische bond werd gevormd, waarbij Milaan, Verona, Vicenza, Treviso, Padua, Brescia, Bergamo,
Mantua, Cremona, Parma, Piacenza, Reggio, Modena,
Bologna zich in April 1167 tot eenen bond aaneensloten onder den invloed van pans Alexander III,
urn wederstand te bieden aan keizer Frederik Barbarossa. Reeds in bet volgende jaar zag Frederik
zich genoodzaakt in alley ijl Italie te verlaten ; bijna
geheel Opper-Italie trad toe tot den lombardischen
bond, welke bond Alessandria stichtte ter eere van
pans Alexander III. Na verscheidene veldtocbten
was Frederik, te Lignano verslagen (1176). genoodzaakt den vrede van Venetie te teekenen (1177).
Pupienus, romeinsch keizer. Zie MAximus.
Pupillus (Orbilius), geb. te Beneventum, was
eerst schrijver, toen soldaat, leeraarde daarna te
Beneventum, vervolgens (sedert 63 v. Chr.) te
Rome, waar hij wel is waar in hooge achting stond,
doch niettemin in zeer bekrompene omstandigheden
verkeerde,hetgeen hem somber en mismoedig maakte,
zoo zelfs, dat zijne leerlingen met diezelfde mistnoedigheid bezield werden (Horatins ep. 2, 1, 70.).
Toen P. stierf was hij in zijn 100e levensjaar.
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Pura, adjudant van Gideon; Richt. 7: 10,11.
Purace, of Pusambio, stad in Nieuw-Granada,
staat Cauca, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Popayan, in de Andes, aan den voet van den vuurspuwenden berg P., die de stad bijnagebeelverwoestte
in 1827.
Purally, rivier. Zie ARABUS.
Puranas, de naam van 18 dichtstukken in het
Sanskrit, bevattende overleveringen betreffende de
theogonie en cosmogonie der Hindoes, en commentarien zijnde op de Vedas. Onder die 18 P. behoort
het Bhagavata P. (uitgegeven door Burnouf, 3 dln.
Parijs 1840-53), waarin de geschiedenis van god
Wisjnoe verhaald wordt.
Purbeck (schiereiland), doorgaans genoemd
eiland P., een schiereiland .aan bet zuidoost-niteinde
van het engelsche graafschap Dorset; op P. ligt de
stad Corfe-Castle.
Purdy Island, eiland aan de zuidkust van
Australia, behoort tot den Nuyts-archipel. — De
Purdy-Islands in de Stille Znidzee maken . deel nit
van de groep der Admiraliteits-eilanden.
Purgatoro, een met 15,000 zielen bevolkt
eilandje in de Golf van Napels ; heeft een quarantainestation.
Purgstall (Jozef, vrijheer von Hammer-). Zie
HAMMER•PURGSTALL.
Puriteinen, onder dezen naam verstaat men
in Engelaud en Schotland de strengste Presbyterianen, die heweren dat zij alleen, boven ieder ander,
het Christendom belijden in al zijne puriteit of zuiverheid. De secte der P. ontstond onder de regeering van Maria Tudor, bleef lang stil, begon eerst
onder Elizabeth de opmerkzaarnheid tot zich te
trekken, en verklaarde in 1566 zich formeel af te
scheiden van de Anglicaansche Kerk.
Purmer, voormalig visschersdorp in NoordHolland, gehouwd in het laatst der 12e eenw, (loch
reeds door de groote overstrooming van 1212( waarbij
alleen in N(1.-Holland 60,000 menschen wok wamen)
grootendeels te niet gegaan, terwijl !men uit het
westeinde van P. allengs Purrnerende begon te ontstaan. — De P., een voormalig meer in NoordHolland, tusschen de steden Edam, Monnikendam
en Purmerende. Boor het ontstaan van de Zuiderzee,
in en na 1170, werd de waterstand van de P. hooger, zoodat verscheidene daar rondom liggende dorpen er in verdronken en verdwenen. In 1617 werd
aan de steden Edam en Monnikendarn octrooi verleend (10 Junil om de P. te bedijken, en reeds 1622
lag het geheele nicer droog, herschapen in ► ouwland ; men vindt er thans ruim 80 boerderijen, en
eene bevolking van ruim 700 zielen.
Purmerende, stad in Noord-Holland, 3 uren
gaans benoorden Amsterdam, en 2 uren g. benoordoosten Zaandam ; 5400 inw.; gesticht i7 '1 begin der
15e eeuw (zie EGGERT), telde het in 1515 reeds
210 huizen, werd echter 1519, op 64 huizen en bet
kasteel (Purmerstein) na, geheel in de asch gelegt1;
dock spoedig weder opgebonwd. In 1572 verliet P.
de zijde van Spanje; werd 1573 door den Prins van
Oranje verheven tot 7e stad van Noord-Holland,
en door Sonoy werden bolwerken rondom P. aangelegd ; toch lag P. 1575 nog otibemiturd ; 1585
versterkt, werd P. van poorten voorzien.
Purmerland, dorp in Noord-Holland, onder
dan Purmerende, telde in 't begin der 18e eenw
ruim (thans circa) 300 inw., en had tot 1813 eerie
eigene rechtbank. Het ligt een half uur gaans bezuiden Purmerende. In 1574, toen de bevolking
naar Purmerende gevlucht was, werd P. platgebrand

Patten
door de Spanjaarden. Door overstrooming .werd P.
geteisterd : 15 Sept. 1579, 23 Jan. 1610, 7 Maart
1625, 4 Nov. 1675, 23 Aug. 1717, 4-5 Febr. 1825.
Purmermeer. Zie PURMER (de).
Purtabghur, twee steden in Britsch 0. 1., nl.:
1) hoofdplaats van het bergachtige district P., ligt
op den weg van Nimutsj (Neemuch) naar Baroda. —
2) ook Belhaghat genaamd, in het voormalige koninkrijk Oude, ligt 7 mijlen benoorden Allahabad ;
12.000 inw.
Purus, of Cuchivara, een der voornaamste rivieren, die zich in de Amazone ontlasten (in ZuidAmerika), loopt in noordoostwaartsche ricking.
Zie AMARL-MATU.
Pusterthal een 14 mblen lang bergdal in
Tirol, strekt .zich uit van Miihlbach aan de Rientz,
in oostelijke riehting, tot het Toblacher veld.
PustoWOROW(Henriette).Zie POESTOWOITOFF.
Put. Zie PUTTEN 2).
Put, een der zonen van Cham; Gen. 10: 6;
1 Chron. 1: 8; Ezech. 30: 5 ; Nah. 3: 9. Van hem
stamde het yolk af, dat Niers genoemd werd;
Jerem. 46: 9; Ezech. 27: 10; 38: 5.
Puteanus ( Erycius), eigenlijk Hendrik van der
geschiedschrijver, geb. 1574 te Venlo, gest.
1646 te Leuven als professor. Men heeft van hem:
Theatrum hisloricunz imperatorum Austriacorum
(Brussel 1642) en Historic Insubriew libri VI (Leuven 1630; Leipzig 1678).
Puteaux, dorp in 't fransche dept. Seine, aan
de Seine, nabij en ten Z. W. van Neuilly; 4400 inw.
Pute6rs. Zie PUT.
Puteoli, stad in Catnpanie, vermeld Hand.
28: 13 ; beet thans Pozzuoli.
Puthem, mule naam van 't geld. dorp Putten.
Puthibl, schoonvader van Aaron's zoon Eleazar ; Exod. 6: 24.
Putignano, stad in het Napelsche, in Terradi-Bari, 10 uren gaans bezuidoosten Bari ; 8800 inw.
Putney, vlek in 't engelsche graafschap Surrey, aan den Teems, der(Ihalf uur gaans bewesten
Louden, geboorteplaats van Gibbon, maakt thans
dat gedeelte van Louden uit, dat door den Teems van
Fulham geecheiden is.
Putridum mare. Zie —TINKZEE.
Puvieten. Zie P UJETEN.
Puwa. Zie PUA.
Putten, I) dorp in Gelderland, 2 uren gaans
benoorden Harderwijk; 850 inw.; bestond reeds ten
jare 855 ; teed veel bij den watervloed van Febr.
1825. Uit het finis van P. (voorheen gen. OldPutten), in 't begin der 15e eeuw wederrechtelijk
tot een kasteel versterkt, werden aanhoudend strooptochten ondernomen, helgeen 1482 het ontstaan
uitlokte van eenen stedenbond (Kampen, Harderwijk, Hattern en Elburg), welks troepen in Febr.
1483 het kasteel aantastten, innamen, en met den
grand gelijk maakten. — 2) dorp in Noord-Braband, in de wandeling Put genoemd, aan den straatweg van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen, 9 !wen
gaans bezitidw. Breda; 350 inw. — 3) voormalig
dorp in Zuid-Holland, werd door den watervloed
van 1421 overstroomd. Het lag in het Land van
Platen, eene voormalige heerlijkheid, gedeeltelijk
ten Z. van de Oude-Maas en de Nieuwe-Maas, en
gedeeltelijk in Over-Flakkee; in de 12e eeuw (waarscbijnlijk omstr. 1170) went (lie heerlijkheid door
stormen en hooge zeeen vaneeno .escheurd, waardoor een gedeelte in slikken en schorren veranderde,
die onder den naam van de Beierlanden eerst in de
16e eeuw weder ingedijkt zijn.

Pattershoik
Puttershoek, ook wel Pietershoek genaamd,
dorp in Zuid-Holland, circa 2 uren gaans bewesten
Dordrecht; 1700 inw.; bestond reeds in de 1 •e
eeuw,doch werd verzwolgen door den St.-Elizabethsvloed van 1421. Herbouwd, was P. in 1650 een
aanzienlijk (limp; het Teed veel van den watersnood
14 Nov. 1775, en werd door brand geteisterd 16
Juli 1777, 28 Juli 1778, 11 Oct. 1833.
Puy (le), ook Puy-en-Velay en Puy-Notre-Dame
genaamd, bij de mien Anieium en onk Civitas
Vellavorutn, in de middeleeuwen Podium, stad in
't fransche dept. Haute-Loire, waarvan het de hoofdplaats is, aan de uitwatering van Borne en Dolaison
in de Loire; 14,500 inw.; Teed veel in de godsdienst-oorlogen; het is de geboorteplaats van kardinaal Polignac.
Puy (Raimond du), tweede hoofd van de orde
der Hospitalieter ridders van St.-Jan van Jeruzalem, gesproten nit een aanzienlijk geslacht in Dauphine, werd omstr. 1121 de opvolger van Gerard,
den stichter der orde, welke door P. in eene milltaire herschapen werd. Aan het hnofd zijner ridders
volbracht P. vele voorname krijgshedrijven, bemachtigde Ascalon 1153, en stierf 1160.
Puycerda, beter Puigcerda, het oude JuliaLivia, versterkte stad in Spanje, prov. Barcelona,
ruim 11 uren gaans benoordoosten Urgel ; 2500
inw.; voorheen de hoofdplaats van Cerdagne.
Puy — de — DOme, kleine bergketen in Frankrijk, midden in het dept. dat er naar gennemd is,
skit zich aan de zuidzijde bij den Mont-Dore aan,
en loept over eene lengte van ruim 11 uren gaans.
Het zijn 80 zich op bases van graniet verheffende
rotskegels, meerendeels van vuleanischen oorsprnng:
de hongste (4860 vt.) is de eigenlijke Puy-de-DOnte,
in de nabijheid van Clermont. Het departement
P. — d. —D., tusschen de departementen Allier ten
N., Haute-Loire en Cantal ten Z., Loire ten 0.,
Correze en Creuze ten W., bevolkt met 576,500
zielen, is circa 146 vierk. mijlen groot, ingedeeld in
vijf arrondissementen (Clermont-Ferrand, Issoire,
Riom, Thiers, Ambert), en heeft tot hoofdplaats
Clermont-Ferrand.
Puyflijk, of Puiflijk. dorp in Gelderland, 1 uur
gaans bezuidw. Druten ; 400 inw.
Puylaurens, lat. Podium Laurentii, stad in
't fransche dept. Tarn, 5 a 6 nren gaans bezuidonsten Lavanr ; 6600 inw.; in de 16e eeuw hadden
de Protestanten het in bezit, en stichtten er eene
protestantsche hoogeschnol. De vestingwerken van
P. werden geslecht in 1629.
Puysegur (Jacques de Chastenet, Neer van),
fransch lnit.-generaal, geb. omstr. 1600, gest. 1682,
behoorde tot eene mule familie in Armagnac, bracht
41 jaren in krijgsdienst door, woonde 30 gevechten
en 120 belegeringen bij, en werd nooit gekwetst.
Zijne Mdmoires, opgenomen in de verzameling Petitot, loopen van 1617 tot 1658. — P. (Jacq. Franc,
de Chastenet, markies van), zoon van den vorige,
geb. 1655, gest. 1743, trad 1677 in dienst, als diplomaat gebezigd door Lodewijk XIV, werd 1734
maarschalk van Frankrijk. —P. (Jacq. Fr. Maxime
de Chastenet, markies van), zoon van den vorige,
geb. 1716, gest. 1782, diende loffelijk onder Lodewijk XV, en werd 1759 luitenant-generaal. —
P. (Amand Marc. Jacq. de Chastenet, markies van),
zoon van den vorige, geb. 1751, gest. 1825, diende
hij de artillerie, was 1782 bij 't beleg van Gibraltar ;
doch heeft zich vooral doen kennen als een ijveraar
voor het dierlijk magnetismns, waarover hij verP. (Ant.
scheidene werken heeft geschreven.
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Rivas. Anne de Chastenet, graaf van), jongere broeder van den vorige, geb. 1752, gest. 1809, diende
hij de fransche marine, emigreerde 1791, stelde zich
vervolgens in de armee van Conde, ging toen in
engelsche, daarna in portugeesche dienst over, werd
schout-bij-nacht der portugeesche vloot, redde den
koning van Napels, Ferdinand IV, door hem met
zijn gezin aan boord te nemen en naar Sicilia over
te brengen, en keerde 1803 in Frankrijk terug.
(Pierre Louis de Chastenet, graaf van), nit eene
—P.
jongerelinie derzelfde familie, geb. 1727, gest. 1807,
was luitenant-genl. toen Lodewijk XVI hem 1788
tot minister van oorlog benoemde, doch moest reeds
in 't volgende jaar aftreden.
Pyat (Felix), fransch schrijver, geb. 4 Oct. 1810
te Vicrzon in 't dept. Cher, werd 1831 advocaat,
doch wijdde zich spoedig geheel aan de journalistiek. Vooral onk als schrijver voor het tooneel maakte
hij opgang. Teen 1848 de Republiek uitgeroepen
was, nerd P. een voorvechter van de democratischsocialistische ideeen, werd tot afgevaardigde benoemd, moest later nit Frankrijk vluchten, nam
eerst de wijk naar Zwitserland, vervolgens naar
Belgie, schreef veel, doch baarde vooral groot opzien
door zijn vIngschrift, houdende eene lofrede op
Orsini's iianslag van 14 Jan. 1858 op bet leven van
Napoleon III.
Pydna, aanvankelijk Citron, thans Kitros, stad
in Macedonie, in Pieria, aan de Thermeisehe Golf,
bezuiden de nitwateringen van den Ludias en den
Haliacmon. Het was eene kolonie van Zuid-Griekenland, toen het veroverd nerd door Archelans 1,
koning van Macedonie. In 316 v. Chr. doorstond
Olympias bier een vermaard beteg tegen Cassander, ;
ten laatste echter werd zij tot de overgave genoodzaakt, en vervolgens ter dood gebracht. In 168 v.
Chr. word Perseus totaal verslagen bij P. door Emilins Paulus; in 147 v. Chr. verslneg Q. Metellus bier
Andriscus: door die twee overwinningen werd de
onafhankelijkheial van Macedonie geheel vernietigd.

Pygmmi. Zie PYGMEON.
Pygmalion, I) vermaard beeldhonwer, prins
of koning van het eiland Cyprus, werd volgens de
label verliefd op bet standbeeld van Galatea, door
hem zelven vervaardigd, verkreeg van Venus dat dit
beeld met leven bezield wierd, en trad er toen mede
in den echt, uit welk huwelijk een zoon geboren
werd, met name Paphus. — 2) koning van Tyrus,
brooder van Dido, regeerde in de 9e eeuw v. Chr.
(874-827 v. Chr.). Hij doodde zijnen broeder Sicheiis, on) zich van diens rijkdom meester te kennen
maken, en noodzaakte zijne zuster Dido tot vluchten. Hij werd vergeven door zijne vrouw Astarbe.
Pygmeeen, lat. Pygnicti, een denkbeeldig
yolk, dat de Grieken zich voorstelden in Thracie,
in India of in Ethiopie te wonen, en wel aan bet
uiteinde der aarde. Zij waren zeer klein van gestalte,
heette het, hoogstens een pygme, dat is 11 grieksche
voet of 34 nederlandsche duim. Hunne geslagene
vijanden, met wie ze aanhoudend in oorlog leefden,
waren de kraanvogels. Fens wilden zij Hercules
overrompelen terwijl hij sliep; doch de held werd
wakker, stopte de geheele bende in zijne leeuwenhuid, en bracht ze gevankelijk aan Eurystheiis.
Pylades, 1) de trouwe vriend van Orestes,
was een zoon van Strophius, koning van Phocis.
Hij vergezelde Orestes overal been, tot in Tauris, en
tronwde met zijne zuster Electra. Na den dood zijns
vaders beklom P. den troon. — 2) een pantomimespeler, geboortig nit Silicie, bereikte de hoogste volkomenheid in zijne kunst, werd te Rome uiterst
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vermaard, en vormde onder Augustus een bijzonderen troep, die zijne metbode en zijn spel voortplantte.
Pyke, of Poorten, zoo noemden de Grieken (of
de Romeinen) de bergpassen, die van het eene land
naar het andere liepen te midden van honge bergketenen. De vermaardste P. waren : I) de P. Amanicce,
die van Meld naar Syria liepen, over het gebergte
Amanns; 2) de P. Ciliate, van ('appadocie naar Cilicie ; 3) de P. Caspice of P, Caucasice, later .Poort
der Alanen" genaamd, thans •Poort van Dariel", nit
Berle bij de Alanen midden door het Caucasisch gebergte ; 4) de P. Albanicce, thans •Pas van Derbent"
of •Lizeren Poort", nit Albania naar Sarmatie, over
bet oost-einde van den Caucasus; 5) de P. Persica',
nit Susiana naar Persis.
Pylemenes, Pylcemenes, naam van verscheidene koningen van Paphlagonie. Homerus vermeldt
eenen vorst van dien naam als bondgenont van Priamns, en laat hem sneuvelen onder de muren van
Troje. Een P. I regeerde in Paphlagonie omstr.
131 v. Chi% — P. II (van 121-81 v. Chr.) werd
uit zijn rijk verdreven door Mithridates VII, op zijn
troon hersteld door Pompejus, deed reeds bij zijn
leven afstand van de zeeprovincien van Paphlagonie
aan de Romeinen, aan wie hij vervolgens bij testament zijn gansche rijk legateerde.
Pylos, I) thans Paleocastro, stad in Messenie,
op de kust, tegenover S ► hacteria, was de hoofdstad vbn een rijkje, over hetwelk Nestor regeerde tijdens den Trojaanschen norlog. In het eerste gedeelte
van den Peloponneezischen oorlog maakten (le Atheners van P. een hooldkwartier, nit 'twelk zij strooptochten deden oni de omstreken te plunderen en te
verwoesten. — 2) stad in Elk, in Triphylie, insschen de nitwatering van den Penefis en die van den
Scilleis.
Pijnacker, of Pynakker, ook Pijnalcer, dorp
in Zuid-Holland, derdhalf nor pans beztudonsten

Pyramieden (Slag der), zoo noemt men den
veldslag, waarin generaal Bonaparte de overwinning
bevocht op de Mamelnkken, 21 Juli 1798, in de nabijheid der P. van Memphis of van Dzjizeh.
Pyramus, thans Dzjihon, rivier in Cilicie,
ontsprong in bet cappadocische landschap Cataonie,
beoosten Comana, liep zuidwaarts, hesproeide eene
stad P., vervolgens Mopsnestia, en ontlastte zich
beneden Mallos in de golf van Issus.
Pyramus en Thisbe, een verliefd naar uit
Babylon. Besloten elkander te beminnen, in weerwil
dat hunne (-Alders met elkander in vijandschap leefden en dus bun huwelijk onmogelijk maakten, kwamen zij overeen, dat zij eene heimelijke sarnenkomst
zonden hebben in den nacht, bniten de stad, onder
een moerbezieboom, waar zij de volheid hunner
liefde zonden bezegelen door de innigste vereeniging. Thisbe was de eerste, die op de bepaaide plants
aankwam; doch zij moest zich bijna op hetzelfde
oogenblik redden door de vlucht, daar zij eene leenwin op zich zag afkomen, en in hare vlucht verloor
zij haven sluier. Toen P. vervolgens op de bepaalde
plants aankwam, world hij daar Thisbe's sluier verscheurd ; hij twijfelde geen oogenblik, of zijne geliefde was bet slachtnffer geworden van een wouddier, en nit wanhoop doorboordde hij zich met zijn
zwaard. Toen Thisbe een oogenblik later daar terugkeerde, en het lijk van haren minnaar vond, maakte
ook zij op gelijke wijze een einde aan haar leven.
Pyrard (Fr.), fransch reiziger, gob. omstr.
1575 te Laval, zeilde 1601 te St.-Malo nit, om eenen

's-Hage en anderhalf trur g, beonsten Delft. heeft
met onderhoorigheden omstreeks 1500 inw., en is
vermaard geworden als woonplaats van zekere Engeltje van der %lies, die daar in de 2e helft der 19e
eeuw stierf, na 20 jaren geleefd te hebben zonder
lets te eten of te drinken, welk wonder vele vreemden naar P. lokte, die daar niet zelden milde giften
schonken, opdat het Engelrje niet aan oppassing
mocht ontbreken ; doch bij den dood van dit Engeltje werd haar lijk anatomisch onderzocht, en beyond men, dat zij nog kart voor haar overlijden wet
degelijk lets gegeten had — de wereld is vol knot!
Pyradria, gebergte in Armenia.
.._..eZi
ABA
A 2) .
Pyrame, fransche naarnsvorm van Pyramus.
Pyramieden, reusachtige monnmenten der
oudheid in Egypte, de vierhoekige, uit een vierkant
grondvlak opgetrokkene, spits toeloopende grafsteden der oud-egypt. koningen. De meeste P. (67)
bevinden zich in Neder-Egypte, aan de westzijde van
den Nijl, van Cairo tot Fayoem. Het gebruik, voor
de koningen P. op te richten, bestond stechts in bet
oude rijk, tot omst:teks 2000 jaren v. Chr.; sedert
de 7e eeuw kwam dat gebruik weder in zwang in
Ethiopie (Meroe). De drie grootste P. zijn die van
Cheops (Choefoe), van Chephrem (Chafra), en van
Mycerinus; eerstgenoemde is in grondvlak 233 nederl. ellen breed, bij 150 nederl. ellen hoogte ; de
tweede '215 ned. el breed in grondvlak, en hoog 133
ned. el; de derde 107 ned. el breed in grondvlak, en
54 tied. el hoog. Men vindt the in de nabijheid van
het oude Memphis, en ze worden thans genoemd
van Dzjizeh.

zeeweg naar de Oost-lndien te zoeken, Teed schipbreuk op de Maldivische eilanden, viel in de han ► en
van een bengnalsch vorst, diende vervolgens twee
jaren bij de Portngeezen, en kwam, na tat van
avonturen, over Spanje naar Frankrijk terug. Ilij
gaf eene beschrijving van zijne reizen in het Licht,
onder dezen titel: Discours du voyage des Francais
aux Irides orientates (Parijs 1611), waarvan later
eene veel verheterde eilitie in bet licht verscheen,
getiteld : Voyage des Francais aux Irides orientates,
Maldives, Moluques et au Brdsil de 1601 a 1611 (2
din. Parijs 1615).
Pyreneen, tat. Pyrent -vi monies of Pyrenamm,
eene groote bergketen, annvangende aan de Middellandsche Zee bij kaap Creux, en nageuoeg in westelijke richting voortloopende tot aan de krornrning
van den Atlantischen Oceaan, die Frankrijk van
Spanje scheidt (l3iskaaische Zee), vervolgens naar
de grenzen van Galicia, waar zij zich in verscheidene
vertakkingen splitst. De eerste tak (getijkstaande
flan de landengte, die zich uitstrekt tusschen S ► anje
en Frankrijk) heeft eene lengte van 380 kilometres;
de tweede (400 kilometres) wordt awe!' in 't bijzonder bestempeld met den naam van Asturische P.
of Cantabrisch, gebergte. De voornaamste pieken der
P. zijn : 1) Malailetta of Nethou (3574 nederl. el);
— 2) pic Poset (3528 n. el); — 3) mont Perdu
(3492 n. el); -- 4) Vignemale (3444 n. el); -5) Tallinn (3284 n. el); — 6) pic Long (3260 tr.
el); — 7) mont Callus (3240 n. el); — 8) mont
Vallier (2890 n. el); -- 9) Canigou (2850 n. el).
— In de isthmische P. telt men 59 puertos of bergpassen van eenige beteekenis; de voornaarnste (van
het 0. naar het W.) zijn : 1) die van Pertuis;
2) la Perche; — 3) Canfranc (weg van Oleron near
Jaea); — 4) Orisson-en-Roneevaux (weg van SintJean-Pied-de-Port naar Montreal). — De P. geven
'runner' naam aan drie departementen van Frankrijk, nl.:
1) P. (dept. der Neder-), Basses-Pyrdndes, aan

Pyrenean

Pythagoras

de Biskaaische Zee, grenst ten 0. aan 't dept. der
Opper-P., ten W. aan 't dept. Landes, en is gevormd
uit het oude Bearn, Navarra en een gedeelte van het
oude Gascogne. Dit dept., circa 137 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 437,000 zielen, is ingedeeld in
5 arrondissementen (Pau, Bayonne, Orthes, Oloron,
Manleon), en heat tot hoofdplaats Pam
2) P. (dept. der Opper-), Hautes-Pyrendes, ten
N. van Spanje, ten W. van 't dept. Haute-Garonne,
ten 0. van 't dept. Basses-Pyrenees, ten Z. van 't
dept. 'Gers, is gevormd nit 5 landschappen van Gascogne (Bigorre, Nebouzan, Quatre-vailees, een gedeelte van Astarac, en een gedeelte van Armagnac).
Dit dept., ruim 84 vierk. mijlen met 240,000 bewoners, is ingedeeld in 3 airondissenienten (Tarbes,
Argeles, Bagneres-de-Bigorre), en heeft tot hoofdplaats Tarbes.
3) P. (dept. der Oost-). Pyrenees Orientates,
grenst ten Z. aan Spanje, ten W. aan 't dept.
Ariege, ten N. aan 't dept. Aude, ten 0. aan de Mbidellandsche Zee, is gevormd nit Roussillon en een
gedeelte van Cerdagne en van Razes, heeft eene bevolking an circa 182,000 zielen, is bijna 75 vierk.
mijlen groot, ingedeeld in 3 arrondissernenten (Perpignan, Caret, Prades), en heeft tot hoofdplaats Perpignan.
Pyrenean Vrede der), het vermaarde tractaat,
in 1639 onderhandeld tusschen Mazarin en Ludovico
de Haro, en 7 November van dat jaar op het Fazanten-eiland in de Bidassoa-rivier (de grensrivier tusschen Spanje en Frankrijk) geteekend door Lodewijk XIV en Filips IV, waarbij een elude gemaakt
werd aan den sedert 1635 gevoerden oorlog, terwij1
daardoor een gedeelte der Spaansche Nederlanden
aan Frankrijk afgestaan werd. Krachtens dit tracteat trouwde Lodewijk XIV met Maria Theresia, de
oudste dochter van Filips IV, die echter forineel afstand deed van at hare aanspraken op den spaanschen troop. Niettegenstaande dien afstand Wilde
Lodewijk XIV later het erfrecht van zijne geinalin
doen gelden, waaruit 1667 de devolutie-oorlog en
1701 de Spaansche successie-oorlog ontstond.
Pyrgas, bergketen. Zie BURGAS.
Pyrgos, 1) stad in de grieksche nomarchie
Achaia-en-Elis, in den Peloponnesus, niet ver van
de lonische Zee, met omstr. 2000 inw. en de havenplaats Katakolo, was vOtir 1825 (toen het door de
Turken verwoest werd) de fraaiste stad in Morea.—
2) stad op de oostkust van het eiland Santorin (een
der zuidelkjke Cycladen).
Pyrgoteles, graveur op edelsteenen ten tijde
van Alexander, muntte uit in zijne kunst, en genoot
even als Apelles en Lysippus de eer, de beeltenis van
den veroveraar te mogen vervaardigen.
Pyritz, stad in pruis. Pommeren, 9 uren gaans
bezuidoosten Stettin ; 7200 inw.; in den tijd der
Wenden een sterke burg. De vruchtbare vlakte, waarin
P. lint, wordt genoemd de Pyritzer tarive-akker.
Pyrker (Joh. Ladislaw), duitsch dichter, geb.
1782 te Langli in Hongarije, gest. 1847 als aartsbisschop van Erlau. Van zijne Werken 3 dln. Stuttgart 1831 - 34; nienwe druk 1853) muat vooral
uit : Perlen der heiligen Vorzeit (2e druk Weenen
1826).
Pyrmont, stad in het prinsdom Waldeck, aan

Pyrrha, dochter van Epimetheiis en Pandora,
was de vrouw van Deucalion, koning van Thessalia.
Pyrrho, grieksch philosoof, sticbter der oude
Sceptische school, geb. te Elis in den Peloponnesus
omstr. 376 v. Chr., gest. 288 v. Chr. Naar hem
wordt de philosophische twijfelzucht (bet Scepticisinus) ook wel genoemd Pyrrhonismus.
Pyrrhus, veelal Neoptolemus genoemd, zoon
van Achilles en Deidamia, en kleinzoon van Lycomedes (koning van Scyrus), kwain zeer jong bij het
beleg van Troje (in bet 10e jaar van het beleg),
en bracht Philoctetes van Lemnos terug. Onder de
muren van Troje doodde hij Eurypylus, den zoon
van Telephus, ter gedachtenis van welke overwinning hij den Wapendans instelde. Hij was de eerste
die plants nam in bet Houten Paard, en toonde zich
onverbiddelijk, toen Troje bemachtigd was: hij vermoordde Pulites en Primus aan den voet der altaren, wierp Astyanax boven van eenen toren of naar
beneden, en onthalsde Polyxena op het graf van
Achilles. Aan hem viel Andromache ten deel, wearvan hij zijn slavin maakte; hij trouwde met Hermione, ging een koninkrijk stichten in Epirus, en werd
te Delphi vermoord door Orestes, den minnaar van
Hermione.
Pyrrhus, koning van Epirus, zoon van Eacides. I3ij den dood zijns waders (312) was hij nog een
kind ; zijn neef Neoptolemus usurpeerde den troon,
en P. had zijn behond al:eenlijk te danken aan eenen
oom (Glaucias, honing van Illyrie), die hem grootbracht. Op zijn 15e jaar vocht hij dapper in den slag
van Ipsus (301 v. Chr.) onder de vanen van Demetrius Poliorcetes: hij ging als gijzelaar naar Egypte
bij Ptolemeiis, trouwde met Antigone, de duchter
van koningin Berenice, keerde naar Epirus terug
(295), doodde Neoptolemus bij gelegenheid van een
gastniaal, en regeerde vervolgens alleen. Hij outweldigde Macedonia aan Demetrius (291), en werd daar
als koning erkend, doch bleef dat slechts 7 maanden. Naar Italie ternggeroepen door de Tarentijuen
(280), behaalde hij op de Roineinen de overwinning
van Ileraclea (280) en die van Asculum (279 voor.
Chr.), ging vervolgens Sicilia verlossen van de Carthagers en van zijne kleine tiraunen, en speelde er
ruim een jaar tang de rol van beer en meester, (loch
maakte er zich zoo gehaat, dat hij zich op het laatst
genoodzaakt zag het land te verlaten. In Italie teruggekeerd, werd hij bij Beneventuni verslagen door Curius Dentatus (275), en nam den terugtocht naar

de Eimer, 12 a 13 mijlen benoorden Waldeck, aan
den voet van den Bromberg; 1400 inw.;zomerpaleis
van den prins; ijzerboudende brounen. Voorheen
was P. een der beroemdste badplaatsen van Duitschland, en wordt nog tegenwoordig door geoaiddeld
5000 personen jaarlijks bezocht.
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Epirus aan zonder veroveringen, zonder geld en
bijna zonder troepen. Desniettegenstaande °riderwierp hij nog een keer bijna geheel Macedonie, ging
vervolgens de verovering van den Peloponnesus beproeven (272), doch moest de belegering van Sparta
opgeven, en vond den dood bij de inname van Argos, doordien eene oude vrouw, die op een der daken zat, hem eene dakpan op het hoofd wierp (272
v. Chr.). Vol krijgskundige bekwaamheden, was P.
een even eerzuchtig als onbestendig man; hij heeft
dan ook slechts den naam van een gelukzoeker, hetgeen niet het geval zoude zijn, indien hij altijd geluisterd had naar de verstandige raadgevingen van
zijnen minister Cineas.

Pythagoras, grieksch wijsgeer, geb. omstr.
608 v. Chr. op het eiland Samos, bad in zijne gebourteplaats Pherecydes tot leermeester, deed vervolgens groote reizen, bracht eenigen tijd in Egypte
door, en kwam zich oinstr. 540 v. Chr., ten tijde

van Polycrates, nederzetten te Crotone in NederItalie, werd daar de sticbter van de ltaliscbe of Py-

thagorische school, en stierf omstreeks 509 T. CU..

Pohl,

Quadrigarius

Zijne leerlingen leefden zeer matig, gebruikten geen
vleeschspijzen, en hadden zulk een blind vertrouwen
in P.'s onfeilbaarheid, dat ze, wanneer men hun rekenschap vroeg van hunne leerstellingen, nooit anders ten antwoord gaven dan: .De meester heeft
het gezegd t" De voornaamste Pythagoristen zijn :
Alcmeon, Ocelles nit Lucanie, Timeds nit Locris,
Philolaus, Archytas, en (later) Apollonius van Tyana.
Pytheas, sterrenkundige en reiziger, nit Massilia, leefde in het begin der 4e eeuw v. Chr. Naar
men wil werd bij door zijne geboortestad uitgezonden naar bet NoOrden,om daar ontdekkingen te doen,
terwijl Euthymenes tot hetzelfde einde uitgezonden
werd naar het Zuiden. Door P. werd langs de kusten
van Hispania, Aquitania en Armorica de reis voortgezet tot in het Britsche Kanaal, dat hij doorstevende en bet door de Straat van Calais weder verliet, waarna hij Thule bereikte, zijude volgens sommigen de Shetland-eilanden, volgens anderen Jutland. De tweede tocht van P., om de kusten van de
Oostzee op te nernen, wordt door de geleerden van
den hedendaagschen tijd op goede gronden in twijfel getrokken. De fragmenten van zijn Pcriplus (reisbeschrijving) zijn oil Plinius en Strabo verzameld
door Arwedson (Upsal 1824).
Pythons, eel) rijk burger in Cappodocie, onthaalde de armee en den hofstoet van Xerxes op vorstelijke wijze; en toen Xerxes hem vroeg hoe rijk
hij wet was, antwoordde Behatve mijne landerijen en slaven bezit ik 2000 talenten zilver en
3,993,000 gouden darics (waarde a 9,75 omstreeks
38 millioen guldens); als ik er nog 7000 bij had,
juist 4 tnillioen. Maar ik heb genoeg aan mijne landertjen en slaven : at dat goud en zilver bled ik u
aan. — Xerxes was met dit bewijs van edelmoedigheid zoo ingenomen, dat hij het aanbod niet aannam,
maar aan P. 7000 darics schonk, orrr zijne 4 millioen
vol te maken. Toen P. echter verzocht of van zijne
vijf zonen, die voor de armee geprest werden, de
oudste te huis mocht blijven, ontstak Xerxes derwijze in woede, dat hij (lien oudsten zoon dadelijk
ter dood liet brengen : het lijk werd in twee hetften
gehakt, en die werden opgehangen aan weerszijden
van den weg, welke de armee langs trok.

Pythia, eene priesteres van Apollo, gaforakels
te Delphi. De P. moest altijd eene maagd wezen.
Aanvankelijk koos men daartoe eene jonge maagd ;
doch om goede redenen werd later als vereischte
vastgesteld, dat eene maagd niet tot P. gekozen kon
worden of zij moest 50 jaren oud wezett.
Pythias, vriend van Damon, heette eigentijk
Phinthias. Zie DAMON.
Pythische spelen, de spelen, die sedert
590 of 586 v. Chr. om de vier jaren te Delphi gevierd werden, ter gedachtenis van de overwinniug,
die door Apollo op de slaw* Python behaald was.
Het waren wedstrijden om dezelfde prijzen als bij
de Olympische spelen, behalve dat bij de P. ook
nog de mededinging plaats had naar eenen muziekprijs.
Pytho, de oude naam van Delphi. Zie PYTHON.
Python, een reusachtige slang of cloak, die
op de aarde achterbleef, toen de wateren van den
Deucalischen vloed begonnen weg te vloeien; de P.
koos toen den Parnassus tot verbtijfplaats. Apollo
doodde den P. met pijlen van zijnen hoog ; en Delphi,
dat in de nabijheid lag van de plaats, waar de P.
gedood werd, nam toen den naam aan van Pytho,
en de spelen, die ingesteld werden ter gedachtenis
van dat feit, werden Pythische spelen genoemd. Als
kinderen van P. noemt men : de Gorgonen, de Sphinx,
de hydra van Lerna, enz. De slang P. is waarschijnlijk het zinnebeeld van de natheid der aarde na den
grooten vloed (zondvloed), en van de verpestende
dampen, die nit de moerassen opstegen. Apollo, als
overwinnaar van den P., is de zon, welker stralen
den grond deden opdrogen.
Python een velAeer. Zie P1THON.
Pythonissa, een naam, die meestal synoniem
is met Pythia, wordt in de oudheid ook gegeven
aan profetessen, aan vrouwen, die een voorzeggenden geest hadden. In het 0. T. vinden wij gewag
gemaakt van de befaamde P. van Endor (zie ENDOR),
die daags voor den slag van Gilboa, op aanzoek van
Saul, al e schim van Samuel voor zijne uogen liet
verrijzen.
Pyxus, stad in Lucanie ; thans Policastro. Zie
BUXENTUM.
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Q.

als romeinsch getalmerk beteekent 500; doch

met een streepje er boven (0) 500,000.
Q. als verkorting beteekent Quintus, Quinctius,
Quintilianus, Quirites, Qi uestor, enz.
Q. op fransche daa.ders (dcus blancs) met een
jaartal voor 1799, beteekent, dat ze geslagen zijn aan
de munt te Nartionne; met een jaartal na 1799, dat
ze geslagen zijn te Perpignan of te Chalons.

Qalabsjeh (el), het oude Tamils, dorp in Name, aan den NUL 5 a 6 mijlen bezuiden Assoewan ;
prachtige rumen van eenen Serapis-tempel.
Quaden, lat. Quadi, yolk in Germania, beoosten de Marcornannen. De Q. waren een tak der Sueyen, en woonden in het tegenwoordige Moravia ; ze
waren een korten tijd onderworpen aan de Rornei-

nen, doch kwamen in opstand ; en vereenigd met
de Marcomannen voerden zij oorlog tegen Rome
onder Marcus Aurelius, Caracalla en Gallienus.
Quadra-en-Vancouver,ei land. Zie 't art.
VANCOUVER.
Quadratus, de heilige, bissehop van Athene,
leverde in 131 aan keizer Ad riaan een Verdedigschrift
voor de Christenen in; een fragment daarvan kennen
wij nit Eusebius. Kerkelijke gedenkdag 26 Mei.
Quadrigarius (Q. Claudius), romeinsch geschiedschrijver ten tijde van Sylla, is, na Fabius
Pictor, een der oudste schrijvers, die de jaarboeken
der republiek in geschrifte hebben gebracht. Hij
wordt dikwijls vermeld door Titus Living en door
Aulus Gellius. Adder den Sallustius van Haverkamp
(de editie Variorum, Amst. 1742) vindt men eenige
fragmenten van Q.

Quadruple Alliantie
Quadruple Alliantie, of Viervoudig Verbond. Onder dezen naam wordt inzonderheid verstaan bet verbond, dat in 1718 te Londen aangegarn ►
werd tusschen Engeland, Frankrijk, Holland en het
heilige Roomsche rijk, om de tractaten van Utrecht
en Baden te handliaven en den vrede in Italie te
herstellen. De keizer bewilligde er in, den kouing
van Spanje te erkermen, order belling echter, dat
aan hem Sicilia afgestaan, en dat Sardinia aan den
kouing van Savoje gegeven zoo worden. Tevens
kwam men daarbij overeen, dat aan don Carlos de
erfopvolging verzekerd wierd in de hertogdommen
Parma en Piacenza en in het groothertogdom Toskanen. Onder den naam van Q. - A. is ook bekend:
2) het of- en defensief verbond in 1834 tusschen
Engeland, Frankrijk, Belgie en Spanje gesloten,
hoofdzakelijk ter bestendiging van Belgie's onaf ► ankelijkheid en ter waarborging van de rechten van
koningin Izabella op den Croon van Spanje; —
3) bet tractaat van 15 Juli 1840, waarbij de groote
mogendheden van Europa zich verbonden, de veroveringzuchtvan Mehemed-Ali te stuiten ; zie EGYPTE.
Quakers, d. i. Sidderaars of Bevers, eene kerkelijke secte, die zich zelve .Genootschap van Evangelische Vrienden" (Society of Evangelical Friends)
noemt. Dit genootschap werd 1647 gesticht door
George Fox, een schoenmaker in 't engelsche graafschap Leicester (zie Fox), en hreidde zich zee*
spoedig uit. In Engeland vervolgd, stichtte William
Penn verscheidene gemeenten van Q. in NoordAmerika (lie PENN). Eerst bij de Tolerantie-acte
van 1689 werden zij in Engeland geduld. Men vindt
ook nog Q. in Holland, waar ze zich in 1658 nedergezet hebben; zoo ook in 't zui.len van Frankrijk
(bij Nimes), in Duitschland (in de streek van Pyrmoat en Minden), in Noorwegen, in Australia. Doch
het talrijkst is de secte der Q. in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. De Q., die zich ook wel
Zonen of Bekenners des Lirhts noemen, zijn tegenwoordig verdeeld in verscheidene secten (Natte Q.,
Droge of Strenge Q., vrfje of Vechtende Q., Hicksieten, Nicolieten, enz.); ze hebben overigens veel
van hunne oorspronkelijke zonderlingheden afgelegd.
Zeer verdienstelijk hebben de Q. zich gemaakt in
het streven naar afschalling van de slavernij.
Quarnerisehe eilanden, de eilanden
Cherso, Veglia, Ossero, Arbe en Pago, in de Golf van
Quarnero.
Quarnero (Golf van), bij de ouden genaamd
Flanaticus sinus, een zeeboezem tusschen Istria en
Croatie (Adriatische Zee), met verscbeidene eilanden.
Zie vorig en volgend art.
Quarnerolo (kanaal), dat gedeelte der Golf
van Quarnero, dat tusschen Cherso en-Lussin, alsook Arbe en Pago ligt. Dat gedeelte, dat tusschen
Istria en Cherso ligt, heet kanaal Quarnero.
Quartus, een der eerste Christenen; Rom.
16 : 23.
Quatre - Bras, meierij in Belgie (Zuid-Braband) nabij Waterloo, derdhalf uur gaans bezuidoosten Nivelle; 16 Juni 1815 het voorspel van den
slag van Waterloo.
Quatremere (Etienne Marc), fransch orientalist, geb. 12 Juli 1782 te Parijs, sedert 1819 professor aldaar, gest. 18 Sept. 1837, leverde Recherches
sur la langue et la litlerature de l'Egypte (Parijs
1808); Memoires geographiques et historiques sur
l'Egypte (2 din. Parijs 1811); wijders Radzjid-Eddin's Ifistoire des Mongoles en Perse, en eene fransche vertaling van Makrizi's Htstoire des sultans
Mamlouks de l'Egypte (4 din. Parijs 1837-40).

Quercetanus
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Quatuorviri. Zie DUOMVIRI.
Quebec, hoofdstad van Neder-Canada (vroeger van geheel Canada), aan de uitwatering van de
St.-Charles-rivier in de St.-Lanrentius-rivier, bestaat nit Brie deelen (bovenstad, benedenstad, en de
havenstad genaamd Diamond-Harbour), en heeft
(ongerekend de voorsteden) 51,000 inw. In 1608
gesticht door de Franschen, 1629 bemachtigd door
de Engelschen, door wie het teruggegeven werd
1632 ; te vergeefs belegerd 1690 en 1711, bleef Q.
aan de Franschen toebehooren tot 1759, kwam bij
den vrede van 1763 aan Engeland; in 1775 deden
de Amerikanen een vruchteloozen aanslag op Q.
Quedlinburg, stad in pruis. Saksen, 12 a 13
uren gaans bezuidw. Maagdenburg, aan de Bode ;
15,800 inw,; geboorteplaats van den dichter Klopstock. In de voorstad Westendorf liggen op eene
hooge rots de gebouwen der voorrnalige souvereine
abdij voor vrouwen (gesticht 932-937, opgeheven
1801), met de fraaie kloosterkerk, waarin o. a. keizer Hendrik I en zijne vrome gemalin Mathilde,zoomerle de vermaarde Aurora van Konigsmarck begraven liggen.
Queen's - County, d. i. graafschap der koningin, graafschap in lerland, prov. Leinster, tusschen Kings-County ten N. en W., Kildare ten 0.,
Barlow ten Z.O., Kilkenny ten Z., en Tipperary ten
Z.W., is ruiin 31 vierk. mijlen groot, bevolkt met
90,001 zielen, en heeft tot hootdplaats Maryborough.
Queen's - Ferry, stad in Schotland, graafschap Linlithgow, 4 uren gaans bewesten Edinburg,
aan de Golf van Forth ; 700 inw.; veerpont (ferry)
ter overvaart.
Queensland, britsche kolonie in Oost-Anstralie, gevornad in 1856 hooldzakelijk van het Moreton-Bay-district; eerst in 1859 werd de eerste
gouverneur derwaarts gezonden (sir George Brown).
Slechts in bet zniderdeel gecoloniseerd, is Q. in 't
geheet ruim 30,000 vierk. mijlen grout, bevolkt met
70,000 zielen (waaronder omstr. 12,000 inboorlingen), en heeft tot hoofdstad Brisbane.
Queenston, stad in Opper-Canada, op den
westoever van den Niagara, omstr. 2 uren gaans benoorden de Watervallen ; 4000 inw.
Queenstown, stad in lerland. Zie COVE.
QUeiCh, rivier in de beiersche Palts, ontspringt
bij Hauenstein in de Vogesen, en valt 7 mijlen buven
Gandersheim in den Rijn.
Queis, rivier in pruis. Silezie, ontspringt bij
Schreibershau in 't pruis. reg.-distr. Liegnitz, scheidt
Pruisen van Saksen, en valt na 14 mijlen loop in de
Bober, 2 uren gaans bezuidoosten Sagan.
QUelus (Jacq. de Levis, graaf van), een der
.mignons" van Hendrik III, werd in duel dooJelijk
gekwetst door d'Entragues, en gaf den geest in de
armen des konings.
Quentin, de heilige, onderging in 287 den
marteldood in Vermandois; men heeft zijnen naam
gegeven aan de stad St.-Quentin, werwaarts in 825
zijn stoffelijk overschot overgebracht is. Kerkelijke
gedenkdag 31 Oct.
Querasque, fransche naamsvorm voor Che-

rasco.
Querboeuf (de abbe), een Jezniet, geb. 1726
te Landernau, emigreerde 1792 nit Frankrijk, en
stierf 1799 in Duitschland. Hij bezorgde eeneeditie
van de Lettres edifiantes et curieuses des missions
itrangeres (26 din. Parijs 1780-1783); wijders
Afemoires pour servir a l'histoire de Louis, dauphin
de France (2 din. Parijs 1777); euz.
Quereetanus. Zie Menem (Andre).
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Querey, oudtijds Cadurci, fransch landschap gebl•acht, eu door Cesar op veertig. -- De Q. bij de
in Guyeune, was ingedeeld in Opper-Q. (hoofdplaats
armee hadden het beheer over de krijgskas, namen
Cahors) en Neder-Q. (hoofdplaats Montauban). Het
de oorlogs-contribution in ontvang, en zorgden voor
maakt thans deel nit van de departementen Lot, en
het behoorlijk in bewaring brengen van den geTarn-Garonne.
gemaakten bolt. Hot Questorschap was de eerste
Queretaro, een der staten van de Mexicaan- sport van de ladder der hooge staatsambten ; men
sche republiek, ligt tusschen San-Luis-de-Potosi
kon niet daartoe benoemd worden, of men moest
ten N., Veracruz ten N. 0., Puebla ten 0., Mexico
minstens 27 jaren oud zijn. Onder het keizerrijk
ten Z., Mechoacan ten Z. W., en Guanajuato ten
verloor het Questorschap veel van zijn oorspronkeN.W., is 1 j 6 vierk. mijlen groot, bevolkt met 165,000
lijk karakter. Onder de regeering van Constantijn
zielen, en heeft tot hoofdstad Q,, een der schoonste
en later werd een Questor seen palalii benoemd,
steden van Mexico, met 30,000 inw., 5970 vt. bozooveel als rijkskanselier of als minister van Jusven den spiegel der zee gelegen, en 1867 zoo treutitle.
rig vermaard geworden door de voltrekking van het
Quevedo y Villegs (Francisco de),
doodvonnis aan den voormaligen keizer van Mexico,
spaaasch satiriek schrijver, geb. 1580 to Madrid,
den oostenr•ijkschen aartshertog Maximiliaan.
Best. 1645. Obras (11 din. Madrid 1791-94). Eene
Querfurt, stad in pruis. Saksen, 6 a 7 uren
bloemlezing daaruit leverde Ochoa (Parijs 1840).
gaaus bewesten Merseburg; 4300 inw.
Quezaltenango, stad in Centraal-Amerika,
Querquetulanus, een heuvel. Zie CELto.
republiek Guatemala, 20 mijlen bezuidoosten Gua=
Quesada, stad in Spanje, prov. Jaen, 6 uren
temala, reeds in 1524 gesticht door Alvarado, ter
gaaus beoosten Ubeda ; 4500 inw.
plaatse van de groote Quiche-stad Xelahuh, heeR
Quesnay (Francois), fransch landhuishoudthans 20,000 inw. en is de hoofdplaats van bet
kundige, gel). 1694 to Merrey in 't dept. Enre, gest.
departement Q. (50,000 bewoners).
1774 to Parijs als professor der cl ► irur•gie en lijfarts
van Lodewijk XV, was een der ijverigste voorstandens van het physiocratisch stelsel, en ontwikkelde
zijne denkbeelden o. a. in La physiocratie (nieuwe
druk, 6 dln. Yverdun 1768) en Elemen!s de la

philosophic rurale (Parijs 1768).
Quesnel (Pas fuier), fransch controversist,geb.
^

1634 to Parijs, lid van de orde der Paters van het
Oratorium, gent. 1719, gaf in het lichi. l► et Nieuwe
Testament met ophelderingen (Parijs 1687), welt
boek 1713 door de liu1 Unigenitus veroordeeld werd.
boar de aanhangers van Q. van die verourdeeling
appelleerden aan een algemeen concilie, noemde
men hen Appellante'i; trunne tegenstanders werden
Constitutionisten of Acceptanten genoemd. De Appellanten sloten zich later aan (le Jansenisten aan.
--- Q. (een ► antlere), gest. to 's-Gr•avenlrage 1774,
is schrijver van eene onvoltooid gebleveue Ilistoire
des Jdsuites (4 ttln. Solothurn 1740).
Quesnoy (le), vestingstad in 't fransche dept.
Nord (in voornralig Henegouwen), 5 uren gaaus
benoordw. Avesnes; 3000 ir ► w.; volgens de legende
gesticht door ridden Aymon, zoo vermaard door z(jne
vier zonen ; versterkt 1150 door Boudewijn ; 1477
door Lodewijk XI aan de Burgun(liers ontweltligd,
dock heroverd door Maximiliaan ; 1654 bemachtigd
door Turenne, en 1712 door pries Eugenius, in

'tzelfde jaar hernomen door Villars, viel 1792 in
handen der Oostenrijkers, dock werd heroverd door
de Franschen in 1794. -- Q., sur Deule bijgenaamd, stad in 't fransche dept. Nord, aan 't kanaal
der Beneden-Deule, derdhalf our gaans benoordw.
Rijssel ; 4500 inw.
Questembert, stad in 't fransche dept. Morbihan, 5 a 6 uren gaans beoosten Vannes; 2600 inw.;
overwinning van Alanus op de Noormannen in 888.
Questoren, lat. Quwstores, romeinsche magistraten, belast met de inning der opeubare irkomsten en met het doen van de betalingen, die ten
laste van de schatkist waren. Aanvankelijk werden
de P. benoemd door de koningen, later (van 509

tot 307 v. Chr.) dour de consuls, en eindetijk werden ze gekozen door het yolk. In den eersten tijd
waren de Q. slechts twee in petal. Van 333 v. Chr.

of waren er vier. Omstreeks 315 v. Chr. werden er
buitendieu nog vier pruv ► nciale Q. aangesteld, voor
de vier groote afdeelingen van Middel- en Zuid-

ItaliL Door Sylla werd het getal der Q. op twintig

Quiberon, marktvlek in 't fransche dept.
Morbihau, 6 wren gaans bezuidw. Auray; 2000 nw.;
ligt op een schiereiland, dat insgehjks den naa ► n van
Q. draagt, en eene uitmunteude baai vurmt, die
verdedigd wor(lt door het fort Penthievre. De En-

gelscheu beproefdeu bier in 1716 eene landing, dock
werden afgeslagen. Een troep emigranten, aangevoerd door d'Hervilly en l'uisaye, landee hier en
maakte zich nieest.er van het fort; loch ze werden
vernietigd door gt neraal lioche.
Quiche, een indertijd machtige Indianenstam
in Guatemala. De taal der Q. wordt nog tegenwoordig in een groot ge leelte des lands gesproken (eene
spraakknr ► st van die taal gaf Brasseur de Bourbourg,
Parijs 186•?). De hoofdstad van het Q.-rijk was votir
de spaansche overweldiging Utlatlan.
Quiehua, eigt nlijk Ketsjoea, heet de taal, die
in Peru de heerschende taal was in den tijd der
Incas, en (lie na de spaansche overweldigiug als
taal voor den d agelijkscl,en omgan g in zwaug hleef.
Spraakkunst, woordeuboek en tekst van die taal zijn
uitrnuntt•ntl geleverd doorTschudi(DieKechuasprache,
2 dln. Weenen 1853).
Quierasque, fransche naamsvorm voor Cherasco.
Quiers, stall in Italie. Zie CIIIERI.
^

^

Quierzy –sur–Oise, dory in 't fransche dept.
Aisne, aan de Oise, 9 urea gaans bewesten Laon;
800 inw.; oudtijds belangrijke plants, met het pa
leis der heereu van t-Ieristal, waar in 741 Karel
Martel stierf. In 877 werd hier een vermaard edict
uitgevaardigtl ; zie FEODALITEIT.
Quietus (Fulvius), tweede noon van den usurpator Macrianus en mede-regent (261). Terwijl zijn
vader naar het Westen was om zici► to laten erkennen, op Welke reis Irij in Illyrie den dood vond, zag
Q. zich door een getleelte zijner troepen verlaten,
belegerd in Emesa door Odenatus, en werd door de
bevolking van die stall verrrroord op aanstoken van
Balistus, die zich daarop als keizer lief uitroepen
(262).
Quievrain, vlek in de belgische prov. Henegouwen, 5 uren gaaus bezuidw. Bergen (Mons);
2200 inw.

Quilimane, havenstad in Mozambique, aan de
uitwatering van de rivier Q, (zijude een tak van

de Zambeze), die in 't Kanaal van Mozambique uitloopt,

Quillebeuf

Quintus Calaber
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Quillebeuf, stad in 't fransche dept. Eure,
aan de Seine, nabij hare uitwatering in het Kanaal,
4 uren gaans van Pont-Audemer; 2000 inw.; handelshaven; was vroeger vesting en hoofdplaats van
bet landschap Roumois.
Quillota, of San-Martin-de-la-Concha, stad
in Chili, aan de Aconcagua, 10 mijlen benoordw.
Santiago; 10,000 inw.; gesticht 1726.
Quiloa, stall in Onst-Afrika, op een eilandje
in de baai van Q., heeft 4000 inw., doch is thans
in verval; in de 16e eeuw was bet eene bloeiende
stad. Het is de hoofdstad van het vorstendom of
koninkrijk Q., ter kusle van Zanguebar, grenzende
ten N. aan Zanzibar, ten Z. aan Mozambique, door
de Portugeezen bezeten in de 17e en 18e eeuw,
doch thans onderhoorig aan den imam van Maskat.
Quimper, of Quimper-Corentin, zeestad in
Frankrijk, hoofdplaats van 't dept. Finisterre, 7 mijlen bezuidoosten Brest, aan de samenvioeiing van
Odet en Steyr, op vijfdhalf unr gaans afstands van
den Oceaan; kleine haven ; 11,500 inw.; een der
schoonste kathedralen van Frankrijk ; het is de geboorte ► laats van Freron, Hardomn, Bongeant, enz.
Aanvankelijk genaamd Corisopitunt civitas, later
Quimper-Odet, en eindelijk Quimper-Corentin, naar
den naam van den eersten bisschop van Q. Dikwijls
werd Q. belegerd door de Engelschen. Karel van
Blois pleegde in 1345 de gruwelijkste wreedheden
te Q. Na- den dood van Hendrik Ill knos Q. partij
voor den hertog van Mercoeur; in 1595 onderwierp
Q. zich aan Hendrik IV.
Quimperle, eertikls Quimper-Ells, stad in
't fransche dept. Finisterre, 11 uren gaans beznidoosten Quimper, aan de samenvloeiing van de lsolle
en de Elle; 6500 inw.; haven ; was ee•tijds vesting,
die aan de Engelschen ontweldigd werd door Clisson
(1373) en aan Mercoeur door Hendrik IV (1595).
Quinault (Phil.), fransch opera-dichter, geb.
1635 te Parijs, waar zijn vader broodbakker was,
gest. 1688 als auditenr bij de Rekenkamer. Van Q.'s
Opdras verscheen eene complete editie, getiteld:
Theatre de Phil. Q. (5 din. Parijs 1739; nieuwe
druk 1778). Crapelet leverde Oeuvres choisies de Q.
(2 dln. 1824).

geleverd werden, waarna zij later (1795) werden
uitgeleverd tegen Madame (de hertogin van Angou!erne). In 1796 lid van den Raad der Vijfhonderd,
1799 minister van hinnenlandsche taken, prefect der
Somme 1800, staatsraad en directenr-gent van de
com ► tabiliteit der gemeenten en godshuizen, verbeven tot baron van Rochemont, nom hij 1814 genoemen met bet vervallen-verklaren van Napoleon,
werd in de Honderd Dagen pair, was lid van het
voorloopig bewind in 1815, werd na de restauratie
als koningsmoorder (voor Lodewijk XVI's dood gestemd hebbende) nit Frankrijk gebannen, en stierf
1821 te Brussel.
Quingey, dorp in 't fransche dept. Doubs,
aan de Loue, 4 a 5 uren gaans bezuidw. Besancon ;
1000 inw.; was in de middeleeuwen eene vesting ;
is de geboorteplaats van pans Calixtus
Quinquagesima, in de Roomsche Kerk de
7e zondag (eigenlijk de 50e dag) voor Paschen.
Quinquegentiani, een bond van vijf afrikaansche en numidische volksstammen onder Diocletk.an ; de Q. steunden den usurpator Julianus,
doch werden te gelijk met hem overwonnen door
Maximianus in 296.
Quintana, stad in Spanje, prov. Badajoz, 6 a 7
uren gaans bezuiden Villanueva-la-Serena; 4000 inw.
Quintana (Manuel Jose), spaansch staatsman
en dichter, geb. 1772 te Madrid, bekleedde verscheidene ambten vOOr 1839, werd toes procer des
rijks en lid van den staatsraad, later senator, leermeester der koningin en president van den studienraad ; 25 Maart 1855 te Madrid plechtstatig gekroond als dichter, stierf hij 11 Maart 1857. Zijne
poetische werken verschenen compleet in 2 din.
(Madrid 1821). Buitendien maakte hij naam met
zijn kiassiek geworden werk Vidas de Espalioles
celehres (dl. 1 Madrid 1807; dl. 2 en 3 Madrid
1830-33).
Quintanal - del - Orden, stad in Spanje, in
la Mancha, aan de Gijuela, 6 uren gaans benourden
Alcazar-de-San-Juan ; 6700 inw.
Quintilianus (Marcus Fabius), geb. omstr.
42 na Chr. (volgens sommigen te Rowe, doch waarschijniijker) te Calagurris in Spanje, wijdde zich
na Nero's dood te Rome aan de rechtsgeleerdheid,
Quinctilianus. Zie QUINTILIANUS.
gaf daarna met schitterend gevolg openbare lessen
Quinctius. Zie QwNTIus.
in de redekunst, en stierf ornst•eeks 115 a 120.
Quincy, 1) vlek in 't fransche dept. SeineHet voornaamste werk van Q. zijn de Instilutiones
Marne, anderhalf uur gaans bezuiden Meaux ; 2200
oratorice in 12 boeken, waarvan inzonderLeid het
inw. — 2) stad in (len noord-amerik. staat Illinois,
10e voor de geschiedenis der letterkunde van beaan den Mississippi; 14,000 inw.
lung is. Van de vele editien van Q. noemen wij de
Quindecemviri. Zie DECEMVIREN.
editie princeps (Rome 1470), die van Schrevelius
Quinet (Edgar), fransch geschiedschrijver,
en Gronovius, cum notis Variorum (Leiden 1665),
geb. 17 Febr. 1803 te Bourg-en-Bresse, werd 1840
die van Bin-mann, met de Annales Quinctilianei door
professor aan College-de-France, en stemde 1848
Dodwell (Leiden 1720), die van Spalding, Buttmann
in de beide vergaderingen met den democratischen
en Zutnpt (5 din. Leipzig 1798-1829; di. 6 van
cirkel van het Palais-Royal. Bij decreet van 9 Jan.
Bonnet!, Leipzig 1834), en de hand-editien van
1852 voor een onbepaalden tijd uit Frankrijk verwijderd geworden, hield hij eerst verblijf in Belgie,
Gernhard (2 dln. Leipzig 1830) en van Boswell
vervolgens te Geneve. Zijne talrijke histo•ische wer- , (2 (11n. Leipzig 1854).
ken vormen II dln. (Oeuvres, Parijs 1858). Van
Quintius Capitolinus (T.), was zesmaal
consul, versloeg de Volsken in 468 v. Chr., bemachzijnedichterlijkepennevruchten noemen wijAhasverus
tigde bonne hoofdstad Antium, en bracht eene ko(Parijs 1833); Napoleon (Parijs 1836); Promethee
lonie derwaarts.
(Parijs 1838): Merlin (2 din. Parijs 1861); enz.
Quintiut3 Cincinnatus. Zie —INCINNATUS.
Quinette (Nicolas Marie), fransch staatsman,
Quintus Calaber, of Q. Smyrmeus, grieksch
geb. 1762 te Soissons, IA as 1789 p•ocureur of notaris aldaar, werd lid van de Wetgevende vergadedichter nit de 4e eeuw na Chr..geboortig uitSmirna,
wordt genoenid als maker van een episch dichtstuk,
ring, van de Converitie, stemde voor het doodvongetiteld Postliomerica of Paralipomena Homeri, het
nis tegen Lodewijk XVI, was een der vier commisbest uitgegeven door Corn. de Pauw (Leiden 1734),
sarissen, die in last ontvingen om Dumouriez gedoor Lt ors (gezam. met flesiodus, Parijs 1840) en
vangen te nemen, doer die daarentegen door dien

generaal gevangen genoaten en aan Oostenrijk over-

dour K*chiy (Leipzig 1853).
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Raalte

Quintus Curtius

Quiros (P. Herman), spaansch zeevaarder,
maakte als foods de tweede reis van Mendana mede
(1595), en trad bij diens dood in zijne pleats als
kommandant, bracht het overschot van het eskader
naar Manila, naar Mexico en naar Peru; en vervolgens van Filips Ill twee schepen verkregen hebbende,
ging hij een austraal vasteland zoeken, waarvan hij
het bestaan verrnoedde. Hij ontdekte verscheidene
eilanden en archipels van Polynesie, o. a. de Nieuwe
Hebrieden ; deed eene vergeefsche poging bij Filips III om in staat gesteld te worden eene nederzetting te vestigen op de Nieuwe Cycladen, en stierf
1614 te Panama, terwijl hij op weg was naar Lima,
om eenen nienwen tocht te gaan ondernemen. Zijn
rapport aan Filips III werd in 't Licht gegeven onder dezen titel : P. H. Quiros narratio de terra
australi incognita (Amsterdam 1613).
Quito, stad in Zirid-Ainerika, hoofdstad van
het oude koninkrijk Quito (zie volgend art.) en
thans van de republiek Ecuador, ligt vierdhalve mij1
bezuiden den requator, en 8934 vt. boven den spiegel der zee, heeft eene universiteit, levendig handelsverkeer, en 76,000 inw. Door de Spanjaarden
veroverd in 1533 bleef Q. lang begrepen in Peru,
waarvan het in 1718 losgemaakt werd, om deel uit
te maken van Nieuw-Granada. Het jaarfeest der
onafhankelijkheid wordt te Q. gevierd 10 Aug.
Quito, voormalig koninkrijk in Zuid-Amerika,
stond nagenoeg gelijk aan de tegenwoordige republiek Ecuador, en was lang begrepen in 't zuidwesterdeel van Columbia.
Quoja, koninkrijk in Guinea, op de kust van
Sierra-Leone.
Quolla, of Quorra, de naam van den Dzjoliba
of Niger, nadat bij Tomboektoe voorbijgestroomd is.
Zie DJOLIBA.
Quous, fransche spelling voor Koes.
Qvaloe, d. i. Walvisch-eiland, een aan Noorwegen behoorend eilaud in de IJszee. Op de westkust van Q. ligt de stad Hammerfest.

Quintus Curtius, voluit Quintus Curtius
Rufus, latijnsch geschiedschrijver, Ieefde waarschijnlijk in de eerste eeuw onzer jaartelling, en was
misschien een zoon van eenen Curtius-Rufus, dien
wij bij Tacitus en bij Plinius vermeld vinden, en die
omstr. het jaar 47 na Chr. consul geweest is, en
later proconsul van Africa werd. Het werk de rebus
gestis Alexandri M. van Q.-C. is niet in zijn geheel
tot ons gekomen ; van de tien boeken, waaruit het
bestaan heeft, zijn de twee eerste verloren geraakt,
zoo ook gedeeltelijk het 5e, 6e en 10e bock. Het is
een meesterstuk van stijl, doch voor het overige
vol gebreken, wat geograph., chronolog., strateg. en
staatk. bijzonderheden betreft. Van de vele editien
van Q.-C. noemen wij die van Croizet (Parijs 1855).
Quirinaal, Quirinalis mons, een der 7 heuvelen, waarop Rome gebonwd was, heette aanvankelijk mons Agonius of Collinus, en werd doorsneden door eenen weg, die uitliep op den weg naar
het in 1867 zoo vermaard gewordene Nomentum.
— De naam Q. beteekent thans het pauselijk paleis,
dat gebouwd is op den Quirinalis mons.
Quirinus, van het sabijnsche woord quiris
(curis), d. i. speer of lans, eene sabijnsche godheid,
die afgebeeld werd in de gedaante eener speer. Men
identificeerde Romulus met dezen god, en beweerde
dat Romulus, toen hij bij een zwaar onweder van
de aarde verdween, in Q. veranderd was. — Q. was
ook de bijnaam van Mars, van Jupiter, en van Janus.
Quirites, aanvankelijk de naam der Sahijnsche
burgers, werd de naam Q. later ook uitgestrekt tot
de Romeinsche burgers. Zoodra ze in krijgsdienst
waren werden de Romeinen echter alleen dan met
den naam van Q. aangesproken door hunne veldheeren, wanneer het was om hen naar huis te zenden. De abiding van den naam Q. is dezelfde als
die van Quirinus.
Quiros—arehipel,zooveel alsHeiligen-Geestarchipel, dos genoemd naar den ontdekker P. H.
Quiros. Zie HEBRLEDEN (Nieuwe).

R
R. als romeinsch getalmerk beteekent 80; en
met een streepje er boven (IT) 80,000.
R. op geldstukken duidt aan, dat ze geslagen zijn:
de fransche aan de count van Orleans.
de portugeesche aan de count van Rio-de-Janeiro.
R. als verkorting beteekent Roma (Rome), Roma.
nus, Regulus, Rex (koning), enz.
R. P. menigmaal voor respublica (gemeenebest).
Raab, of Raba, lat. Arrabo, rivier in Hongartje,
ontspringt bij Flavnitz in Stiermarken, vijf kwartier
gaans benoordw. Passail, stroomt door de comitaten
Eisenburg, CEdenburg, neemt de Pinks, de Feistritz,
enz. in zich op, is van Kormend of bevaarbaar, en
ontlast zich na omstr. 30 mijlen loop in den Donau.
Raab, 1) hong. Gyor of Nagy-Gyor, 't Arrabona
der ouden, in nieuw lat. Javarinum, stad in
Hongarije, aan de uitwatering van de rivier Raab in
den Donau; 18,000 inw.; was tot 1820 eene vesting; reeds ten tijde Romeinen was bet eene
sterke pleats ; door d,' Turken bemachtigd 1591,

werd. R. 1598 weder aan hen ontweldigd. Prins Eugenius Beauharnais versloeg bij R. aartshertog Johan
in Juni 1809. De stad R. is de hoofdplaats van het
comitaat R. (maim 24 vierk. mijlen met 90,000 zielen) gelegen tusschen de comitaten Presburg, Komorn, Veszprim en Edenburg. — 2) marktvlek in
den oostenrijksehen Inn-kreis ; 1400 inw.
Raadpensionaris, eerste minister der Algemeene Staten in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, werd aangesteld voor 5 jaren, doch
kon opnieuw benoemd worden.
Raadt (Petrus de), kostschoolhouder, geb. I 796,
gest. 18 Aril 1862 te Voorschoten, stood jaren
Ling aan het hoofd der door hem in 1820 opgerichte
beroeinde kostschool op den huize Noorthey, onder
Veur, 1 uur gaans ten N. N. O. van Voorburg, op welke

kostschool o. a. de Prins van Oranje (oudste zoon
van koning Willem Ill) onderwijs heeft ontvangen.
Raalte, aanzienlijk dorp in Overijsel, aan den
straatweg van Zwolle naar vierdhalf net'
gaans henoordoosten Deventer.

Ralimja
Raiimja, metgezel van Zerubbabel; Neb. 7: 7.
Raamsdonk, aanzienlijk dorp in Noord-Brahand, 3 uren gaans ten N. N. 0. van Breda, is bet
westelijkste of laatste dorp der zoogenaamde Langstraat ; het was een der 72 dorpen, die 18 Nov. 1421
in den watervloed werden bedolven.
Ratimses, een der twee schatsteden, die Pharao
liet bouwen, om de Israelieten te beter te kunnen
nittnergelen; Exod. I: II. Zie HEROOPOLIS, en vergelijk RAMESES.
Raard, of Rauwerd, twee friesche dorpen, nl.:
1)in West-Dongeradeel, anderhalf uurgaans ten Z. O.
van Holwerd ; 80 inw. — 2) Zie RAUWERD.
Raarop, het noordhollandsche dorp Ransdorp.
Raasdorp, voormalig dorp in Kennemerland,
prov. Noord-Holland, tusschen het Lutkemeer en
het Spieringmee•.
Rabastens, twee marktvlekken in Frankrijk:
1) dept. Tarn, 9 uren gaans bezuidw. Alby; 7000
inw. — 2) dept. Hautes-Pyrenees, vijfdhalf uur gaans
benoordoosten Tarbes ; 1600 inw.; voorheen vesting.
Rabat, ook wel Arbate, of Nieuw-Sale, stad
in Marokko, koninkrijk Fez, tegenover Oud-Sale,
aan ue uitwatering van den Boeregreb in den Atlant.
Oceaan ; 25,000 inw.; is goed versterkt.
Rabaut (Paul), protestantsch predikant te Nimes, geb. 1718, gest. 1795, was even onverschrokken als vol beleid, om de vervolglng, waaraan zijne
geloofsgenooten blootstonden, of te wenden. — R.
(Jean Paul), met den toenaam de Saint-Etienne,
zoon van den vorige en insgelijks protestantsch predikant, geb. te Nimes 1743, gest. 1793, werd in de
fransclie omwenteling lid van de constituante, toonde
zich een vinnig bestrijder van den Roomsche geestelijkheid, verdedigde echter den koning, en werd
5 Dec. 1793 geguillotineerd. Onder meer werken,
beeft men van hem : Précis de l'histoire de la revolution francaise (1791, voortgezet door Lacretelle,
den jonge) ; Lettres a Badly sur l'histoire primitive
de la Greve (Parijs 1787). — R. (Jacques Antoine), met den toenaam Pommier, broeder van den
vorige, insgelijks predikant, geb. 1744, gest. 1820,
stemde als lid der Conventie voor het doodvonnis
tegen Lodewijk XVI, was een der 73 afgevaardigden,
die door Robespierre in den kerker werden geworpen, en had zijn behoud slechts te danken aan Robespierre's dood. In 1815 werd hij wegens zijne
indertijd uitgebrachte stem als koningsmoorder gebannen, doch bekwam 2 jaren later vergunning om
in Frankrijk tent; te keeren. — R. met den toenaam Dupuis, broeder der beide vorigen, geb. 1746,
was koopman te Nimes, werd 1793 buiten de wet
verklaard, en redde zich door de vlucht ; 1797 lid
van den Read der Oudsten, 1799 van 't Wetgevend
Lichaam, president daarvan in 1802 toen voor het
levenslang consulschap gestemd werd, en stierf 1808
als raadsheer der prefectuur te Nimes.
Rabbah, 1) stad aan den Niger, in West-Soedan, is de residentie van den sultan van Noelfi.
2) vlek in Palestina, aan de oostzijde van de Doode
Zee, 12 a 13 mijlen bezuidoosten Jeruzalem, is gebouwd ter plaatse van bet Rabbath-Moab uit de
oudheid.
3) zie RABBATII-AMMON.
Rabbath Ammon, thans Ammon, hoofdstad der Animonietea, beoosten den Jordaan, nabij
de bronnen van den Ammon; werd ingenomen door
Joab. Later werd deze stad Philadelphia genoemd
door Ptolemeus Philadelphus. In 't 0. T. wordt R.-A.
dikwijls vermeld. Zie AMMON en AMMONIETEN.
Rabbath—Moab, hoofdstad der Moabieten,
nabij den linkeroever van den Arnon. Zie
—
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Rabbinieten. Zie TALMUDISTEN.
Rabbith, stad in stain lssaschar; Jozua 19:20.
Rabelais (Francois), een der voornaamste satirieke schrijvers van Frankrijk, geb. 1483 te Chinon in Touraine, was de zoon van een apotheker.
Eerst was R. eenigen tijd monnik, doch voor dat
leven ten eenenmale ongeschikt, werd hij vervolgens
geneesheer, en vestigde zich als zoodanig te Montpellier. Met kardinaal Du Bellay was hij bevriend
uit zijne studiejaren ; toen die als ambassadeur near
Rome ging, vergezelde R. hem derwaarts; 1545
werd R. aangesteld als pastoor te Meudon. Hij
stierf te Parijs 1553. Men verhaalt duizenderlei
kluchtige anecdoten van R. Zijn roem als schrijver
vestigde hij met den vermaarden roman Gargantua
et Pantagruel, die verscheidene malen herdrukt is,
o. a. de editien met aanteekeningen van Leduchat
(5 dln. Amsterdam 1711 en 1741) en die van Burgaud des Marais en Rathery (2 din. Parijs 1857).
Rabener (Gottlieb Wilhelm), duitsch dichter
en moralist, geb. 1714 te Wachau bij Leipzig, gest.
1771 te Dresden. Eene complete editie van R.'s
werken verscheen opnieuw in 4 dln. (Stuttg. 1840).
Rabirius (C.), romeinsch ridder. Door Labienus in rechten betrokken wegens 't vermoorden van
den tribunn Saturninus, werd R. vrijgesproken op
de verdediging van Cicero (pro Rabirio).
Raboeda, Raboudah, Rabudah, koningin van
Madagascar, hegunstigde de Hovas, en trad kort na
den dood van haven gemaal Radama II in den echt
met haren eersten minister Rainivoninahitrinioni;
doch reeds kort daarna liet zij hem wurgen. Zij vaardigde 31 Octob. 1863 eene proclamatie uit, waarbij
aan alle op Madagascar verblijfhoudende Franschen
gelast werd binnen 3 maanden het eiland te verlaten.
Rabsake, assyrisch veldheer, werd met eene
armee uitgezonden ow de Israelieten te tuchtigen;
II Kon. 18: 17-37; 19: 4, 8; Jezaia 36: 2-22;
37: 4, 8.
Rabsaris, assyrisch veldheer, mede uitgezonden te gelijk met Rabsake; H Kon. 18: 17.
Racalmuto, of Ragalniuto, stad op Sicilie,
5 uren gaans benoordoosten Girgenti ; 8600 inw.
Racan (Honorat de Bueil, markies van), fransch
dichter, geb. 1589 te Roche - Racan in Touraine,
gest. 1670, was eerst page van Hendrik IV, klom
later in krijgsdienst op tot marechal de camp,
wijdde zich aan de dichtkunst, en was de leerling
en vriend van Malberbe. De Oeuvres van R. (Parijs
1724) zijn vollediger in 't licht gegeven door T. de
la Tour (2 dln. Parijs 1857).
Rama, 1) Reba, of Orfa, bet oude Edessa.
Zie URFA. - 2) het oude Nicephoriurn, dat gesticht
was door Alexander den Gr., stad in Diarbekr, 20
mijlen bezuiden Orfa, aan de uitwatering van den
Beles in den Euphraat ; ruinen van een paleis van
Haroen-al-Razjid.
Rachab, eene hoer te Jericho ; zij verborg de
verspiede•s, die door Jozua uitgezonden waren, en
werd, ter belooning daarvoor, met hare gansche
familie gespaard, toen Jericho door de lsraelieten
ingenomen werd ; zij trouwde vervolgens met Salmon, prins van Juda, en werd moeder van BoOz of
Boaz ; Jozua 2: 1, 3 ; 6 : 17 25; Matth. 1: 5;
Hebr. 11: 31 ; Jac. 2: 25.
Rachal, stad ; I Sam. 30: 29.
Rachel, de tweede dochter van Laban, werd
de liefste vrouw van Jacob, wien zij eerst Jozef
baarde ; toen zij later Benjamin ter wereld bracht
stierf zlj in bet kraambed ; zie o. a. de hoofdstukken
-

-

-
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Rachel (Elisa Rachel Felix, genaamd), beroemde fransche treurspel-speelster, geb. 28 Febr.
18'20 te Munf in 't zwits. kanton Aargau, uit behoeftige onders, met wie zij 1831 naar Parijs kwam.
Aanvankelijk opgeleid voor den zang, wijdde zij zich
reeds in 1833 aan het treurspel, trad voor het eerst
daarin ten tooneele 12 Juni 1838, en werd weldra
wereldheroemd. Zij stierf 3 Jan. 1858.
Racine, stad in den noord-amerik. staat Wisconsin, aan de uitwatering van de Root-rivier in het
Michigan-meer ; 8000 inw.; haven.
Racine (Jean de), de grootste treurspeldichter
der Franschen, geb. 1639 te La Ferte-Milon (dept.
Aisne), gest. 1699 te Parijs. Van de schier ontelbare
editien zijner werken noemen wij alleenlijk die van
Tissot (5 dln. Parijs 1826). — R. (Louis), tweede
zoos van den vorige, insgelijks dichter, geb. 1692
te Parijs, gest. 1763. Eene complete edilie zijner
werken leverde Lenormant (6 dln. Parijs 1808).
Racine (de abbe Bonaventure), een ijverend
fransch Jansenist, geb. 1708 te Chauny bij Laon,
gest. 1755, schreef o. a. een Abregd de l'histoire
eccldsiastique (13 dln. 1748-56).
Raclawice, poolsch dorp, benoorden Krakan.
Bij 11. werd na den opstand in Krakau 4 April 1794
door Kosciuszko, geholpen door de met zeisseus
gewapende boeren, eene schitterende overwinning
bevochten op de Russen onder generaal Tormassow.
Raczkeve, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Pesth, hoofdplaats van het Donau-eiland
Csepel; 4600 inw.; fraai kasteel.
Radagaise, fransche naamsvorm voor den
germaanschen aanvoerder Radegast
Radama (Radama II), koning van Madagascar, begunstigde de vreemdelingen ; doch er werd
eene samenzwering door (le Hovas tegen hem gesmeed, en 12 Mei 1863 werd hij door eenigen der
samenzweerders gewurgd. Zie RABOEDA.
Radcliffe (Anna), engelsche romanschrijfster,
geb. 1764 te Londen,gest.1823.Voornaamste werken :
The romance of the Forest (1791); The mysteries of
Udolpho (1794); The Italian (1797); alsook de Beschrijving van eene reis door Holland (1794).
Raddai, een broeder van David ; 1 Chron. 2 : 14.
Radegast, marktvlek in 't hertogdom Anhalt,
nabij de Fuse; 750 inw.
Radegast, een god der nude Wenden, inzonderheid der Obotrieten ; vereerd werd R. voornamelijk te Rethra ; het paard was hero toegewijd.
Radegast, fransch Radagaise, aanvoerder der
Germanen, deed net 200,000 man eenen inval in
Italie, verwoestte het noorden van dat land, belegerde Florence, werd voor die stad verslagen en
gevangen genornen door Stilico, den veldheer van
Honorins (406), en onthoofd.
Radegonde, (le heilige, koningin van Frankrijk, dochter van Bertarius, koning van Thuringen,
geb. 519, werd 538 de vrouw van koning Clotarius I,
die haar vooraf in de Christelijke leer had laten onderwijzen, en die hair 6 jaren later vergunning gaf
om in een klooster te gain, waar zij in 587 stierf.
Kerkelijke gedenkdagen 30 Jan. en 13 Aug.
Radelgisus I, prins van Beneventum (839—
851), had tiers jaren tang oorlog te voeren tegen
Sivonolf, den brooder van zijnen voorganger, en tegen Landoll, prins van Capra. Ofschoon bijgestaan
door de Sarraeeenen nit Sicilic en Afrika, kon R.
zich niet handhaven in het ► ezit van de districten
aan de Adriatische Zee. -- R. II, prins van Beneventuni, regeerde van 879, werd 881 verdreven,
896 op dea troon hersteld, en regeerde tot 900.

Radnor
Radet (Etienne), generaal en baron van bet
fransche keizerrijk, geb. 1762 in Lotharingen, gest.
1825, werd 1809 dour generaal Miollis met de taak
belast om pans Pius VII gevangen te netnen ; in
1815 bracht R. den hertog van Angoulerne, die gevangen genornen was, naar Cette; in de Honderd
Dagen was R. inspecteur-generaal der gendarmerie,
werd order Lodewijk XVIII (1816) veroordeeld tot
9 jaren gevangenis, omdat hij behulpzaam was geweest tot den terugkeer van Napoleon, doch bekwam reeds in 1818 gratie.
Radetzky (Joseph Wentzel), graaf van Radetz, oostenrijksch veldmaarschalk, geb. 2 Nov.1766
te Trzebnitz in Bohemen, trail 1784 in dienst als
kadet bij een regement hongaarsche kavallerie,
maakte (1788-89) (len oorlog tegen de Turken
mede, en daarna (1792-95) de veldtochten aan
den Rijn en in de Nederlanden tegen Frankrijk. Zijn
eerste veldtocht in Italie dagteekent van 1796 als
adjudant van Beaulieu; 1799 adjudant van Melas,
onderscheidde hij zich in Italie en in Duitschland,
bij de veldslagen van Marengo en Hohenlinden, aan
het hoofd van een regement kurassiers. In 1805
generaal-majoor, 1807 aan het hoofd van het vijfde
legerkorps, deed hij bij Wagram en daarna zoo vele
en gewichtige diensten, dat hij tot luitenant-veldmaarschalk beuoemd werd. Als chef van den generalen staf maakte hij de veldtochten in Saksen en
Frankrijk mede, ram deel aan de veldslagen van
Kuhn en Leipzig en aan de gevechten in Champagne.
Vervolgens was hij 10 jaren plaatskomrnandant van
Olmutz, en werd 1831 als opperbevelhebber der
Oostenrijksche troepen naar Italic gezonden, en
1836 tot veld maarschalk verheven; 1847 dempte hij
meesterlijk de oproerige bewegiugen te Milaan;
doch zijn meesterwerk is de vet ltocht van 1848-49.
Door den opstand genoodzaakt terug te trekken in
de citadel van Milaan (18 Maart), bombardeerde hij
die stad, doch bestow, weldra tot retireeren (waarbij
vele wreedheden gepleegd werden), en concentreerde
zijne armee in de sterkten van Legnano, Peschiera,
Verona en Mantua. In 1848 (23 bevocht hij
op Karel-Albert van Sardinie In schitterende overwinning van Custozza, welke de capitulatie van Milaan (6 Aug.) en den wapenstilstand van Salasco
tell gevolge had. Zoodra die wapenstilstand afliep
(20 Maart 1849) rukte R. Piemout binnen, bevocht
23 Maart de beslissende overwinning van Novara,
rukte op Venetie aan, bombardeerde 24 urea die
stad en bemachtigde haar 27 Mrt., waarmede geheel Opper-Italie order Oostenrijles gezag teruggebracht was. Als een der grootste manner van
zijnen tijd, stierf R. 5 Jan. 1858.
Radja - Kwesi, of R.-Kwessi, dorp op Java,
resid. Rembang; 28 Nov. 1827 overrompeld, uitgemoord en platgebrand door de muitelingen, die
daarvoor 26 Jan. 1828 in de door hen aangelegde
benting getuchtigd werden door de nederlandsche
troepen.
Radja - Polla, of R.-Pola, district van 't regentschap Soemedang op Java, resid. PreangerRegentschappen ; 8 Oct. 1822 werden in dit district
9 dorpeu vernield door eene uitbarsting van den
Goeloengang.
Radnor, graafschap in 't engelsche prinsdom
Wallis, lint tusschen de graafschappen Montgomery
ten N., Shrop ten N. 0., Hereford ten 0., Brecknock
ten Z., en Cardigan ten W., is 19 a 20 vierk. mijlen groot, bevolkt met 25,500 zielen, en heeft tot
hoofdplaats Presteign. — Het vlek R., genaamd
New-Radnor, heeft 2300 inw.

Radom
Radom, gouvt. in russisch Polen, ten Z. begrensd door oostenrijksch grondgebied, is 454 a 455
vierk. mijlen groot, hevolkt met 947,000 zielen, en
heeft tot huofdplaats de stad R., met 10,000 inw.
aan de zich in de Weichsel ontlastende Radomka.
Radomsk, stad in russ. Polen, gouvt. Warschau ; 4000 inw.
Radomysl, stad in russ. gouvt. Kiew, aan de
Myka; 5000 inw.
Radstadt, 1) het nude Teurnia, stadje in
Oostenrijk,15 mijlen bezuiden Saltzburg; 1000 inw.;
overwinning der Franschen (onder Moreau) op de
Oostenrijkers 5 Juli 1796. — 2) in Baden ; zie het
art. RASTADT.
Radziwill, prinselijke familie in Litauen, met
groote bezittingen aldaar, in Polen en in Posen. Ms
eerste van dien naam vinden wij een maarschalk
van Litauen vermeil', die 1386 met Jagello gedoopt
werd. In 1518 werd de familie R. tot den rijksprinselijken stand verheven. Onder de afstammelingen van dit geslacht is vooral vermaard : R. (Nicolaas IV), geb. omstr. 1500, gest. 1567, paltsgraaf
van Wilna, en gouverneur van Lijiland onder S;gismond August, toning van Polen. Deze R. onderseheidde zich 1557 door zijne dapperheid tegen de
Duitsche Orde, welter grootmeester hij 1565 gevangen nam, en tegen de Russen, die hij totaal versloeg. Hij had het Protestantismus omhelsd, waarvoor hij met hart en ziel ijverde, zoo zelfs, dat hij
te Brzescie eene vermaard gewordene drukkerij oprichtte, waar hij den op zijne kosten in het Poolsch
vertaalden Bijbel liet drukken (den beroemden
Radziwiller Bijbel), waarvan later de verspreide
exemplaren, tegen somwijlen sehreeuwend hooge
prijzen, weder opgekocht werden door zijne vier
zonen, die tot de Kerk van Rome teruggekeerd
waren, en van dien door den Pans veroordeelden
Bijbel buns vaders zooveel exemplaren verbrandden
als zij slechts machtig konden worden. — R. (Karel),
paltsgraaf van Wilna, bekend door zijne bestrijding
van den russischen invtoed, en door zijnen naijver
op de familie Czartoryiski. In 1762 door August III,
koning van Polen, benoemd tot gouverneur van Litauen, vermocht at zijn ijveren tegen Rustand's invloed niet te beletten dat Poniatovvski, de gunsteling van keizerin Catharina, toning van Polen werd,
waarop R. buiten de wet, en zijne rijke bezittingen
(die een jaarlijksch inkomen gaven van derdhalf
millioen nederlandsche guldens) verheurd vermaard
werden. In 1767 gekozen tot hoofd der Confederatie
van Bar, mocht het hem niet gelukken de verbrokkeling van zijn vaderland te keeren, waarop hij Polen verliet; doch kort voor zijn 1790 plaats grijpenden dood keerde hij derwaarts terug.— R. (Barbara), eene vrouw van uitstekende schoonlaeid, weduwe van eenen paltsgraaf, trad heimelijk in het
huwelijk met pries Sigismond, die later (1548)
koning van Polen werd.
Radziwilow, stad in europ. Rusland, in
Voihynie, aan de grenzen van Galicia, 6 a 7 uren
gaans benoordw. Kremenetz.
Radzjah, veel gespeld Rajah of Radjah, de
titel der hindoe-vorsten, die over de verschillende
landen van Hindostan regeeren : ze behooren over
het algemeen tot de caste der sjattryas of krijgslieden. VOor de mongoolsche verovering waren at de
R. onalhankelijk ; doch thans zijn ze nagenoeg alien
onderworpen aan het gezag van Groot-Britannia.
Radzjpoetana. Zie ADZJMIR.
Radzjpoeten, d. i. Zonen van Radzjahs, zoo
worden in Indie niet alleen de wezenlijke radzjah's-
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zonen genoemd (die alien rechtens door hunne geboorte een apanage hadden), maar ook ieder militair opperhoofd van een vorstendom, van eene beerlijkheid of zelfs van een kanton, hetzij klein of groot.
De naam R. is zelfs in rainier heteekenis gegeven
aan de gansche caste der krijgslieden of Sjultryas
(doch geeft tegenwoordig niet sneer zooveel aanzien
als vroeger). Men placbt dat gedeelte van lndie, dat
wel aan Engeland schatplichtig, maar niet rechtstreeks onderworpen was, te bestempelen met den
naam van de Radzipoelische vnrstendommen ; en
Adzjmir, waar de R. het talrijkst waren, is uit dien
houfde Radzjpoetana genoemd. lea vindt daar den
dapperen stam der Dzjats (Djats, Jets, Jants).
Raema, een der zonen van Kitsch ; Gen. 10 : 7 ;
I Citron. 1: 9 ; Ezech. 27: 22.
Zie RAPH
Raf
Rafael, aartsengel en schilder. Zie RAPHAeL.
Raffenel (Claude Denis), geb. in den Jura
omstr. 1797, reisde voor koophandelshelangen in de
Levant en in Mrika, was later verbonden aan een
der fransche consulaten in de Levant, richtte te
Smirna l'Observateur oriental op, belastte zich na
zijnen terugkeer in Frankrijk met de opvoeding der
kleinzonen van generaal Lafayette, ging 1826 de
Turken bevechten in Griekenland, onder het oppee.
bevel van Fabvier, en sneuvelde in bet kasteel van
Athene (1827). Men heeft van hem: Histnire des
Grecs depuis la prise de Constantinople jusqu'a ce jour
(1824); Histoire complete des evenernents de la Grace
(1825). — R. (Anne Jean Baptiste), zoon van den
vorige, geb. 1809 te Versailles, fransch ambtenaar
bij de marine, deed 1826-42 reizen naar alle werelddeeten, werd 1843 naar den Senegal gezonden,
waar hij 1843-45 eene eerste, en spoedig daarna
eene grootere tweede ontdekkingsreis naar de binnenlanden deed, waarvan hij de uitkomsten heeft
medegedeeld in Voyage de l' Afrique occidentale (Parijs
18'16) en Nouveau voyage dans to pays des Negres
(2 din. Parijs 1856). Sedert 1855 gouverneur van
Madagascar, stierf hij aldaar 12 Juni 1858.
Raffies(sir Thomas Stamford ), geb. 6 Juli 1781,
werd 1805 door de Engelsch Oostindische Cornpagnie aangesteld als secretaris van den gouverneur
van Poelo-Pinang ; na de verovering van Batavia benoemd tot gouverneur van Java, werd hij na de
teruggave van Java aan de Nederlanden gouverneur
van Bencoelen. Groote verdiensten heeft R. door
alles wat hij in en voor de 0. I. verricht heeft, ook
door 't stichten (1819) van Singapore. In 1824 naar
Engeland teruggekeerd, stierf hij daar 5 Juli 1827.
Hij schreef het beroemde werk : History of Java
(2 din. Londen 1817 ; nienwe druk 1830).
Ragau, een in Jezus' geslachtslijst ; Luc. 3: 35.
Rages, later Europus genaamd en Arsacia,
titans Razi of Rei, stad in het zuiden van Medie, bij
Ecbatana, werd gehouden voor op den na de oudste
stad in Media. Te R. ging Tobias op last van zijnen
vader de 6 talenten halen, die Gabelus hem schuldig
was. Het is de geboorteplaats van den geneesk. Razi.
Raglan (Fitzroy James Henry Somerset, lord),
engelsch generaal, jongste zoon van den 5en hertog
van Beaufort, geb. 30 Sept. 1788, trad 1804 in
dienst bij de armee, onderscheidde zich in Spanje
en Portugal, werd spoedig bevorderd, was 1838
luit.-generaal, werd 1852 benoemd tot generaal der
artillerie en tevens met den titel van Lord R. tot de
peerswaartligheid verheven. In Febr. 1854 benoemd
tot opperbevelhebber van de britsche legerrnacht
die mar de Krim werd gezonden, stierf hij 28 Juni
1855 voor Sebastopol aan de cholera.
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Ragotzky

Ragotzky, of Ragoczy (Sigismond), hongaarsch magnaat, werd bij den dood van Stephanus
Botskay (1607) tot vorst van Zevenbergen gekozen,
was toen reeds oud, en deed weidra (1608) afstand
van die waardigheid ten behoeve van Gabriel Bathori. — R. (George), de Oude, vorst van Zevenbergen (1630-48), erkend door sultan Amurat IV
en door keizer Ferdinand II, koos de zijde van Zweden in den 30-jarigen oorlog (1643), verklaarde
zich openlijk tegen den keizer (1644), en werd bijgestaan door de palatijns van Hongarije; doch hij
sloot vrede in 1645 en behield zijne Widen.
—R.
(George), de Jonge, vorst van Zevenbergen
(1648-61), verbond zich 1659 met Zweden tegen
Polen, in weerwil van den tegenstand van den grootvizier. Hij verloor zijne armee bij Medzjibodzj, werd
door de Turken afgezet, en snenvelde in den strijd
om zich to verdedigen. — R. (Frans Leopold), geb.
1676, werd aan het hof van Weenen grootgebracht
nadat zijne familie van hun vorstendom vervallen
was verklaard. Later een gedeelte van de verbeurdverklaarde familie-bezittingen opgeeiscbt hebbende,
werd R. gevangen gezet op het kasteel van Neustadt; hij vond echter middel om to ontsnappen,
werd door de ontevredenen in Hongarije tot aanvoerder gekozen (1701), en gaf als zoodanig blijken
van de grootste dapperheid ; hij hield Hongarije 10
jaren lang van Oostenrijk gescheiden. Na den vrede
van Nagy-Caroly (1711) buiten de wet verklaard,
hield hij afwisselend in Frankrijk en in Turkijd ver-

blijf, en stierf 1735 te Rodosto.
Raguel, in fransche boeken voor Rehuel.

Ragusa, 1) stad op Sicilid, aan de zich in de
Middell. Zee ontlastentle kleine rivier R., ligt 13
a 14 uren gaans bewesten Syracuse, heeft 22.500
inw., en is waarschijnlijk het mule Hybla Hercea.
2) slawisch Dubrownik, lat. Rhausium, stad in Dalmatid, aan de Adriatische Zee, 39 mijlen bezuidoosten Zara ; 6500 inw.; gesticht in de 6e en 7e
eeuw door vluchtelingen nit Epidaurus on Salona,
versterkt door Pius VII en later door de Franschen ;
na de aardbeving van 1667, waardoor geheel R.
verwoest was, weder opgebouwd op kosten van den
pans on van de koningen van Engeland en Frankrijk, was R. eene onafhankelijke republiek tot 1806,
toen het door Napoleon met troepen bezel werd ;
in 1810 bij de Illyrische provincien ingelijfd, werd
R. 1815 door het Weener congres toegewezen aan
Oostenrijk. Het is de geboorteplaats van Baglivi,
Boscowitsj, Stay, Banduri. — Napoleon I had aan
maarschalk Marmont den titel van Hertog van R.
verleend. Drie uren gaans bezuidoosten R. ligt
Oud-R. (het oude Epidaurus).
Rahab, 1) vermeld Psalm 87: 4; 89: 11;
Jezaia 51 : 9. — 2) in fransche hoeken voor Rachab.
Rahad, rivier in Afrika, ontspringt in Abyssinid, in het koninkrijk Amhara, en valt na een N. W.loop van 57 mijlen in den Bahr-el-Azrek, in Noble.
Raham, kleinzoon van Hebron ; I Chron. 2 : 44.
Rahma. Zie RAeMA.
Rahmeses. Zi e -,AMESES.
Raimondi (Marc. Ant.), italiaansch graveur,
geb. te Bologna 1488, gest. 1546, leverde met ongeloofelijke nauwkeurigheid namaaksels der gravuren
van Albrecht Durer, en werd te Rome door Rafael
gebruikt om diems meesterstukken te graveeren. Op
bevel van den pans werd R. gevangen gezet, omdat
hij onzedelijke plaatjes (naar Julius Romanus) geIeverd had bij de sonnetten van Aretino.
Rainivoninahitrinioni, eerste minister
can koningin Raboeda van Madagascar. Zie RABOEDA.

Rainulf, een Noorman, eerste graaf van Aversa
in Italie, werd omstreeks 1029 of 1031 met dat
graafschap beleend door Guaimar IV, prins van
Salerno en door keizer Koenraad II. Hij stierf 1059,
en had tot opvolger zijnen zoon Richard.

Rajah.

Zie RADZJAR.

Rajano, vlek in bet Napelsche, in Abruzzo
Ult. 2a, 13 uren gaans bezuidoosten Aquila ; 1700
inw.; is gehonwd op de plaats van het oude Corfinium.
Rakanje, het dorp Rockanje.
Rakka, stad in aziat. Turkije. Zie RACCA.
Rakkath, stad in stam Naphtali ; Jozua 19: 35.
Rakkon, stad in stam Dan; Jozua 19: 46.

Raleigh, hoofdstad van Nd.-Carolina, 48 mijlen
bezuidw. Washington ; 4800 inw.; staatspaleis met
standbeeld van Washington (door Canova).
Raleigh (sir Walter), engelsch zeevaarder,
geb. 1552 in Devonshire, verwierf reeds vroeg de
gunst van koningin Elizabeth, vocht moedig tegen
de lersche opstandelingen, ontwierp het plan om
Noord-Amerika to colonizeeren, stichtte 1584 de
nederzetting Virginia, hielp de nederlaag toebrengen aan de vermaarde spaansche armada, on was
werkzaam om den koning van Portugal op zijnen
troon to herstellen (1589). Hij werd herhaalde malen gekozen tot lid van het parlement, en had daar
zeer vest invloed. Een oogenblik in ongenade gevallen, omdat hij een van de staatdames der koningin verleid had, kwam hij echter reeds spoedig
weder in gunst, en betwistte aan Leicester en aan
den graaf van Essex het hart van Elizabeth. Men
beticht hem, dat hij den ondergang van den ongelukkigen Essex verhaast heeft. Onder Jacobus I verloor hij at zijnen invloed, werd, beschuldigd van
deelneming aan eene samenzwering tegen den koning, in den kerker geworpen, waarin hij 12 jaren
bleef zuchten (1604-16). Eindelijk verkreeg hij
zijne voorloopige invrijheidstelling, ondernam 1617
eenen tocht naar Guiana, waar hij goudmijnen
hoopte te ontdekken, en nam dat land in bezit namens Engeland ; doch daar hij eenige spaansche
nederzettingen verwoest had, werd hij op aanzoek
van Spanje opnieuw in hechtenis genomen bij zijnen
terugkeer in het vaderland. Men bracht weder de
nude beschuldiging van verraad te herds, waaromtrent hij indertijd niet geheel en al was vrij gesproken: hij werd ter dood veroordeeld, en onderging met cooed eene straf, die hij niet verdiend had
(1618). In zijne langdurige gevangenschap had sir
Walter R. verscheidene werken geschreven, o. a.
eene History of the World (2 dln. Londen 1730 ;
dikwijls herdrukt); de overige verschenen under den
titel van Miscellaneous works (2 dln. Londen 1784).
Ram, 1) varier van Amminadab, wordt Ruth
4: 19 vermeld; zie over hem n°. 4 van 't art. ARAM.
— 2) zoon van Jerahmeel ; I Chron. 2: 25, 27. —
3) een nit het geslacht van Elihu ; Job 32 : 2.
Rama, 1) R. of Arimathea, thans Rama, Ramlah of Sanden, oudtijds stad in Palestina, in stam
Ephraim, bezuiden Joppe, ttisschen Samaria en Jeruzalem, is vermoedelijk dezelfde stad als Ramath
of Ramathim-Sophim, de geboorteplaats van Samuel ;
ook van Jozef, gen. van Arimathea. Bit R. is vermeld
I Sam. 1: 19; 2: II ; 7:17; 8: 4;15:3i; 16:13;
19: 18, 22, 23; 20: 1 ; 22 : 6; 25: 1 ; 28: 3;
Matth 2: I S. — '2) stad in slam Gad ; II hon. 8:
29 ; II Chron. 22 : 6. — 3) stad in stam Benjamin ;
Jozua 18: 25; 19: 29; Richt. 4: 5; 19: 13; Ilion.
15: 17, 21, 22; II Chron. 16: 1, 5, 6; Ezra 2: 26;
Neb. 7: 30; 11 : 33 Jezaia 10 : 29; ;torero. 51 : 1:1
40: 1; Hoz. 5: 8.

Rama
Rama,

Rambouillet
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St. - Leger (ook Bosch van R. genaamd), 8 uren
in de Indiscbe legenden de 7e incarna tie van Wisjnoe, was de zoon van Dasaratha, koning
gaans bezuidw. Versailles; 4500 inw.; oud koninklijk
van Ayodhya. Hij werd grootgebracht door Wasisjtha,
kasteel met torens in een park, dat 3000 morgen
ontkwatn aan de strikken, die hem gespannen wergroot is; in dat kasteel bestaat nog de kamer, waar
Frans I gestorven is. In de 14e eeuw was R. eene
den door zijne vijanden, en toog met den brahma
Wisoeamitra door de wereld, overal de reuzen verheerlijkheid, toebehoorende aan de familie d'Andelgende. Aan het hof van Dzjanaka aangekomen,
gennes, uit welke het overging eerst in de familie
won hij bij eenen boogschutterswedstrijd de hand
Sainte-Maure-Montausier, daarna in de familie d'Uder schoone prinses Sita, en keerde, van zijne jonge
zes. Het kasteel werd later eigendom van den graaf
gemalin vergezeld, in zegepraal terug in het paleis
van Toulouse, hertog van Penthievre, ten wiens bevan Ayodhya; doch reeds spoedig zag hii zich gehoeve bet door Lodewijk XIV tot een hertogdom
verheven werd (1714); door Lodewijk XVI werd bet
noodzaakt dat paleis weder te verlaten : Dasaratha,
zijn vader, gebonden door eenen schandelijken eed,
in 1778 van de familie Penthievre gekocht. Bij de
die hem was afgedwongen door zijne laatste vrouw,
Juli-omwenteling van 1830 had Karel X de wijk
zond R. in ballingschap voor 12 jaren, en verzekerde
genomen naar R.; doch het yolk van Parijs vervulgde hem daar, zoodat hij genoodzaakt werd te R.
den troon aan zijnen jongsten zoon Bharata. In zijne
afstand van den troon te doen.
ballingschap had R. een trouwen metgezel, nl. zijn
broeder Laksjuiana, en onderscheidde zich in dien
Rambouillet (de familie), een tak der familie
d'Angennes, bezat sedert de 14e eeuw de heerlijktijd ook nog door wonderachtige beldendaden, zooheid R., en heeft verscheidene voorname personen
mede door strenge boete-plegingen. Toen de 12 jaopgeteverd, o. a.: R. (Jacques d'Angennes, beer
ren om waren, keerde hij naar Ayodhya terug, waar
van), gunsteling van Frans I, was kapitein der lijfzijn vader inmiddels van droefheid gestorven was.
vvacht van dien vorst en van drie zijner opvolgers,
Hij liet Bharata den troon behouden, doch tong ten
vervulde gewichtige zendingen in Duitschland, en
strijde tegen Rawana, koning van Lanka (Ceylon),
liet twaalf kinderen na, toen hij 1562 stierf.
die Sita weggevoerd had: hij overwon Rawana,
R. (Charles d'Angennes, kardinaal van), een zoon
doodde hem, en nam Sita weder tot zich. Dezen
van Jacques, geb. 1530, werd bisschop van Mans
krijgstocht volbracht hebbende, ging R. een ko(1560), woonde het Concilie van Trente bij, werd
ninkrijk stichten op de kust van lndie, tegenover
fransch ambassadeur bij paus Gregorius XIII, en
Lanka, gaf aan de bevolking van dat rijk wetten en
stierf te Rome 1587. Men heeft Memoires van hem.
onderricht in kunsten, landbouw en godsdienst, en
R. (Charles d'Angennes, markies van), een
keerde toen terug naar den hemel, zijne Sita medekleinzoon van Jacques, geb. 1577, gest. 1652,
nemende, en zijn rijk overgevende aan zijnen zoon
marechal-de-camp, fransch ambassadeur in Piemont
Koessja. Sommigen hehben in R. den Bacchus der
en in Spanje (1627); in 1600 was hij getrouwd met
Grieken willen herkennen. De lotgevallen van R.
Catharina de Vivonne, uit welk huwelijk de bezijn bezongen door Valmiky in een beroemd indisch
roemde Julia (Julie-Lucie d'Angennes) geboren
dichtstuk, getiteld Ramayana (zie dat art.).
werd, die naderhand in den echt trad met den herRama (Brug van). Zie RAMISSERAM.
Ramadan, of Ramazan, de 9e maand van het tog van Montausier. Bij hem hadden de bijeenkomsten plaats van het genootschap, genaamd van het
jaar der Mahomedanen, die gedurende deze maand
Hotel van R. (zie volgend art.).
hunne Groote Vasten houden.
Rambouillet (Mel de). Zoo noemde men
Rama's —brug. Zie RAMISSERAM.
Ramath, stad in stam Juda ; Jozua 19: 8. Zie het genootschap, dat zijne bijeenkomsten bield in
bet hotel (aanzienlijk huis) der markizin van Ramook n°. 1 van RAMA.
Ramath Lechi, de plaats waar Simson het bouillet (in de straat Rue St. Thomas du Louvre)
te Parijs: het was eene vereeniging van persokinnebakken wegwierp, waarmee hij de Philistijnen
nen, die uitblonken door hooge geboorte, maatverslagen had ; Richt. 15 : 17.
Ramath Mizpa, stad in stam Gad; Jozua schappelijke deugden of begaafdheden des geestes.
Men laat den oorsprong van dat genootschap op13: 26.
RamathaIm Sophim, of R. Zofim, ge- kliminen tot het huwelijk van den markies van
Rambouillet met Catharina van Vivonne (anno 1600);
boorteplaats van Samuel ; I Sam. 1: 1. Zie ook n°. 1
maar het had zijn toppunt van bloei in de 17e eeuw
van RAMA.
Ramathieten, de bewoners van Ramath ; (1635-1665). Onder de leden van het genootschap
merkt men op: (groote heeren :) markies de RamI Chron. 27 : 27.
6ouiliei, kardinaal Richelieu, Conde, Montausier;
Ramazan. Zie RAMADAN.
(letterkundigen:) Racan, Voiture, Benserade, Balzac,
Ramayana, een vermaard indisch heldenMenage, Chapelain, La Calprenede, de familie Scudicta, in het Sanskrit, waarin de lotgevallen van
dory, d'Urfe, Sarrasin, Desrnarets de St.-Sorlin,
Rama bezongen zijn. Als dichter van de R. noemt
abbe Coffin; (vrouwen:) hertogin de Longueville,
men Valmiky; doch het is waarschijnlijk eene vermarkizin de Lafayette, mevr. de Sevigne, mevr.
zameling van verschillende dichters, die tot eene en
Deshoulieres en Julie d'Angennes (later hertogin de
dezelfde school bebooren. De R. is vertaald: in 't
Montausier), dochter der markizin de Rambouillet.
Engelsch door Carey en Marshman (Sirarnpoer 1809),
Na veel nut gesticht en van heilzamen invloed op
in 't Duitsch door G. Schlegel (Bonn 1826); in 't
de beoefening van taal- en letterkunde geweest to
Italiaansch door Gorresio (Parijs 1843), en in 't
zijn, ontaardde bet genootschap allengs tot pedanFransch door H. Fauche (Parijs 1858).
Rambervilliers, stad in 't fransche dept. terie; de vrouwen, die er lid van waren, noemden
zich precieuses (welk woord toen slechts in zijne
der Vogesen, 6 uren gaans benoordoosten Epinal ;
goede beteekenis verstaan werd): de Franscbe taal,
5000 inw.
Rambla, stad in Spanje, 8 uren gaans bezuid- zooals zij die onderling spraken, verschilde van het
gewone Fransch hemelsbreed, doordien ze voor
oosten Cordova ; 8000 inw.
Rambouillet, lat. Ramboletum, stad in bet alles bijzondere namen bezigden, die in hare taal
geheel iets anders beduidden dan in het gewone
fransche dept. Seine.Oise, bezuiden het Bosch van

Ramdaspoer

Rampsinit

taalgebruik; ook droegen ze persoonlijk niet hare
eigene namen, maar ieder had eenen naam, die ontleend was aan Griekenland of aan de in de mode
zijnde romans. Moliere gaf aan (lit genootschap den

San-Estevan-de-Gormas, en was dikwills overwinnaar. Hij hield de graven van Castilie onderwnrpen
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genadeslag, door het openbaar ten spot te maken in
zijne Prdcieuses ridicules.
Ramdaspoer. Zie AMRETSIR.
Rameau (Jean Phil.), fransch componist, geb.
1683 te Dijon, genoot zijne °yielding als klaviervirtuoos in Italie, ging vervolgens naar Clermont,
van daar naar Parijs, en stierf 1764 als kapelmeester
des konings. De opera-muziek van R. maakte in
zijnen tijd eenen verbazenden opgang, dock is thans
geheel verouderd.
Ramel (J. Pierre), fransch generaal, geb. 1770
te Cahors, diende 1796 onder Moreau, verdedigde
dapper bet fort van Kehl, werd 18 Fructidor buiten
de wet verklaard en naar Sinnamary gedeporteerd,
ontsnapte echter, en keerde na 18 Brumaire in
Frankrijk terug, rnaakte onder bet keizerrijk eenige
veldtochten mede, werd 1814 rnarechal-de-camp,
en vervolgens benoemd tot kornmandant van Toulouse. In 1815 na de tweede restauratie de Verdets
te Toulouse willende ontwapenen, weal hij door die
dweepzieken vermoord.

Rameli, zwits. dorp. Zie AARMUEILE.
Ramenghi (Bart.),schilder. Z .e —AGNACAVALLO.
Rameses, Ramesses of Ramses, een der leger-

plaatsen van de Israelieten bij hunnen uittocht tilt
Egypte; Gen.47: 11; Exod. 12 : 37; Num. 33 : 3,5.
Vergelijk RAamsEs.
Ramesses, of Ramses, gemeenschappelijke
naam van veertien verschillende koningen of pharaonen van Egypte, die van de 17e tot de 13e eeuw
v. Chr. geregeerd hebben ; zij resideerden te Thebe,
waarom tiuune dynastie ook wel genoemd wordt
de Thebaansche dynastic. De eerste R. was het hoofd
der 19e Manetlionische dynastie ; het beroemdst
werd echter zijn kleinzoon (R. II), onder wiens
regeering Egypte het toppunt van zijnen bloei bereikte, en aan wiens hof Mozes grootgebracht werd.
— R. III, bijgenaamd de Groote, schijntidentiek
te zijn met Sesostris; hij is de Rhampsinit der
Grieken. — De elf overige R. zijn historisch van
geenerlei beteekenis.
Ramessieden, de 14 pharaonen, die den
naam van Ramesses droegen.
Ramganga, of Raingunga, rivier in Indio, in
het noorden van Hiridostan, ontspringt in het gebergte van Gurwhal, besproeit het oostgedeelte
van Delhi en Agra!), en valt derdhalf nut. gaans benoordoosten Kanodzje in den Ganges, na 75 mijlen loop.
Ramillies, plaatsje in Belgie, prov. ZuidBraband, 5 a 6 uren gaans beznidoosten Leuven ;
500 inw.; de Geallieerden, aangevoerd door Marlborough, bevochten bier '23 Mei1706 eene schitterende overwinning op de Franschen, aangevoerd
door Villeroi.
Ramirus I, koning van Oviedo (842-850)
was een zoon van Bermudes en een neef van Alfons II, die hem reeds in 835 als rijksbestunrder
aangesteld had. Hij versloeg de Arabieren te Logrono
(849) en ontweldigde him Calahorra. — R. II,
zoon van Ordogno II, werd koning van Leon in 927
door de abdicatie van zijnen broeder Alfons IV, had
eenen opstand van dien broeder te betengelen, zoomede den opstand der zonen van Froila II, liet him
alien de oogen uitsteken, bemachtigde Madrid in
932, bracht aan de Arabieren nederlagen toe te

Osrna, Simancas, Zamora, Salamanca, Talaveira,

aan zijn gezag. Zijn dooti had plants in 950. —
R. III, zone' van Sancho den Dikke, en koning
van Leon (967-82), was minderjarig toen hij den
troon beklorn; hij maakte de landsgrooten en het
yolk misnoegd toen hij zelf regeerde, en had oorlog
te voeren tegen zijnen neef Bermudes II, aan wien
hij genoodzaakt werd een gedeelte van zijne landen
of to staan. Een jaar na die deelirig stierf R. III. —
R., koning van Aragonie, zoon van Sancho III,

den Groote. koning van Navarra, regeerde van 1035
tot 1063, trok Sobrarve en Ribagorza aan zijn rijkje
(1038), verbond zich met den koning van Saragossa
tegen Garcia IV van Navarra, zijnen broeder, Bloch
werd overwonnen. Hij sneuvelde in den strijd tegen
de Mooren. Door R., zegt men, werden de oude
Cortes van Aragonie ingesteld.
Ramisse'ram, eilandje in britsch 0. I., tusschen de Palk-straat en het eiland Manaar, met well(
eiland het. evenals met Ceylon, verbonden is door
eene aaneenschakeling van riffen, die de Portugeezen Adamsbrug noemen, (loch die Rama'sbrug genoernd worden door de inlanders, die beweren, dat
Rama dien weg genomen heeft toen hij Lanka
(Ceylon) ging veroveren. Op R. de heiligste tempel
van geheel het zuillen van Indie.
Ramjah, een der Israelreten, die in de baby'.
ballingschap vreemde vrouwen genomen hadden;
Ezra 10:25.
Ramlah, of Ramleh. Zie RAMA (stad).

Rainier (Karl Willi.), daitsch diehter, geb.
1725 te Colherg, gest. 1798. Eene verzameling van

R.'s poetische werken gaf Gockingk in het licht
(2 din. Berlijn 1800-1).
Rammenau, dorp in Saksen, reg.-district
Bautzen ; 1200 inw.; geboorteplaats van den philosoof Joh. Gottlieb Fichte.
Ramnenses, of Ramnes. Zie STAMMEN.
Ramolino (Maria Letitia), moeder van Napoleon I.
Ramorino (Girolamo), geb. 1792 te Genoa,
natuurlijke zoon van den franschen maarschalk Lan-

nes, verliet als staatkundig vluchteliug zijn vaderland en trail in dienst bij de fransehe armee, waarmede hij tegen Oostenrijk en Busland streed. Hij
was betrokken in den opstand in Piemont 1821, ook
in den poolschen op-tand 1830, vervolgens in de
spaansche vrijheidsoorlogen, en bestuurde 1833 den
inval in Savoje. Tot op de uitbarsting der franschc
omwenteling an 1848 leefde hij arm en vergeten
te Parijs, ging toen naar Sardinie om tegen de Oostenrijkers to vechten, maakte zich echter aan insubordinatie schuldig, wcrd deswege door den krijgsrand ter flood veroordeeld, en onderging dat vonnis
22 Mei 1849 op de Piazza d'armi te Turijn.
Ramoth, 1) mad in stain Gad; Dent. 4: 43;
Jozna 20: 8; 21 : 58; I Kon. 4 : 13 ; 22: 3 en v.;
11 Kon. 8: 28; 9: 1,4,14; 1 Chron. 6: 80;11 Chron.
18: 2 en v.; 22: 5. — 2) stad in slam Simeon;
I Sam. 30: 27. --- 3) stad in stain lssaschar;
1 Chron. 6: 73.
Rampoer, Rampoor, Raropore, stad in britsch
0. 1., in bet Dude Delhi, 'min) 2 mijlen beoosten
Morailabad ; 40,000 inw.; het. is de hoofdplaats van
het leen R. (34 vierk. mijlen met 320,000 hewnners), in het landschap Bohileund. Reeds sedert
1774 nominaal onder bet gezag der Britsch 0. 1.
Compagnie, behoort. R. echter metterdaad eerst sedert 1802 aan de Engelschen.
Rampsinit, Zie ItHAMPs1NIT.
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Ramree

Rantzau

Ramree, eiland in de Golf van Bengalen, nabij
de kust van Aracan, behoort tot britsch Birmanie;
op de noord kust van R. de ha7enstad Khyoek-Phyoe.
Ramsay, of Ramsey, 1) havenstad op de
noordoostkust van het britsche eiland Man, 5 uren
gaans ten N. N. 0. van Douglas; 2900 inw.; ligt aan
2) marktvlek in 't
de uitwaterirg der rivier R.
engelsche graafschap (3 'wen g. benoordoosten de
stad) Huntingdon ; 5000 inw.; ou.le benedictijner
abdij.
Ramsay (Allan), schotsch volksdichter, geb.
1685, was boekhandelaar te Edinburg; gest. 1758.
Vooral bekend is R.'s verzameling, getiteld Evergreen.
Ramsay (Andrew Michael), schotsch schrijver,
geb. 1 686 uit aanzieniijke ouders te Ayr in Schotland, gest. 1743, heeft niet anders geschreven dan
in het Fransch. Door den koning van Frankrijk begiftigd met de ridderorde van den Heil. Lazarus,
wordt R. veelal le chevalier Ramsay genoetnti.
(Lewis), schotsch edelman, bloedverwant van
—R.
den vorige, gaf 1678 in 't licht eene Tacheographie
(beschrijving van de kunst om even snel te schrijyen als er gesproken wordt): dit werk verscheen in
't Fransch en in 't Latijn.
Ramsden (Jesse), engelsch opticus, geb. 1735,
gest. 1800 te Londen, was aanvankelijk kopergraveur, werd de schoonzoon van den opticus Dollond,
en heeft zich door vele optische uitvindingen of
verheteringen beroemd germ akt.
Ramses, egypt. stad. Zie HEROOPOLIS, RAMSES
en RAamsEs.
Ramses, naam van egypt. koningen. Zie het
art. RAMESSES.

op hem, dat hij plotseling zijn_leven veranderde en
oversloeg tot eene overdrevene vroomheid. Hij begat zich (1663) in het klooster la Trappe (waarvan hij abt was) en voerde daar eene hervorming
in, waardoor de orde der Trappisten de strengste
van alle klooster-orden is geworden. Na 33 jaren
strenge zeifkastijding in dat klooster, stierf hij
aldaar 26 Oct. 1700 op stroo en asch.
Randazzo, het oude Tissa, stad op Sicilie,
aan den voet van den Etna, 10 mijlen bezuidw.
Messina ; 5700 inw.
Randers, stad op hitland, aan de uitwatering
van de Guden-Aa in de Oostzee, 8 mijlen bezuiden
Aalborg; 10,000 inw.; haven.
Randon, stad. Zie C—HaTEAUNEUF 4).
Randon (Jacq. Louis Cesar Alex., graaf van),
fransch maarschalk, geb. 25 Mani. 1795 te Grenoble, trad 1812 in dienst bij de fransche armee,
maakte de veldtoehten in Rusland en Duitschland
mode, woonde 1815 den slag van Waterloo bij, en
diende 1837-47 in Algerie, waar hij 1847 bevorderd werd tot den rang van luitenant-generaal. Van
24 Jan. tot 26 Oct. 1851 minister van oorlog te
Parijs, ging hij Dec. 1851 als gonverneur-generaal
mar Algeristreod daar 1853-56 met goed gevolg
tegen de Kabylen, werd deswege 1856 tot maarschalk van Frankrijk verheven, en trad 5 Mei 1859
weder als minister van oorlog op.
Randwijk, dorp in Gelderland, 4 uren gaans
benoordw. Nijmegen ; 600 inw.
Rangoen, Rangoon, versterkte stad in Britsch
0. 1. (Birmanisch rijk, in 't oude Pegn), aan den
R. (een arm van den Irawaddi), 6 mijlen van de
zee; 30,000 inw.; reeds 1824 door de Engelschen
bemachtigd, doch later teruggegeven, nerd R. opnieuw door de Engelschen veroverd in 1852.-In de
nabijheid van R. de beroemde groote pagode ShoeDagong.
Rangpoer, Rungpoor, voikrijke stad in britsch
Indie, 25 mijlen benoordoosten Moerzjed-abad.
Ranjiegan, dorp op Java, resid. Tagal ; 16
April 1827, na hevige gevechten, overwinning der
nederl. troepen op de inuitelingen.
Ranke (Leopold), duitsch geschiedschrijver,
geb. 21 Dec. 1795 te Wiehe in Thuringen, sedert
1825 prof. der geschiedenis te Berlijn en sedert
1841 historiograaf van Pruisen, heeft zich eenen
geachten naam als historicus verzekerd door zijne
vele degelijke werken, waaronder vooral uitmunten
Die Osmanen and die spanische Monarchie ins 16.
and 17. Jahrh. (3e druk Berlijn 1857); Die ram.
Papste, ihre Kirche and ihr Staat im 16. and 17.
Jahrh. (4e druk 3 dln. Berlijn 1852-57); Englische
Geschichte (dl. 1-3 Berlijn 1859-61); Franzosische
Geschichte (5 din. Stuttgart 1852-61); Deutsche
Geschichte im Zeitalter der Reformation (3e druk
6 dln. Berlijn 1851-52); 1Veun Bucher preuss.
Geschichten (3 din. Berlijn 1817-48).
Ransdorp, dorp in Noord4loiland, 3 urea
gaans bezuiden Edam ; 350 inw.; was reeds in 't
begin der 15e eeuw een aanzienlijk plaatsje; bij
den watervloed van Febr. 1825 nerd bet geheel
onder water gezet.
Ranum, voormalig dorp (thans gehucht) in
Hunsingo, prov. Groningen, een kwartier gaans benoorden Winsum.
Rantzau, klein graafschap in het Hoisteinsche,
vijfdhalve vierk. mijl groot, met 14,500 bewoners,
bevat de twee vlekken Elmshorn en Bartnstedt.
Rantzau, adellijk geslacht in Denemarken,
Holstein en Mecklenburg, van welks leden inzon-

—

Ramsey. Zie RAAISAY.
Ramsgate, stad in 't engelsche graafschap
Kent. op 't schiereilaud Thanet; 12,000 inw.; zeebaden ; versterkte haven.
Ramus (Petrus), de gelatiniseerde naam van
Pierre la Ramee, fransch philosoof, geb. omstr. 1502
te Cuth in Vermandois nit behoeftige ouders, aanvankelijk knecht in 't college van Navarre, bekwaamde zich uit eigen aanleg in de wetenschap,
werd later tot leeraar der philosophie te Parijs benoemd (1551), haalde zich echter veel vervolging
op den hals door zijn overhellen tot het Calvinismus
en zijn, ijveren tegen de beeiden-vereering. Uit zijn
vaderland gevlucht, gaf hij 1568 openbare lessen te
Heidelberg, beging echter de onvoorzichtigheid in
Frankrijk terug te keeren 1571, en ward een der
slachtoffers van den Bartholomeiisnacht (24 Aug.
1572). Zijne aanhangers werden Ramisten genoemd.
De Oeuvres van R. zijn in 't licht gegeven door
Bartholmess (Parijs 1840-47).
Ranai, een der Sandwich-eilanden.

Rana Lima Poeloe,ofLitila Poeloe Kotta,
—

—

-

-

landschap ter westkust van Sutnatra (nederl. 0. I.)
vormt het noordoosteinde der residentie Padangsche
Bovenianden, en is van het N. N. W. naar het Z. Z. O.
bijna 4 geogr. mijlen lang.
Rance, rivier in 't fransche dept. COtes-duNord, wordt hij Dinan bevaarbaar, en outlast zich
beneden St.-Mato in 't Britsche Kanaal na 12 mijlen
loop.
Rance (Dominique Armand Lebouthillier de),
hervormer van la Trappe, geb. te Parijs 1626, was
een petekiud van kartlinaal Richelieu. Sedert 1651
priester, en vervolgens kattunnik van Notre-Dame,
het R. zich door zijn geestelijk gewaad niet weerhouden het Leven van eel' lichtmis te leiden ; doch
de dood van mevrouw de Montbazan (een zijner
v ele minnaressen) maakte zulk eenen diepen indruk
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derheid te noemen zijn : R. (Jan, graaf van), deensch
generaal, geb. 1492, gest. 1565, .nam ijverig deal
aan het invoeren van de kerkhervorming, en draagt
den bijnaam van *Achilles van den Cimbrischen
Chersonesus", omdat hij in al de veldslagen, die
door hem geleverd zijn, altijd overwinnaar gebleven
is. — R. (Hendrik van), zoon van den vorige, geb.
1526, gest. 1598, stadhouder van Sleeswijk en Holstein, was een bevorderaar van wetenschap en let=
teren. Men heeft o. a. van hem : Epigrammata et
carmina varia (Lpz. 1585); Historia belli dithmarsici
(Bazel 1570 onder den getingeerden naam van Cilicius); Commentarius bellicus (Frankfort
1595);
Genealogia Ranzoviana (Hamburg 1585); JEroscopographia (Straatsburg 1585)). — R. (Geert van),
zoon an den vorige, geb. 1558, gest. 1627, was
insgelijks stadhouder in de hertogdommen, en onderscheidde zich als veldheer in den Calmar-oorlog.
(Daniel van), deensch generaal, geb. 1529,
— R.
diende onder Karel V en vervolgens cinder Frederik II van Denemarken tegen de Dithmarschen en
de Zweden, versloeg laatstgenoemden (onder Hastke)
aan de Svarteraa in Halland (1565), redde zich uit
eene wanhopige stelling 1568 door zijnen meesterlijken terugtocht nit Schonen, en stierf Nov. 1569
bij het beleg van Warburg.
R. (Josias, graaf
van), maarschalk van Frankrijk, geh. 1609, was een
kleinzoon van graaf Jan. Met Oxenstjern naar Frankrijk gekomen, trad hij daar in krijgsdienst, werd
verheven tot marechal-de-camp door Lodewijk XIII,
onderscheidde zich in Franche-Comte, verdedigde
St.-Jean de Losne tegen Gallas, streed in Duitschland en in Vlaanderen, bemachtigde Grevelingen
(1645), Dixmuiden, Lens, enz. (1646 en 1647), en
werd voor zoo vele diensten beloond met den maarschalksstaf. Order Mazarin zat hij elf maanden gevangen in de Bastille, en stierf kort daarna (1650).
Ongerekend vele andere kwetsuren, had hij bij verschillende gevechten een (mg, een oor, een arm en
een been verloren. Het fransche grafschrift, waarmede
hij vereerd werd, kwam dan ook hierop neder:
Van den grooten Rantzau ligt bier slechts 't restant —
Op 't slagveld ligt een part, een oor,een been,een hand.
Raoul, of Rodolphe (Rudolf), hertog van Burgundie, schoonzoon van Robert, hertog van Frankrijk, die den troon gefisurpeerd had ten nadeele van
Karel- den Eenvoudige, werd bij Robert's (hod (923)
zelf tot koning verkoren, in weerwil dat Karel nog
leefde. llij verdreef de Bulgaren, die eenen inval in
Frankrijk waren komen doen, bedworig de Noormannen, doch verloor Lotharingen, dat eene provincie van Duitschland werd. Hij stierf 936.
Raoul, de Noorman. Zie Boum.
Raoul, nit Caen, vergezelde Tancred naar Palestina (1096), en liet eene Geschiedenis van dien
held na, getiteld : Faits et gesles du prince Tanerede
pendant l'expddition de Jerusalem, [in 't Licht gegeyen : 1) door Marlene, ',Anecdotes", tome III ; —
2) door Muratori, ,, Scriptores rerum italicarum
medii xvi"; — 3) door Guizot, , Memoires relatifs
a l'histoire de France].
Rapallo, stad en zeehaven met 2600 inw., 6
urea gaans bezuidoosten Genua, aan eene kleine
baai of golf der Middeil. Zee, genaamd Golf van R.;
hier in 1494 eene landing der Franschen.
Rapang, rijkje op Celebes (nederl. 0. I.),
resit. Makassar, aan de baai van Boni.
Rapha, 1) vermaarde reus te Gath ; II Sam.
21: 16-22 ; I Chron. 20 : 4, 6, 8. -- 2) afstammeling van Benjamin ; I Chron. 8: 2. -- 3) afstarnmeting van Saul ; I Chron. 8: 37.

Rapolla
Rapha81, aartsengel, wiens naam beteekent
'Remedie Gods", een der zeven eugelen, die altijd
voor Gods aangezicht staan. Hij nam de gedaante
an can jong reiziger aan, om den jongen Tobias
naar Rages te vergezellen, liet hem trouwen met
Sara, de dochter van Rehuel, bracht hem terug
naar zijne geboorteplaats, en leefde hem het middel
om aan zijnen blindeu vader het gezicht terug te
geven. De roomsch-kath. Kerk vereert R. 12 Sept.
Raphatil, de beroemde schilder, wiens familienaam eigenlijk Sanzio is, was geb. 1483 te Urbino,
bad eerst tot leermeester zijn eigen vader, en ging
vervolgens naar Perugia, waar hij leerling werd van
Perugino,dien hij reeds spoedig overtrof. Op zijnen
17-j. leeftijd begun reeds zijn roem ; omstr. 1503
belast met schilderwerk in de kathedraal te Siena,
werd hij van dat oogenblik of de mededinger der
groote meesters van zijnen tijd (L. da Vinci, Masaccio, Bartolomeo di San Marco). In 1508 werd hij
naar Rome geroepen om in het Vaticaan te werken,
terwijl Michel-Angelo werkzaam was in den koepel
der Sixtijnsche kapel: toen ontstond tusschen die
twee groote meesters eene vijandschap, die geduurd
heeft tot aan hunnen dood. Na het overlijden van
Bramante (1514) werd R. door Leo X aan bet hoofd
geplaatst van bijna at de groote werken, die deze
pans liet uitvoeren. Ook als bouwmeester had R.
uitstekende bekwaamheden ; doch eensdeels door
overspanning in het werken, anderdeels door het te
veel najagen van zingenot (hij leefde bijv. in overspel met de vrouw van een bakker) vervroegde R.
het tijdstip van zijnen dood : hij was nog gees 37 j.
oud toen hij in 1520 stierf.
Raphelengh, of Rapheling (Frans), geleerd
orientalist, geb. 1539 te Lannoy bij Rijssel, gest.
1597, was een schoonzoon van den drukker Plantin,
wiens beroemde drukkerij hij 1585 overnam. Eerst
had R. het professoraat voor het Grieksch bekleed
in Engeland; daarna was hij professor voor het
Hebreeuwsch en Chaldeesch aan de universiteit to
Leiden. Men heeft o. a. van hem : eene Hebreenwsche spraakkunst, een Chaldeesch en Arabisch woordenhoek, enz.
Raphia, oudtijds eene versterkte havenstad in
Judea, op de grenzen van Syria en Egypte, tusschen
Gaza en Rhinocolura. Ptolemais IV versloeg bier
Antiochus den Groote (217 v. Chr.).
Raphidim, een van de legerplaatsen der Israelieten na hunnen nittocht nit Egypte; Exod. 17:
1, 8; 19: 2; Nurn. 33: 14, 15.
Raphu, vader van Palti ; Num. 13: 9.
Rapida Castra, stad in Mauritania ; thans
Colea h.
Rapide, rivier in den noord-arnerik. staat Missouri, komt uit de Zwarte Bergen, loopt over het
geheel in oostwaartsche richting, en valt na 75 mijlen loop in den Missouri.
Rapin — Thoyras (Paul de), fransch geschiedschrijver, neef van Pelisson, geb. 1661 te Castres,
eerst advocaat, later militair. Als Calvinist verliet
hij . Frankrijk na het edict van 1685, ging naar Engeland, vervolgens naar Holland, vergezelde den
prins van Oranje (Willem III) naar Groot-Britannic,
werd adjudant ,van generaal Douglas, nam deal aan
de belegering van Limerick, werd de leermeester
van den jongen hertog, van Portland, en ging eludelijk stil lever to Wezel, waar hij 1725 stierf. Hij
schreef to Wezel zijne Ilistoire d' Angleterre (8 dln.
's-Hage 1724; dikwijls herdrukt).
Rapolla, stad in het Napelsche, in de Basilicata, eon half nut gams beznithe. Nelti ; 3000 illy,.

Rapoport
Rapoport (Salomon Jehuda), geb. 1790 te
Lemberg, sedert 1840 opperrabhijn en opperrechter
te Praag, gaf eene menigte grondige historische en
oudheidkuntlige nasnoringen in het Licht in de
Bikkure Minim (12 dln. Weenen 1820-31) en
Kerem Chemed (7 dln. Praag en Weenen 1833-45).
Van zijne overige, tamest alle in 't Hehreenwsch geschrevene werken, zijn itizonderheid de reeksgeleerde te noemen.
Rapp (Georg), een socialist, stichter van de
secte der Harmonieten, geb. 1770 in Wurtemberg,
oefende in zijn vaderland het bedrijf van Iandbouwer nit, verhuisde 1803 naar Noord-Amerika, en
stichtte daar met zijne volgelingen (de Harmonieten)
eerst de kolonie Harmonie bij Pittsburg, later Economy aan den Ohio. Hij stierf 7 A ng. 1847, en werd
als hoogepriester der Harmonieten opgevolgd door
den koopman Becker.
Rapp (Jean, graaf), fransch generaal, geb. 1772
te Colmar uit geringe onders, trad 1 788 in dienst
bij het wapen der kavallerie, maakte de oorlogen der
omwenteling mede, werd adjudant van Desaix, sloot
zich vervolgens aan den Eersten consul aan, die
hem de taak opdroeg als bemiddelaar in Zwitserland op te treden (1802); hij vergezelde Bonaparte
naar Dnitschland, wierp bij Austerlitz de rnssische
garde overhoop en nam prins G. Repnin gevangen,
werd benoemd tot divisie-generaal, verdedigde
Dautzig (anger dan een jaar tegen 60,000 man, en
sloot eene eervolle capitnlatie, die de Russen schonden door het garnizoen krijgsgevangen te honden
(1813). Naar Kiew overgebracht, bleef R. daar gevangen tot 1814. Na de eerste restauratie onderwierp hij zich aan de Bourbons, koos echter weder
de zijde van Napoleon bij diens terugkeer van Elba.
Na de tweede restauratie Neel R. in Zwitserland tot
1817, sloot zich toen weder aan de Bourbons aan,
en werd 1818 tot pair van Frankrijk benoemd. Hij
stierf 8 Nov. 1821 op zijn landgoed Rheinweiler in
Baden. De Mdmoires van R. (Parijs 1823) zijn zeer
belangrijk.
Rappahannock, rivier in den noord-amerik.
staat Virginie, ontstaat nit de vereeniging van den
Rapidan en den North-River, die van de Ellauwe
Bergen komen, loopt Z. O.-waarts, en valt na 30
mijlen loop in de Chesapeak-baai. In den noordamerik. burgeroorlog (1861) speelt de R. eene gewichtige rol.
Rapperschwyl, of Rappersweil, stad in 't
zwits. kanton St.-Gallen, op den rechteroever van
het meer van Zurich, 7 a 8 mijlen bezuidw. St.Gallen ; 2000 inw.; teed veel in de zwits. burgeroorlogen, werd 1350 ingenomen door de Zurichers,
en 1 444 belegerd door die van Schwytz.
Rapty, rivier in Hindostan, ontspringt in Nepaul, besproeit het oostgedeelte van Oude (Andh),
loopt Z.-O.-waarts, en outlast zich met twee artnen
in de Gogra, na eenen loop van 28 mialen.
Rarotonga, bet grootste der Harvey-eilanden
(Cook's archipel) in Polynesie ; 7000 bewoners, die
eene eigene (polynesische) taal spreken (genaamd de
Rarotonga-taal).
Rasata, oude naam van Sumatra.
Rascia, of koninkrijk Rascian, eertijds.Dardanie,
het oostgedeelte van Servie, waar men de bronnen
heeft van de Tara, de Pina, de Hibar en de Rasca,
werd R. genoemd naar de Raitzen, die Zang de voornaamste bevolking van die landstreek uitmaakten.
Be naam R. wordt eerst in de 9e eeuw bekend.
Eerst was R. eene prov. van Dalmatie ; in de 10e
eeuw kwam bet onder het gezag der vorsten van
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Servie. Vucascin, de laatste vorst van R., sneuvelde
in een gevecht tegen de Turken (1371). Na zijnen
dood maakte Lazarus, despoot van Servie, zich van
R. meester, en diens opvolgers behielden het tot
1458. BO den dood van Lazarus 11 (Brankowitsj)
werd R. even als geheel Servie veroverd door Mahomed ; sedert dien tijd hebben de Turken het
voortdurend bezeten, en het vormt thans het livah
Novi-Bazar. Men heeft aan R. somwijlen den naam
van koninkrijk gegeven. Nog tegenwoordig vindt
men Rasciers in het zutden van Hongarije, waar ze
een talrijken volksstam vormen.
Rasena, zoo noemde zich de heerschende
volksstam in Etrurie, door welken in de 12e en 1 1e
eenw v. Chr. de Tyrrhenen, Siculen of Pelasgen onderworpen werden, die vroeger meester van het
land waren geweest. Het is zoo goed als bewezen,
dat Rheten en R. slechts een en denzelfden naam
zijn, waaruit men oprnaakt, dat de Etrusken uit
Rhetie kwamen. Zie ETRUSKEIC.
Rases, of Rasez, fransch landschap. Zie RAzts.
Rasis, arabisch geneesheer. Zie RAZI.
Raskolnieken, of Roskolnieken, d. i. Ketters, in Rusland de gemeenschappelijke benaming
voor alle secten, die zich van de heerschende Kerk
(d. i. de Grieksch-katholieke) hebben afgescheiden.
Rasori (Giovanni), ital. geneesheer, geb. 1766
te Parma, gest. 1837 te Milaan. Hij studeerde te
Florence, Pavia, Londen en Milaan, werd 1796 professor der pathologie, vervolgens rector der Geneeskundige faculteit te Pavia. Niet ongunstig gezind
blijkende jegens de denkbeelden der omwenteling,
werd hij 1797 secretaris van den minister van binnenlandsche zaken der Cisalpijnsche republiek te
Milaan. Hij verliet die stad met de Franschen,
keerde na den slag van Marengo (1801) daar terug,
werd benoemd tot eersten geneesheer van het gouvernement, chef van het militair hospitaal, enz.,
verloor zijne ambten 1814, werd door Oostenrijk in
eene samenzwering betrokken, en bleef tot 1818 in
de gevangenis. Na dien tijd wijdde hij zich uitsluitend aan de geneesk. praktijk. Zijn stelsel, om alle
ziekten enz. te beschouwen als bet gevolg van stimuleerende oorzaken en ze daarom uitsluitend te
behandelen met contra-stimuleerende middelen,
wordt het Rasorismus genoemd.
Raspail (Francois Vincent), fransch geneesen natuurkundige, geb. 1794 te Carpentras, nam
deel aan de omwenteling van 1830, was in de Fehruari-omwenteling 1848 werkzaam als president
van den Club der Volksvrienden, en werd wegens
zijne handelingen 15 Mei tot zes jaren gevangenis
veroordeeld, welke straf hij in den zomer van 1853
verwisselde met ballingschap. Sedert hondt hij verblijf te Brussel, en heeft als schrijver van verscheidene geachte werken naam gemaakt.
Raspe (R. Erik), oudheidkenner, gel). 1 737 te
Hanover, gest. 1794, professor der archeologie te
Cassel, later tevens inspecteur van het kabinet van
oudheden en penningen van den landgraaf van Hessen-Cassel. Men heeft van R. eene editie der Oeuvres
philosophiques Wines et francaises de Leibnitz (A rust.
en Leipz. 1765); en een Catalogue d'une collection
de pierres gravdes anciennes et modernes, tirdes des
plus beaux cabinets de l'Europe (in 't Engelsch en
Fransch, dock zeer zeldzaam ; 2 dln. Londen 1791).
Raspe (Hendrik). Zie HENDRIK RASPE.
Raspille, rivier in 't zwits. kanton Wallis,
komt nit het Albalong-meer en valt beneden St . .Leonard in de Rhone.
,__enr. I Zi 6 HENDRIK ROPE.
Raspon (Henri

_

Rastadt

Ravaillac

Rastadt, vestingstad in 't groothertogdom
Baden, aan de Murg, 6 uren gaans bezuidw. CarIsruhe; 7500 inw.; was in de 18e eenw tot 1771 de
residentie van den markgraaf van Baden-Baden, en
1840-48 herschapen in eene Bondsvesting. In
1713 en 1714 vverden te R. conferentien gehouden
tusschen Villars en prins Eugenius, waarvan de
Vrede van R. 6 Maart 1714 het gevolg werd, die Pen
einile maakte aan den spaanschen successie-oorlog,
en waarhij de Elzas aan Frankrijk afgestaan werd.
Van 1797 tot 1799 vergaderde te R. een congres,
ten einde den vrede tot stand te brengen tusschen
Frankrijk en het Duitsche rijk ; nadat 1 Dec. 1797
de geheime Conventie van R. tot stand was gekomen, werd 9 Dec. 1797 het Congres geopend, dat
echter zonder resultaat eindigde April 1799, toen
de twee fransche commissarissen (Roberjot en Bonnier) vermoord werden. In 1849 werd R. van
Mei tot 23 Juli verdedtgd door de Badensche opstandelingen.

1863 aan het hoofd van het kabinet stond. Sedert
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Rasumowski (graaf Alexei Grigorjewitsj),
zone van een Kozak in de Ukraine, geb. 1709, verwierf als zanger te Petersburg door zijn innemend
uiterlijk de gu-st van de toenmalige grootvorstin,
later keizerin Elizabeth, die hem alle gunsten schonk
welke eene vrouw aan een man schenken kan, en
die hem overlaadde met eerbewijzen. Hij werd tot
veldmaarschatk-generaal en opperjagermeester benoemd, ook tot graaf van het Heilige Roomsche rijk
en tot russisch graaf verheven, en stierf 18 Ju li

1862 is R. gehuwd met de zuster van Karel Lucien
Bonaparte (geb. 1 Dec. 18,04 te Parijs).
Ratten eiland, in nederl. 0. 1. Zie ComoDo.
Ratzeburg, stad op een eilandje in het
meer van R., '2 a 3 mijlen bezuidoosten Lubeck ;
4000 inw.; behoort gedeeltelijk tot het hertogdom
Saksen-Lattenhurg; het overige gedeelte geeft zijnen naarn aan een tot Mecklenburg-Strelitz behoorend prinsdom R. (6 a 7 vierk. mijlen met 17,000
bewoners), dat voor 1748 een souverein bisdom was.
De stad R. werd 1693 gebombardeerd en ingenomen door de Denen.
Rau (1Ieribert), duitsch romanschrijver, geb.
11 Fehr. 1813 te Frankfort aan den Main, eerst
koopman, studeerde 1844-46 theologie te Heidelberg, was daarna predikant der Vrbe gemeente eerst
te Stuttgart, toen te Mannheim, doch werd 1856
nit zijn amht ontslagen, en is sedert dien tijd te
Frankfort gevestigd. Van zijne werken noemen wij
Evangelium, der Nntur (2e druk Frankfurt 1856);
Die Apostelgesehichte des Geistes (2 din. Neustadt
1857-59); Neue Slunden der Andacht (4e drtik,
3 din. Leipzig 1863); de romans: Kaiser und Narr
(3 din. Leipz. 1845); Beethoven(4 din. Frankf. 1859);
Mozart (3e druk, 3 dln. Berlijn 1862); Alexander
von Humboldt (7 din. Frankf. 1860-61); Jean Paul
(4 din. Leipzig 1861).
—

Raudii Campi. Zie V ERONA.
Raugraven. Raugraar was in de middeleeuwen

stad in romeinsch

de titel van verscheidene grafelijke geslachten. Ze
werden R. (lat. Collates hirsuti) genoetnd, omdat
hunne bezittingen in rune, bergachtige streken ge-

Ratchis, hertog van Frioul in 757, later ho-

legen waren. Nadat de geslachten der R. uitgestoryen waren, verhief keurvorst Karel Lodewijk van de

1771 te Petersburg.
Raszien, dnitsche naamsvorm voor Rascia.

Rata Coritanorum,

Britannic ; t harts Leicester.

ning der Longobarden (744), deed afstand van den
troop 749 ow zijne levensdagen te gaan eindigen
in het klooster Monte-Casino, dat hij 756 bij den
dood van Astulf verliet, oat het rijk der Longobarden te verdedigen tegen Pepijn; doch op bevel van
Stephanus II keerde hij spoedig in zijn klooster
terug.
Rathenow, of Rathenau, stad in 't pruis.
reg.-district Potsdam, aan de Havel, 7 uren gaans
benoordw. Brandenburg ; 7200 inw.; standheeld van
den Grooten Keurvorst, die hier 1675 eerie overwinning bevocht op de Zweden.
Ratiaria, thans Artsar, stad in Mesia la, aan
den Donau, was eenigen tijd hoofdplaats der provincie.
Ratibor, stad iu pruis. Silezie, aan de Oder,
ruim 8 mijlen bezuidoosten Oppeln ; 12,800 inw.;
ward door brand vernield 1574, door de Pruisen
ingenomen 1745.
Ratisbonne, (lat. Ratisbona) fransche naam
voor Regensburg.
Ratnapoera. Zie AVA 2).
Ratoe, voormalige stad op het Bandasche
eiland Banda-Lonthoir (nederl. 0. 1.); nerd 1609
door de Hollanders verwoest.
Rattazzi (Urbano), ital. staatsman, geb. 1808
te Alessandria, sedert 1838 advocaat bij 't hof van
appel te Casale, behoorde 1848 tot de invloedrijkste
woordvoerders der linkerzijde in de piemonteesche
kamer van afgevaardigden, wa.. 1848-49 Iierhaaldelijk minister, vervolgens in de Kamer hoofdleider
van het linker centrum, van Oct. 1853 tot April
1855 weder minister van justitie, en van Mei 1855
tot Jan. 1858 minister van hinnenl. zaken, welk
ambt hij van Juli 1859 tot Jan. 1860 weiler bekleedde, waarna hij van Maart 1862 tot Maart

Palts (1667) zijne gemalin Louise v. Degenfeld, met
win hij morganatisch gehuwd was, tot Raugravin.
Raumer (Friedr. Lndw. Georg van), duitsch
geschiedschrijver, geb. 1781 te Worlitz bij Dessau,
1811 professor te Breslau, 1819 te Berlijn, 1853
emeritus. Behalve zijne reisbeschrijvingen over Venetie, Engeland, Italie en de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, en het sedert 1830 jaarlijks uitkomende Historische Taschenbuch, noetnen wij van R.:
Vorlesungen 'Ober die alts Geschichte (2 dln. Leipzig
1821 ; 3e (Ink 1861); Geschichte der Hohenstaufen
und ihrer Zeit (6 dln. Leipz. 1823-25; 3e druk
1856-58); Veber die geschichtl. Entwickelung der
Begriffe von Recht, Staat nod Politik (3e druk Leipzig 1861); Geschichte Europas seit dem Ende des
15. Jahrhunderts (dl. 1--8, Leipz. 1832-50); enz.
Raupach (Ernst Benj. Salomon), duitsch tooneeldichter, geb. 1784 te Straupitz bij Licgnitz,
was fang huisonderwijzer in Rusland, sedert 1822
te Berlijn, waar hij 1852 als geheimhofraad stierf.

Dramatische Werke ernster Gattung (18 din. Hamburg 1830-1844); Dramatische Werke komischer
Gattung (3 dln. Hamburg 1828-34).
Rauraken, lat. Rav,raci, het znidelijkste yolk
van Germanica Is, bewoonde een gedeelte van de
Sundgau en van het kanton Bazel; hunne voornaamste steden waren : Augusta Rauracorum (thans
Angst) en Basilia (thans Bezel).
Rauwerd, of Beard, twee dorpen in Frisland,
nl.: 1) in de grietenij Rauwerderhem, derdhalf our
gaans bezuidw. Leeuwarden; 380 inw.; de geheele
kerkbunrt van R. wend in 1515 platgebrand door
den Zwarten Hoop; in den tijd der Schieringers had
R. aanhoudend veel te lijden. — 2) zie RAARD.
Ravaillac (Francois), de moordenaar van Hendrik IV van Frankrijk, geb. te Angottlerne ()Instr.

Ravel
1579, was achtereenvolgend klerk, kamerdienaar,
schoolmeester en zaakwaarnemer in zijne geboorteplaats, gaf zich vervolgens over aan dweepzieken
godsdieustiver, bepaaldelijk gericht tegen de Protestanten, werd daardoor een geschikt werktuig in
handen der vijanden van Hendrik IV, werd door hen
in het gewaad van leekebroeder naar Parijs gezonden, waar het hem, na verscheidene mislukte pogingen, 14 Mei 1610 gelukte den koning duod te
steken. Dadelijk gevat, wend hij ee•st op de pijnbank
gebracht, en '27 Mei 1610 op het Greve-plein levend
gevierendeeld.
Ravei, de llydrantes der onden, rivier in Labore, een der vijf amen van den Pandzjnad, komt
nit den Himalaya, loopt zuid ► estwaarts, en valt na
90 mijlen loop in den Tsjennab.
Ravello, stad in het Napelsche, in Principato
cite•iore, vierdhalf uur gaans bewesten Salerno;
1400 inw.
Ravenna, stad in Italie, hoofdplaats der provincie R. (die tot 1860 eene delegatie van den
Kerkelijken Staat was), ligt een uur gaans van de
Adriatische Zee; 20,000 inw.; in de Franciscaner
kerk het graf van Dante.— Gesticht door eerie yolkplanting van Thessaliers, werd R. vervolgens bezet
door de Etrusken, door de Sabijnen, door de Senonische Galliers, en viel '234 v. Chi.. in de macht
der Romeinen. Het werd door de romeinsche keizers zeer verfraaid ; destijds had R. eerie uitmuntende haven, die echter in den loop der tijden geheel verzand is. Negen jaren na de tleeling van het
rijk, die ► laats had in 395, maakte flonorius van R.
de hoofdstad van het Westersch •om. rijk (41)4).
Odoacre (koning der Herulen), Theodorik (koning
der Oost-Gothen) vestigden te R. hunne residentie.
Na de ve•nietiging van het Oostgothische rijk door
Narses, werd R. in 568 de hoofdstad van een exarchaat (zie het volgende art.). Het werd in 752 ingenotnen door Astulf, koning der Longobarden, aan
wien het twee jaren later ontweldigd werd door
Pepijn den Korte, die het aan den Heiligen Stoel
schonk. In de middeleeuwen herkreeg R. your eenen
korten tijd zijne onafhankelijkheid, doch werd reeds
spoedig onde•wo•pen door de Bologneezen, vervolgens door de Venetianen (1440), en na den slag van
Agnadel (1509) weal het teruggegeven aan den pans.
Het was toen de hoofdstad der Romagna. In 1512
bevochten de Franschen, aangevoerd door Gaston
de Foix, bij R. eene schitterende overwinning op de
Spanjaarden; doch Gaston sneuvelde daarbij. De
aartsbisschop van Ravenna was oudtijds pritnaat van
het Exarchaat, en beweerde gelijk in rang te zijn
met den pans: doch bij een concilie in 679 werd
hij verplicht openlijk afstand te doen van alle aanspraak op onafliankelijklieid.
Ravenna (Exarchaat), de voornaamste provincie van Grieksch Italie, bevatte het zuiderdeel
van Venetie, bet oosterdeel van Emilia en Flaminia;
het zuidgedeelte van het exarchaat R. strekte zich
uit tusschen de Apennijnen en de Adriatische Zee.
Het exarchaat grensde ten W. aan de longobardische
hertogdomtnen en aan het hertogdorn Rome; het
had tot hoofdstad Ravenna, dat de hoofdstad was
van geheel grieksch Italie. De voornaamste der
overige steden waren: 1) henoorden de Po: Oderzo,
Padua, Adria; 2) bezuiden de Po en benoorden Ravenna ; Bologna, Ferrara ; 3) bezuiden Ravenna, de
vijf steden der Pentapolis. — Het exarchaat droeg
(lien naam, omdat het geregeerd werd rechtstreeks
door den exatch of onderkoning an Italie, wieus

gezag zich vOOr den inval der Longobarden uit-
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strekte over het geheele schiereiland, en die, ook
nog na dien inval, zijn gezag behielil over geheel
grieksch Italie, zelfs over Rome. — Het eigenlijke
bestaan van het exarchaat dagteekent slechts van
het jaar 568 (want Narses, die de Gothen overwonnen had, droeg den tires van hertog van Italie
van 554 tot 568). Het werd vernietigd in 752 door
Astulf, koning der Longobarden, na 184 jaren bestaan te hebben. In bet geheel hebben 18 exarchen
geregeerd, nl.:
Longinus
568 Olympius
619
Srnaragdus
581 Theodorus I, opnieuw 652
Romanus
590 Gregorius
666
Callinicus
597 Theodorus II
678
Smaragdns, opnieuw 602 Johannes Platyn
687
Lemigius of
Theophylactus
702
611 J. Rhizocopus
710
ruis
616 Eutychius
711
Isaac
619 Scholasticus
619
713
Plato
638 Paulus
727
Theodorus I (CalEutychius,
liopas)
648
opnieuw
728-752
Ravenna (Jan van), twee personen van dien
naam: 1) geb. =sir. 1350 in de nabijheid van Ravenna, gest. omstr. 1420, was een leerling van Petrarca, en een der herstellers van de lette•kunde in
Italie. HO hield te Beiluno, vervolgens te Udine en
te Florence beroemde scholen, welke eene menigte
geleerden hebben voortgebracht. — 2) kanselier
van Frans van Carrara, heeft verscheidene mannsc•ipten nagelaten.
Ravensberg, voormalig graafschap in Westfalen, kwam na bet uitsterven der graven van R.
1346 aan Gulik, 1666 aan. Proisen, en vormt thans
een gedeelte van '1 reg.-district Minden.
Ravensburg, stad in Wurtemberg, in den
Donaukreis, 10 mijlen bezuidw. Ulm ; 7000 low.;
heette oudtijds Gravensburg, en was reeds vOOr de
regeering van keizer Rudolf I van Habsburg eene
vrije rijksstad.
navenstein, stad in de nederl. prov. NoordBraband, 7 urea gaans henoor doosten '-Hertogenbosch ; 1500 inw.; was eertijds de hoofdplaats eener
kleioe (slechts 14 dorpeti bevattende) hee•lijkheid,
die vermaard was, als zijnde sedert 1397 ingelijfd
bij het graafschap Cleve, en die later deel nitgemaakt heeft van de Guliksche nalateuschap. BO het
tractaat van Dusseldorf (1624) kwam R aan de
paltsgraven van Neuburg; ( loch R. behield nog altijd
eene bezetting van Staatsche troepen, totdat bet
1672 ingenotnen werd door de Franschen; deze, na
de vestingwerken geslecht te hebben, gaven R. aan
den paltsgraaf van Neuburg; bij bet tractaat van
Luneville (1801) werd R. aan Holland toegevoegd.
Ravenswaay, dorp in Gelderland, langs en
op den Lekdijk, derdhalf uur gaans ten N. N. W.
van Tiel ; 350 inw.; teed veel door den watervloed
in Jan. 1809. WaarschijnlOk lag bier oudtijds de
romeinsche legerplaats Carvo. In 1415 werd er np
last van Reynald IV, hertog van Gelder, een sterk
kasteel gebouwd
te R.), dat 1506 door
Floris van Egmont], heer van Llselstein, belegerd,
ingenotnen en totaal verwoest werd.
Ravestein. Zie RAVENSTEIN.
Rawlir'son (Richard), engelsch geleerde, geb.
omstr. 1700, gest. 1755, stichtte een anglo-saksischen leerstoel aan de universiteit van Oxford, aan
welke hij bij testament al zijne manuscripten, zijn
penningkabinet en zijne bibliotheek legateerde.

R. (Henry Creswicke), engelsch oudheidkenner,
geb. 1810 te Chadlington in 't graafschap Oxford,
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eerst majoor in de britsche armee, reisde vervolgens
als particulier in het Oosten, en werd 1844 britsch
consul te Bagdad. Zijne nasporingen waren hoofdzakelijk gericht op de in Perzie, Babylonia en Assyrie aanwezige oudheden ; vooral verdienstelijk
heeft hij zich gemaakt door het ontdekken en ontcijferen van oud-assyrische en babylonische gedenkstukken van taal en schrift. Eerie reeks desbetreffende verhandelingen gaf hij in het licht gezamenlijk met zijnen broeder: R. (George), engelsch
geestelijke, van wien wij bezitten The five great
monarchies (3 dln. Londen 1861-63).
Ray, of Wray (J.), lat. Raius, engelsch natuurkundige, geb. 16'28 in 't graafschap Essex, gest.
1705, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt op
het gebied van zoologie en hotanie.
Raymond (Joachim Marie), fransch generaal,
geb. 1755 te Serignac (dept. Tarn), vertrok 1775
naar India, wear hij de gunst verwierf van NizamAli, den vorst van Decan, die hem tot de hoogste
waardigheden verhief. Van zijnen invloed maakte
hij gebruik om aan Frankrijk het overwicht in Indie te verzekeren ; doch door zijnen dood (1798)
bleven zijne grootsche plannen onverwezenlijkt.
Raymond Lullus, geb. uit adellijke ouders
omstr. 1235 te Palma op het eiland Majorca, bracht
zijne eerste jaren door aan het hof van koning Jacobus I van Aragouie, en leidde het leven van een
lichtmis, behalve dat hij tevens getrouwd was en
kinderen had. In weerwil van dat alles, zeide hij op
30-j. leeftijd eensklaps vaarwel aan de wereld, en
werd Franciscaner monnik. Nu legde hij zich met
ijver toe op de oostersche talen, leeraarde vervolgens te Montpellier (1276), Rome (1285), Parijs
(1287), Genua (1289), en bewerkte overal, dat er
leerscholen voor de oostersche talen opgericht werden. Vervolgens om de Heidenen te bekeeren ondernam hij drie reizen : eerst ging hij naar Tunis
(1292); toen naar Bona en Algiers (1305); op zijne
derde reis weder naar Tunis (1315): hij was toen
80 jaren oud, werd echter door de bevolking van
Tunis gesteenigd, en bleef er voor dood op straat
liggen ; zieltogend werd hij aan boord gebracht van
een genueesch vaartuig, en gaf spoedig den geest.
Zijn lijk werd naar Majorca gebracht en daar begraven ; zijne landgenooten vereerden hem als martelaar. Somrnigen beschouwen R.-L. als een heilige,
vervuld van den Heiligen Geest ; maar de meesten
houden hem voor een aan verstaudsverbijsteringen
lijdenden dweper. Ontelbaar zijn de werken, door
hem geschreven; de volledigste verzameling is in
't licht gegeven door Buchollus en Saltzinger (10
dln. Maintz 1721).
Raynal (Guilt. Thom. Franc.), fransch schrijver, geb. 1713 te St.-Geniez in 't dept. Aveyron,
gest. 1796 te Chaillot bij Parijs, aanvankelijk roomsch
priester en een korten tijd lid der Jezuieten-orde,
was sedert 1746 te Parijs als letterkundige werkzaam voor de partij der philosofen. Zijne Histoire
du stathouderat (1745) heeft niet veel te beteekenen ; maar wereldberoemd is zijne Hisloire philosophique et politique des etablissements et du commerce
des Europeens dans les Deux-irides (4 dln. Amster-

dam 1770; 22 dln. Parijs 1798; dikwijls herdrukt),
welk werk te Rome op den Index geplaatst, en door
het Parlement van Parijs 1781 veroordeeld en openbaar verbrand werd.
Itaynouard (Francois Juste Marie), fransch
sehrijver, geb. 1761 te Brignoles in Provence, gest.
1836 to Pasty bij Parijs, schreef geleerde nasporin•

gen op 't gebied der romantche lard; hij gal' van
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tot 1824 in het licht een Choix de poesies
(6 dln.), voegde daar14
eene Romaansche spraakkunst, leverde 1835 een
nieuwen bundel Choix de podsies (2 din.), waarop
volgde een Lexique roman (6 dln. 1838-44).
Rawi, rivier. Zie RAVEL.
Razelm, in de oudheid Halmyris, een weer in
europ. Turkije, in Roemelie (in het oude Bulgarije)
bezuiden en dicht bij de uitwatering van den Donau, staat in gemeenschap met die rivier en met de
Zwarte Zee.
Razes, voormalig fransch landschap in NederLanguedoc, had den titel van graafschap; in 871
door Karel den Kale aan Bernard 11, graaf van Toulouse, geschonken, werd het na menige lotswisseling
in 1258 voor goed aan de kroon van Frankrijk
getrokken door den heiligen Lodewijk. Het vormt
thans het zuidgedeelte van het dept. Aude en het
noordwest-gedeelte van het dept. der Oost-Pyrenean.
Razi. Lie REi.
Razi (Mohammed Aboebekr ibn Zakaria), beroemd arabisch geneeskundige, geb. omstr. 850 in
Khorassan, te Rei of Razi (het oude Rages), gest.
omstr. 923, had veel gereisd in Syria, Egypte en
Spanje. Hij stond aan het hoofd der ziekenhuizen
te Razi en te Bagdad, en heeft zeer veel geschreven.
Re (Ile de), lat. Cracina, Rea, Reacus, fransch
eiland, aan de kust van 't dept. Charente-Inferieure,
tegenover Larochelle, is 3 vierk. mijlen groot, heeft
19,000 bewoners, verscheidene havens, en tot hoofdplaats St.-Martin-de-Re (3700 inw.). Lang was R.
onderworpen aan de Engelschen ; het werd door
Karel VII aan de kroon getrokken, tevergeefs door
de Engelschen aangetast 1627, en versterkt door
Lodewijk XIV.
Reading, I) zeer oude stad in het engelsche
graafschap Becks, aan de samenvloeiing van den
Kenneth en den Teems, 15 uren gaans bewesten
Londen; 25,000 inw.; geboorteplaats van Laud,
aartsbisschop van Canterbury. — 2) stad in den
noord-amerik. staat Pennsylvanie, aan de Schuylkill,
25 mien gaans benoordw. Philadelphia; 12,000 inw.
Reaja, 1) afstammeling van Juda ; I Chron. 4 :2.
— 2) afstammeling van Ruben ; I Chron. 5: 5.
3) een der nethinim ; Ezra 2: 47; Neh. 7: 50.
Real, rivier in Brazilie, is de natuurlijke grenslijn tusschen de provincien Bahia en Sergipe-do-Rey
en valt na 40 mijlen loop in den Oceaan, 8 uren
gaans bezuidw. Sergipe-do-Rey.
Real de los Alamos, stad in Mexico. Zie
ALAMOS.
Realisten, eene scholastieke secte, die als
partij tegenover die der Norninalisten stond. De leer
der R. (het Realismus), ontleend aan de platoniscbe
wijsbegeerte, dreef boven in de middeleeuwen, en
had tot voornaamste voorstanders in de lie en 12e
eeuw den heiligen Anselmus van Canterbury, Willem van Champeaux, Amaury van Chartres, den heiligen Thomas, enz. De R. bewerkten, dat de Nominalisten door verscheidene concilien als ketters werden veroordeeld ; doch zijn op bonne heart niet
minder vinnig bestreden door de meeste der latere
philosofen, die aan het Realismus zoo goed als den
doodsteek hebben gegeven.
Reate, titans Rieti, stad in Umbria aan de grenzen van het land der Sabijnen. Te R. werd Cybele
vereerd.
Reaumur (Rene A ntoine Ferchault de), fransch
natuurkundige, geb. 1683 te La Rochelle, gest.1757,
originales des troubadours

verdiensteljjk door verscbeidene ontdekkingen en
uitvindingen, 0, th het near hem genoemde matte

Reba
glas (Reaumur's porselein). Beroemd werd hij door
de uitvinding van den thermometer, die zijnen naam
draagt. Het voornaamste werk van zijne pen is
Mdtnoires pour servir a l'histoire naturelle des insectes
(6 din. Parijs 1734-42).
Reba, een midianitisch koning; Num. 31 : 8;
Jozua 13 : 21.
Rebecca, dochter van Bethuel, vrouw van
Isaac, metier van Ezau en Jacob. Zie in Genesis de
hoofdstukken 22-49.
Rebert,oude naam van 't friesche dorp Kubaard.
Reboul (Jean), geb. 1796 te Nimes, broodbakker aldaar, heeft grooten naam gemaakt als fransch
volksdichter ; gest. Mei 1864.
Recanati, het wide Recinctum, stad in de ital.
prov. (vroeger pauselijke delegatie) Macerata, nabij
de Adriatische Zee, anderhalf uur gaans bezuidw.
Loreto ; 4500 inw.
Recaredo I, bijgenaamd de Katholieke, koning der West-Gothen van Spanje (586-601), liet
het Arianismus in den ban doen door het 3e concilie van Toledo (589), verdreef koning Gontran,
en toonde zich jegens tie Kerk even milddadig als
ijverend. — R. II, westgothisch koning, zoon en
opvolger van Sisebut (620 en 621), regeerde slechts
eenige maanden.
Recele, oude naam der rivier de Regge.
Recha, vermeld 1 Chron. 4: 12.
Reehab, 1) een overste van Isboseth ; II Sam.
4: 2-9. — 2) vader van Jonadab, naar wien zich
later de secte der Rechabieten noemde ; zie JONADAB.
— 3) vader van een der opbouwers van Jeruzalem's
muur ; Neh. 3: 14.
Rechob, 1) stad in stam Aser ; Richt. 1 : 31.
— 2) landstreek of stad in Syrie ; II Sam. 10: 8.
Zie 00k REHOB.
Rechob, vader van koning Hadad-ezer ; II Sam.
8: 3, 12. Zie 00k REHOB.
Rechokim. Zie JONATH ELEM RECITOK1M.
Rechteren (het Boek der). Zie RICHTEREN.
Rechteren, gehucht in Overijsel, vierdhalf
uur gaans beoosten Zwolle; 250 inw. Het Luis-te-R.
wordt reeds in 't begin der 14e eeuw vermeld onder de roofnesten, uit welke reizigers en in den
omtrek wonenden zeer veel onveiligheid en overlast
ondervonden. Dit kasteel is bet stamhuis der grafelijke familie van R. In 1315 kwam het bij ruffling
aan Herman van Voorst. De dochter van Zweder
van Voorst, genaamdLuitgard van Rechteren, trouwde
in de 2e helft der 14e eeuw met Frederik van Heeckeren, nit welk huwelijk het geslacht Heeckeren tot
R. voortsproot, dat zich later kortweg van R. noemde.
Lang was het Iluis-te-R. eene voorname sterkte,
die 1590 in de macht der Spanjaarden was, doch
omstr. een paar jaren later aan hen ontweldigd werd
door den Prins van Oranje, die de grachten liet dempen en de wallen en vesten liet slechten.
Rechters, in Israel. Zie RICHTEREN.
Reekange, fransche naam van 't dorp Reckingen.
Reckingen, of Rekingen, twee dorpen in 't
groothertogdom Luxemburg, nl.: 1) derdhalf uur
pans bezuidw. Luxemburg; — 2) vierdhalf uur
gaans benoordw. Luxemburg.
Recklinghausen, stad in pruis. Westfalen,
6 a 7 uren gaans benoordw. Dortmund ; 4300 inw.
Reeknitz, kustrivier in Mecklenburg-Schwerin, ontspringt bij het dorp R. in 't amt Giistrow,

worth beneden Suits bevaarbaar, en outlast zich, na
II mijlen loop, door het Ribnitzer binnenmeer in de

Oostzee.
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Recoaro, dorp in het Venetiaansche, 8 uren
gaans benoordw. Vicenza ; 5300 inw.; beroemde
minerale bronnen (bet water wordt veel verzonden,
gebotteld).
Redange, fransche naam van de dorpeu Redingen en Reding en van de gehuchten Reding.
Redelifie (Stratford Canning, viscount Stratford de), engelsch diplomaat en peer, geb. 1788,
vierde zoon van een voornaam koopman en neef van
den beroemden minister Canning, vergezelde Adair
naar Constantinopel, werd daar 1809 legatie-secretaris, 1814 plenipotentiaris in Zwitserland, 1815
lid van 't Congres te Weenen, 1820 naar NoordAmerika gezonden ter vereffening van eenige geschillen, doch 1823 van daar teruggeroepen, 1824
als` onderhandelaar (betreffende Griekenland) naar
Petersburg gezonden, en 1825 benoemd tot britsch
gezant te Constantinopel ; 1833 als zoodanig verplaatst naar Petersburg, doch niet als zoodanig door
den tsaar ontvangen, bleef R. Lang zonder ambt,
ging Oct. 1841 weder als gezant naar Constantinopel ter vervanging van lord Ponsonby. Zijn titel viscount de R. ontving hij 1852.
Redemptoristen,ofLiguoristen (zieLicuoni)
hadden vroeger een klooster in de kom van het
liniburgsche dorp Wittem ; in 1798 te niet gegaan,
is dat klooster omstr. 1835 weder geopend.
Reden, dorp in Gelderland. Zie RHEDEN.
Redichem, dorp in Gelderland. Zie RENKUM.
Reding (Ober- en Nieder-), twee gehuchten
in 't groothertogdom Luxemburg, maken het oosten west-gedeelte uit van het dorp R. (of Redingen),
dat 1 uur gaans van de fransche stad Longwy ligt.
Redingen, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, zesdhalf uur gaans benoordw. Luxemburg,
ligt aan de Attert ; vandaar veelal Redange sue
rAttert genaamd, om het te onderscheiden van
Redange pres de Longtvy.
Rednitz, de oude Radantia, rivier in Beieren,
ontspringt 2 uren gaans benoordw. Pappenheim,
ontvangt rechts de Roth en links de Rezat, loopt
noord waarts, ontvangt bij Furth de Pegnitz en neeint
dan den nasal van Regnitz aan, om zich 8 mijlen
verder, beneden Bamberg, in den Main te ontlasten
na 12 a 13 mijlen loop.
Redon, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine;
5600 inw.; voormalige beroemde benedictijner abdij
(sedert 818).
Redonen, yolk in Gallic, in Lugdunensis 3a,
bewesten de Diablinten, Arviers en Andecaven.
Hoofdplaats Condate of Redones (thans Rennes).
Redouto (Pierre Joseph), beroemd bloemenschilder, geb. 1759 te St.-Hubert in Elelgie, gest.
1840 te Parijs. Behalve vele uttmuntende stultken
in aquarel en in olieverf, heeft men van hem verscheidene prachtwerken, o. a. Les Liliacees (8 din.
in fol. Par. 1803 - 6), met 480 platen); Monographie
des Roses (3 din. met 228 platen, Parijs 1817-24);
eene Flora borealis Americana; eene Fiore de Navarre; enz.
Redruth, marktvlek in 't engelsche graafschap Cornwallis, 10 mijlen bezuidw. Launceston ;
10,000 inw.; in de nabijheid den berg Carn Brae,
met overblijfselen uit den tijd der Druteden, waarnaar R. ook wel aStad der Druieden" genoemd is.
Reede (Godard van). Zie ATHLONE (graaf van).
Reeden, geldersch dorp. Zie RHEDEN.

Reek, dorp in Noord-Braband, 1 uur gaans ten
W. Z. W. van Grave, doorgaans de Reek genoemd,
werd (tijdens bet beleg van Grave) zes dagea ad.
tereen dapper verdedigd door de landstorta tegen

Reelaja

Regge

de aanvallen der Franschen, die telkens krachtige
uitvallen uit Grave deden om de positie van 11. te
vermeesteren. Het leed veel bij den watervloed van
Jan. 1820.
Reelaja, een der metgezellen van Zerubbabel ;
Ezra 2: 2.
Reemp-baai, of Kabilo-baai, eene baai in den
hialttlichen archipel (nederl. 0. 1.), waardoor het
eiland Waigioe in een ooster- en wester-schiereiland
gedeeld wordt. Omstr. 1823 werd deze baai opgenomen door Duperrey, die haar Baal van Chabrol
noemde.
Reeuwijk, ook Reewijk en Rewijk gespeld,
dorp in Zuid-Holland, I uur gaans benoord w. Gouda ;
90 inw.; geboorteplaats van admiraal Zoutman.
Zie REPII
Ref . . .
Reformatie, d. i. Hervorming, de groote
Kerkhervorming, waardoor in de 16e eeuw een
groot gedeelte van Europa zich losiiiaakte van de
Roomsch-katholieke Kerk, die daardoor ophield de
heerschende te zijn, waarmede ook aan den overmachtigen invloed van den Pans onherstelhaar den
genadeslag toegebracht werd. Verschillend worden
natuurlijk de drijfveeren beoordeeld, waardoor de
hervormers in huunen openharen strijd tegen home
geleid werden; zooveel is intnsschen als onbetwistbaar door iedereen erkend, dat er in de Kerk verregaande en schandelijke misbruiken waren ingeslopen, dat de geuade Gods en de vergiffenis van zonden verlaagd waren tot eene ellendige koopwaar,
waarmede onder den naam van aaflaat" eene verachtenswaardige negotie werd gedreven. De dominicaner monnik Tetzel, door pans Leo X met
de taak belast ow die atlaten in Duitschland nit
te deelen tegen betaling van geld, dreef die negotie op zulk eene tegen alle begrip van godsdienst
stuitende wijze, dat daardoor het reeds tang gesmeuld hebbende your der ergernis tot nitbarsting
kwam: 31 Oct. 1517 liet Luther zijne beroeinde
95 stellingen aan de Slotkerk te Wittenberg aanplakken. Door tegenspraak en vervolging werd hij
hoe 'anger hoe verder gedreven. Het mocht kardinaal Cajetanus niet gelukken Luther tot onderwerping te brengen (1518); de door Miltitz tot stand
gebrachte voortoopige verzoening was slechts van
korten duur; reeds bij de Leipziger dispetatie (1519)
kwatn Luther tot de voor Rome's gezag doodende
stetting, dat in zake van getoof alleen het gezag van
het Bijbelwoord geldt. Die leer vond eenen machtigen steun eensdeels in de voor iedereen handtastelijke verdorvenheid van zeden, waardoor de geestelijkheid sehier overal tot zelfs het laatste greintje
van achting had verspeeld ; anderdeels in de begeerigheid der vorsteu om zich meester to kunnen
maken van de rijke kerkelijke goederen, zoomede in
de algemeen gevoelile begeerte om ontslagen te worden van den kloosterdwang, zoodat de nieuwe leer
zich met ongeloofelijke snelheid uitbreidde, en in
vele landen en steden navolging vond : de Protestatie
te Spiers 25 April 1529 (vandaar dan ook de naam
Protestanten); de door Melanclithon opgesteldeAugsburgsche confessie ; de Schmalkaldiselie bond ; de
religie-vrede van Augsburg 25 Sept. 1555, van welk
tijdstip de reehtsgeldige erkenning van de Protestanten in het Duitsche rijk dagteekent, welke erkenning 1648 ook tot de Gereformeerden uitgestrekt went. Reeds ten tijde van Luther kenmerkte
zich de Kerkhervorming door het ontstaan van verschillende secten, die bijna even vijandig tegenover
elkander stonden als tegenover Home, en die teen
reeds het. bewV leverden, dat zich tot in wizen tijd

meer en meer heeft bevestigd, dat ware verdraagzaamheid onhestaanbaar is met welke richting dan
ook op kerkelijk gelded. Intusschen heeft de ll. eene
algeheele omkeering teweeggebracht in den vrocgeren, your de waarde van den mensch diep vernederenden toestand. Scheen de R. zich aanvankelijk te
zullen uitbreiden over geheel christelijk Europa,
zij heeft zich later hoofdzakelijk beperkt tot de
noordsche landen ; dock haar invloed heeft zich
doen voelen over geheel de wereld, en ook in de
Roomsch-katholieke Ketk een nieuw !even met
kracht doen ontwaken.
Refugies, d.i. gevluchten, zoo noemt men de
in de religie-vervolgingen der 18e eeuw uit Frankrijk gevluchte Protestanten of Hugenoten, die deels
naar Holland, Denemarken, Zwitserland en Engeland,
deels naar I)uitschland (Brandenburg, Saksen en
Hessen) de wijk namen.
Regem, een nit stam Juda ; I Chron. 2: 47.
Regem Moloch, een ten tijde van Zacharia ;
Zach. 7: 2.
Regen, I) rivier in Beieren, ontstaat bij Pulling nit de vereeniging van de Zwarte en de Witte
R., loopt over het geheel in zuidwestelijke richting
en outlast zich, na 20 mijlen loop, tegenover Regensburg in den Donau. — 2) marktvlek in Beieren, aan
de Zwarte Regen, 13 urea gaans ten N.N.W. van
Passau ; 1600 inwoners.
Regence (la), d. i. bet Regentschap, inzonderheid het tijdvak tusschen den dood van Lodowijk
XIV en de inondigwording van Lodewijk XV (1715
—1723), gedurende welken tijd Filips, hertog van
Orleans, als rijksbestuurder aangesteld was met den
titel van Regent; dat was in Franarijk een tijdvak
van groote verdorvenheid van zeden.
Regensburg, I) bij de (mien Castra Regina,
ook Augusta Tiberii, in nieuw lat. Regisburgiunt en
Ratisbona (fransch Ratisbonne), stad in Beieren, aan
den Donau en de Regen, 12 a 13 mijlen benoordoosten Munchen; 28,000 inw.; sedert 1855 vrijhayen. Gesticht door Tiberius, was R. reeds in de 2e
eeuw na Chr. eene koopstad ; onder de Agilollingen
was het de hoordstad van Beieren, ontving vervolgens den rang van koninklijke stad, en werd door
Frederik I verheven tot vrije stad, en b'hield Bien
titel tot 1805. Door de Saksen werd R. ingenomen
1703, en in 1809 door de Franschen na eenen vijfdaagschen veldslag, waarin Napoleon gekwetst werd.
Het bisdom R. (gesticht 740) had zich door lengte
van tijd uitgebreid tot een grondgebied van 6 Nierk.
mijlen, waarin verscheidene steden. Van 1663 tot
1806 werden te R. (behoudens slechts twee koristondige tusschentijdvakken) voortilurend de rijksdagen gehouden. 1)e bisschop van R. was vroeger
prins des rijks. In 1803 werd de vrije stad R., met
het bisdom, verheven tot een pries.lom, dat aan den
keurvorst van Maintz toegedeeld werd ; in 1810
kwam het prinsdom (met de stad) aan Beieren. Van
1805 tot 1817 was R. zetel van eon aartsbisschop; die rang werd 1817 weder tot bisschop
teruggebracht.
Ligue of Bond van R. noenit men
den Bond, die in 1524 door de Roousch-Katholieken
gevorind werd, em zooveel mogelijk den voortgang
der Re!ormatie te stuiten. — 2) It., of Regensperg,
stadje in 't Zwits. kanton Zurich, 4 uren gums benoordw. Zurich ; 400 inw.
E
Regentschap (he
(I t\). ...
7 i.e /I
—GENCE.
Regge,kleine rivier,ontstaat in bet Munsterselie.
heznidoosten Aletede, komt beneden die plants in
Overijsei en 'wont den naam Buirserbeck aan, loopt
door de gemeente liankshergen, vervolong over
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Reggio

Regnard

Geldersch grondgebied langs Diepenheitn, Markelo,
Delden, Wierden, Russell, Hellendoorn, don Ham en
Ommen, en valt bij het gelincht Vilsteren in de
Vecht.
Reggio, naam van twee steden in Italie, nl.:
1) het Rhegium Lepidi der Romeinen, ligt in 't voormalige hertogdom Modena, aan den Tassone, 6 uren
pans benoordw. Modena, en heeft circa 19,000 inw.
OndtUds was dit Rhegium eene plaats der liojers in

nederlaag toegebracht aan de Sarmaten, toen 114
zich als keizer liet uitroepen (261) in Mesie.
gens sommigen werd hij in 263 verslagen door Galbent's; volgens anderen werd hij door de Illyriers
en door zijne cigene soldaten vermoord.

Cisalpijnsch Gallie ; het werd gecoloniseerd door
Lepidus. Door de Gothen verwoest in 409,
werd het weder opgebeurd door Karel den Grow;
in de middeleeuwen was R. een der longobardische
republieken, en kwatn ten laatste onder het gezag
van het hnis van Este. Ingenomen werd R. door de
Franschen 1702, door print Engenius 1706, en door
den koning van Sardinie 1742. Het was de hoofdplaats van het dept. Crostolo (der Cisalpijnsche republiek, later koninkrijk Italie) ; het congres van
Weenen gaf R. aan het hertogdom Modena terug. In
1831 barstte te R. een opstand nit tegen den hertog,
welke opstand echter spoedig gedem ► t werd door
de Oostenrijkers, die de stad innarnen. Sedert 1860,
toen het hertogdom Modena ophield te bestaan om
ingelijfd te worden hij het nicuwe koninkrijk Italie,
is R. de hoofd ► laats der Italiaansche prov. R. (circa
42 vierk. mijlen, met 230,000 bewoners) in dc
Emilia. De stad R. is de geboortellicrats 'au Ariosto,
Panciroli, enz. Napoleon I schonk den titel van
hertog van Reggio aan maarschalk Outiiriot.-- 2) het
Rhegium Julii der onden, in bet Italiaansch ook gcnaamd Santa Agata delle Gsllme, stad in het voormalige koninkrijk Napels, in Calabria Ulteriore la,
aan de strait van Messina, ligt op de znidwestptint
van Italie ; 31,000 inw.; haven ; een der rijkste steden
van Nape's. Oorspronkelijk eene kolonie nit Chalcis
in Eubea, ontving Rhegium in 7'23 v. Chr. Messeniers. Meestentijds was R. eerie republiek ; het had
ettelijke tirannen (o. a. Anaxilas), werd onderworpen door Dionysins den Dwingeland, en tliende tot
wijkplaats aan Dionysius den Jonge in zijne eerste
ballingschap; nadat de dwingeland voor goed gevallen was, werd R, weder onaf hankelijk, trad in
bandgenootschap met Rome tegen het elude van den
Samnitischen oorlog, en ontving in 280 v. Chr. eene
romeinsche krijgsbezetting, die al de bewoners van
het mannelijk geslacht ter dood bracht, en this
meester bleef van de vrouwen en van de nagelatene
bezittiugen der slachtotfers. Dit gruwelijk bedrijf
werd door Rome streng gestraft na de verdrijving
van Pyrrhus (271 v. Chr.). Vervolgens werd R. eene
romeinsche kolonie en municipium. Julius Cesar
beurde R. weder op, en gaf het zijnen naam. Deze
stad bleef een der laatste betittin. en van het
b macht der
grieksche rijk in Italie; zij viel in de
Noormannen, en werd later begrepen in het koninkrijk Napels. In 1544 werd R. door Barbarossa verwoest, in 1558 door Mustapha-Pacha; het was weer
uit zijne puinhoopen herrezen, toen bet in 1783 bijna
totaal veruield werd door eene aardbeving. Door
Ferdinand IV naar een beter plan weder opgebonwd,
heeft bet den naam van Santa-Agata delle Galline
ontvangen. In 1840 Iced het opnieuw door eene
aardbeving, doch minder verschrikkelijk dan den
vorigen keer. DU R. is de geboorteplaats van Agathocles, van de philosofen Hippias en Hipparchus,
en van verscheidene dichters en beeldhouuers.
Regia, lat. naam der stad Armagh.
Regillianus (Q. Nonius), een der 30 tirannen,
een limier van geboorte en _bloedverwant van Decebalus, diende in de romeinsche nrmee, en had de

II.

Regillum, stadje in het land der Sabijnen,
20 miglien van Rome. In de nabijheid van R. lag het
meer Regillus (thins genaamd di Santa-Prasseda),
verntaard door de beslissende overwinning, die de
dictator Posthutnitis Albinos (sedert Regillensis bijgetiaamd) hier 496 bel ► aable op de Latijnen, die in
opstand waren gekon ► en ten behoeve van Tarquinius.

Regillus (L. „Einilins), pretor 190 v. Chr., bevocht, met de pulp der Rhodiers, eene overwinning
op de vloot van Antiochus van Syrie, en werd deswege beloond met de eer van den grooten trim/If.
Regillus laCus. Zie in REGILLUM.

Regimunda, lat. naam der Schotsche zeehaven St. Andrews.
Regino, of Rhegino, abt van Prum, gest. te
Trier 915, vermaard als schrijver van een Chronicon,
dat tot 907 loopt, dock door eenen monnik te Trier
is voortgezet tot 977 ; in 't
gegeveu in de .Re.
rum Germanicarum scriptores" van Pistorius (Maintz
1521 in fol.) en in dl. 1 der .Monumenta Germanim
historica" van Pertz (Hanover 1826).
Reginum, en Regina Castra, oude namen van
Regensburg.

Regiomontanus (Johann Muller, genaamd),
duitsch sterrenkundige, geb. 1436 nahij Konigsberg
in Frankenland (vandaar zijn latijnsche naam: Koningsberg" = redius mons). Hij studeerde sterrenen wiskiinde onder Purbach, ging vervolgens met
kardinaal Bessarion naar Italie, en opende te Padua

een curses voor sterrenkunde, die zeer druk bijgewoond werd (1463). In Duitschland teruggekeerd,
woonde hij eenige jaren te Buda bij Hongarije's koning Matthias Corvinus, en vestigde zich vervolgens
te Neurenberg, waar hij eene drukkerij oprichtte
(1471), die weldra beroetnd werd. Door paus Sixtus
IV naar Rome getrokken, werd R. in 1474 benoemd
tot bisschop van Regensburg, doch stierf reeds spoedig (6 Juli 1476 te Rome). Van zijne vele werken
is het voornaamste De triangulis planis et sphcericis
libri V una cum Tabulis sinuum (1541).
Regium, of Rhegium (Lepidi en Julii), steden
in Italie; een is vermeld Hand. 28 : 13. Zie REGGIO.
Regius (Henricns de Roy, genaamd), in fransche boeken Henri Leroi of Henri Duroy genoemd,
geb. 19 Juli 1598 te Utrecht, studeerde geneeskunde
te Franeker, vestigde zich toen als geneesheer in
Oost-Friesland, vervolgens te Naarden, en toen in
zijne geboortestad, waar hij 1638 als hoogleeraar
aangesteld werd, en 19 Febr. 1679 stierf. Hij was
een ijverig voorstander van de Cartesiaansche wijsbegeerte, en werd deswege door Voetius voor een
ketter uitgekreten ; later week hij eenigszins of van
de leerstellingen van Descartes, die hem deswege in
1647 openlijk afkeurde. Feel heeft R. geschreven ;
hij was een der eersten, die den omloop des bloeds
verdedigden. Van zijne werken noemen wij slechts
Philosophia naturalis (1621 ; later 2 maal herdrukt;
ook in het Fransch vertaald), zUnde een Compel'.
dium der Cartesiaansche wijsbegeerte.
Regnard (Jean Francois), fransch blijspeldich•
ter, geb. 1655 te l'arijs, gest. 1709, was de zoon van
een rijk koopman. Na volbrachte studien ging hij
reizen, won in Italie' veel geld met spelen, werd op

de terugreis naar FrankrAjk gevangen genowen door
algerijnsche kapers, naar Constantinopellebracht en
daar als slaaf verkocht, en won de geuegenbeid van
57
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Reichardt

Regnault

zijnen meester door de bekwaamheid, waarmede

hij

de toebereiding van sMzen regelde (daar hij in de
kenken fangeerde als opperkok). Nadat zijn losprijs
betaald was, keerde hij terug naar Frankrijk, bezocht
met eenige vrieuden Vlaanderen, Holland, Denetnarken, Zweden, kwam daar tot Tomas , en schreef
daar op eene rots dit beroemd geworden vers:
Hic tandem stetimus, nobis ubi defuit orbis.

In 1683 kwam R. zich te Parijs vestigen, en schreef
een 25-tal blijspelen, die IL op den eersten rang der
blijspeldichters van Frankrijk plaatsen na Moliere.
Ze zijn o. a. uitgegeven door Didot (4 dln. Parijs
1820) door Crapelet (6 din. Parijs 18'22) en door
Miehiels (2 dln. Parijs 1854).
Regnault (Michel Louis Etienne, graaf), bijgenaamtl de Saint-Jean d' Angely, geb. 1760 te SaintFargeau, was 1781 advocaat, werd 1789 afgevaardigd
ter Staten-Generaal door het baljuwschap St.-Jean
d'Angely (vandaar zijn toenaatn), liep door zijn
gveren voor gematigdheid groot gevaar tijdens het
Schrikbewind, zag zich na den vat van Robespierre
met eene benoeming aangesteld bij de armee in Italie,
verleende zijn hulp aan Bonaparte op 18 Brumaire,
werd 1802 staatsraad, vervolgens president eener
sectie van den raad van state, graaf des rijks, procureur-generaal bij het hooge gerechtshof, en legde
in al die hoedanigheden evenveel talent aan den dag
als werkijver, en bleef tot den einde trouw aan zijnen
keizerlijken meester; hij verdedigde zelfs in 1815
de belangen van Napoleon 11, bracht 4 jaren (1815
—19) in bailingschap door, en stierf eenige urea
na zijnen terugkeer te Parijs. — R. (Auguste
graaf), zoon van den vorige, geb. 1794 te Parijs,
diende van 1812 tot 1815 onder Napoleon I, trad
1828 op nieuw in dienst, was 1841 hevorderd tot
generaal-majoor, en kommandeerde 1849 de landtroepen der expeditie naar Italie. Als een der hoofden van de bonapartistische partij was hij van 10 tot
24 Jan. 1851 minister van oorlog, werd Jan. 1852
senateur, 1854 chef der keizerlijke garde, en ontving
1859 bij Magenta den maarschalksstaf.
Regnier (Mathurin), fransch hekeldichter, geb.
1573 te Chartres, gest. 1613 te Rouaan, leidde, in
weerwil dat hij bet geestelijk gewaad droeg, een leven geheel aan zingenot gewijd, hetgeen dart ook
oorzaak werd van zijnen vroegen dood. Door zijne
16 satiren werd hij de schepper der kiassieke satire
in Frankrijk. De beste editten zijn die van Violletle-Duc (Parijs 1822 en 1853) en van Poitevin (Parijs 1860).

Regnier Desmarais,ofR. - Desmarets(Fran -

cols Seraphin), fransch taalgeleerde, geb. 1632 te
Parijs, gest. aldaar 1713 als secretaris der Academie,
heeft zich verdienstelijk gemaakt door de uitgave
van den Dictionnaire de l' Academie, alsook door zijne
Grammaire francaise (2 din. Parijs 1676).
Regnier (Claude Ambroise), hertog van Massa,
geb. 1746 te Blamont, gest. 1814, eerst advocaat te
Nancy, vervolgens afgevaardigde ter Constituante,
onderscheidde zich in die vergadering door de gematigdheid en helderheid van zijne adviezen, was
1795 1799 lid van den Raad der OutIsten, bevorderde de omwenteling van 18 Brumaire, en werd,
na nog ettelijke hooge ambten bekleed te hebben,
1802 minister van justitie of opperrechter, leidde
in die kwaliteit de rechtsgedingen tegen Georges
Cadoudal en Pichegru (1804), behield zijne portefeuille tot 1813, en werd toen benoemd tot president
-

van het Wetgevend Lichaam.
Itegnier (Jacq. Aug. Adolphe), philotoog en
laalgeleerde, geb. 1801 te Maintz, bekleedde ver-

schillende leerstoelen te Parijs, werd 1855 lid van
de Academie der opschriften, en heeft zich, behalve
door een aantal werken over de fransche en duitsche talen, vooral verdienstelijk gemaakt door zijne
(Parijs 1855) en
Etudes sur l'idiome de Vedas
eene editie van den Praticakya van Rigveda (3 dln.
Parijs 1858).
Zie R—EDNITZ,
Regnitz,
Regnitzhof, of Hof aan de Saale. Zie HOF 1).

Reguel. Zie R

Reguliersklooster, algemeene benam i ng
van een grout aantal voormalige kloosters in ons
land, die wij op hunne bijzondere namen vermelden.
Regulus. Zie A TTILIUS.
Rehabeam, zoon en opvolger van koning
Salomon; 1 Kon. hoofdst. 11 15 ; 1 Citron. 3: 10;
11 Chron. hoofdst. 9-13.
Rehabja, coon van Eliezer ; I Chron. 23: 17;
24: 21 ; 26: '25.
Rehberg (Aug. With.), geb. 1757 te Hanover,
bekleedde van 1783 tot 1820 verschillende hooge
ambten, en stierf 1836 te Gottingen. Van zijne
Werken (3 dln. Hanover 1828-31) verdienen
vooral melding: Untersuchungen fiber die Franz. Revolution (2 dln. Hanover 1793) en Reber den deulschen Mel (Gottingen 1803).
Rehm (Friedrich), duitsch geschiedschrijver,
geb. 1792 te Itrimichenhain in Keurhessen, sedert
1818 professor der geschiedenis te Marburg, gest.
1847. Voornaamste werk : Handbuch der Geschichte
des Mittelalters (4 din. Marburg en Cassel 1820--38).
Rehob, 1) landstreek in Syrie ; Num.13 :21.—
2) stad in den stam Aser ; Jozua 19: 28; 21 : 31 ;
I Chron. 6:75. — 3) eene andere stad in stam Aser ;
Jozua 19 : 30. -- Zie ook RECHOB.
Rehob, een leviet ten tijde van Nehemia. —
Zie 00k RECHOB.
Rehoboth, 1) stad in Assyrie ; Gen. 10 :11. —
2 ) put bij Gerar ten tijde van Isaac ; Gen. 26 : 22.—
3) stad in Edom ; Gen. 36 : 37 ; 1 Chron. 1: 48.
Rehu, kleinzoon van Heber; Gen. 11: 18-21 ;
1 Citron. 1 : 25.
Rehuel, 1) een zoon van Ezau ; Gen. 36 : 4—
17 ; I Chron. 1: 35, 37. — 2) grootvader der vrouw
van Mozes; Exod. 2: 18; Num. 10: '29. — 3) een
4) een uit stam
uit den stam Gad; Num. 2: 14.
Benjamin ; 1 Chron. 9: 8.
Rehum, 1) een priester ; Ezra 2 : 2; Neh. 3 :
17 ; 10: 25 ; 12: 3. — 2) kanselier van koning
Arthasasta ; Ezra 4: 8-23.
een van David's getrouwen tijdens den opstand van Adonia ; I Kon. 1: 8.
Rei, of Razi, namen der rumen van Ragt of
Rages in Perzie (in Irak Adzjerni), 5 kwartier gaans
bezuidoosten Teheran. Te R. waren Ilaroen-alRazjid en de geueeskundige Razi geboren ; het werd
verwoest door Gengis-khan. Het is thans het dorp
Schach-Abdoelazim.
Reicha (Antoine Joseph), componist, geb.1770
te Praag, leerling van Haydn en Mozart te Weenen,
kwam 1799 naar Parijs, waar hij inz. als leeraar in
het componeeren hoogst verdienstelijk werkzaam
was, en 1836 stierf.
Reichard (Joh. Georg.), als componist bekend
(niet te verwarren met Reichardt, zie 't volgende
art.) was de wader van R. (Christian Gottlieb), geb.
1758 te Schleitz, gest. 1837 te Lobenstein, die
vooral bekend is als geograaf en kaartenteekenaar
(Atlas der Allen Welt en Thesaurus topographicus).
Reichardt (Joh. Friedrich), compunist, geb.
1752 te Koningsbergen, sedert 1775 kapelmeester
-

—

Reichellau
to Berlijn, verloor die betrekking 1792, daar hij
door het in 't Licht geven van zijne Vertraute Briefe
(2 dln. Stamburg 1792), in verdenking kwam, een
voorstander van de fransche omwenteling te zijn.
Sedert 1794 directeur der saline te Halle, was hij
vervolgens een tijdlang te Cassel werkzaam als tooneeldirecteur, ging toen stil !even op zijne buitenplaats bij Halle, en stierf 1814.
Reiehenau, 1) bekoorlijk gelegen eilandje in
het meer van Constans, behoort tot den badener
meerkreis, en heeft 1500 hewoners. Voormali ► e Benedictijner abdij, gesticht 724 ; de abten van R. waren
rijksprinsen; in 888 stierf daar keizer Karel de
Dikke, en werd er begraven; 1536 werd die abdij
aan het bisdom van Constans getrokken. — 2)
dorpje in 't Zwits. kanton Gratiwbunderland, derdhalf nur gaans bezuidw. Chur (Coire) aan den Rijn;
bekend door het institunt, gesticht door burgemeester Tscharner, waar Lode•ijk Filips (die 1830 knifing der Franschen werd) onder den aangenornen
naam van Chabot werkzaam was als onderwijzer
der fransche taal en letterkunde. — 3) het oude
Augia dives, stad in Bohemen, trek Koniggratz,
uur gaans beoosten Solnitz; 4600 inw. 4) dorp
in Saksen, reg.-district Bautzen ; 4000 inw.
Reiehenbach, in het Voigtland, fabriekstad
in 't Saksische district Zwickau, aan den Saksischbeierschen spoorweg ; 10,000 inw.; een half nur
gaans van R. loopt de spoorweg; het kolossaalste
viaduct van geheel Europa's vasteland (het Goltzschdal). — 2) stad in pruis. Silezie, 12 a 13 uren
gaans bezuidw. Breslau; 6400 inw.; Iced veel in den
30-jarigen oorlog (167,2-1648); bij dit R. bevoelit
Frederik 11 16 Aug. 1762 eene schitterende overwinning op de Oostenrijkers onder Loudon. in 1790
werd hier de Reichenbacher Convenlie gesloten (tusschen Pruisen, Polen, Engeland, Holland en Oostenrijk), waarbij een einde aan bet anglo-pruisisch bond g,enootschap gernaakt, en de handhaving van het
Turksche rijk tegenover Rusland's veroverzucht gewaarborgd werd, In 18 13 te R. het subsidien-tractaat tusschen Rusland, Pruisen en Groot-Britannie.—
3) in de Lausitz, stad in 't pruis. reg.-district Liegnitz ; 1250 inw.
Reiehenberg, tsjekisch Liberk, stad in den
boheemschen kreis Buntzlau, aan de Neisse, 12 uren
gaans benoordoosten Jung-Buntzlau ; 18,600 inw.
voornaamste fabriekstad van Bohemen; overwinning
der Pruisen op de Oostenrijkers in 1757.
Reiehstadt, stad in den boheemschen kreis
Buntzlau, 9 uren gaans benoordw. Buntzlau ; 2000
inw.; eerst heerlijkheid, 1818 tot hertogdom verheven, en door Oostenrijk's keizer Frans I geschonken
aan zijuen kleinzoon (den zoon van Napoleon I en
Marie Louise).
Reiehstadt (Francois Charles Joseph Napoleon, hertog van), zoon van keizer Napoleon I en
diens tweede vrouw Marie Louise, geb. te Parijs 20
Maart 1811, werd bij zijne geboorte geproclameerd
koning van Italie. Na de abdicatie zijns vaders ten
zijnen behoeve (22 Juni 1415) werd er een oogenblik over gedacht, hem als keizer nit te roepen onder
den naam van Napoleon 11; doch men lief spoedig
dit denkbeeld varen (niettemin is hij later wel degelijk als keizer aangemerkt ; zie het art. NAPOLEON 11).
De keizerlijke jongeling werd toevertrouwd aan den
keizer van Oostenrijk, aan wiens hof hij opgevoed
werd, en die hem in 1818 den titel van Hertog van
R. schonk, benevens een regement kavallerie. Deze
jonge prins, die bij zijne geboorte bestemd scheen
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gens blijken gaf van eenen schoonen aanleg, stierf
echter reeds 22 Juli 1832 te Schonbrunn aan de tering. Op zijnen dood werd door Barthelemy en Miry
het beroeinde dichtstuk Le fils de l'homme vervaardigd.
Reid (Thomas), schotsch philosoof, geb. 1710
te Strachan in 't graafschap Kincardine, werd 1752
aangesteld als professor der wijsbegeerte te Aberdeen, en 1763 geroepen om dien leerstoel te bekleeden te Glasgow, waar die vacant was gelaten door
Adam Smith. Omstreeks 1780 legde hij het prufessoraat neder, om zich aan het schrijven van zijne
werken te kunnen wijden. Men heeft o. a. van hem
Common Sense, waarin hij met veel bekwaamheid
het scepticismus van Hume bestrijdt. De werken
van R. zijn in 't Licht gegeven door Dugald Stewart
(4 dln. Edinburg 1804 ; dikwijls herdrukt).
Reiderland, voormalige landstreek beoosten
de prov. Groningen ; 't gedeelte van R., dat tot die

prov. behoorde, is door den Dollart verzwolgen.
Reiderwolde, voormalig dorp beoosten de
prov. Groningen, tusschen de Ee en de Tjamme, was
eel) rijk en aanzienlijk dorp, doch werd in den watervloed van 1277 door den Dollart verzwolgen.
Reien, n.-brab. dorp. Zie RIJEN.
Reierkerk, oude naam van 't z.-holl. dorp
Ridderkerk.
Reiers, gallisch yolk. Zie 11E11.
Reiffenberg (Fred. Aug. Ferd. Th., baron
de), geb. 179.5 te Bergen in Henegouwen, werd 1822_
prof. der wijsbegeerte te Leuven, 1835 dito te Luik,
en reeds kort daarna bibliothecaris te Brussel. Talrijk zijn de geschriften van R., die echter Been

groote historische waarde hebben door bunne vele
onnauwkeuriglieden.
Reigate, stad in Engeland. Zie RYEGATE.
Reigersberg (M aria v an). Zie
.... .e R— EYGERSBERGE.
Reii, kleine volksstam in Gallie, in Narbonensis
2a, bij de Albiazci ; hoofdplaats Reii (thans Riez).
Reikjavik, hoofdstad van Usland, op de westkust, aan de golf van Fale; 1000 inw.

Reil (Joh. Christian), geneeskundige, geb. 1759
te Rhanden in Oost-Friesland, gest. 1813 te Halle,
was professor te Berlijn, en werd kort voor zijnen
dood benoemd tot directeur-generaal der hospitalen
op den linkeroever van de Elve. Hij heeft en als
mensch en als geleerde een geachten naam nagelaten.

Rollie (Henri Charles Michel Joseph), fransch
maarschalk, geb. 1775 te Antibes, trad 1792 in
dienst bij de fransche armee, nam vervolgens onder
de republiek en onder het keizerrijk deel aan al
de veldslagen, werd 1803 generaal, was eenigen
tijd adjudant van Napoleon I, en kommandeerde bij
Quatre-Bras en Belle-Alliance (1815) het tweede
armee-korps. In 1819 werd hij tot pair benoemd,
1847 tot maarschalk, 1852 tot senateur. Hij was
de schoonzoon van Massena, en stierf 4 Maart 1860
als laatste van al de generaals van bet eerste keizerrijk.
Reimann (Jac. Fred.), bihliograaf, geb. 1668
te Groningen, gest. 1743, was rector van verschillende gymnasien, bibliothecaris van Maagdenburg,
laatstelijk predikant te Hildesheim in Hanover. Van
zijne verdienstelijke bibliogr. werken noemen wij
inzonderheid den Catalogus der manuscripten in de
bibliotheek te Weenen (1712).
Reimarus (Hermann Samuel), philolooc, en
natuurkundige, geb. 1 694 te Hamburg, gest-4765
aldaar, na gedurende 41 jaren professor der philosophic aldaar geweest to zijn. Hij was de schoon-
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zoon en medewerker van J. Mb. Fabricius. Het meest
is hij bekend geworden als schrijver van de door
Lessing in 't Licht gegevene Wolfenbattelsche Fragmenten eines Ungenannten. Buitendien heeft hij zich
eenen geachten naam verzekerd in de geschiedenis
der dustsche philosophie en letterkunde door: Die
vornehmsten Wahrheiten der natarlichen Religion (6e
druk Hamburg 1792); Betrachtungen fiber die Kunsttriebe der Thiere (4e druk Hatub. 1798) ; Vernunftkhre (5e druk Hamh. 1790).
Reimerswaal (Remburswale, Romerswaal,
Rommerswate), voormalige stad op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, op den linker-Schelde-oever,
tegenover Schakerlo. In 1258 Iandde bier Otto III,
graaf van Gelder, ow vrouw Meld te bevechten. In
1449 werd aan R. door den 53en bisschop van
Utrecht het rechtsgebied over geheel Zuid-Beveland
geschonken. In 1520 werd R. door eenen brand geteisterd, waarbij ruim 300 huizen en pakhuizen in
de asch gelegd werden. Bij den watervloed van 5
Nov. 1530, die geheel Zuid-Beveland overstroomde,
bleef de stad R. nog in stand; 1549 werd Spanje's
koning Filips H te R. gehuldigd, bij welke gelegenheid hij zijnen intrek had genomen bij Nicolaas
Kromvliet, een aanzienlijk burger van R. In 1551
(14 Jan. en 15 Febr.) weder twee watervloeden,
waardoor al het land rondom de stad verdronk, zoodat R. in een eilandje herschapen was, slechts beschermd door den ringmuur, die 11 - 12 Jan. 1557
doorbrak, bij welken vloed een groot gedeelte van
R. vernield werd ; wat nog gespaard bleef, werd 31
Aug. 1558 door een hevigen brand geteisterd ; twee
nieuwe watervloeden (15 Febr. 1561 en 30 Sept.
1563) teisterden R. opnieuw; 1573 werd het, na
een kort beleg, door de Zeeuwen ingenomen, die,
geen kans ziende om het tegen de Spanjaarden te
verdedigen, de stad in brand staken ; 1574 werd R.
dan ook geheel ontmanteld, en hield op eene stad
te zijn ; 1631 werd het door de meeste der nog aanwezige bewoners verlaten, die zich te Tholen gingen nederzetten ; en 1634 werden op last der Algemeene Staten de straatsteenen van R. in openbare
veiling verkocht (opbrengst circa 1082 gulden). Bij
Iaag water ziet men nog de fundamenten van R.
Reims, of Rheim3, bet oude Remi of Durocortorum, stad in bet fransche dept. Marne, aan de
Vesle, 20 mijlen benoordoosten Parijs en 5 a 6 mijlen
benoordw. Chalons-sur-Marne ; 40,000 inw.; geboorteplaats van Jovinus (romeinsch consul), Colbert, Gobelin, Pluche, fininart, Linguet, TronsonDucoudray,Velly, Rob. Nanteuil, J. B. Lasalle, Drouet
d'Erlon, enz. — Het oude Durocortorum was de
hoofdplaats der Retnen (Remi). De Rotneinen verhieven het tot hoofdstad van Belgica 2a ; het werd
ingenomen en verwoest in 406 door de Vandalen,
in 452 door Attila. Clovis deed 496 zijne intrede in
R., en werd er door den heiligen Remi gedoopt. De
Merovingers schonken aan deze stad groote voorrechten. Onder de laatste Carolingers was R. een
graafschap, dat door Filips August verheven werd
tot hertogdom. In 1359 werd R. tevergeefs belegerd door Eduard III , koning van Engeland ; in de
volgende eeuw was R. in h ► nden der Engelsehen,
dock onderwierp zich aan Jeanne d'Arc 1429. De
Russen bezetteden R. 17 Febr. 1814. — De metropolitan van R. was voorheen eerste hertog en pair
des koninkrijks, geboren legaat van den Heiligen
Stoel, priruaat van Belgisch Gallic, en aan zijne waardigheid (die reeds uit de le eeuw dagteekende, toen
R. een bisdom was, dat 774 aartsbisdotn werd) was
uitsluitend het milt vei . bonden, our de koningen te
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zalven. Van Filips August (1179) of, tot op de omwenteling van 1830, hebben dan ook alle vorsten
van Frankrijk zich te R. laten zalven, uitgenomen
Hendrik IV, Napoleon I en Lodewijk XVIII, Verscheidene concilien zijn te R. gehouden.
Reinald, of Reinou4I, geldersche vorsten, nl.;
R. I, graaf van Gelderland en Zutphen, volgde 1271
zijn wader Otto II op, begon omstr. 1316 aan vlagen
van krankzinnigheid te lijden, en stierf 1326. —
R.11, bijgenaawd de Zwarte, zoon en opvolger van
den vorige, geb. 1293, verkreeg dat 19 Maart 1339
't graafschap Gelre door keizer Lodewijk IV tot hertogdom verheven werd, en stied 1343. — R. III,
zoon van den vorige, en diens opvolger els hertog
van Gelre en graaf van Zutphen, geb. 1332, is bekend door den onzaligen twist (Heeckerens en
Bronkhorsten) met zijnen broeder Eduard (zie dat
art.); in Aug. 1371, na Lien jaren gevangenschap,
op zijnen troon hersteld, stierf R. echter reeds 4
Dec. van dat jaar. Met hem eindigde de eerste dynastie der vorsten van Gelre, en nu kwam het huis
Gulik aan het bewind. — R. IV, van Gulik, hertog van Gelderland en graaf van Zutphen, volgde
1402 zijnen broeder Willem I op, had te oorlogen
met den Hollandschen graaf Willem van Beieren,
had veel tnisnoegen binnenslands tegen zich, en
oorloogde tegen Utrecht, tow hij 1423 onverwacht
stierf.
Reinaud (Jos. Toussaint), fransch orientalist,
geb. 1795, sedert 1838 professor van het Arabisch
aan de aEcole speciale des langues orientates" te
Parijs. Behalve de tutgave der Geographic van Albufeda (met Slane, 2 dln. Parijs 1837 - 40) en van
den .Hartri" (met Derenburg, 2 dln.Par.1851-53)
zijn R.'s voornaamste werken : Extraits des historiens
arabes relatifs aux guerres des croisades (Parijs 1829);
Fragments arabes at persans relatifs a l'Inde (Parijs
1843); Relation des Voyages faits par les Arabes et
Persans dans l'Inde et a la Chine (2 dln. Parijs 1845);
Histoire d'artillerie (Parijs 1845).
Reinauwen, dorp in Utrecht. Zie R!JNAUWEN.
Reineecius, duitsch Reineck, geb. 1541 in de
nabijheid van Paderborn, gest. 1:195, professor der
geschiedenis te Frankfurt, later te Helmstedt, gaf
in 't Licht de oude kronijken van den monnik Witikind, van Dithmar, van Albrecht van Aix, enz., en
leverde onder den titel van Historia Julia, eene geleerde Geschicdenis der Chaldeers en der Assyriers.
— R. (Christian), saksisch godgeleerde, geb. 1668
te Grossmiihlingen bij Zerbst, gest. 1752 als rector
van 't gymnasium te Weissenfels, heeft zich verdienstelijk gemaakt door 't bezorgen van verscheidene editien van den Bijhel, alsook door zijne bekende Janua Hebraicce linguae (Leipzig 1733; 8e
druk 1788).
Reinhard (Frans Volkmar), moralist en protestantsch predikant, geb. 1753 te Vohenstraus in
Beieren, gest. 1812, eerst professor te Wittemberg, later eerste hofprediker.te Dresden, heeft zich als een
uitstekend kanselredenaar doen kennen. Predsgten
(35 dln. Sultzbach 1793-1813; Supplementen,
Meissen 1825 en Leipzig 1833). Zijn System der
christlichen Moral (5 dln. Wittenberg 1788 - 1815)
en Vorlesungen fiber die Dogmatik (4e druk Sultzbach 1818) doen hem kennen alseengeleerd denker.
Reinhold (Karel Leonhard), duitsch philosoof,
geb. 1758 te Weenen, gest. 1823 te Kiel, was uit
roomsch-katholiekeouders geboren, en waving zijne
opleiding bij de Jezuleten, dock verliet 1783 Weenen, en begat zich naar Leipzig, waar hij de lessen
van Plainer bijwoonde, vervolgenq (1784) naar
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Weimar, waar hij in den echt trad met de dochter
van Wieland. Door zijne geschriften neemt hij in de
geschiedenis der duitsche philosophic eene eervolle
plaats naast Kant in.
Reinierskerk, 't zeeuwsche dorp Rengerskerke.
Reinmar, twee voorname minnezangers, nl.:
1) R. de Oude, Ieefde aan het hof van Leopold VII,
aartshertog van Oostenrijk, en tong 1217 met hem
ter kruisvaart naar het Heilige Land. Van zijne liederen treft men er verscheidene aan in de verzameling van Manesse, waarvan het manuscript bewaard wordt in de keizerl. bibliotheek te Parijs,
even als van eenen anderen R., 2) R. de Jonge genaamd, waarschijnlijk een zonn van den vorige.
Reisdorff, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 2 wren gaans benosten Diekirch.
Reiske (Joh. Jac.), philoloog en orientalist,
geb. 1716 te Zorhig in Saksen, 1748 professor, 1758
rector der Nicolai-school te Leipzig, gest. 1774. Hij
had te Leiden het Arabisch geleerd, en daar vervolgens de geneeskunde gestudeerd, waarin hij 1746
den doctoralen graad bekwam. Hij heeft veel geschreven, en editien bezorgd van vele grieksche en
latijnsche klassieken. Bij at zijne werkzaamheden
vond hij eene krachtige medewerkster in zijne geleerde vrouw Ernestine Christine R. (geb. 1735,
gest. 1798), die ook de door hem aangevangene
beschrijving van zijn eigen Leven voltooide en in 't
licht gar.
Reissiger(Karl Gottlieb), componist, geb. 1798
te Velzig, leerling van Schicht, was sedert 1851
eerste hofkapelmeester te Dresden, gest. aldaar 1859,
leverde veel verdienstelijks, niet alleen menige opera,
maar ook kerk- en krijgsmuziek, concert- en salonstukken, enz.

van St.-Germain in 1570 (was begonnen 1562), de
tweede door den vrede van Beaulieu 1576, de derde
door de onderwerping van Parijs 1594 en door het
Edict van Nantes 1598. In den loop dier oorlogen
werden er verscheidene wapenschorsingen gesloten,
nl.: (in den ten oorlog) 1563 (edict van Amboise)
en 1568 (edict van Lonjumeau); (in den Zen oorlog) 1574 de wapenschorsing van La Rochelle ; (in
den 3e oorlog) 1577 de wapenschorsingen van Bergerac en van Poitiers, en 1580 die van Fleix. —
De naam van R. wortdt ook gegeven aan de oorlogen
van 1621 en van 1625-29, onder Lodewijk XIII,
zoomede aan den oorlog der Cevennen na de herroeping van het Edict van Nantes (1685).
Religie-vrede. Zie P. ASSAIL
Rellstab (Ludwig), duitsch romanschrijver.
geb. 1799 te Berlijn, eerst artillerie-officier, vervolgens leeraar aan de brigade-school, was echter
sedert 1821 (tot aan zijnen flood 1860) te Berlijn
gevestigd, en heeft als schrijver, tooneeldichter, enz.
eenen geachten naam. Van de complete editie zijner
werken verscheen een nieuwe druk (24 dln., 1860
—61). Het meest opgang heeft gemaakt zijn roman,
getiteld 4812" (4 dln. Leipzig 1834 ; 5e dr. 1860).
Remagen, het Rigomagum der Romeinen, stad
in Pruisen, aan den Rijn, circa 10 uren gaans benoord w. Coblentz ; 2700 inw.; vele romeinsche ondheden ; in de nabijheid de Apollinarisberg met de
prachtige Apollinariskerk (sedert 1838).
Remalia, bet hoofd van Samaria; Jezaia 7:
4-9 ; 8: 6.
Rembang, stad met goede haven op Java,
aan eenen diepen inham in Java's noordkust, 72
palen bewesten Samarang, bewesten de slechts tot
Lassem (1 our gaans van de zee) bevaarbare rivier
R., in de residentie R., welke ingedeeld is in 4
afdeelingen (R., Toeban, Bodjo-Negero, Blora); de
eenige bevaarbare rivier in de resid. R. is de Solo.
Onk op Sumatra is eene rivier R. in de resid.
Palembang; zij outlast zich in de Moesie.
Rembrandt, of Rembandt van Rijn, een der
grootste historie- en portretschilders uit de Hollandsche school, geb. 1606 bij Leiden, gest. 1669 te
Amsterdam.
Remberswale, oude naam van Reimerswaal.
Remen, lat. Remi, yolk in Gallic, in Belgica 2a,
bewesten de Veromanduers en Suessionen, was vecir
Cesar een der voornaamste volkeren van Gallic gew'eest. Het grondgebied der R. was ongeveer bet
tegenw. fransche dept. Aube en het zuidgedeelte
van het dept. Aisne. De hoofdplaats was Remi of
Durocortorum (thans Reims); andere steden waren :
Durocatalaunum (thans Chalons) en Laudunum
(thans Laon).
Remerschen, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, 5 kwartier gaans bezuiden Remick.
Remeth, stad in slam Issaschar; Jozua 19: 21.
Remi, yolk en stad. Zie REMEN.
Remi, naam van drie heiligen, nl.: 1) lat.
Remigius, apostel der Franken, was gedurende 22
jaren aartsbisschop van Reims, doopte Clovis, bekeerde vele Franken, en stierf op 95-j. leeftijd in
533. Kerkel. gedenkdag 1 Oct. — 2) aartsbisschop
van Lyon (852) onder Lotharius I en Karel den
Kale; kerkel. gedenkdag 28 Oct. — 3) aartsbisschop van Rouaan, was een halve broeder van Pepijn
den Korte; hij stierf 771 ; work te Rouaan herdacht 19 Jan. en 15 Mei.
Remich, lat. Remigiutn, stallje in 't groothertogdom Luxemburg, op den linkeroever der Moezel, 3 uren gaans bezuidw. Grevenmacher; 2400
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Reisum, Reidshem, Rensum, dorpje
in Friesland, 2 uren gaans bezuiden Ilolwerd ; 80
inw. Genum, Lichtaard en R. worden 'de dorpen
der Vlieterpen" genoemd, als liggende bij eenige
hooge terpen, op welke eertijds, bij overetroomingen, de bewoners dier dorpen het water plachten te
vlieden.
Reitz (Friedrich Wolfgang), duitsch philoloog,
geb. 1733 te Windsheim in Frankenland, gest. 1790
als professor der poezie en welsprekendheid te Leipzig en bibliothecaris der universiteit aldaar. Men
heeft o. a. van hem : De lempnribus et modis rerbi
Grceei et Latini (Leipzig 1766) en De prosodice
Grceece accentus inelinatione (Leipzig 1791).
Rekem, stad in stam Benjamin; Jozua 18: 27.
Rekem, 1) een koning der Midianieten ; Num.
31 : 8; Jozua 13: 21. — 2) een nit stam Juda ;
I Chron. 2: 43, 44. — 3) afstammeling van Jozef;
I Chron. 7: 16.
h dorp. Zie R_ECKI
_NGEN.
Rekingen, 1.uxem.,.
Rekken, of Recken, dorp met 900 inw. in
Gelderland, aan de Berke!, langs de pruis. grenzen,
anderhalf our gaans ten N. N. 0. van Groenlo.
Roland (Adrianus), nederlandsch orientalist,
geh. 17 Juli 1676 te Rijp in Holland, gest. 15 Febr.
1718 als professor te Utrecht; zijn voornaamste
werk is Palestine illustrata (2 dln. Utrecht 1714 ;
Neurenberg 1716), welk werk nog heden ten dage
onmisbaar is.
Religie — oorlogen, zoo noemt men inzonderheid, in de geschiedenis van Frankrijk, de drie
oorlogen, die in de 16e eeuw gevoerd werden tusschen de Roomsch-katholieken en de Protestanten,
en die beeindigd werden: de eerste door den vrede
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inw. Nabg R. op Witten Donderdag (11 April) 882
phenicische oudheid resultaten aanbracht. Sedert
bloedige veldslag tusschen de Bisschoppeliiken (van
1862 is hij professor der Hebreeuvische taal aan
Metz en Trier) en de Noormannen. In 1552 werd
College de France te Parijs. Van jongs of aan beR. geplunderd en verwoest door Albrecht van Bran- kend als een bestrijder van het touter op kerkelijk
denburg; 1637 en 1675 onderging R. 'tzelfde lot
gezag afgaande geloof, gaf zijne openingrede (Febr.
door de Franschen; 1792 (10 Nov.) werd een aan1862) aanleiding tot eenige demonstration. Door
val der Franschen op R. afgeslagen door de Oostengeheel Europa werd zijn naam vermaard door zijn
rijkers.
Vie de Jesus (2 dln. Parijs 1863), dat, hoezeer verre
Remigius, apostel der Franken. Zie REMI 1). achterstaande in degelijkheid van gehalte bij 'Das
Remiremont, het oude Avendi castrum, stad Lehen Jesu" van Strauss (zie STRAUSS), niettemin
in
fransche dept. der Vogesen, 6 uren gaans beeen werk is, dat, voor de oppervlakkigheid van den
zuidoosten Epinal, in een aangenaam dal, aan de
franschen volksgeest uitmuntend geschikt, eenen
Moselle (Moezel); 5200 inw. Het draagt zijnen tegrooten opgang maakte, en in schier alle talen van
woordigen naam naar den heiligen Romaric, die her
Europa overgezet is. Van R.'s overige werken
in 620 eene later beroemd gewordene abdij stichtte,
noemen wij bijzonder: Histoire gdnerale et systOme
welke nog in 1752 herbouwd werd door Anna van
conzpard des langues sdmitiques (dl. 1, 2e druk Parijs
Lotharingen : de kanonikessen dier abdij voerden
1858); L'Averroes et l'Averroisme (Parijs 1860);
Glen titel van prinsessen des rijks.
he l'origine de langage (Parijs 1857); enz. Hij was
Remo —Dawal, dorp op Java, ads.-resid. Ma- de scboonzoon van Ary Scheffer, bij wiens ter aarde
gelang; 16 Fehr. 1830 bijeenkomst tusschen den
bestelling R. tegenwoordig was te Dordrecht.
nederl. kolonel Clerens en den hoordmuiteling Diepo
Renatus van Anjou. Zie RENE.
Negoro, waarvan eene tijdelijke staking van vijanRencum, dorp in Gelderland, circa 1 uur gaans
delijkheden het gevolg was.
beoosten Wageningen, aan den Arnhemschen straatRemois, voormalig fransch landschapje in weg; 900 low.
Champagne, vormde het grondgebied der stad
Renchen, stad met 2200 inw. in 't grootReims ; het is thans het noordwest-gedeelte van het
hertogdom Baden, Middelrijnkreis, 4 uren gaans
dept. Marne.
benoordoosten Offenburg, aan de Bench (die bij
Remonstranten. Zie ARMINIANEN.
Kniebis ontspringt, en na 6 a 7 mijlen loop in den
Remphan, een afgod der lsraelieten; Hand. Rijn valt bij Memprechtshofen). In de nabijheid van
7: 43.
R. de hergpas genaamd Bencherloch, waar MontecuRempt, het geldersche dorp Rumpt.
culli in 1675 zegevierend het hoofd hood aan den
Remus, broeder yen Romulus. Zie Romueus.
aanval van Turenne, en waar de Franschen onder
Remusat (Jean Pierre Abel), fransch orientaDesaix in 1796 de volslagen nederlaag gaven aan de
list, geb. 1788 te Parijs, gest. 1832 aldaar als proOostenrijkers.
lessor aan 't College de France, heeft zich in hooge
Ronde, het oude Arintha, stad in het Napelmate verdienstelijk gemaakt jegens de studie der
sche, in Calabria Citeriore, derdhalf uur gaans beoost-aziatische talen (inz. Chineesch, Thibetaansch
noordw. Cosenza; 480(1 inw.
en Mandzjoe). Van zijne vele verdienstelijke werken
Rendsburg, stad in Holstein, aan de Eider,
noemen wij bier enkel: Elements de la grammaire
8 uren gaans be•esten Kiel; 11,000 inw.; goede
chinnise (1822) en Histoire du Bouddhisme (1836).
haven ; het was de voornaamste wapenplaats der
Remusat (Claire Elisabeth Jeanne de Gravier twee hertogdommen Sleeswijk en Holstein, totdat
de Vergennes, gravin de), geb. 1780, gelinwd met
de vestingwerken Sept. 1852 door de Denen gegraaf de R., die later prefect was van verschillende
slecht werden. Karel VII siierf to R. Het werd 1627
departementen, alsook kamerheer van Napoleon I.
door de Keizerlijken, en 1643 door de Zweden inIn 1803 werd zij beroemd tot staattlaine an keigenomen.
zerin Josephine. Zij was eerie vronw met veel verRene, de heilige, in de 5e eeuw bisschop van
standelijke begaafdheid ; gest. Dec. 1821. Zij schreef
Angers, thans beschermheilige dier stad. Kerkelijke
een Essai sur l'education des femmes (na haren cloud
gedenkdag 12 Nov.
in 't Licht gegeven door haren zoon. Parts 1824).
Rene van Anjou, bijgenaamd mde goede koning
—
R. (Francois Marie Charles (le), zoon Hit het Rend", geb. 1408 op het kasteel van Angers, was
huwelijk der vorige, geb. 1797 te Parijs, heeft zich
de tweede coon van Lodewijk II, hertog van Anjou,
verdienstelijk does kennen als advocaat, publicist,
graaf van Provence, en titulair koning van Napels.
criticus en staatsman, Was onder Thiers 1840 miHij werd grootgebracht door den kardinaal van Bar,
nister van binnenl. zaken, na 1848 een der hoofden
zijn oorn van rnoederszijde, die hem het hertogdorn
van de Orleanistische partij, en deswege gedurende
Bar naliet (1430), en (lie hem liet tronwen met Izaeen korten tijd in ballingschap. Voornaarriste werbella, de erfgename van het hertogdorn Lotharingen.
ken : Essais de philosophie (2 din. Parijs 1834);
In 1431 werd H. door dat huwelijk hertog van LoAbaurd (2 dln. Parijs 1845); St.-Anselme de Cantharingen ; doch bet bezit van het hert( gdom wurd
terbury (Parijs 1853); Bacon, so vie, son temps, sa
hem hetwist door Antoine de Vatidemont, neef van
philosophic (2e druk Parijs 1858).
den laatsten hertog, die hem versloeg, hem gevanRemy. Zie REMI.
gen nam, en hem vijf jaren hug gevangen hield
RenaCUM, op de landkaart an Pentinger,
(1431-36). Zijn broeder Lodewijk III van Anjou
waarschijnlijk het tegenwoordige stadje Bendel].
gestorven zijnde (1434), Pride H. ook diens bezitRenaix, stad in de belgische provincie Oosttingen (Anjou en Provence), zoomede diens rechten
Vlaanderen, 3 uren gaans bezuiden Ondenaerde;
op den troon van Napels. ilij begat zich 1438 naar
14,000 inw.
Napels, waar hij door een gedeelte der natie erkend
Itenan (Ernest), fransch geleerde, geb. 27 Fehr. werd, en waar hij verseheidene jaren regeerde ;
1823 te Tr6guier in 't dept. Cotes-du-Nord, sedert
maar door zijne veldheeren verraden, zag hij zich
1856 lid van de ', Academie des Inscriptions", deed
genoodzaakt te vInchten voor Alfons van Aragonie
1860 op last van het gouvernernent eene weten(1442). Toen keerdc hij naar Lotharingen terug,
schappelijke reis naar Syrie, die inzonderheid voor
waar hij eenigen tijd in vrede leefde; vervolgens bij

Renecom
den dood van zijne vrouw (1452) deed bij afstand
van dat hertogdom aan Jan, zijn oudsten zoon, en
ging in Anjou verblijf honden. Van dit hertogdom
zag hij zich kort daarna berooven door Lodewijk XI,
onder voorwendsel, dat een van R.'s zonen deel had
genomen aan de 'Ligne du Bien-Public". Nu ging
R. zich vestigen in zijn graafschap Provence (1473),
en eindigde daar zijne levensdagen (1480). R.'s
zuster, Maria van Anjou, werd de vrouw van Karel VII, en R.'s dochter, Margareta van Anjou,
trouwde met Hendrik VI, koning van Engeland. Bij
zijnen dood ging Provence, zoomede zijne aanspraak
op den troon van Napels, aan zijnen neef Karel van
Maine over. — R. II, hertog van Lotharingen,
geb. 1451, was een zoon van Ferry II, graaf van
Vaudemont, en Yolanda van Anjou, dochter van
Rene I. Ms erfgenaam van de rechten zijner moeder,
werd R. in 1473 hertog van Lotharingen. De geldigheid van zijne rechten evenwel werd betwist door
Karel den Stoute, hertog van Burgundie, die eenen
vijandelijken inval in Lotharingen kwam doen, R. II
nit Nancy verdreef, en hem noodzaakte eene wijkplaats te zoeken bij de Zwitsers. Doch na de nederlagen van Karel den Stoute bij Granson en Morat,
kwam R. II den hertog van Burgundie aantasten, en
leverde hem slag bij Nancy, waar Karel zoo rampzalig den dood vond (1477). Na den dood van
Maine (1481), maakte R. II aanspraak op Provence,
en deed herhaalde malen pogingen om zich meester
er van te maken, hetgeen hem echter niet aiocht
gelukken. Hij stierf 1508. In 1480 hadden de Venetianen hem benoemd tot opperbevelhebber van
liunne troepen, en in 1485 had de napolitaansche
adel hem de kroon van Napels aangeboden.
Renecom, het geld. dorp Rencum.
Renee van Frankrijk, tweede dochter van Lodewijk XII, trouwde in 1528 met Hercules II, hertog van Ferrara, beschermde kunst en wetenschap,
alsook bet Protestantismus, verleende eene wijkplaats aan Calvinus, had Cl. Marot tot secretaris,
keerde 1560 • in Frankrijk terug, vestigde zich te
Montargis, verklaarde zich openlijk als Protestant,
en stierf 1575.
Renesse, dorp op bet zeeuwsche eiland Schouwen, veelal Renisse genoemd, 3 uren gaans benoordw.
Zierikzee ; 500 inw. Naar dit dorp voerde het aanzienlijke geslacht der Heeren van R. zijnen naam,
dat in onze geschiedenis eene belangrijke rol speelt
in de 13e eeuw ; ook komen nog vier leden van dit
geslacht voor als mete-onderteekenaars van het
Verbond der Edelen.
Renfrew, graafschap in Schotland, wordt ook
Stralh-gryfe genoemd, is slechts 11 a 12 vierk.
mijlen grout, heeft 178,000 bewoners, en wordt besproeid dour de Clyde. Het wordt begrensd door de
graafschappen Dumbarton ten N., Lanark ten 0.,
Ayr ten Z. en ten W., de Golf van Clyde ten N. W.
Hoofdplaats is de zeer oude stad R., derdhalf uur
gaans bewesten Glasgow, met 3400 inw.
Reni (Guido), schilder. Zie GUIDO RENT.
Reni, havenstad in Moldavie, aan den Donau,
tusschen bet Kagoelmeer en de uitwatering van den
Proeth ; 7400 inw.; vestingwerken.

Renisse. Zle RENESSE.
Renkom, of Renkum. Zie RENCUM,
Rennel (John), engelsch geograaf, geb. 1742

te Chudleigh in Devonshire, diende tang als ingenieur in Indie, keerde 1782 met rang van majoor
in Engeland terug, en stierf te Londen 28 Maart 1830.

Van zijne werken verdient inzonderheid melding:
The geographical system of Herodotus (Lond. 1800).

Rephaja
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Rennenberg (George van Lalaing, great van).
LALAING.
Rennes, bet oude Condate of Redones, stad in

Zie

't fransche dept. Ille-Vilaine, waarvan bet de hoofd-

plaats is, ligt aan de samenvloeiing van de Ille en

de Vilaine (in het voormalige landachap Bretagne),
44 mijlen ten W. Z. W. van Parijs, heeft 40,000
inw., eene universiteits-acadenuie, enz. Het is de
geboorte ► laats o. a. van La Chalotais, Lanjuinais,
La Motte-Piquet, La Bletterie, Poullain du Parc et
de Ste. Foix, Lobineau, Tournemine, Robinet, Ginguend, Alex. en A rummy Duval, Keratry, Carrd. Voorbeen was R. de hoofdplaats van Bretagne, en voerde
den titel van graafschap : het werd met Frankrijk
vereenigd door het huwelijk van Anna van Bretagne
met Karel VIII. In 1356 wederstond bet eerie belegering van de Engelschen, die door Duguesclin genoodzaakt werden bet beleg op te breken. In 1553
stelde Hendrik II te R. een parlement in, dat vermaard is geworden door de onafhankelijklieid, die
bet aannam.
Renneville (Constantin de), geb. te Caen
1650, gest. omstr. 1724, bekleedde verschillende
betrekkin gen onder Chamillard, die zijn beschermbeer was, werd vervolgens beticht, dat hij in vreemde
dienst stond als spion, en werd als zoodanig in de
Bastille opgesloten, waar hij elf jaren gekerkerd
bleef (1702-1713); toen werd hij gebannen, en hij
nam de wijk naar Engeland. Men heeft van hem een
Recueil de Voyages aux Indes orientales (1702) en
L'Inquisition francaise ou Histoire de la Bastille
(Londen 1715).
Reno, lat. Rhenus, rivier in Italie, komt uit de
toskaansche Apennijnen, benoordoosten l'istoja, erg
valt na 19 mijlen loop in de Po, niet ver van Bondano. Op een eilandje in deze rivier werd de overeenkomst gesloten tusschen Octavius, Antonius en
Lepidus (2e trinmviraat).
Renoy, of Rhenoy, dorp in Gelderland, 2 uren
gaans bezuiden Culenborg : 360 inw.; Iced veel bij
den watervloed van 30-31 Jan. 1809, waarbij o. a.
16 menschen het levee verloren.
Renswoude, fraai dorp in de prov. Utrecht,
3 uren gaans benoorden Rhenen.
Rentang, Tandjong-Rentang, dorp op Java, in
't district Ngassinan der resid. Kadoe. Door 't instorten (2 Febr. 1834) van een gedeelte van den
Telo-Mojo werden 12 woningen bedolven, waarbij
57 menschen (waaronder 22 kinderen) den dood
vonden.

Renty, %IA in 't fransche dept. Pas-de-Calais,
5 a 6 uren gaans bezuidw. St.-Omer; 1000 inw.;
in 1533 tot markizaat verheven door Karel V. Bij
R. werden 13 Aug. 1554 de Spanjaarden versiagen
door Hendrik 11.
Renum, oude naam van Rhenen.

Reole (la), of La Rdolle, stad in 't frangche
dept. Gironde, 17 uren gaans bezuidoosten Bordeaux,
aan de Garonne; 4000 inw.; geboorteplaats der gebroeders Faucher ; was eene vesting der Protestan-

ten in de religie-oorlogen. Het parlement van Bordeaux werd dikwijls verlegd naar la R.
Rephael, een zoon van Semaja ; I Chron. 26 : 7.

Rephah, afstammeling van Ephraim ; I Chron.

7: '25.

Repham, een dal in het land der Rephafelen;
Gen. 14: 5; 15: 20;-Jozua 15: 8; 17: 15; 18: 16;
11 Sam.5: 18,22; 23:13; 1Chron. 11: 15; 14: 9;
Jezaia 17: 5.
Rephaja, vijf verschillende personen in het
0. T.; I Chron. 3: 21; 4:42; 7: 2 9 : 43 ;Neb. 3: 9.
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Repnin

rusRepnin (Nicolaas Wasiljewitsi,
sisch generaal en diplomaat, geb. 1734, was een neef
van minister Panin. Hij diende in den 7-j. oorlog,
werd naar Polen gezonden om bevorderlijk te
aan de verkiezing van Stanislas Poniatowski (1764),
bleef in dat land als ambassadeur, stookte er regeeringloosheid en tweespalt aan tot op zijn vertrek
(1768), werd vervolgens ambassadeur te Constantinopel, teekende als middelaar den vrede van Teschen (1779), versloeg de Turkel' 1789, 90 en 91,
vormde de blokade van Ismail, en teekende de preliminarien van Galacz. De wangunst van Potemkin
was oorzaak, dat R. te niidden van zijne rnemrijke
bedrijven teruggeroepen werd naarRusland. Hij werd
daar de ziel van eene vereeniging misnoegden, die
meerendeels naar Siberie werden gebannen; aan
hem werd echter bet stadhouderschap in Litauen
toevertrouwd, en later werd hij bekleed met het
opperbevel over de russische armee, die tegen Polen
uitgezonden werd ; doch reeds spoedig werd hij als
opperbevelhebber vervangen door Suwarow; wordende hij (R.) toen gebezigd als ambassadeur in
Polen, in welke hoedanigheid hij Poniatowski tot
abdicatie bracht. Door Paul I werd R. tot veldmaarschatk benoemd, en naar Praise!' gezonden, om
den koning aldaar over te halen tot toet•eding tot
de tweede coalitie tegen Frankrijk; in die zendiug
niet geslaagd, viel R. in ongenade. Hij stierf 1801.
Reps, stad in Zevenbergen, aan de zich in de
Alma ontlastende Schweissbach, 10 mijlen benoordoosten Hermanstadt ; 2600 inw.; is hoofdpl. van den
stoel R. (10 vierk. mijlen met 25,000 bewoners).
Repton, stad in 't engelsche graafschap Derby,
derdhalf uur gaans beznidw. Derby; 2'200 inw.;
in de Heptarchie hoofdstad van 't koniukrijk Mercia.
Requeria, het oude Lobetum, stad in Spanje,
aan de samenvloeiing van Oliana en Xucar, 13 tnijlen bezuidoosten Cuenca ; 11,000 inw.; mitten van
de oude stad Roquena.
Requesens (don Luis de Cuniga y), geb.
1526, groot-kommandeur van Castilie, was de mentor van don Juan van Oostenrijk in den oorlog tegen
de Mooren der Alpujarres (1568-70), vergezelde
hem op den zeetocht naar Lepanto (1571), was
eenigen tijd bewindvoerder in het Milaneesche, en
werd toen als opvolger van den hertog van Alba naar
de Nederlanden gezonden (1573), waar hij, zonder
eenigszins de kansen van den oorlog te versmaden,
nogtans blijk gaf van geztmlbeid urn te onderhandelen (1574). Hij teed de nederlaag te water bij
Reimerswaal, doch bevocht te and op Lodewijk van
Nassau de overwinning bij Monk (1574) in de riftbijheid van Nijmegen, en kwam vervolgens het beleg opstaan voor Leiden, welke stad het hem echter
niet gelukte te bemachtigen. Hij had het plan gevormd, urn alle gemeenschap tusschen Holland en
Zeeland of te snijden, door zich meester te maker'
van de rivierwegen (Rijn, Maas en Waal). Dit plan,
dat de Nederlanders met een grout gevaar dreigde,
was op het punt verwezenlijkt te werden, toen 11.
bij het beleg van Zierikzee (1576) door eene ziekte
aangetast werd, waaraan hij stierf.
Requista, vlek in 't fransche dept. Aveyron,
9 uren gaans bezniden Rhodez ; 4200 inw.
Rereg,hoofdstall tier Obotrieten( Mecklenburg).
Rosen, eene door Assur gebouwde groote stad
tusschen Nineve en Kalach ; Gen. 10: 12.
Resena, titans Ras.el-Atn,stad in Mesopotatnie,
aan den Chaboras. In 243 gaf Gortliontis bier de
nederlaag aan Sapor.
Reseph, nazaat van Ephraim; I Chron. 7: 25.

Bethel
Resina, stad in het Napelsche, aan de Golf van
Napels, derdhalf uur gaans bezuidoosten Napels,
paalt aan Portici, en is gedeeltelijk gebouwd op de
plaats van het nude fle•culanum ; 11,500 inw.; be.
roemde wijnbouw (Lacrymm Christi).
Resinar, stad in. Zevenbergen, viertlhalf uur
gaans beznidw. Hermannstadt; 6000 inw.
Ressol (Jozef). Zie RESTEL.
Benson, of Reesen, dorp in Gelderland, 1 uur
gaans benoorden Nijmegen; 250 inw.; teed veel bij
den wate•vloed van 1799.
Restauratie, fransch Restauration, onder dezen naatn verstaat men in Frankrijk de 15 jaren,
die er verloopen zijn tusschen den vat van Napoleon I en de Juli-omwenteling (1814-1830), gedurende welk tijdperk de Bourbons weder regeerden, herstelci op den troop van Frankrijk. Sotnwij.
len noemt men Eerste IL het korte tijdperk tusschen
de abdicatie te Fontainebleau en de Honde•d Dagen
(5 April 1814 tot 20 Maart 1815); en Tweede R.
de regeering van Lodewijk XVIII en die van Karel X, aanvangende met de tweede abdicatie van
Onder de hemming
Napoleon (22 Juni 1815).
R. verstaat men ook het herstel van de Stuarts op
den (Toon van Engeland, en het tijdvak van hunne
regeering na dat herstel (1660 tot 1689).
Restel (Jozef), geb. 1793 te Chrudim in Bohemen, deed 1826 de eerste gelukte proefnemingen
om de stoornschroef te bezigen ter voortsttiwing
van schepen, op welke uitvinding hij 1827 in
Oostenrijk octrooi bekwam. Hij stierf 10 Oct. 1857
als intendant der oostenr. marine te Triest. In 1863
is hem ter eere te London een standbeeld opgericht.
Restitutie — edict, zoo noemt men inzonderheid het in den 30-j...00rlog 6 Maart 1629 door
keizer Ferdinand II uitgevaardigde edict, waarbij
aan de Protestanten bevel werd gegeven, um at de
onafhankelijke bisdommen en kerkelijke bezittingen,
die ze zich sedert het verdrag von Passau (31 Juli
1552) toegeeigend hadden, tern te geven (te restitueeren) terwijI de Gereformeerden van den Religievrede uitgesloten werden.
Restitutie — oorlog, de oorlog van Lodewijk XIV tegen Duitschland sedert 1694.
Resurrectie —mannen, zoo werden in Engeland de Lijkdieven genoemd, zijnde eene bende,
die heimelijk de pasbegravene lijken van de kerkhoven haalde, om die aan beoefenaars van de anatomie te verkoopen. Onder hen waren4vele moordenaars. Zie BURKE (W.).
Retford, of Redford, stad in het engelsche
graafschap Nottingham, 11 a 12 uren gaans ► enoorden Nottingham, am de Idle en het kanaal van
Chesterfield ; 38,000 inw.
Rethel, stad in 't fransche dept. der Ardennen,
12 a 13 uren gaans beznidw. Mezieres, aan de Aisne ;
7500 inw.; is eene zeer nude stad, en was sedert
den tijd van Clovis hoofdplaats van een graafschap;
het had eigene heeren in de 17, e eeuw. In 1581
werd het door Hend•ik III tot hertogdom verheven
ten behoeve van Karel van Gonzaga, hertog van Nevers. Mazarin, (lie het gekocht had, liet bet verheffen tot een hertogdom-pairie (vaudaar dat het genoentd werd R.-Mazarin). Turenne, die toen in opstand was, bemachtigde R. in 1650 ; (loch DuplessisP•aslin heroverde het nog in lietzellde jaar, na den
maarschalk de nederlaag te hehhen gegeven in den
slag van R. Op zijne beurt in opstand, maakte Conde
zich van R. meester (1652); en Turenne, die toen
wetter in onderwerping gekomen was, ontweldigde
het weder aan de Spanjaarden in 1653.

Rethra
Rethra, voornaamste residentie der goden bij
de slawische Wiltzen of Obotrieten ; werd geacht
aan cen Meer te liggen, vier dagreizen van Hamburg.
Retiarien, lat. Betiarii, bij de Romeinen die
soort van gladiatoren, die tegen de Myrmitlonen
vochten. Ze waren gewapend met een net (refe),
waarin ze hunnen tegenstander trachtten te vangen.
Zie MYRMILLONEN.
Retimo, Retmo, Rethymno, het outie Rithymna,
havenstati ter noordkust van bet eiland Creta (Candia), 15 a 16 uren gaans bezuidw. Candia; werd
572 door de Timken verwoest; niettemin behielden
de Venetianen het tot 1647.
Retranchement, eigenlijk RetranchementCassandria, wordt in de vvandeling gemeenlijk
het B. genoemd, en hij verbastering het Regement,
dorp met 350 inw. in Zeeland, 6 uren gaans bezuidw. Middelburg en circa 1 our g. benoorden
Sluis; is ontstaan doordien prins Maurits Kier na
de inneming van Sluis (1604) eene schans het opwerpen, die 1621, na den mishikten aanslag op
Kadzant (zie dat art.) nog meer versterkt werd.
Retz, lat. Ratiastensis pages, voormatig landschap in het zniden van Bretagne, thans het zuidwestgedeelte van het fransche dept. Loire-Inferieure,
had tot hoofdptaats Machecoul (andere steden in R.
waren : Reze , Pornic en Paimboeuf).— Het behoorde
eerst tot. Aquitanie, vervolgens tot Poitou, daarna
aan de famitie Laval, werd 1581 tot hertogdompairie verheven ten behoeve van de famitie Gondi,
en kwam 1676 aan de familie Villeroy.
Retz (Gilles de Laval, maarschalk van); zie
LAVAL. — R. (Albert de Gondi, maarschalk van),
geb. 1522 te Florence nit italiaaneche orders, gest.
1602, kwam met Catharina de Medicis naar Frankrijk, klom onder hare bescherming spoedig op in
rang, stond in gnnst bij Karel IX, Hendrik III en
Hendrik IV, en was schatrijk toen hij stierf. Men
wit, dat hij en Tavannes den gruwelijken Bartholomefisnacht hadden aangeraden, en dat hij (R.) Lomenie in de gevangenis had laten orribrengen, om
zich meester te lonnen maken van diens rijkdorn.
In 1573 ontving hij den maarschalksstaf, zonder
blijk te hebben gegeven van krijcgsmansdengd. In
1565 was hij gehuwd met Catharina var. Clermont,
wednwe van Jean (1 . Annebant, die hem de (destijds
baronnie) R. merle ten hnwelijk bracht. — R.
(Pierre de Gondi, kardinaal van), vermaard bissehop
van Parijs, broeder van den vorige, geb. te Lyon
1:133, gest. 1616. Beschermd door Catharina de
Medicis, werd hij eerst bissehop van Langres (1565),
vervolgens bisschop van Parijs (1570), werd kanselier en grout-aalmnezenier van Elizabeth van Onstenrijk (de gemalin van Karel IX), beheerder tier
inkomsten van die koningin (na 1574), en volbracht
verseheidene zendingen te Rome onder Hendrik III
en Hendrik IV. In 1587 werd hij tot kardinaal verheven. Zijne opvelf4ers op den bisschoppelijken zetel
te Parijs waren : Henri de Gontli (zijn neef) en later
de vermaarde kardinaal van Betz (zijn achterneef).
— R.
(J. F. Paul de Gontli, kardinaal van), vermaard partijhoofd, achterneef van den vorige, geb.
te Montmirail 1614, zoon van Filips Emmanuel de
Gondi (generaal tier galeien onder Lodewijk XIII),
werd reeds in zijne vroegste jeugd bestemd voor
den geestelijken stand, (loch trachtte door het Leiden
van een allerliederlijkst Leven zijne familie terug te
brengen van dat voornemen, dat volstrekt Met met
zijne neigingen nvereenstemde; eindelijk echter zag
hij zich genoodzaakt theologie te gaati studeeren,
en wettlra onderscheidde hij zich als begaafd kansel-
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redenaar; in 1643 werd hij benoernd tot coadjutor
van den aartsbisschop van Parijs (zijn onm Henri
de Golub), en werd eindelijk zelf aartsbissehop.
Aanvankelijk vervnlde hij de aan zijn ambt verbondene plichten met veel jiver, en maakte zieh zeer
popnlair: dit gaf eenige bezorgdheid aan Mazarin,
en het duurde niet lang of die twee mannen waren
gezworene vijanden. De coadjutor bewerkte, nit.
haat tegen den minister, de uit.barsting van de woelingen der Fronde (1649); lang bestnurde hij den
volksgeest te Parijs, waar zijne welsprekendheid en
bovenal zijne onbekrompene milddadigheid hem
eenen machtigen invloed had verschaft, en het gelukte hem zeifs, Mazarin te doen verwijtteren ; hij
wees evenwel de gevaarlijke aanhiedingen van Spanje
van de hand, en was een der eersten, (lie weder
toenadering lieten blijken tot de regentes Anna van
Oostenrijk ; ter belooning daarvoor ontving hij den
kardinaalshoed. Toen echter de rust hersteld was
(1652) werd R. in hechtenis genomen, zonder dat
het yolk voor hem in de bres sprong; hij werd opgesloten te Vincennes, vervolgens overgebracht naar
Nantes, doch hij wist middel te vinden om te ontsnappen, en nam de wijk eerst naar Spanje, toen
naar Rome, en van daar naar Brussel. Niet dan nadat hij afstand van zijn aartsbisdom gedaan had, bekwam hij vergunning ()in naar Frankrijk terug te
keeren ; als schadeloosstelling gaf men hem de abdij
van St.-Denis (1664). Hij zeide toen voor goed
vaarwel aan de staatkunde, leidde een geregeld !even, betaahle zijne schulden (die ruim een millioen
nederl. guldens bedroegen, en hield zijn verblijf nu
eens te St.-Mihiel, dan eens te Commercy, waar
hij zijne gedenkschriften te boek stelde, dan eens te
St.-Denis, waar hij 1679 stierf. De Memoires van
R., even belangrijk wat inhoud als wat stijl betreft,
werden voor het eerst gedrukt 1717, later ook in
de ,, Memoires stir I'histoire de France", en 1844
opnieuw afzonderlijk (2 dltjes).
Reuchlin (J.), philoloog, geb. 1455 te Pfortzheim, gest. 1522 als professor der grieksche
en hebreenwsche taten te Tubingen, leverde o. a.:
Rudiment(' hebralca (Pfortzheim 1506);. Lexicon
hebraicum (1512); De verbo mirifico (Hazel 1494);
De arfe cabbalistica (Hagenau 1517); enz. —
R. (Herm.), geschiedschrijver, geb. 1810 te Markgroningen bij Stuttgart, werd 184'2 predikant te
Pfrandorf bij Tubingen, en leeft sedert 1857 slit te
Stuttgart. Men heeft van hem: Geschichte von
Port-Royal (2 dln. Hamburg en Gotha 1839-44);
Leben Pascal's and der Geist seiner Schriften (Hamburg en Gotha 1840); Geschichte von Millen (2 dln.
Leipzig 1858-59); en Lebensbilder .cur Geschichte
des neuern Italien (3 dln. Nordlingen 1860).
Reudnitz, dorp vlak bij Leipzig met 8 a 9
duizend bewoners en verseheidene fabrieken, vormt
met de ilorpen Volkinarsdorf, Anger en Crottendorf
den zongenaarnden Moestuiu (Kohlgarten) van Leipzig, waarin eerie menigte fraaie buitenplaatsen.
Reuel. Zie REHUeL.
Reuma, hijwijf van Nahor; Gen. 22: 24.
Reunie — edict, de vrede, dien Hendrik III
den 21 Juli 1588 te Roman teekende met de Parijzenaars, na den zoogenaantden Barricatien-dag.
Reunion, in de eerste fransche omwenteling
(en ook weer sedert 1848) de ollicieele naam voor
het eiland Bourbon (zie dat art.).
Roils, fabriekstad in Spanje,vierdhalfuur gaans
bewesten Tarragona en anderhalf our van (le zee;
28,000 inw.; de bloei van IL begun 2e helft der 18e
ceuw. De titel Graaf van R. voert Prim ; zie PRIM.
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Reuel

Reynier

Reuse', of Reuzel, dorp in Noord-13raband, 4
uren gaans beznidw. Eindhoven ; 150 inw.; werd
1688 door de Franscben afgebrand.
Reuss, rivier in Zwitserland, ontspringt in 't
kanton Uri op den St.-Gotthard, stroomt door bet
Meer der vier kantons (Vierwaldstatter-meer), en
valt, na 13 mijlen loop, in de Aar, bij Windtsch.
Reuss,twee souvereine prinsdommen inDuitschland, gevormd uit een gedeelte van het voormalige
Voigtland, tusschen het koninkrijk Saksen en de
saksische hertogdommen. Sedert 27 Aug. 1616 is
het land van R. (in 't geheel circa 22 vierk. mijlen
met 126,000 bewoners) als boven aangeduid in twee

Reybaud (Marie Roch Louis), fransch letterkundige en publicist, geb. 15 Ang. 1799 te Marseille, bezorgde omgewerkte edition van reeds vroeger verscbenene werken ; zoo leverde hij o. a. eene

linion gesplitst. — Het land der oudsle linie, of het
prinsdom R. – Greitz, omvat circa 7 vierk. mijlen
met 42,500 bewoners, en heeft tot hoofdstad Greitz.
— Het laud der jongste linie, zijnde het prinsdom

R. Schleitz,

is 15 vierk. mijlen groot met
–
83,500 bewoners, en heeft tot hoofdstad Schleitz.
Reuterdahi (Henrik), zweedsch kerkelijkgesehiedschrijver, geb. 1795 te Malmo, sedert 1844
professor te Lund, sedert 1855 (luthersch) bisschop
van Lund. Voornaamste werk : Svenska kyrkans
historia (2 dln. Lund 1838-50).

Reutlingen, stad in Wurtemberg, ruim 8
uren gaans bezuiden Stuttgart ; 13,500 inw.; zwavelbron en had-inrichting ; zeer oude stad, die in
1240 door keizer Frederik 11 tot rijksstad verheven
werd, en 1803 aan Wurtemberg kwam. In 1247 werd
R. belegerd door Hendrik, landgraaf van Thuringen.
Reuvens (Casp. Jac. Christiaan), verdienstelijk oudheidkenner, geh. 1793 te 's-Hage, 1818
prof. te Leiden, gest. 1837 te Rotterdam. Van zijne
werken verdienen inzonderheid melding: Periculum
anirnadversionum archceologicarunt ad cippos Punicos
,musei antiquarii
(Leiden 1822) en Lettres it M.
Letronne sur les papyrus bilingues et grecs (Leiden 1830).

Reuzengebergte.
Royal, of Revel, runs.

Ft
—IESENGEBIRGE.

Kolywan, hoofdstad van
het russische gouvt. Esthland (in de landstaal aldaar heet het Tallin), Iigt aan eene bock der Golf
van Finland ; 28,000 inw.; versterkte oorlogshaven ;
is gesticht 1218 door Waldemar II van ► enemarken ;
speelde eene voornarne rot als Hanze-stad ; werd
1710 door Peter den Groote bij Rusland ingelijfd.
Revel, naam van verscheidene steden, o. a.:
1) zie. REVAL. — 2) zie n° 2. REVELL°. — 3) in 't
fransche dept. Haute-Garonne, 6 uren gaans beoosten Villefranche; 5600 inw.; dit R. beetle eertijds
Bastide de Laravr, versterkt door Filips den Schoone,
werd in de 16e eenw eene vesting der Hugenoten,
en ontmanteld 1629. Veel nadeel teed deze stad
door de herroeping van het Edict van Nantes.
Revello, 1) stad in het Napelsche, 1 uur gaans
bezuiden Lago-Negro; 5000 inw. — 2) R. of Revel,
stad in Piemont, 6 a 7 uren gaans benoordw. Caneo;
6000 inw.; geboorteplaats van den geschiedschrijver Denina.
Revensberg, stad in Beieren, dezelfde als

Revere, marktvlek in Lombardije, aan de Po,
6 a 7 [wen gaans beznidoosten Mantua ; 8000 inw.
Revere (Giuseppe), ital. tooneeldichter, gab.
1812 te Triest, leverde eerst bet drama Lorenzino
de' Medici (Milaan 1829), dat door verscheidene
andere gevolgd werd.
Revolutie – oorlogen, de oorlogen, die de
europeesche mogendheden met het revolutionaire
Frankrijk voerden Ian 1792 tot 1802; damp volg4en de Napoleontische oorlogen (1805-15).

Ristoire scientifique et militaire de l'expedition francaise en Egypte (10 dln. met 2 atlassen, 1830-36);
Dumont d'Urville's Voyage autour du monde (1833);
d'Orbigny's Voyage dans les deux Amdriques (1835).
Men heeft ook van hem (gezamenlijk met baron
Taylor) La Syrie, l'Egyple et la Palestine (1835
met pl.); la Polynesie (1843); een aantal andere

wetenschappelijke werken, alsook eene menigte romans van R. laten wij onvermeld ; alleen nog noemen wij twee zijner boeken, die grooten opgang
gemaakt hebben, nl.: Jerome Palurot a la recherche
d'une position sociale (3 din. 1843; laatste editie
1854) en Jerome Paturot a la recherche de la meilleure des republiques (4 dln. 1848).

Reyes (los), imam van verscheidene steden:
1) in Mexico, dezelfde als Acapulco.— 2) in NieuwGranada, aan den Guatapori en den San-Sebastian,
20 mijlen bezuiden Santa-Maria ; gesticht 1550 ;
thans in verval. — 3) San-Sebastian de los Reyes,
in Venezuela, ruim 8 mijlen bezuidw. Caracas; gesticht 1584.
Reygersbergh (Maria van), geb. 7 Oct. 1589
te Vere, waar haar vader verscheidene malen het
burgemeesterschap bekleed heeft, trouwde 1608 met
lingo de Groot, die aan hare scherpzinnigheid zijne
bevrijding nit Loevestein te danken had (zie het
art. Gaoiius), en stied 19 April 1653.

Reymersstok, ook Rimmerstok en Romerstock gespeld, dorp in nederlandsch Limburg; 500
inwoners.
Reynaud (Jean Ernest), fransch philosoof,
geb. 1806 te Lyon, aanvankelijk ingenieur bij bet
mijnwezen, helde meer en meer over tot het St.Simonismus, behoorde 1848 als lid der Constituante
tot de gematigde democraten, en wijdde zich sedert
dies tijd geheel aan philos. stndien. Voornaamste
werken Terre et net (Parijs 1854); Considerations
sur l'esprit de la Gaule (Parijs 1847).
Reynier (Jean Louis Ebenezer), fransch generaal, geb. 1771 te Lausanne, trad in dienst bij het
wapen der genie, wend 1794 in den veldtocht in
Holland brigade-generaal, diende onder Moreau bij
de Rijn-armee 1796, vergezelde Bonaparte naar
Egypte 1798, onderscheidde 7ich in den veldslag bij
de Pyramieden, maakte den veldtocht in Syne mede,
versleeg eene turksche armee van 20,000 man bij
El-Arisj, en besliste de overwinning hij Heliopolis.
Eer de moord op Kleber gepleegd ward, bad R.
hoogloopende oneenigheden met Menou, en vertiet
Egypte 1801; bij zijn terugkeer in Frankrijk werd
ltij gebannen. In 1805 teruggeroepen en met een
kom ► andement bekleed, had R. deal aan de verovering van Napels en van Calabria, werd minister
van oorlog te Napels, streed made bij 1Vagram, in
Spanje, in Rusland, werd bij Leipzig gevangen genomen (1813), en stierf te Parijs kurt na zijne invrijheidstelling (1814). Men heeft van hem eenige
geschriften over Egypte.— R. (Jean Louis Antoine),
brooder van den vorige, geb. 1762 te Lausanne,
vergezelde Napoleon naar Egypte, was sedert 1805
te Napels werkzaam in verscheidene hooge administratieve ambten, en keerde 1812 naar Lausanne
lerug, waar hij 17 Dee. 1824 stierf. Als geschiedschrijver en econoom heeft hij zich doen hennen
o. a. door: De l'Egypte sons les Romains (1807) en
door De l'economie publique et rurale des peoples
anciens.

Reynolds
Reynolds (sir Joshua), engelsch sebilder, geb.
1723 te Plympton in 't graafschap Devon, gest. 1792
als president der academie van schoone kunsten te
Londen.
Reynosa, vlek in Spanje, aan den Ebro, 6 men
gaans benoordoosten Aguilar; 2800 inw.
...13NSBURG.
.
Reynsburg, dorp. _le
ZR
Reyssouse, rivier in 't fransche dept. Ain,
ontspringt in 't westen van het kanton Pont-d'Ain,
en outlast zich, na riiim 8 mijlen loop, heneden
Pont-de-Vaux in de SaOne.
Rezat, naam van twee rivieren in Beieren ; de
eene (Frankische R. of Beneden-R.) ontstaat nit de
diepe Rezatbron bij Dachstetten, en doet Ansbach
aan ; de andere (Zwabische R. of Boven-R.) ontspringt bij Weissenbnrg ; beiden vereenigen zich
bij Petersgmiind, en vormen dan de Rednitz. De
naar doze rivieren genoemde voormalige Rezatkreis
had Ansbach tot hoofdplaats, en is hoofdzakelijk de
tegenwoordige kreis Mittelfranken.
Reze, vlek in 't fransche dept. der BenedenLoire, 3 kwartier gaans bezuidw. Nantes, was eertijds (onder den naam van Ratiastum) een der voornaamste plaatsen van het landschap Betz, en heeft
5000 inw.
Rezeph, koninkrijk, vermeld II Kon. 19 : 12 ;
Jezaia 37: 12.
Rezin, 1) koning van Syrie; II Kon. 15: 37;
16: 5-9; Jezaia 7 : 1 - 8 ; 8: 6; 9: 10. — 2) een
der nethinim; Ezra 2: 48; Neh. 7: 40.
Rezon, zoon van Eljada ; I Kon. I I : 23.
Rezzonico. Zie CLEMENTINUS XIII.
Rha, oude imam der Wolga.
Rhacotis, of Rakotis, de oorspronkelijke naam
van ALEXANDRIe in Egypte.
Rhadamanthus, zoon van Jupiter en Europa, was een der drie rechters in de onderwereld.
Bij zijn !even op aarde had bij aan de ondernemingen van zijnen brooder Minos medegeholpen, en
bracht eene volkplanting Cretenzen naar Lycie,
waar hij aan de door hem gestichte kolonie wijze
.wetten gaf. Hij was gehuwd met Alcmene, de weduwe van Amphitryon. Zijne rechtvaardigheid is even
vermaard als zijne strengheid.
Rhadamistus, zoon van den iberisehen koning Pharasmanes trouwde met zijne nicht Zenobia;
bij wierp desniettemin zijnen schoonvader Mithridales, koning van Armenie, van den troon. Aangevallen door Vologesus, koning der Parthen, nam R.
de wijk naar de landen van zijnen vader : doze liet
hem vermoorden anno 54 na Chr., onder voorwendset, dat R. de hand had in een tegen hem beraarml
komplot.Terwiji hij cit Arrnenie vluchtteeenongenblik op bet punt zijnde in handen van den vijand
te vallen, doorstak hij eigenhandig zijne vrouw Zenobia, en wierp haar Iijk in den Araxes, om haar
zoodoende de vernedering der gevangenschap te
besparen. Dit onderwerp heeft Crebillon uitgewerkt
tot eon zijner meesterstukken.
Rhades. Zie ADIS.
Rhagea. Zie ARSACIA.
Rhamnus, stad in Attica, aan de zee, beroernd door eenen tempel van Amphiaraus en door
een standbeeld van Nemesis, die hiernaar bijgenaamd wordt Ramnusia.
Rhampsinit, ook Ramses genaamd, koning
van Egypte, regeerde na den Trojaanschen oorlog,
en leefde in de 19e eeuw v. Chr. Hij bezat onberekenbare schatten, en bouwde eenen tappet van Fta
te Memphis.
Rhasena. Zie RASENA.

Rhemetalces
Rhasis,
Zie RAZZ.
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of Rhazes, arabisch geneeskundi rtie
, •

Rhe, eiland. Zie RE.

Rhea,

eene godin, die geidentificeerd wordt
met Cybele en genoemd wordt de vrouw van Saturtins. Zij was de moeder van Jupiter, Neptunus, Pluto,
Vesta en Ceres. Bij de geboorte van iederen zoon gaf
zij haren man eenen steen te slikken in plaats van
den pasgeborene: want Saturnus, wetende dat een
zijner zonen door het noodlot bestemd was om hem
van den troon te stooten, had zich voorgenomen
hen dadelijk na do geboorte te verslinden, en hen
zoodoende onschadelijk te makes. Toen Jupiter
later Saturnus nit den hemel verdreven had, vergezelde R. haren man naar Italie, en was hem daar
op krachtdadige wijze behulpzaam aan de bevordering van den landbouw en de goede zeden: vandaar dat de gouden eeuw ook wel de Eeuw van R.
gennernd wordt.
Rheden, 1) dorp in Gelderland, circa 2 uren
gaans benoordoosten Arnhem, aan de Laak (een tak
van den lJsel); 950 inw. 2) friesch dorp; zie 't
art. RIED.
Rhegium. Zie REGGIO.
Rheims. 'Lie REIMS.
Rhein, duitsche naamsvorm voor den Rijn.
Rheina - Wolbeck, gemediatiseerde heerlijkheid in I)uitschland, gedeeltelijk in 't pruis. regeeringsdistrict Munster, gedeeltelijk in 't Hanoversche, is 11 vierk. mijlen groot, en heeft 12,000 bewoners.
Rheinberg, stad in 't pruisische reg.-distr.
(en 9 uren gaans benoordw. de stad) Dusseldorf,
een half uur g. van den linker Rijn-oever; 3000
inw.; was tot in 't begin der 18e eeuw eene sterke
vesting ; werd 1586 tevergeefs belegerd door den
hertog van Parma, 1590 ingenomen door de Spanjaarden, 1597 heroverd dour prins Maurits, door
wien R. opnieuw ingenomen werd 1601 ; in 1606
werd het bezet door Spinola ; vervolgens in 1672
bernachtigd door Lodewijk XIV in persoon, werd R.
door de Keizerlijken ingenomen 1703 en dadelijk
daarop ontmanteld.
Rheinfelden, stad in 't zwits. kanton Aargau, aan den Rijn, 7 uren gaans benoordw. Aargau;
2000 inw.; behoorde in de middeleenwen aan het
hills van Zwaben ; Rudolf van Zwaben, die 1077 tot
tegeukeizer gekozen werd, was graaf van R. De
Franschen, aangevoerd door de hertogen van Rohan
en an Weimar, en de Oostenrijkers, aangevoerd
door den beroemden Jan van Weerdt, leverden
elkander twee veldslagen bier in 1638: in den eersten bleef Jan van Weerdt overwinnaar, en werd de
hertog van Bohan doodelijk gekwetst; in den tweeden werd Jan van Weerdt verslagen en gevangen
genomen. In 1678 gal Cregni hier de nederlaag aan
de Keizerlijken. In 1744 werd R. door de Franschen
ontmanteld.
Rhemetalces I, koning van Thracie, oom
en opvolger van Rhescuporis II, was eerst diens
voogd geweest. Koning geworden, verleende hij zijne
hulp aan de Romeinen in hunnen oorlog tegen de
Dalmaten en tegen de in opstand gekomene pannonische nation, overwon hunnen aanvoerder, en verdreef hem nit Macedonie. Omstr. het jaar 10 na Chr.
stierf R., en zijn rijk werd gedeeld tusschen Rhescuporis III en Cotys V. — R. II, koning van
Thracie (19-46), opvolger van Rhescuporis
bezat aanvankelijk slechts diens gedeelte grondgehied, waaraan hij later ook dat van Cotys V toevoegde.
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Rhea's

Rhodope

zeer nude stad in Gelderland, anderhalf our gaans bewesten Wageningen, nabij den
lign, op eene hoogte. Nadat Frederik. paltsgraaf aan
den Rijn en verkoren koning van Bohemen, in Nov.
1620 cien slag bij Prang had verloren, werd hij (als
zoon eerier halve zuster van prins Maurits) in bescherming genomen door de Algemeene Staten, en
koos R. tot woonplaats; hij stierf daar 1632, waarna
zijne weduwe (eene dochter van Jacobus I van Engeland) nog eenige jaren te R. is blijven wonen. In
Juni 1672 onder sanvegarde der Franschen, werd
B. kort daarna door de Staatschen geplunderd en
door de meeste ingezetenen verlaten; in Nov. 1673
ontrniroden de Franschen de stad.
Rhenenseh Veen, dorp. Zie VEENENDAAL
(Sticht).
Rhenoy, geldersch dorp. Zie RENOY.
Rhensburg. Zie RUNSHURG.
Rhense, dorp in Rijnpruisen nabij Coblentz.
Zie AMBIATINUM.
Rhenum, en Rhenus, latijnsehe namen van
den Rijn. Vandaar Rheni-Ostium (= Rijnmond:
medium, middelste; oceidentale; wester; orienlale,
ooster).
Rhesa, een in Jezus' geslachtsregister; Luc.
3:27.
Rhescuporis I, koning van Thracie in de
eerste eeuw v. Chr., diende afwisselend Pompejus
en Brutus in de hurgeroorlogen. — R. II, zoon
van Cotys IV, regeerde van het jaar 16 to het jaar
7 v. Chr. met een zijner broeders gezarnenlijk, en

gescheiden waren door den (Enns (de Inn), nl.
R. Prima, in bet oosten (voornaamste plaatsen:
Curia, Tridentum, Bregantium), en R. Set-zinc/a, in
het westen (hoofdplaats Augusta-Vindelicormn).
Rhetische Alpen. Zie ALPEN en Fterrte.
Rhiede, geld. dorp. Zie RHEDEN.

Rhenen,

—

sneuvel ► e in een gevecht tegen de Bessen.

R. III, broeder en opvolger van Rhemetalces I,
was Tiberius behulpzaam om de Dalmaten en andere harbaren uit Macedonie te ve•drijven. In het
jaar 10 na Chr. kwam hij in 't bezit van de helft
des rijks (het gedeelte van zijnen voorganger Rhemetalces), en liet Cotys V vermoorden, om ook diens
helft machtig te worden. Tot straf your die tnisdaad
werd hij (anno 14) van zijnen troon gestooten door
Tiberius, die hem vervolgens ter dood liet brengen.
— R. deze naam is ook gedragen door 6 koningen
van den Cimmerischen Bosporus. De drie eerste
regeerden in de le eeuw, de drie laatste in de 3e
eeuw.
Rhesus, koning van Thracie, zoon van den
stroom Strymon, kwam Troje te bulp in het laatste
jaar van het beleg. De stad zoo verlost worden, als
de paarden van R. het water van den Xanthus dronken ; doch den eigen nacht na zijne aankomst werd
R. gedood door Diomedes, die hem overrontpelde in
zijnen slaap, terwijI Ulysses zijne paarden wegvoe•ile.
Ithetus, Rhaqus, 1) koning der Marrubiers in
Italie; zie AricnEnt ► Lus. — 2) bij de lat. dichters
een centaur, die op de bruiloft van Pirithoiis door
Dryas gekwetst werd, en zich reticle door de vlucht.
— 3) een der giganten, ook Eurytns penaamd, werd
gedood door Bacchus (Mr. od. 2.19. 23.). — 4) de
metgezel van Phineus, werd gedood door Perseus.
Rhetie, lat. Rhaitia, !bans Granwbunderland
en een gedeelte van Valteline, van Tirol en van
Beieren, landschap in Cisalpijnseh Gallia, tusschen
lielvetie ten W. en Noricum ten 0., nerd ten N.
begrensd door den Donau, en doorloopen door eene
keten der Alpen, welke keten nit lien hoofde Ritetische Alpen genoemd wordt. Uit R. schijnen de
Basena herkomstig te zijn, die Etrurie bevolkten.
Tiberius en Drusus veroverden R. in 't jaar 15 v.
Chr. In de 4e eeuw werd R. begrepen in de diocese
Italie, en vormde twee provincien, die van elkander

Rhiederkerk. h ll dwrp. Zle R—TDDERRERK,
Rhigas (Constantinus), een der bewerkers van
.

den Griekschen opstand, geb. 1753 te Velestini in
Thessalie, vatte het plan op, om Griekenland van bet
juk der Turken te bevrijden, vormde tot dat einde
eerst te Bucharest, vervolgens te Weenen een geheim genootschap (zie HET/ERIE), welks vertakkingen zich zeer ver uitstrekten. Na ook te Venetia
voor zijn groote doel werkzaam geweest te zijn,
kwam hij 1797 tot hetzelfile einde naar Triest, doch
werd reeds spoedig, met nog acht andere Grieken,
door Oostenrijk opgeofferd en aan Turkije uitgeleverd ; reeds onderweg werden zij in den Donau
verdronken.
Rhin, 1) Fransche naam voor den Rijn. —
2) rivier in 't pruisische reg.-district Potsdam, ontstaat uit het Ilaus-meer bij Zechlin aan de meek- •
lenburg-strehtzer grenzen, doorstroomt het Ruppiner-meer, wordt bij Fehrhellin bevaarbaar, en valt,
door bet Gulp-meer, nabij Rhinow in de Havel.
Rhinocolura, zeestad op de grenzen van
Syrie en Egypte, doch behoorende tot laatstgenoemd
land, was eene plaats ter verbanning. Zie EL-Aniss.

Rhipeen. Zie RIPHEeN.
Rhodanus, ri vier in Gallia ; thans de Rhone.
Rhode, de dienstmaagd van Maria (de moeder
van Johannes Marcus); Hand. 12: 13.
Rhode Island, de kleinste staat der noord—

amerikaansehe Unie, tusschen Massachusetts ten N.,
Connecticut ten W., den Atlantischen Oceaan ten Z.,
bestaat nit voo•namelijk drie eilanden (waarvan het
grootste Rhode-Island of eigenlijk Aquetnek beet)
in de baai van Narraganset, en twee kuststreken ten
0. en ten W. daarvan gelegen, is in 't geheel 49 vierk.
mijlen grout, bevolkt met 175,000 zielen, wordt hesproeid door de rivieren Pawtucket, Providence,
Pawturet, Pawcatuk en Wood, en heeft tot hoofdsteden Providence en Newport. In 1636 gecoloniseerd, nam R. in belangrijke mate deel aan den onafhankelijklieitisoorlog, doch werd eerst in 1790 als
staat in de Unie opgenomen.
Rhodes, fransche naamvorm voor Rhodus.
Rhodez, of Rodez, het oude Segodunum. of Civitas Rutenorum, stad in 't fransche dept. Aveyron,
waarvan het de hoofdplaats is, ligt 15 uren gaans
benoordonsten Alby, aan den Aveyron, en heeft
11,000 inw. Het was aanvankelijk de hoofdstad der
lintenen, vier naam bet aangenornen heeft; in de
middeleeuwen was bet de hoofdplaats van een graafschap, dat bestaan heeft tot in de 15e eeuw; Bourbon-Vendome, de laatste graaf van R., gaf de stad
aan Hendrik IV over, die Naar aan de kroon trok.
Rhodogune, of Rodognne, dochter van Mitridates, den koning der Parthen, nerd in 140 v.
Chr. ten hnwelijk gegeven aan Demetrius Nicator,
den koning van Syrie, lest ds in gevangenschap bij
de Partite!), die reeds vroeger gehowd was met Cleopatra, de dochter van Ptolemeiis Philontetor. nit
nieuwe hnwelijk maakte de jaloezie van Cleopatra
potpie, en nerd oorzaak van vele onheilen.
Rhodope, thans Despoto-dagh, bergketen in
Thracie, een zijtak yan den Hemus, loopt znidwestwaarts naar de zee. Op den R. ontspringt de Hebrus. — R. under het keizerrijk eene provincie
van de diocese Thracie; had tot hoofdstad Abdera,

Ribagorza

Rhodope
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Rhodope, eene vermaarde lichtekooi, geboortig nit Thracie, leefde ten tijde van Esopus, en was,

telijke richting tot het meer Leman, doorstroomt
dat en verlaat het bij Geneve, baant zich dan eenen

even als hij, in slavernij. Charax van Lesbos, de broeder van Sappho, kocht haar vrij, en hield haar een
tijdlang als bijzit. Zij ging zich metterwoon vestigeu te Naucratis in Egypte, en won daar z6Oveel
geld, dat zij op hare kosten eene pyramide liet
bouwen.
Rhodos. Zie RHODUS.
Rhodosto, stad in Turkije. Zie RODOSTO.
Rhodus, turksch eiland in de Middellandsche
zee, aan de zuidwestkust van Klein-Azie (in bet N.
T. vermeld Hand. '21: 1), is circa 27 vierk. mijlen
groot (8 mijlen lang en 3 mijlen breed), en bevolkt
met 34,000 zielen; het werd '23 April 1463 zwaar
geteisterd door aardbeving. Behalve de hoofdstad
Rhodus (zie 9 regels lager) bevatte R. de steden
Carnirus, Jalysus, en Lindus, die te zamen eenen
bond vorniden. De naam R. is afgeleid van het grieksche woord rhodon, d. i. roos, en werd aan dit eiland
gegeven wegens de groote menigte rozen, die men er
vond. Aauvankelijk, toen bet eiland nog zeer moerassig was, trof men er vele slangen aan, waaroin
het dan ook allereerst den win droeg van Ophiusa,
die later veranderd werd in Macara, d. i. de welgelukzalige. De hoofdstad R. op de noordoostkust des
eilands, met 20,000 inw. en twee havens, is gesticht
omstreeks den tijd van den Peloponneezischen ourlog (431-404 v. Chr.) door de verbondene steden
Catnirus, Jalysus en Lindus. Gedurende eenigen tijd
was de stad R. onderworpen aan Athene, doch wierp
dat juk af tijdens den Rondgenooten-oorlog, en
kwam spoedig tot een hoogen trap van bloei door
koophandel en door de beoefening van letteren en
kunsten ; le R. hield Protogenes zijne schilderschool,
en de Colossus van R. (zie het volgende art.) is als
kunststuk wereldberoemd. Door Detnetrius Poliorcetes werd R. in 305 v. Chr. belegerd, doch hij was
niet in staat bet te bemachtigen. Na den slag van
Ipsus werd R. geheel en al onafhankelijk, en nam
toen nog sterker toe in welvaart en rijkdom. Rome
had R. tot bondgenoot in zijne oorlogen tegen Philippus V, in den oorlog tegen Antiochus Ill, en in
den grooten krijgstocht van Pompejus tegen de zeeroovers. Vespasianus onderwierp It. in 71 na Chr., en
verhief het tot hoofdstad van de door hem gestichte
Provincie der eilanden. In 1310 vestigden zich de
ridders van St. Jan van Jeruzalem te R. na het ontweldigd te hebben (1309) aan de grieksche keizers:
zij namen toen den naam van Ridders van Rhodus
aan. Tevergeefs deed Mahomed II pogingen om hen
van daar te verdrijven (1479) ; zij bleven er gevestigd tot de regeering van Soliman II, die zich eindelijk (1522) meester van R maakte na een moeitevol
en vermaard beleg. Sedert dien tijd hebben de Turken het behouden. De Ridders van R., die aanvankelijk de wijk genornen hadden naar Viterbo, werden
1530 gevestigd op het eiland Malta, hun tot dat
einde geschonken door Karel V; toen namen zij den
naam aan van Bidders van Malta, of Maltezer-ridders, onder welken naam zij het meest bekend zijn.
Rhodos (Colossus van), een groot standbeeld
van massief koper, aan den ingang der haven van
Rhodus geplaatst, en voorstellenile Apollo of de Zon.
Het was 70 vademen of 33 nederl. ellen hoog. Zie
overigens CoLossus.
Rhocetus. Zie RHETUS.

weg door den Jura, loopt dan zuidwestwaarts tot
Lyon, en neemt daar eene znithvaartsche richting
otn zich eindelijk, na in 't geheel eene lengle van
140 mijlen afgelegd te hebben, te ontlasten in de
Middellandsche zee. De voornaamste riviereu, die
de R. in zich opneelnt, zijn: (reclits) Ain , SaOne,
Ardeche, Gard ; (links) lere, Drome, Durance. Van
Seyssei af is de R. bevaarbaar; zij is onderhevig aan
veelvuldige overstroomingen. De voornaarnste steden,
die de R. besproeit, zijn: (in Zwitserland) Sion en
Geneve; (in Frankrijk) Lyon, Vienne, Tournon, Valence, Vi viers, Pont-St.-Esprit, Avignon, Tarascou,
Beaucaire en Arles. De R. heeft haren naarn gegeven
aan drie departementen van Frankrijk (zie de volgende artt.).
Rhone (departement der), een dept. van Frankrijk, ligt tus,chen de departementen S sane-Loire
ten N., Loire ten Z. en ten W., Isere ten 0., is gevormd uit een gedeelte der landschappen Lyonnais
en Beaujolais en ruim 49 vierk. mijlen groot, hevolkt
met 663,000 zielen, ingedeeld in twee arrondissementen (Lyon en Villefranche), en heeft tot hoofdplaats Lyon.
RhOne (departement der Monden van de). Zie
MONDEN.
RhOne - en - Loire (departement van). Dit
tijdens de fransche repnbliek gevormde dept. werd
outlet het eerste keizerrijk in twee departementen
(1. Rhone, 2. Loire) gespiitst.
Rhbn, of Ron, ook Rhongebirge, eene bergketen,
15 wren gaans lang, bij 2 a 3 urea gaans breedte, in
't noordwest. gedeelte van den beierschen kreis Unterfrauken, en in 't zuidgedeelte van het weimarsche
prinsdom Eisenach. Op de R. ontspringen de Fulda

Rhone, de Rhodanus der ouden, rivier in Zwitserland en Frankrijk, ontspringt in het Zwits. kanton Wallis tusschen de bergen Furca en Grirnsel,
niet ver van de bronnen van den Rijn, loopt in wes-

en de Ulster.

Rhoon, 1) R., of Roon, dorp in Zuid-Holland,
vijfilhalf uur gaans benoordw. Dordrecht; 600 inw.;
werd 6 Febr. 1489 geplunderd door de Hoekschen
uit Rotterdam ; later herhaaldelijk door brand geteisterd, o. a. grootendeels in (le asch gelegd 1669;
Teed veel dour den watervloed Nov. 1775. — 2) R.,
dorp in Drenthe ; zie RODEN.

Rhymnus, rivier in Sarmatie, vermoedelijk
de tegenwoordige Oeral.
Rhijn, rivier. Zie RIJN.
Rhyn, kleine rivier in Pruisen. Zie Rom.
Rhindacus, of Lycus, kleine rivier in KleinAzie, ontspringende bij Miletopolis in Klein-Mysie,
en zich ontlastende in de Propontis.
Rhijnen, de stad Rhenen.
Rhijnswoude, het dorp Renswoude.
Rhijthem, zeeuwsch dorp. Zie RITTHEM.
Rianzares (hertog van). Zie Munoz (don Fernando).

Riazan, of Riaizan. Zie RLESAN.
Ribadeneira (Pedro), een Jezuiet, geb. 1527
te Toledo, gest. 1611 te Madrid, was een der
eerste discipelen van Loyola, ijverde voor de uitbreiding van de Orde in Frankrijk, de Nederlanden,
Italie en Spanje, en is als schrijver inzonderheid bekend door zijne Levensbesclirijving van Ignatius van
Loyola (Madrid 1586; dikwijls herdrukt); zijne
Bic-rem der heiligen (Plus Sanclorum, Madrid 1599

en dikwijls herdrukt); en het tegen Macchiavelli gerichte werk Le Prince chretien (Antwerpen 1597).
Ribagorza, landscliap in Aragonie, awl de
grenzen van, Catalonia, strekt zich nit van de Pyre-

non tot de Ebro, en bevat wel verscbeidene vlekken, doch is schraal bevolkt ; de vooruaamste Opts
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Ribai

is Benaverre.Tertijds vormde R. een graafschap, dat,
met Sobrarbe vereenigd, gedurende eenige jaren den
naam droeg van koninkrijk. Zie SOBRARBE.
Ribai, nit scam Benjamin, was de vader van
David's held Itbai; 11 Sam. 23; 29; I Chron.11: 31.
Ribeira, of Ribeira-Grande, stad op het eiland
San ► Miguel; 8000 inw.; warme bronnen.
Ribemont, vlek in 't fransche dept. Aisne,
vierdhalf uur gaans bezuidoosten St. Quentin; 2800
inw.; geboorteplaats van Condorcet.
Riberae, stad in 't fransche dept. Dordogne,
8 uren gaans benoordw. Perigueux, aan de Dronne;
3200 inw.
Ribla, stad in het land van Hamath (Syrie) ;
Num. 3i : 11 ; II Kon. 23: 33; 25: 6, 20, 21;
Jerem. 39: 5, 6; 52: 9, 10, 26, 27.
Ribnitz, stad in 't mecklenbnrgsche hertogdom
Gustrow, 7 inipen ten N. N. 0. van de stad Giistrow;
4500 inw.
Ricardi, riviertje in Italie, op het grondgehied
van Bologna. Aan de R. behaalde Lorenzo de Medici
in 1466 eene overwinning op de florentijnsche ballingen ; in dien slag, zegt men, werd voor het eerst
gebruik gemaakt van de kanonnen op affuiten.
Ricardo (David), engelsch staathuishoudkundige, geb. 1772, had een aanzienlijk bankierskantoor,
was sedert 1807 lid van het Lagerhuis (een Whig),
en stierf 1823. Van zijne werken is het voornaamste
Principles of political economy and taxation (Londen 1817).
Ricasoli (Bettino, baron), italiaansch staatsman, geb. 9 Maart 1809 te Florence, speckle reeds
in de jaren 1848 en 1849 eene voorname rol op het
staatstooneel, als een warm voorstander van ltalie's
onafhankelijkheid en eenheid. Vervolgens voortdurend in de oppositie, trad hij eindelijk 1859, na de
verdrijving van den groot-hertog van Toskanen, op
als minister van binnenlandsche zaken (11 Mei), en
werd reeds kort daarna (1 Aug.) tevens president
van den ministerraad. Na de inlijving van Toskanen
1860 tot ,gouverneur-generaal benoemd, wend hij
reeds spoedig minister van binnenl. zaken in Sardinie, en kwam na den dood van Cavour aan het hoold
van het kabinet (Juni 1861) om echter reeds in
Maart 1862 plaats te maken voor Ratazzi.
Riooia, 1) stad in het Napelsche, 5 uren gaans
bezuidoosten Campobasso; 4800 inw., zwavelhoudende bronnen. — 2) la Riccia, vlek in den KerkeAiken staat, derdhalf our gaans bewesten Velletri, op
eenen berg, in de nabbheid der plaats, waar het oude
Aricia gestaan heeft.
Riceoboni (Ludovico), als tooneelspeler lang
bekend onder den naam van Lelio, italiaansch tooneeldichter, geb. 1677 te Modena, kwam 1716 naar
Parijs, waar hij 1753 stierf. Van zijne werken noemen wij : Histoire du theatre italien (2 dln. Parijs
1728). — R. (Antoine Francois), zoon van den
vorige, geb. 1707 te Mantua, gest. 1772 te Parijs,
was insgelijks verdienstelijk tooneeldichter en acteur.
Zijne vrouw: R. (Madame), geboren Marie Jeanne
Laboras de Mezieres, geb. 1713 te Parijs, gest. aldaar
1792, was als actrice en tooneeldichteres insgelijks
verdienstelijk, maar vooral als geestige rornanschrijfster. Hare Oeuvres completes vorrnden aanvankelijk
8 dln. (Parijs 1786), doch werden herdrukt in 6 dln.
1818 en in 9 dln. 1826. Men rnoet haar niet verwarren met hare schoonmoeder Helena Virginie Baletti,
genaamd Flaminia, de vrouw van Ludovico R., ook
actrice en italiaansche dichteres, en als zoodanig lid
der academitn van Rome, Ferrara, Bologna en Irenetie.

Richard
Riney s (les), stad in 't fransche dept. Aube,
aan den Laigne, vierdhalf uur gaans hezniden Barsur-Seine ; 3600 low.; eene zeer oude stad, die reeds
ten tijde der Romeinen bestond, en gesticht was door
de Bojers.
Richard I, bijgenaamd Leeuwenhart, koning
van Engeland, zoon en opvolger van Hendrik II,geb.
1157, vergalde de laatste levensdagen ztjns vaders
door driernaal (1173, 83 en 89) de wapenen tegen
hem op te vatten. Overigens stond hij door zijne
buitengewone lichaamskracht en nitstekende dapperheid in de algemeene schatting van zijne tijdgenooten
hooger aangeschreven, dan een der destijds levende
prinsen. In 1189 koning geworden, tong hij eenige
maanden later ter kruisvaart (1190), en was, meer
nog dan Filips August, de ziel van den Denten
kruistocht. Hij maakte zich meester van bet eiland
Cyprus (1190), en vervolgens van Ptolemais; maar
reeds spoedig geraakte hij met Filips in onmin, en
de twee koningen gingery van elkander af. Aileen in
Palestina gebleven, gaf R. toen den vrijen teugel aan
zijne wreedheid, en liet 2500 krijgsgevangenen tel
dood brengen. Bij Azor bevocht hij eene schitterende
overwinning op eene armee van 100,000 %Batmannen ; Jeruzalem durfde hij evenwel niet aantasten.
Door zijne hooghartigheid maakte hij zich vele vijanden, zoodat hij reeds spoedig nagenoeg gelled alleen
stond met zijne armee; en in weerwil dat hij wonderer' van dapperheid verrichtte, duurde het niet lang
of hij zag zich genoodzaakt, zich met zijne troepen
weder in te schepen, zonder Palestina veroverd te
hebben (1192). De vermetelheid begaan hebbende
zijne troepen over het grondgebied van den hertog
van Oostenrijk te later' trekker', dien hij bij het beleg van St.-Jean-d'Acre beleedigd had, werd R. op
diens bevel gevangen genomen, en eerst na verloop
van een jaar weder in vrijheid gesteld tegen betaling
van 250,000 mark zilver als losprijs. Gedurende
dien tijd trachtte zijn broeder Jan zich van den
troon van Engeland meester te maken ; doch R. was
nauwlijks in zijn land terug, of hij vernietigde de
partij van dieu broeder (1194), en toog vervolgens
ten oorlog tegen Filips August, die getracht had
zich van Normandie meester te maken, en versloeg
zijne troepen bij Freteval; doch daarop kwam er
eene verzoening tusschen hen tot stand, en nu leefde
R. eenige jaren in vrede. In 1199 echter kwam hij
het beleg opslaan voor Chalus in Limousin, ten gevolge van een bijzonder geschil tusschen hem en
den vicomte van Limoges, en werd in April van dat
jaar gedood door een pijl nit de belegerde stad. Terwijl R. door den hertog van Oostenrijk gevangen
werd gehouden, bleef hem slechts een vriend in
waarheid getrouw, nl. Blonde!, die dan ook niet
rustte, voordat hij ontdekt had waar R. eigenlijk
gevangen zat. — R. II, koning van Engeland,
zoon van den vermaarden Zwarten Prins, gab. 1366,
was 11 jaren oud toen hij den troon bekiom 1377.
Zijne minder jarigheid was zeer woelig; en toen hij
zelf de teugels van het bewind voerde, toonde hij
zich zwak, onbesterelig en verkwistend. De opstand
van Wat-Tyler (1382), de uitbreiding en de beteugeling van het Wieldismus zijn de voornaamste
trekken van zijne regeering. Zich naar lerland begeven hebbende om eenen opstand te dempen, liet
hij zoodoende vrij spel aan zijnen neef, den hertog
van Hereford, zoon van den hertog van Lancaster,
die zich liet kronen en den naam aannam van Hendrik IV (1399). Reeds kort daarna stierf R. in de

gevangenis, naar men wil vermoord op last van zijs
nen neef, R . III, koning van Engeland, gab.

Richelieu

Richard
1452, was de vierde zoon van Richard, hertog van
York, en was lang bekend onder den naam van hertog van Gloucester. Broedef van Eduard 1V (den
eersten pries uit het Buis van York, die op den troop
beeftgezeten), ondersteunde hij dien met alle kracht
tegen den aanhang van Hendrik VI, vermoordde in
overeenstentrning met zijnen anderen broeder den
hertog van Clarence, den jongen zoon van den overwonnen koning, na den slag van Tewkesbury (1471),
en trouwde vervolgens diens •eduwe (de dochter
van Warwick). llij liet zich benoemen tot regent of
protector in 1485, om het bewind te voeren natnens
zijnen neef Eduard V, en wist het door allerlei huichelarijen en schandelijkheden zoo ver te brengen,
dat hij zich meester maakte van den troon; nauwlijks gekroond. liet hij den jongen koning en diens
broeder in den Tower van Louden vermoorden door
J. Tyrrel. In weerwil van at zijne bekwaamheid en
beheudigheid, werd hij meer en meer het voorwerp
van algetneenen afschuw, zoodat hij nagenoeg alleen
stond, toen hij 1485 werd aangetast dour Hendrik
van Richmond (later Hendrik VII); hij werd overwonneu te Bosworth, waar hij den dood vond. Hij
was de laatste koning uit het huis van York; en de
troonsbeklimming van Hendrik VII maakte een einde
Ban den oorlog der Twee Rozen.
Richard van York, mededinger van Hendrik VI. Zie YORK.
Richard I, bijgenaamd Zonder Vrees, hertog
van Normandie (943--996), zoon van Willem Langzwaard, was 10 jaren oud toen zijn vader stierf. Hij
Niel in de macht van Lodewijk d'Outrenier, ontsnapte verscholen in een voer hooi, werd in het bezit van zijn bertogdora hersteld door Harald, en was
een der bevorderaars van de verhelling van Hugo
Capet. — R. II, bijgenaamd de Goede, zoon van
den vorige, hertog van Normandie (996-1027)
volgde zijnen vader op, had vele binnenlandsche en
buitenlandsche oorlogen te voeren, (lie hij gelukkig
ten elude bracht met den bijstand der noordsche
koningen Lagman en Olof, was de bondgenoot van
Robert II, koning van Frankrijk, en had tot opvolger zijn oudsten zoon Richard III, die eenige maanden later stierf, vergeveu door zijnen broeder Robert.
Richard van Cornwallis, zoon van Jan
zonder Land, koning van Engeland, kucht zeer dour
de stemma van vier keurvorsten, en werd als
Roomsch koning (koning van Duitschland) uitgeroepen 1257, terwijl de drie andere keurvorsten
Alfons den Wijze (van Castilie) benoemden. In Palestina had R. zich voordeelig onderscheiden; ook
bad hij aan zijnen broeder Hendrik HI goede diensten bewezen in diens oorlogen tegen Frankrijk.
Slechts tweemaal kwam R. in Duitschland (1262
en 1268); den eersten keer beschonk hij koning
Ottokar van Bohemen met de hertogdommen Oos-

tenrijk en Stiermarken ; den tweedeu keer schafte
hij (in te gaan 1269) de vele tollen af, die de Rijnvaart belemmerden. Hij werd nooit als keizer gekroond, en stierf 1287.
Richardson (Samuel), engelsch romanschrijver, geb. 1689 in het graafschap Derby, gest. 1761
als eigenaar eener -boekdrukkerij, vestigde zijnen
roem met zijn zedekundigen roman Pamela (Lon.den 1741); daarop volgde zijn Clarisse liarlowe
(8 din. Louden 1748) en Sir Charles Grandison
(6 dln. Londen 1753). Van de werken van R. verscheen eene complete editie (20 dln. Londen 1783).
Richardson (sir John), geb. 1787 te Dum.fries, metgesel vau Franklin op diens twee eerste

noordpool-expeditilin, werd 1840 inspecteur van
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bet marine-hospitaal, nam 1855 zijn ontslag nit de
zeedienst, en ging stil levee. Eene derde refs, die hij
1848 49 deed om Franklin op te sporen, beschreef
hij in Boat voyage through Rupert's Land (2 dln.
Louden 1851). Zijn voornaamste werk is echter de
Fauna Borealis Americana (4 dln.Lond.1829-37).
-

Richardson (James), schotsch reiziger, geb.
1809, was lang als zendeling werkzaam, ondernam
1850, in gezelschap van de Duitschers Barth en

Overweg, eene ontdekkingsreis naar Soedan, doch
stierf reeds 4 Maart 1851 in de nabijheid van Koeka.
Over zijne expeditie handelt Narrative of a mission
to Central Africa (2 dln. Louden 1853). Later zagen
het licht zijne Travels in Marocco (2 dln. Londen
1859).
Richborough, het oude Rutupice, vlek in 't
engelsche graafschap Kent, 3 kwartier g. benoordw.
Sandwich.
Richelieu (Armand Jean Duplessis, hertog
van), kardinaal en minister van Lodewijk XIII, geb.
5 Sept. 1585 op het kasteel van Richelieu in Poitoil, was de zoon van Francois Duplessis, kapitein
der garden van Hendrik IV, werd aanvankelijk bestemd voor de krijgsdienst, (loch ontving de priesterwijding, en went 1607 (op 22-j. leeftijd) bisschop van Lucon, 1615 aalmoezenier der koninginmoeder Maria de Medici, die destijds als regentes
alvermogend was, en die hem 1616 benoenide tot
secretaris van staat your oorlog en binnenlandsche
taken. In 1617 vergezelde hij de (toen in ongenade
zijnde) koningin-moeder naar Blois, zonder daardoor echter zelf in ongenade te vallen bij Lodewijk X111, en had vervolgens de moeilijke taak, eene
verzoening te bewerken tusschen de moeder en den
zoon, hetgeen hem naar wensch gelukte. Hij bracht
de tractaten van Angouleme (1620) en Angers
(1621) tot stand, en ontving ter belooning daarvoor den kardinaalshoed (1622). In 1623 kwam hij
door de bescherming der koningin in den staatsraad, bijna tegen den zin van Lodewijk XIII, die
hem persoorilijk niet genegen was, en werd reeds
spoedig benoemd tot eersten minister. Dus de man
geworden, die het hoogste bewind in harden had,

stelde hij zich in hoofdzaak drie voornaine punten
ten taak, die hij nooit nit bet oog verloor, nl.: de
staatkundige mat van het Protestantismus in
Frankrijk te vernietigen ; den trots en den geest

van weerspannigheid van den adel te fnuiken; en
bet huis van Oostenrijk te vernederen. Allereerst
zijne krachten inspannende tegen de Protestanten,
ontnam hij bun (1626) het eiland Re, beroofde hen
(1628) van hun laatste bolwerk, La Rochelle, door
de haven van die stad te sluiten met een reusachtigen havendam, en vernietigde de inacht der .Protestauten door den vrede van Alais en het edict van
Nimes (1629); niettemin liet hij hun alle burgerlijke rechten en vrijheid vau godsdienst-oefening ;
zoo ook verhinderde zijne kardinaalswaardigheid
hem niet, de Zweden te ondersteunen, om aan de
roomsch-katholieke groote mogendheden, Spanje en
Oostenrijk, afbreuk te doen ten voordeele van Frankrijk; de macht der geestelijkheid werd door hem

gekortwiekt, en 1635 stichtte hij de Academie
Francaise; reeds 4 jaren vroeger (1631) was hij tot
hertog verheven. Hij was het voorwerp, waartegen
menigvuldige camenzweringen en kuiperijen gericht
waren ; doch hij wist steeds zijnen invloed 14 den

koning te behouden, en wreekte zich menigwaal
bloedirop zijne vijanden; de koningin-weduwe.zag
zich door R. geuoodzaakt, Naar hell te zoeken in de
vlucbt, en herhaalde mien was dit ook bet geval
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Richmond

met hertog Gaston van Orleans. Onverpoosd, onvermoeid en aan het ongeloofelijke grenzend was de
werkzaamheid van R.; maar hij was in de hoogste
mate een minnaar van praalvertoon : zoo liet hij zich
midden in Parijs een prachtig paleis bouwen, dat
Palais-Cardinal genoemd werd zijnde het tegenwoordige Palais-Royal — en dat hij bij zijnen dood
(4 Dec. 1642) legateerde aan Lodewijk XIII. Zijne
overige bezittmgen, benevens naatn en titel, werden
geerfd door zijn achterneef Armand Jean Duplessis,
den kleinzoon van Rene de Vignerod en een van R.'s
twee zusters. Men heeft van It. eenige theologische
geschriften ; wijders Histoire de la mere et du fits
(2 dln. Amsterdam 1730); Memoires an 163'2 tot
1635, vormende dl. 7 en 8 der .Mernoires relatifs a
l'histoire de France" (1823); Testament politique
du cardinal de R. (2 dln. 1764); Journal de cardinal
de R. durant le grand orage de la tour (2 dln. Artist.
1664); Letlres, instructions et papiers d'Etat du
cardinal de R. (1853 en v.). — R. (Louis Francois
Armand Duplessis, hertog van), maarschalk van
Frankrijk, achterneef van den kardinaal en zoon
van Armand Jean (zie 13 regels hooger), geb. 1696
te Parijs, was eerst bekend onder den naam van
hertog van Fronsac. Op 14 -j. leeftijd gehuwd en ten
hove gepresenteerd, maakte hij daar grooten opgang,
doch werd kort daarna, op verzoek van zijn eigen
vader, gevangen gezet in de Bastille, kwam eerst na
verloop van 14 maanden weder in vrijheid, en werd
toen adjudant van Villars. Onder het regentschap
was R. de metgezel in at de liederlijkheden van den
hertog van Orleans, dikwijls ook diens medeminnaar, werd door dien prins tweemaal in de Bastille
opgesloten: eens voor een duel, en eens voor deelDeming aan het komplot van Ceitamare. In 1725
ward hij, op de voorspraak der markizin de Prie (de
bijzit van den hertog van Bourbon), benoemd tot
ambassadeur te Weeneu, en teekende 1727 de prelieninarien tot eenen voordeeligen vrede. Hij diende
loffelijk onder Berwick (1733), onderscheidde zich
bij het beteg van Kehl, werd 1738 tnarechal-decamp, 1744 gouverneur van Languedoc, diende
roemrijk in Vlaanderen 1745, vooral in den slag van
Fontenoy, waaraan hij deel nam als luitenant-generaal. In 1748 door de Genueezen tot opperbevelhebber over bonne troepen benoemd, verloste hij
hen van de aanvallen der Engelschen, en werd, your
zijne betuonde heldendaden, bij zijn terugkeer in
Frankrijk beloond met den maarschalksstaf en benoemd tot gouverneur van Guyenne en Gascogne.
Sedert 1757 opperbevelhebber der troepen in
DuitSchland, noodzaakte hij den hertog van Cumberland tot de conventie van Kloster-Seven (8 Sept.
1757), doch wierp eene smet op zijnen roem door
de ongehoorde afpersingen en rooverijen, die hij in
bet Hanoversche pleegde. In 1758 moest hij zijn
komatando nederleggen, en leefde van toen of touter
voor hof-intriges. Hij werd gehouden voor den beminnelijksten man van zijnen tijd, was driemaal getrouwd (den laatsten keer op zijn 84e jaar), was
vermaard als verleider van vrouwen, duellant en
speler, en stierf op 92-j. leeftijd 1788. Hij was de
vriend en beschermer geweest van Voltaire. —
it. (Armand Emmanuel Duplesses, hertog van),
minister onder Lodewijk XVIII, was een kleinzoon
van den maarschalk, en geb. 1766. Hij etnigreerde
in 1789, begaf zich naar Rusland, diende met on-,
derscheiding under Suwarow tegen de Turkel', verwierf de genegenbeid van keizerin Catharina, vervolgens van keizer Alexander, en werd 1803 benoernd tot gouverneu• van Odessa, eene toen pas in

hare opkomst zijnde kolonie, die zich onder zijn
bestour ontwikkelde tot eene aanzienlijke stad ; 18
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maanden na die benoeming werd hij bekleed met
het gouvernemeut over geheel Nieuw-Rusland, waar
hij de beschaving invoerde. In 1814 teruggekeerd
naar Frankrijk, werd R. pair en opperkamerheer
des konings, kwatn in Sept. 1815 aan bet hoofd
van het kabinet, en trok van zijnen invloed bij keizer Alexander partij ten voordeele van Frankrijk,
inzonderheid ook 1818 op het congres te Aken.
Nietternin werd hij reeds kort daarna vervangen
door Descazes, kwatn 1820 wetter in diens plaats,
om in 't laatst van 1821 weder of te treden, en stierf
17 Mei 1822.
Richemont, 1) dorp in 't fransche dept. Moselle, derdhalf nor gaans bezuiden Thionville; 800
inw.; was voorheen eene belangrijke vesting.
2) vlek in 't fransche dept. der Beneden-Seine, 5
uren g. benoordoosten Neufchatel ; 1200 inw.; geboorteplaats van Simon Morin, die in 1663 als ketter
leveed verbrand werd.
Richemont (Arthur van Bretagne, graaf van),
tweede zoon van Jan V van Bretagne, ward connetable van Frankrijk (1424) onder Karel VII, verdreef de Engelschen nit Normandie en Guyenne,
werd hertog van Bretagne 1457 onder den naam
van Arthur III, en stierf 1458. — R. (H. Tudor,
graaf van), zie HENDRIK VII (van Engeland).
Richepance (Antoine), fransch generaal, geb,
1770 te Metz, gest. 1802, werd 1796 tot generaal
bevorderd, nam deel aan verscheidene gevechten,
en besliste, door eene allerstoutste manoeuvre, de
overwinning in den slag van Hohenlinden. In 1802
benoemd tot kommandant van Guadeloupe, onderdrukte hij den opstand van dat eiland, doch stierf
kort daarna aan de gele koorts.
Richer (Francois), fransch reclitsgeleerde, geb.
1718 te Parijs, gest. 1790, heeft verscheidene nuttige verzamelingen geleverd, o. a.: Arrets notables
(1756); Causes celebres (22 dln. 1772-88). —
R. (Adrien), broeder van den vorige, geb. 1720 te
Avouches, gest. 1798, leverde verscheidene geschiedk. compilatien, o. a.: Vies des hommes illustres
(2 dln. 1756); Vies des plus celebres marins (13 dln.

1784

-

89).

Richerus, Benedictijner tnonnik in het klooster St.-Retnigius te Reims in de 10e eeuw, schreef
eene Geschiedenis van Frankrijk loopende van 888
tot 998, het best in 't licht gegeven door Pertz in
dl. 5 der .Monumenta Germanise historica".
Richmond, naam van verscheidene steden:
1) in 't engelsche graafschap Surrey, vierdhalf uur
gaans bezuidw. Londen, op den rechteroever van
den Teems; 7500 inw.; groot park; dit R. is eene
plaats van uitspanning voor de Londenaars; het
droeg lang den naam Shene, en heeft zijn tegenwoordigen warn ontvangen van koning Hendrik VII,
die your zijne troonsbeklimming graaf van Richmond heette, en bier 1509 stierf. — 2) stad in 't
engelsche graafschap York, 16 uren gaans benoordw.
York ; 4300 inw.; prachtige mine van eenen burg,
die gesticht was door Alain van Bretagne, eersten
graaf van Richmond en schoonzoon van Willem den
Veroveraar; die burg veranderde dikwijls van meester. Het graafschap Richmond, aan de kroon getrokken door Hendrik VIII, werd door dien koning
tot hertogdom verheven ten behoeve van zijnen
natuurlijken zoon Hendrik, die zonder erfgenamen
stierf (1535); de titel van Hertog van R. behoorde

sedert aan de famine Lenox. Dit R. is de geboorteplaats van Middleton, — 3) hooMstad van den

Richmond
noord-amerik. staat Virginia, aan den James-River,
tegenover Manchester, 20 milieu bezuidw. Washington ; 38,000 inw.; was tijdens den grooten burgeroorlog (sedert 1861) de zetel van het gouvernement
der zuidelijke staten, en werd eindelijk 3 April 1865,
ofschoon door Lee even talentvol als dapper verde•
digd, na eene bloedige worsteling ingenomen door
generaal Grant. — 4) stad in den noord-amerik.
staat Indiana ; 6600 inw.— 5) verscheidene andere
steden in de n.-amerik. Unie, o. a. in de staten
Pennsylvania New-York, Maine, Missouri, NewHampshire, Vermont, Rhode Island,
Richmond (Charles Lenox, hertog van),
kleinzoon van Karel Lenox, den natuurlijken zoon
van Karel II hij de hertogin Ian Portsmouth, geb.
1735, gest. 1806, voerde eene warme oppositie tegen lord Bute, tegen G. Grenville (1763), werd
secretaris van staat in het kabinet Rockingham,
vervolgens (1781) president der gedelegeerden der
constitutioneele genootschappen van Groot-Britannie, die de parlementaire hervorming verlangden,
eindelijk grootmeester der artillerie (1782-95).
R. (Henri Tudor, graaf van), zie HENDRIK VII.
Richter (Jean Paul Friedrich), gewoonlijk
kortweg Jean Paul genoemd, duitsch humorist, geb.
1763 te Wunsiedel in Frankenland, gest. 1825 te
Baireuth, waar hij (blind geworden) de laatste jaren
zijns levens sleet, en waar koning Lodewijk I van
Beieren hem een standlieeld deed oprichten. Van
zijne Werken (65 dln. Berlijn 1826-38; nieuwe
druk 33 din. 1840-1842) is vooral bekend de
Katzenberger's Radereise (1809).
Richteren, of Rechters, bij de Hebreen de
bekleeders van de hoogste macht, zoowel opperbevelhebber der legers als hoogste magistraat tevens,
waarmede Eli en Samuel tevens de waardigheid van
hoogepriester in zich vereenigden. De R. werden
door de volkskeus tot hun gewichtig ambt geroepen.
De regeeringsvorm der R. verving dien der Oudsten,
reeds kort nadat de Israelieten bet Beloofde Land
in bezit genomen hadden (1554 v. Chr.), en dunrde
tot aan de installing van het koningschap (1080 v.
Chr.). De geschiedenis van dat tijdvak van bijna vijf
eeuwen vormt in het 0. T. een afionderlijk Boek
(het Boek der R.), ingedeeld in 21 hoofdstukken.
be R. die over Israel geregeerd hebben zijn:
1243-1237
1554-1514 Jephtha
Ottiniel
1237-1230
1496-1416 Ebzan
Ehud
1230-1220
1396-1356 Elon
Debora
1220-1212
1349-1309 Abdon
Gideon
1172-1E52
Ahimelech 1309-1306 Simson
1152-1112
1306-1283 Eli
Thola
1283-1261 Samuel
1092-1080
Jai•
In dat tijdvak (1554-1080) werd de regeering der
R. verscheidene malen afgebroken, door de tijdelijke
onderwerping van de Joden aan vreemde overheerselling. Die tijdperken van tusschenregeering zijn
in de geschiedenis bekend onder den naam van
Diensibaarheden ; ze zijn vijf in getal, nl.: 1514—
1496, 1416-1396, 1356-1349, 1261-1243,
1 4212-1172. Behalve die vijf tijdperken is er nog
een interregnum van 20 jaren (111'2-1092), welke
na den dood van Eli verliepen eer Samuel tot techter gekozen werd.
Ricimer, romeinsch veldheer, van suevische
afkomst, van moederszijde een kleinzoon van den
gothischen koning Wallin, was consul in 459. Naar
willekeur beschikkende over het rijk, stiet hij Avitus
van den troon (456), liet Majorianus vermoorden
(461), schonk bet purper aan Libius Severus, liet
de verheIling toe van Anthemius tot het hoogste
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gezag (467) en werd diens schoonzoon ; doch reeds
kort daarna liet hij hem vermoorden, en verhief
Olybrius in zijne plaats. Veertig dagen daarna stierf R.
Ricla, het oude Nerlobriga, stad in Spanje, aan
den Xalon, 8 uren gaans benoordoosten Calatayud.
Ricord (Phil.), heelmeester, geb. 1800 te Baltimore, sedert 1831 chirurgin-en-chef aan bet
Hospital-du-Midi te Parijs, heeft eene europeesche
vermaardheid door zijne nasporingen aangaande
den aard en de genezing van syphilitische ziekten.
Ridderkerk, dorp in Zuid-Holland, 2 uren
gaans benoordw. Dordrecht; 780 inw.; werd 16
April 1731 grootendeels eene proof der vlammen.
Ridders, 14 de oude Romeinen de leden van
eenen bijzonderen stand of orde, tusschen de patritiers en de plebejers. Men laat het bestaan der R.
opklimmen tot den tijd van Romulus; doch als erkende stand (ordo equesler), die tusschen den senaat
en het volk stand, werd de ridderschap eerst in het
aanzijn geroepen 122 v. Chr. door de lea' judiciaria
van C. Sempronius Gracchus. Het aantal der R. was
onbeperkt. Om in dien stand te worden opgenomen
moest men, onder de keizers, op zijn minst een vermogen van 400,000 sestertien bezitten. De R. hadden bet privilegie, op kosten van de openbare schatkist een paard (equus publicus) te houden, en een
gouden ring te dragen; bij de openbare spelen waren de 14 eerste zetels voor de R. Door Gracchus
(zie haven) werd hun de rechtsbedeeling opgedragen ; door Sylla (82 v. Chr.) werd hun de rechtsrnacht ontnomen, doch Pompejus (70 v. Chr.) gaf
hun die terug, hun daarbij toevoegende de senatoren en de tribunen der schatkist. De R. waren tevens
publicani, d. i. pachters van de inkomsten en belastingen der rom. republiek. — In de middeleeuwen behoorde de titel van R. rechtens en uitsluitend
aan de adellijke personen van naam en wapenhandel ;
doch om Ridder te worden moest men eerst de rangen van schildknaap en page doorloopen, en de verhefting tot R. ging met veel ceremonien gepaard,
om den luister van dien titel te verhoogen. Zij hadden vele privilegien; waartegen zij zich hij eede
verbonden, overal de onrechtvaardigheid te bestrijden, weduwen en weezen te heschernien en te verdedigen, en onvoorwaardelijk te gehoorzamen aan
de bevelen van hunne dame en van hunnen koning.
De tijd der kruistochten is het roernrijkste tijdvak
der ridderschap, die te niet ging te gelijk met bet
leenstelsel.
Als adellijke titel is die van Ridder
de laagste in rang, en staat onder dien van Baron.
— Later heeft men den titel van R. gegeven aan
alien, die tot leden van de eene of andere onderscheidings-orde benoemd zijn (R. van den Nederl.
Leeuw, R. van de Eikenkroon, R. van de Militaire
Willems-orde, R. van bet l.egioen van Eer, R. van
den Konsenband, enz.).
Riduna, lat. naam van Alderney of Aurigny.
Ried, oudtijds Rheden, dorp met 250 inw. in
Friesland, 1 uur gaans henoordoosten Franeker, aan
het riviertje de R., dat ontstaat bij Berlikum in de
grietenij Menaldiimadeel, welke grietenij er door
gescheiden wordt van Barradeel, totdat de R. in
Franekeradeel komt, daar tangs R. en Boer loopt,
dan znidwaarts tot Franeker, dan noordwestwaarts
langs Wynaldum, om zich door de Roptaziji te outlasten in de Zuiderzee.
Ried, stad in Opper-Oostenrijk, 5 mijlen bezuiden Passau ; 3800 inw.; is de hoofdplaats van
den Inn-kreis; te R. 8 Oct. 1813 tractaat tusschen
Oostenrijk en Beieren, waarbij laatstgen. toetrad
tot den bond der geallieerden.
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Riedenesse

Riga

Riedenesse, oude naam van het zeeuwsche tweede bewind door eene verstandige geestkracht,
dorp Renesse.

Riederkerk, het dorp Ridderkerk.
Riedhoven, 't n.-brab. dorp Riethoven.
Riego, voluit : Raphael del Riego y Nunez, bewerker van den spaanschen opstand van 1820, geb.
1785 in de Asturren, screed 1808 tegen de Franschen en werd krijgsgevangen gemaakt, kwam 1814
weder in vrijheid, en werd bij zijn terugkeer in
Spanje luitenant-kolonel van het regement der Asturien. Hij was een der voornaamste medepliehtigen
in de samenzwering van Cadix (1819), en tuen
Quiroga en zijne andere metgezellen in hechtenis
werden genornen, stak R. de vaan van den opstand
omhoog, proclameerde de constitutie der Cortes
(1 Jan. 1820), bevrijdde Quiroga, doorkruiste Andaluzie, noodzaakte ten laatste Ferdinand VII de
Constitutie aan te nemen, ea weal benoemd tot
marechal-de-camp en kapitein-generaal van Aragonie. In 1823 door de constitutioneele partij bekleed
met het kommandement der te Malaga gestationeerde
troepen, hield hij Ballesteros tegen: doch tevergeefs
wilde hij ook de fransche armee tegenhouden, die
in aantocht was om hulp te verleenen aan Ferdinand. Genoodzaakt zijn hell te zoeken in de vlucht,
werd R. echter gevat, aan het gouvernement des
konings overgeleverd, en onderging 5 Nov. 1823 de
doodstraf.' In 1820. had hij het patriotten-lied gemaakt, dat zijnen naam draagt.
Riek, oude naam van 't voormalige noordhollandsche dorp Rietwijk.
Riel, dorp in Noord-Braband, aan de Donge,
4 uren gaans bezuidw. Breda ; 300 inw.; geplunderd 1586 door de Staatschen en 1702 door de
Franschen.
Rienes, oude naam van 't dorp Renesse.
Rienzi (Cola of Nicolaas Gabrino, genaamd),
romeinsch tribuun, zoon van eenen armen kroeghouder, geb. omstr. 1310 na Chr. ontving eene nitmuntende opvoeding, won als apostolisch notaris de
achting en liefde des yolks, en werd als woordvoerder aan het gezantschap toegevoegd, dat afgevaardigd werd naar Avignon OM Clemens VI te bewegen
zijne residentie weder te Rome to vestigen. Als Yolkstribuun uitgeroepen 20 Nlei 1347, proclameerde hij
eene nieuwe staatsregeling, verdreef de baronnen,
bet, de bandieten ter Good brengen, en oefende te
Rome eene dietatoriale macht nit. 1-lij had het rensac hti ,,e, -t,Lan gevortnd, om van gelled Italie eene
reptthliek te maken, waarvan Rome het middelpunt
zoo zijn. Perugia en Arezzo onderwierpen zich aan
hem, en meer andere steden waren bereid om dat
voorbeeld te volgen. lntusschen Imam de Plattelands-adel tegen Rome oprnkken met aanzienlijke
gevvapende benden, die wel aanvankelijk afgeslagen
werden, (loch die reeds spoedig den aanval hervatteden. De hevolking van Rome, reeds afkeerig van
den dictator, die de gemoetleren tegen zich geetcuid
had door zijne aanmatiging en dwingelandij,
gerde titans de wapenen op te N, atten; zoodat R.
ee est de wijk natti in het kasteel San-Angelo, en
vervolgens de vluent nam (1348) naar Prang, bij
keizer Rare' IV. Me 'overdo hem over aan Cleme l t s VI, die R. ter flood meende to later brengen,
d oc h zelf stied' (1352). Zijit opvolger Innocent'''s VI
kw a m op den inYal, om zijn gezag in den kerkelkike n Swat to herstellen door de welsprekendheid
van den voormaligen volkstribunn, en benoeinde
R. due tot senator van Rome under de leiding van
zijnen legaat kardineal Albornoz. Met geestdrift
werd R. to Rome ontvangen (1354), kemnerkte zijn

en liet den beruchten mover Montreal onthoofden,
die met eene bende van 20 a 30 duizend man geheel
Italie onveilig maakte; doch het duurde niet tang of
R. verbitterde de gemoederen opnieuw tegen zich,
zoodat het yolk tegen hem in openbaren opstand
kwam (8 Oct. 1354), bij welke gelegenheid hij door
het gepeupel vermoord werd. Zeer bevriend was R.
met Petrarca. De lotgevallen van R. vormen het onderwerp eener opera van Richard Wagner.
Riesengebirge, d. i. Reuzengebergte, de oude
Asciburgius mons, bergketen in 't oostgedeelte van
Duitschland, op de grenzen van Bohernen en Silezie, en tusschen de stroombekkens van de Elve en
de Oder, is de noordwestelijke voortzetting van de
Sudeten, en sluit zich in het westen aan de bergen
van de Lausitz aan. Het R. strekt zich nit over eene
lengte van 5 mijlen, hij eene breedte van 3 mijlen.
De voornaamste pieken zijn : de Reiftrager (4172 vt.),
het Grosse Rad (4689 vt.), de Grosse Sturruhanbe
(4488 vt.), de Madelstein (4295 vt.), de Kleine
Sturrnhaube (4360 vt.), de Sehneekoppe (4955 vt.).
Op het R. ontsp•ingen de zich in de Oder ontlastende twee rivieren Neisse, de zich in de Elve ontlastende Iser en Metall, de Elve zelve, en de Queiss.
Riestel, 't n.-brab. dorp Rixtel.
Riethem, 't zeeuwsche dorp Ritthem.
Riethoven, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans ten Z. Z. W. van Eindhoven; 90 inw.
Rieti, het oude Reate, zeer oude stall aan den
Velino, 8 mijlen benoordoosten Rome; 10,000 inw.;
werd geteisterd door de aardbeving van 1785.
Rietwijk, hij verkorting Rijie genaamd, voormalig dorp in kennetnerland (prov. Noord-Holland),
had reeds ten tijde van graaf Filips den Schoone
veel land verloren door afkabbeling van het Haarlemmerrneer, hetgeen derwijze toenam, dat men
zich genoodzaakt zag het dorp in 1647 meer noordwaarts te brengen; doch ook dit nieuwe dorp werd
rnettertijd weggespoeld.
Rieux, I) bet oude Rivensis, stad in 't fransche dept. der Boven-Garonne, ruim 6 nren gaans
bezuiden Muret; 2000 inw. — 2) stad in 't fransche
dept. Morbihan, anderhalf uur gaans bezuidw. Redon; 3000 inw.
Rievers, zoo worth door de landlieden in
Overijsel bet dorp Yhorst genoernd.
Riez, het wide deli of Albiwci, stad in 't fransche dept. Basses-Alpes, 8 uren gaans bezuidw.
Digne; 3500 inw.; geboorteplaats van den tooneeldichter Gaspard Abeille; was oudtijds de hoofdstad
der Reiers (Reii). Te R. werden twee concilien gehouden (439 en 1285).
Rif . . . Zie Rico.
Rifde, of 14fde, eene plants, die in de Ile
eeuw in Zuid-Holland lag op den rechteroever van
de Maas, tusschen Papendrecht en Sliedrecht.
Riga, goed versterkte hoofdstad van het russische gouvernement Lifland, aan de Dfma, 4 wren
gaans van de Golf van Riga, is na Petersburg de
voornaamste koopstad aan de Oostzee; 72,000 inw.;
de haven van R. ligt bij de vesting Drinatniinde,
die den mond der ri -vier bestrijkt. In 1200 of 1201
gei, lHhi. door den lijaandschen bissehop Albert van
Apeldern, had R. lang sonvereine aartsbisschoppen
en was de zelel van de Orde der Zwaardbroeders;
van 1237 tot 1522 behoorde het aan de Duitsche
Ridders, tnaakte zich toed onalhankelijk, kwarn vervolgens aan Polen, daarna aan Zweden, en 1710
aan Husland. Herhaalde mien is R. ingenomen en
door brand vernield, inz. 1812,

Rio•de•llachado

Rigny
Rigny (Henri Gauthier, graaf van), fransch
vice-admiraal, geb. 1782 te Toul, gest. 1835, sedert de groote omwenteling in dienst bij de marine,
werd 1822 kapitein, 1825 schout-bij-nacht, 1827
kommandant van de fransche vloot in de Middellandsche Zee, narn een werkdadig aandeel aan den
slag bij Navarino, en werd na de overwinning bevorderd tot vice-admiraal. Na de Juli-omwenteling
werd hij minister van marine (1831), ambassadeur
te Napels, en minister van buitenlandsche zaken
(1834).
Rigomezo. Zi e L.MSELFELD.
Rikah, armzalig dorpje in het turksche pachalik Damascus, ter plaatste waar in de oudheid het
beroemde Jericho stond.
Rikstel, n.-brab. dorp. Zie IltxTEL.
Rilland, voormalig aanzienlijk dorp (thans
gehucht met 300 inw.) op het zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, een half nur gaans benoordwesten
Bath, aan den rijweg van Goes naar Bath ; ging als
dorp te niet in den vloed van 5 Nov. 1530.
Rimburg, fransch 1?imbourg, dorp in nederl.
Limburg, I our gaans benoorden Kerkrade, net eene
brag over de Worms, die bier de grenslijn is tusschen Limburg en Pruisen.
Rimini, het nude Ariminum, stad in de ital.
prov. (vroeger pauselijke legatie) Forli, 11 a 12 uren
gains bezuidoosten Forli, aan de uitwatering van de
Marecchia in de Adriatische Zee ; 16,500 inw.; kathedraal, waar in de oudheid een tempel van Castor en POlilIK stond ; de van mariner gebouwde
haven van R. was beroemd. Cesar maakte zich van
R. meester (49 v. Chr.) na zijnen overtocht van den
Rubicon. In 538 werd R. belegerd door Vitiges, honing der Oost-Gothen, en ontzet door Belisarius.
De stad R. maakte deel nit van de Pentapolis, die
aan de pausen werd geschonken door Pepijn. De
Malatesti heerschten over R. van de 13e tot de 16e
eeuw ; het was toen eene voorname koopstad ; in
1528 kwam R. weder aan den Pans.
Rimmerstok. Zie REYMERSTOR. ?
Rimmerswaal, oude naam van Reimerswaal.
Rimmon, 1) stad in stam inch] of Simeon;
Jozna 15: 32; 19: 7; Richt. 20: 45, 47; 21 : 13;
I Chron. 4: 32 ; bell. 14: 10. — 2) vader der twee
oversten van Isboseth ; 11 Sam. 4: 2, 5, 9. — 3) een
afgod der Syriers: II Kon. 5: 18.
Riminon - Methoar, ook Nea genaamd , stad
in stain Zebulon ; Joana 19: 13.
Rimmon - Perez, een der legerplaatsen van
de Israelieten na hunnen uittocht nit Egypte; Num.
33: 19, 20.
Rimmono, stad in stam Zebulon; I Chron.
6 : 77.
Rimnik, twee steden in Walachije, nl.: 1) aan
de zich in den Sereth ontlastende rivier R. , 17
mijlen benoordoosten Bucharest ; 2800 inw.; de
austro-russ. armee gar Kier 1789 de nederlaag aan
de Turken. — 2) aan de Aluta, 20 mijlen benoordwesten Bucharest ; 3000 inw.
Rinaldi, pans Alexander IV.
Rindschleiden, dorp in 't groothertogdorn
Luxemburg, vijfdhalf uur gaans westelijk bezuiden
Diekirch.
Rinesburg, voormalige zeer sterke stad in
Friesland, werd 1048 ingenomen door keizer Hendrik III. Volgens sommigen heeft die stad nergens
anders gestaan, dan ter plaatse van het tegenw oordige Rijnsburg, in de tegenwoordige prov incie
Zuid-Holland.

Rizge-Lollum,

het friesche dorp Lollum.
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RingkjObing, deensche stad op het schiereiland Jutland, aan den Ringkjobing-Fjord, 10 mijlen
bezuidw. Viborg ; 1400 inw.
Ringsted, deensche stad op het eiland Seeland ; 1700 inw.
Ringwood, het oude .Regnum, stad in 't engelsche graafschap Southampton, 10 uren gaans bezuidw. Winchester ; 4c00 inw.; gewichtig in den
tijd der Saksen.
Rinna, een uit stam Juda ; I Chron. 4 : 20.
Rinsumageest, dorp in Friesland, 1 uur
gaans bezuidw. Dockum; 760 inw.; benoordw. R., aan
de Ee,lag bet indertijd beroemde klooster Klaarkamp.
Rinteln, stad in Keurhessen, aan de Weser,
12 a 13 mijlen benoordw. Cassel; 3300 inw.; bad
van 1621 tot 1809 eene universiteit ; werd 1633
ingenomen door de Zweden.
Riobamba, stad in Ecuador, 24 mijlen bezuiden Quito; 18,000 inw.; aardheving 1797.
Rio-Bravo-del-Norte.ZieNORTE(Rio del).
Rio Colorado. Zie COLORADO.
Rio - de - Janeiro, hoofdstad van Brazili6,
residentie des keizers en tevens hoofdplaats der prov.
R. (860 vierk. mijlen met 1,200,000 bewoners),
ligt aan de uitwatering der rivier R. in de baai van
R., heeft 296,000 inw., eene universiteit, en is een
der drukst bezochte zeehavens van de wereld. De
stad R. is gesticht kort nadat de Portugeezen zich
in Brazilie hadden nedergezet, werd door de Hollanders bemachtigd in den oorlog van 1635-40,
doch door hen teruggegeven na den opstand, die de
dynastie van liraganza op den troon bracht. In 1711
werd R. verwoest door Duguay-Trouin. Van 1808
tot 1820 hield de koninklijke familie van Portugal
verblijf te R.
Rio - de - la - liacha, ook Nuestra-Serforade-los-Remedios genaamd, stad in Nieuw-Granada,
aan de uitwatering van den R. in de Caribische
Zee, circa 20 mijlen benoordoosten Santa-Marta;
werd door admiraal Fr. Drake aan de Spanjaarden
ontweldigd en verwoest 1596; nogmaals platgebrand 1820.
Rio - de - la - Plata, 1) republiek ; zie 't art.
ARGENTUNSCIIE. - 2) een der grontste rivieren van
Zuid-Amerika, zijnde omstr. 320 mijlen tang, komt
nit de Serra de Mantequeira in Brazilie (MinasGenes), doorstroomt onder den naam van Parana
het zuiderdeel dier prov., scheidt de prov. Sao Paolo
van de provv. Goyaz en Matogrosso, vormt dan de
grenslijn tusschen Brazilie en Paraguay, besproeit
vervolgens het grondgebied der Argentijnsche republiek als grenslijn tusschen de oostelijke staten
(Entre-Rios en Corrientes) en de westelijke. De R.
ontvangt de wateren van (rechts) Rio das Mortes,
Paranahyba, Rio Pardo, Paraguay, (en links) Rio
Verde, Ti e te, Iguaza en lager Uruguay, welke laatste
rivier bijna even groot is als de R. zelve. Bij BuenosAyres heeft de B. bijna 6 mijlen breedte, bij hare
uitwatering is zij 28 mijlen breed. De R. draagt
achtereenvolgend de namen Calcagui, Huapiche, Parana (ale zij nit Minas-Gerees komt), en eerst na hare
vereeniging met den Uruguay heet zij Plata-rivier
d. i. Zilver-rivier, welken naam haar gegesen is door
Sebastiaan Cabot (16e eeuw), die een schat van zitver daarin gevonden had. VOOr hem beetle de R.
rivier van Solis (Solis-rivier), naar Diaz de Solis,
die haar onidekt had.
Rio del Oro, rivier in Columbia. Zie bet art.
AGUARICO.

Rio de Machado, riv. in BraziliO, Zie bet
-

art.

-
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Rio — Grande, 1) ook genaamd Rivier der
Naloes,,rivier in Nigritid, ontspringt in Foetadialo,
besproeit Kade, het land der Landemans, en ont.
last zich bezuiden Geba in den Atlantischen Oceaan.
— 2) naam van verscheidene rivieren in Amerika;
zie GOAPEY, VERMEJO, JUJUY. - 3) ook Hondo genaamd, rivier in den mexicaanschen staat Yucatan,
ontspringt op de grenzen van Guatemala, loopt noordoostw., en valt na 50 n41. loop in de baaivan Hanover.
Rio — Grande, of Rio-Grande-do-Norte, oostelijke westprovincie van Brazilid, tusschen Ceara
en Parahyba, 802 vierk. mijlen grout, met 190,000
bewoners, hoofdplaats Natal of Natal-do-Rio-Grande
(met 3000 inw.).
Rio — Grande — do — Sul, de zuidelijkste provincie van Brazilid. is 4059 vierk. mijlen groot, bevolkt met 201,000 zielen, hoofdplaats Rio-Grande
of Sao-Pedro-do-Sul.
Rio — Negro, 1) de voornaamste der zich in
de Amazonen-rivier ontlastende rivieren, ontspringt
in Nieuw-Granada (in Columbia) op de oosthelling
der Andes, neemt den Cassiquiare in zich op, die
in gemeenschap staat met den Orinoco, en heeft
hare uitwatering beneden Manoas, na 310 mijlen
loop. — 2) stad in Nieuw-Granada (in Cundinamarca), 9 mijlen bezuidoosten Santa-Fe-de-Antioquia, aan den Rio-Negro (die zich in de Magdalena
outlast; 13,000 inw. — 3) voormalige provincie
van Brazilid, werd door de Portugeezen Solimoens
genoemd, en is thans eene comarca der prov. Para.
Rio — Verde, rivier in Brazilie, tusschen de
provincidn Minas-Geraes en Pernambuco, valt na
40 mijlen loop in den Rio-San-Francisco.
Rioja, 1) een der westelijke staten van de Argentijusche republiek, is 1463 vierk. mijlen groot,
slechts met 35,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdstad 2) R., gesticht 1596, aan de Angualasta ;
thans 3000 inw. — 3) landschap in Spanje, tusschen den rechteroever van de Ebro en de Sierra
de Moncayo, maakt deel uit van de provincien Soria
en Lagrorio, wordt besproeid door de rivier Rio-Oja
(waarnaar het genoeind is en die zich bij Calahorra
in de Ebro outlast). Dit landschap is 6 milieu lang
en 4 a 5 mijlen breed.
Ripon, 1) bet oude Ricomagas of Riconrum,
stad in 't fransche dept. Puy-de-DOme, 4 uren gaans
benoorden Clermont-Ferrand ; 1'2,500 inw.; geboorteplaats van Gregoire de Tours, Danchet, AnneDubourg; enz.; was eertijds de hoofdstad van het
hertogdom Auvergne. — 2) Riom-les-Montagnes,
stad in 't franscne dept. Cantal, 6 uren pans benoordoosten Mauriac, aan de Veronne; 2200 inw.
Rion. Zie RIONI.
Rionero, stad in het Napelsche, in de Basilicata, anderhalf a '2 uren gaans bezuiden Meal;
10,000 inw.; aardbeving 1851.
Rioni, of Rion, de Phasis der ouden, rivier in
Transcaucasia, ontspringt in linerethie, loopt eerst
zuid-, dan westwaarts, scheidt Mingrelie van Goerie,
en valt bij Poti in de Zwarte Zee na 30 mijlen loop.
Riouw, of Riouwsche eilanden, eerie groep tot
nederl. 0. I. behoorende eilanden in de Chiueesche
Zee, benoorden Sumatra, bewesten Borneo, en bezuidoosten 't schiereiland Malakka. Het voornaarnste
is R., of Bentang, op welks noordwesthoek, aan de
Baai van R., eerie stad R. Het behoort tot het residentschap Liugga ; zie dat art.
Riphath, kleinzoon van Japheth ; Gen. 10 : 3.
Ripheen, of Rhipeen, Rhipeisch Gebergte, ook
genaamd Hyperboreische Bergen, eene bergerigroep,
die de oaden in het onbestemde Noorden plaatsten.

Ristori
Ripon, het oude Rhidogonum, stad in 't engelscbe graafschap York, 8 a 9 uren gams benoordw.
York; 6200 inw.; in 1640 werd bier een wapenstilstand gesloten tusschen Karel I en de in opstand
zijnde Schotten.
Ripperda (Wybout van), een friesch edelman,
heroemd als heldhaftige verdediger van Haarlem
gedurende het beleg der Spanjaarden 1572 en 1573,
werd bij de eindelijke overgaaf der stad 16 Aug.
1573 door de Spanjaarden onthoofd.
Ripperda (Johan Willem van),een groningsch
edeltnan, ging na zijns vaders dood tot de Hervorinde kerkleer over, ten einde meer kans te hebben op het bekomen van ambten, en trail 13 Juli
1704 in den echt met Alida Schellingwou, met wie
hij eenigen tijd op zijn buitengoed Engelenburg
onder Englurn woonde. Reeds in 1715 ging hij als
buitengewoon gezant naar Spanje, verkreeg weldra
op zijn verzoek den titel van arnbassadeur. In 1716
teruggeroepen, lief hij zijn gezin te Madrid, keerde
reeds spoedig ambteloos weder derwaarts, omhelsde
er openlijk de leer der Roomsche Kerk, werd vervolgens spaansch gezant te Weenen, verheven tot
hertog en grande van Spanje, en weldra het hoofd
en de ziel van het spaansche bewind. Door zijn
hooginoed ten val gebracht en te Segovia in hechtenis, had hij zijne ontvluchting te dauken aan de
hulp van eerie spaansche dame, met wie hij de wijk
narn naar Holland ; doch hien niet best outvangen,
ging hij naar Marocco, liet zich daar besnijdeu en in
de Mahomedaansche Kerk opnewen, werd de begunstigde inirmaar der keizerin-moeder, en benoemd
tot eersten minister en opperbevelliebber der krijgsmacht. Na haren dood genoodzaakt te vlucliten,
narn hij de wijk naar Tetuan, wend daar schapenkoopman, en stierf er 7 Oct. 1737.
Ripweiler, of Rupweiler, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 5 uren gaans bezuidw.
Diekirch.
Riquet (Pierre Paul de), geb. 1604 te Beziers
in Frankrijk, stainde al' van Gerard Arrighetti, die,
nit Florence gebannen als aanhanger der Gibellijnen,
zich in 1268 in Provence was 'omen vestigen. Door
Lodewijk XIV krachtdadig gesteuud, werd R. de man
aan wien Frankrijk het Kanaal van Languedoc to
danken heeft, waardoor de Middellandsche Zee in
gemeenschap staat met den Oceaan. De voltooiiug
van het kanaal (dat eerst 1681 voor de scheepvaart
opengesteld werd) mocht R. echter niet beleven,
want hij stied kort to voren (1 Oct. 1680.)
Risano, marktvlek in Dalmatie, aan de Adriatische Zee, 5 uren gaans benoordw. Cattaro; 3000
inwoners.
RischataIm (Kuschan-), koning van Mesopotauiie ; Richt. 3 : 8, 10.
Rissa, een van de legerplaatsen der Isradlieten
na huunen uittocht nit Egypte; Num. 33: 21, 22.
Ristori (Adelaide), beroemde italiaansche tooneelspeelster in wile genres, geb. 1821 te Cividale,
een dorpje in Friuli ; hare onders waren komedianten van geenerlei vermaardheid. Reeds op haar 4e
jaar vervukle zij kinderrollen ; op haar 15e jaar begun zij hare eigenlijke loopbaan, die 1847 voor een
korten tijd afgebroken werd door haar huwelijk met
den jongen rnarkies Capranica del Grillo. In 1849
debuteerde zij te Rome, tijdens het beleg voor de
eeuwige stad opgeslagen werd : en weldra verliet zij
het tooneel, 0111 zich met eerie vourbeeldelooze menschenliefde gelled aan de verpleging van de gekwetsten in de hospitalen te vsijden, zoodat zij eerst
in 1850 hare artistieke loopbaan hervatte. Ver-
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scheidene hoofdsteden in Europa heeft zij bezocht ;
na 1860 ook de Nederlanden, waar zij o. a. de eer
had, uitgenoodigd to worden ten hove bij koningin
Sophia (gemalin van Willem III).
Rithma, een der legerplaatsen van de Israelieten na hunnen uittocht nit Egypte ; Num. 33 : 18, 19.
Ritter (Karl), duitsch geograaf, geb. 1 779 te
Quedlenburg, 1820 prof. der geographie te Berlijn,
gest. aldaar 1859. Door zijn voornaamste werk
Erdkunde inn Verhdltniss zur Natur and Geschichte
des Mensehen (2e bewerking, dl. 1, Afrika [Berlijn
1822]; dl. 2-19, Asien [1832-59]) is hij de
schepper geworden van de vergelijkende aardrijkskunde.
Ritthem, dorp op bet zeeuwsche eiland Walcheren, 5 kwartier gaans bezuiden Middelburg, en
3 kwartier ten 0. N. 0. van Vlissingen ; 200 inw.
Rivarol (Antoine, graaf), fransch schrijver,
geb. 1 753 te Bagnols, geemigreerd 1792, gest. 1801
te Berlijn. Van zijne Oeuvres (5 dln. Parijs 1808)
verdient hier inzonderheid melding Discours sur
l'universalild de la langue franoise (Berlijn 1 784 ).
(Claude Francois, vicomte de), broeder van
— R.
den vorige, geb. 762, gest. 1848. heeft zich onderscheiden als militair en als letterkundige. Van hem
Oeuvres litteraires (4 dln. Parijs 1799).
Rivarolo, 1) stad in de nabijheid van Genua,
aan de Golf van Genoa ; 6000 inw. — 2) stad in
Italie, prov. Turijn, 4 uren gaans benoordw. Chivasso ; 7000 inw.
van). Zie SAAVEDRA.
Rivas (,..eriog
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Rive — de — Gier, stad in 't fransche dept. Loire,
aan den Gier, 5 uren pans benoordoosten St.Etienne; 13,000 inw.
Riviere-du-Loup, stad. Zie F BASER-VILLE.
Rivoli, I) het nude Ripitla, stad in de ital.
prov. Turijn, vierdhalf uur gaans hewesten Turijn;
5600 inw.; vorstetijk zomerpaleis, waar KarelEmmanuel I geboren werd (1572), en waar VictorAmedeiis 11 opgesloten werd na zijne mislukte poging om zijne krnon %veder machtig te worden.
2) vlek in het Venetiaansche, prov. Udine, circa 6
uren gaans benoordw. Verona, vermaard door den
beslissenden veldslag, waarin Bonaparte 14 en 15
Jan. 1797 de overwinning bevocht op de Oostenrijkers (onder Wurmser), en waardoor Italie in
harden der Franschen kwam. Massena, die zich in
dien slag bijzonder had onderscheiden, werd deswege later door keizer Napoleon vereerd met den
titel van Herlog van B. De Pietnonteezen ontweldigden R. aan de Oostenrijkers 10 Juni 1 848.
Rixtel, of Rikstel, dorp in hoard-Braband, een
half nor gaans benoorden Helmond ; 130 inw.; nodtijds bestond hier, bij de kerk, een Tempelheerenklooster.
Rizik, verbasterde naam van Rijswijk.
Rizja, een uit slam Aser; I Citron. 7: 39.
Rizos — Nerulos (Jakowakis), geb. 1778 to
Constantinopel, was tot op de uitbarsting van den
griekschen opstand (waarvoor hij als lid der Hetwrie
ijverig gewerkt had) eerste minister in Walachije,
1828-31 onder Capodistrias in Griekenland werkzaam, later nog herhaalde malen minister, en stied
Jan. 1850 als gezant te Constantinopel. Behalve
treurspeten en dichtstukken, leverde hij : Cours de
lit terature grecgue moderne (Geneve 1826)en Hisloire
moderne de la Grece (Geneve 1828).
Rizpa, een bijwijf van Saul; II Sam. 3: 7;
21: 8-11.
Rizzio of Riccio (David), geboortig uit Turijn,
ging als musicus met graaf Moreto (den gezant van

den hertog van Savoje) naar Schotland, en werd
1564 door koningin Maria Stuart aangesteld als
haar kapelzanger. De hooge gunst, waarin R. reeds
spoedig bij de koningin stond, maakte de jaloezie
gaande van hares tweeden gemaal Henri Darnley,
in weerwil dat R. oud en leelijk en gebocheld was ;
die jaloezie ging zoo ver, dat his, in het bijzijn der
in hoogen staat van zwangerschap verkeerende koningin, in hare eigene kamer op Holyrood House, den
ongelukkigen R. Het vermoorden 9 Maart 1566.
Rjasan, of Riazan, gouvernement in europ.
Rusland, circa 763 vierk. mijlen met 1,428,000 bewoners, heeft tot hooftlplaats de stad R. met 22,000
inw., aan de uitwatering van de Lebeda in den
Troellesj ; 9 mijlen van de stad R. ligt het dorp
Ond-R. (russ. Staraja-R.), dat voorheen eene belangrijke stad is geweest, en waar in den laatsten
tijd vele russische oudheden opgegraven zijn.
Roanne, het nude Rodurnna, stad in 't fransche departement Loire, 11 uren gaans benoorden
Monthrison, aan de Loire, en aan den spoorweg van
Nevers naar Lyon ; 15,000 inw.
Roanoke, rivier in de noord-amerik. Unie,
ontspringt in Virginia, bij Christiaansburg, loopt
0. Z. 0. waaris, komt in Noord-Carolina, en valt
na 57 mijlen loop in de Golf van Albemarle.
Roatan, eiland in de baai van Honduras, naar
de kust van Guatemala, 5 mijlen van de noordkust
van den staat Honduras; goede haven; gewichtig
militair punt ; sedert 1742 bezet door de Engelschen, en 1 856 vrij verklaard onder de souvereiniteit der republiek Honduras.
Roberjot (Claude), was pastoor in zijne goboorteplaats Macon, toen de fransche omwenteling
uitbrak, waarvan hij met warmte de beginselen omhelsde. Hij trouwde, en word na het Schrikbewind
ter Conventie afgevaardigd, vervolgens benoemd tot
comtnissaris bij de armee van Pichegru, daarna ambassadeur bij de Hanze-steden, toen plenipotentiaris op het congres van Rastadt (1798), waar hij en
zijn anibtgenoot Bonnier door Oostenrijksche buzaren vertnoord werden, op het oogenblik, waarop zij
de stad verlieten om naar Frankrijk tern te keeren.
Robert, bijgenaamd de Sterke, starnheer der
Capetingers, was volgens sommigen van Saksische
afkomst, volgens anderen een afstaturneling van
Childebrand, den broeder van Karel Martel. In 861
werd hem door Karel den Kale het graafschap Parijs geschonken, vervolgens in 864 ook de Angevijnsche mark (het graafschap Anjou). Ofschoon
daar als onversaagd tegenstander van de Noormannen optredende, word R. toch ten laatste door de
overrnarht verpletterd en vond 866 den dood bij
Brissarthe in Anjou. Odo (Endes) en Robert I, zijne
zones, werden koningen van Frankrijk ; Emma,
zijile dochter, trouwde met Raoul van Burgundie,
die insgelijks den franschen troon beklom (923).
Robert I, koning van Frankrijk, tweede zoon
van Robert den Sterke en jongere brooder van Eudes, werd 922 to Soissons tot koning verkoren, tegenover Karel den Eenvoudige, doch sneuvelde in
den slag van Soissons 923. Hugo de Groote was zijn
zoon, en Hugo Capet zijn kleinzoon. — R. II, bijgenaamd de Vrome, koning van Frankrijk (996—.
1031), zoon van Hugo Capet, werd door zijn vader
als mede-koning aangesteld 988, doch 998 door
den pans in den ban gedaan, omdat hij getrouwd
was met zijne nicht Bertha van Burgundie, die
daarop door hem verstooten werd, ten einde zich
met de Kerk te verzoenen. Nu trouwde hij met
Constantia van Arles, die hem zeer ongelukkig
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maakte; tweemaal zag hij zijne zonen in opstand
komen op aanstoken van hunne moeder ; en vruch-

maar tevens om eenen vijandelijken inval in Normandie te doen. Door Hendrik verslagen hij Tinchebray en gevangen genomen (1106), werd R. op-

tetoos was zijn verzet tegen keizer Koenraad II, die
aanspraak deed gelden op bet koninkrijk Burgundie
of Arles.
Robert, bijgenaamd de Onde, hertog van Burgundie, derde zoon van Frankrijk's koning Robert II, trachtte tevergeefs zijnen broeder Hendrik
den voet te lichten als troonopvolger, werd 1032
door dien broeder begiftigd met het hertogdom
Burgundie, en stierf 1075, na een Leven, dat bezoedeld was door allerlei geweldenarijen. Hij was de
stamheer van de eerste Capetische dynastie in Burgundie, die eindigde in 1361.
Robert van Artois, bijgenaamd de Kloeke of
Dappere, broeder van den heiligen Lodewijk, vergezelde dien worst naar Egypte, waar hij, in slid
met 'skonings bevelen, den slag van Mansoerah
leverde (1250): bij bevocht de overwinning, doch
sneuvelde bij het vervolgen van den vluchtenden
vijand. — R. II van Artois, zoon van den vorige,
vergezelde den heiligen Lodewijk op diens tweeden
kruistocht (1270), ging daarna hulp verleenen aan
Karel van Anjou, koning van Nape's, en versloeg de
Aragoneezen ; hij gaf ook de nederlaag aan de Vlamingen bij Furnes (1297), en sneuvelde in eenen
nieuwen veldslag tegen hen bij Kortrijk (1302).
van Artois, kleinzoon van den vorige, werd door
—R.
zijne tante Mahaut van zijn graafschap Artois beroofd, deed tevergeefs pogingen bij Frankrijk's koning Filips van Valois, om door diens machtvvoord
in 't bezit van zijn graafschap te komen, en begaf
zich toen, om zich te wreken, naar Engeland tot
Eduard III, die op R.'s aanstoken aan Filips den
oorlog verklaarde, den titel aannam van koning van
Frankrijk, en aan R. den titel schonk van graaf van
Richmond. Deze R. stierf aan de gevolgen eener
wond, die hem 1342 toegebracht wend bij Vannes,
waar hij in de gelederen der Engelschen deel nam
aan den strijd.
Robert I, bijgenaamd de Duivel, hertog van
Normandie, tweede zoon van hertog Richard II,
volgde 1028 zijnen broeder Richard III op, die, naar

men wil, door hem nit den weg geruimd was door
middel van vergif. Hij dempte verscheidene opstanden in zijn rijk, herstelde Boutlewijn IV, gnat' van
Vlaanderen, in Miens gezag, verleende zijnen bijstand
aan toning Hendrik I van Frankrijk tegen tie opstandelingen, en trachtte de kinderen van Edmond
(Alfred en Eduard) te verdedigen, die van den engelschen troon uitgesloten waren door Catlin. Om
your de verkeerdheden van zijne jeugd boete te doen,
deed hij eene bedevaart naar Jertizalern; op de terugreis stierf hij te Nicea (1035), vermoedelijk door
vergiftiging. Hij liet slechts een natithrlijken zoon
na, den vermaarden Willem den Veroveraar, door
hem verwekt hij een burgerrneisje te Falaise.
R. II, bijgenaamd Kortheup, hertog van NOMIalldie (1087-1134), oudste zoom van Willem den
Veroveraar, was in opstand gekornen tegen zijnet ►
vader, dien hij wilde noodzaken Normandie aim hem
of te staan. Hij betwistte de kroon van Engeland
aan zijnen broeder Willem den Roode, (loch zonder
het door hem gewenschte gevolg ; verpandde yenvolgens zijn hertogdom aan dien broeder, ten einde
zich zoodoende de noodige middelen te verschallen
om deel te nemen aan den Eersten kruistocht. Op
dien tocht overlaadde hij zich met roem; doch van
zijne afwezigheid wend door zijnen jongen broeder
Hendrik gebruik gemaakt, Diet alleen om den aan
hem vervallenen troon van Engeland te usurpeeren,

—

gesloten in het kasteel van Cardiff, waar hij 1134
stierf.
Robert d'Arbrissel, geb. 1047 te Arbrissel
bij Rennes, stichtte de orde van Fontevrault en de
abdij van dien naam (1103), en stierf na het concilie van Baugency (dat door hem bijgewoond was) te
midden van zijn apostolisch werken, in de priorij
van Orsan, diocese Bourges.
Robert van Lincoln, bijgenaamd Groothoofd (Great-Head), in 't Latijn Capito, geb. in 't
laatst der 12e eeuw in 't engelsche graafschap Suffolk, nit geringe ouders, studeerde te Oxford, was
weldra een sieraad der geleerde wereld, werd 1235
verheven tot bisschop van Lincoln, en stierf 9 Oct.
1253.
Robert Guiscard, d. L de Wijze, de Looze,
hertog van Apulie, een der zonen van Tancred de
Hanteville (een normandisch edelthan), begat zich
1046 tot zijne broeders in Italie, nam bij Civitella
(1053) Leo IX gevangen, volgde linfroy op als graaf
van Apulie (1057), veroverde Calabrie, deed zich
door prins Nicolaas II den titel verleenen van Hertog
van Apulie en Calabrie (1059), maakte zich meester
van de prinsdommen Salerno en Benevent, werd
door Gregorius VII in den ban gedaan, doch verzoende zich met dien pans, stak toen de zee over,

bemachtigde Corfu en Bittrinto, versloeg AlexiusComnenus (1084), doch zag zich genoodzaakt naar
zijn eigen rijk terug te keeren, ors dat te beschermen tegen keizer Hendrik IV, verloste pans Gregorius VII die geblokeerd zat in het kasteel SanAngelo, en bracht hem naar Salerno, waar zij beiden stierven kort daarna (1085). Hij werd opgevolgd door zijn tweeden zoon Roger; zijn oudste
zoon Boemond was slechts prins van Tarenturn.
Robert I, prins van Capna en graaf van Aversa,
van normandische afkomst (1116-1120), volgde
zijnen broeder Richard 11 (van Aversa) op, en werd
zelf opgevolgd door zijn anderen broeder Jordanus
II. — R. II, zoon van Jordanus II, volgde 1127
zijnen vader op als prins van Capua en graaf van
Aversa, trachtte zich los te maven van de cijnsplechtigheid, aan de opvolgers van Jordanus I opgelegd
door de norrnandische koningen, versloeg Roger 11,
koning van Sicilie, doch zag zich reeds spnedig door
de zijnen verraden en nit zijn rijk verdreven. In
1155 in zijn gezag hersteld door Frederik i3arbarossa,
viel hij echter kort daarna in handen van Willem I,
den opvolger van Roger, en vond een treurig niteinde.
Robert van Anjou, bijgenaamd de Wijze,
honing van Nape's, derde zoon van Karel den kreupele, volgde 1309 zijn vader als toning van Napels
op door de bescher ► ing der pausen, met nitsiniting
van Charobert, den zoon van zijnen ouderen broeder.
Hij twos de partij der pausen tegen keizer Hendrik
VII, en werd na den dood van dien worst door Clemens V benoernd (1313) tot rijksvicaris in Italie,
totdat er een nienwe keizer gekozen zou zijn. Robert regeerde 34 jaren over Nape's, en sti e rf op
64-j. leeftijd (1343). IN was bevriend met Petrarca.

Robert de Courtenay, latijnsch keizer van
Constantinopel, volgde in het laatst des jaars 1218
zijnen vader Pierre de Courlenay op, en veerde met
weinig gunstig gevolg oorlog tegen Vatatins, keizer
van Nicea. Eene dame tot vrouw genomen heb ► ende,
die reeds ten hnwelijk was toegezegd aan een burgundisch edelman, zag hij deswege eene verschrik-
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Robert, naam van verscbeidene kunstschilkelijke wraak nemen : die edelman schaakte, nl.,
ders. inzonderheid melding verdient de landschapzijne vrouw en sneed haar den news en de lippen o f.
sehilder R. (Louis Leopold), geb. 1794 te LaDit voorval maakte zulk eenen diepen indruk op B.,
dat hij zijne hoofdstad ontvlood, en te Achaia ging
Chaux-de-Fond, nabij Neufchatel, in Zwitserland;
maakte 20 Maart 1835 te Venetie een einde aan
sterven (1228). Na zijnen dood rie ► en de fransche
edellieden Jean de Brienne, die van zijn koninkrijk
zijn !even door zelfmoord, nit wanhonp, dat hij de
Jeruzatem beroofd was geworden, om het rijk te behand niet kon verwerven van eene dame, voor wie
sturen gedurende de minderjarigheid van 13outlehij eene onwederstaanbare liefde opgevat bad.
wijn II.
Robertson(William),schotsch geschiedschrijRobert, bijgenaamd de Korte, keizer van ver, geb. 1721 te Brothwick, gest. als predikant te
Duitschland, get). 135'2, was een zoon van Robert
Edinburg 1793. Van zijne Works (8 dln. Londen
de Vasthoudende, paltsgraaf van Beieren, en behoorde
1794 in 40. of 10 din. in 80.) noemen wij inzonderheld History of Scotland (2 din. Londen 1759);
tot de Rudolfsche linie van het huis Wittelsbach;
hij werd tot keizer gekozen in 1400, na de afzetting
History of the reign of the emperor Charles V (3
din. Londen 1769); History of America (Londen
van Weneeslas. Hij trachtte tevergeefs het Milanee1777).
sche te heroveren, en verklaarde zich voor den tegenpaus Gregorius X11. Hij stierf 1410. Stephanus,
Robespierre (F. J. Maximilien Isid.), geb. 6
de jongste zijner zonen, is de stamheer der thans
Mei 1758 te Arras, zoon van een advocaat, was zelf
nog in Beieren regeerende dynastie. Door keizer R.
advocaat in zijne geboorteplaats, toen hij als afgewerd de Universiteit van Heidelberg gesticht.
vaardigde naar de Staten-Generaal werd gezonden.
Robert I, Bruce, honing van Schotland. Zie Reeds spoedig maakte hij als demagogisch volksreBRUCE.
R. II, Stuart, koning van Schotland, denaar en als dagbladschrijver grooten naam, sloot
geb. 1316, voerde de teugels van het bewind geduzich met Marat en Danton aan bij de Jacobijnen,
rende de gevangenschap van zijnen oom David II
door wier steun lib tot lid der Conventie gekozen
(Bruce), volgde hem op den troon 1370, bevestigde
werd (1792). Gezamenlijk met Danton leidde R.
zijn gezag in weerwil van de tegenkanting van \Vilhet proces tegen Lodewijk XVI, verlamde de pogingen der Girondijnen om den koning te redden,
liam Douglas, vernieuwde bet bondgenootschap met
stelde in geheel Frankrijk het Schrikbewind in,
Frankrijk, voerde oorlog tegen Engeland, won 1388
en zat onafgebroken in de Commissie van openbaar
den slag van Otterburn, die den vrede ten gevolge
had, en stierf 1390. — R. III, Stuart, zoon van
welzijn, die geheel door hem beheerscht werd, en
die
Robert II, volgde hem op in 1390. Aanvankelijk had
dan ook hare bekrachtiging schonk aan de verhij vele onlusten te dempen, en Hendrik IV, koning
regaandst revolutionaire maatregelen. Hij bracht 31
van Engeland, te bestrijden, die gewapenderhand
Mei 1793 den genadeslag toe aan het federalismus
zijne huldiging kwam eischen. Misnoegd over de
en aan de Gironde, en ontdeed zich reeds kort
daarna (16 Germinal jaar 11 = 5 April 1794) van
uitspattingen van zijnen oudsten zoon David, sloot
Danton, zijnen voor hem gevaarlijksten tegenstanhij dien op; doch de jonge prins stierf in de gevangenis, als slachtoffer van de snoode herekeningen
der. Daardoor alvermogend geworden, opende hij
onderhandelingen met Oostenrijk, begon vastheid to
van zijnen oom, den hertog van Albany. Wanhopig
brengen in het regeeringsheleid, en wilde zelfs iets
over dit sterfgeval, 'lam R. de vi'ijk roar het eiland
Bute, en zond zijnen tweeden zoon (Jacobus I) naar
dat den schijn vau gotisdienst had in het leven roepen : tot dat einde liet hij door de Conventie het
Frankrijk, om hem te onttrekken aan den hertog.
bestaan van het Opperwezen en de onsterfelijkheid
Doch Jacobus werd door de Engelschen gevangen
der ziel proclameeren (18 Floreal = 7 Mei1794);
genomen; op deze tijding stierf de ongelukkige vaook decreteerde hij openbare feesidagen, in overeender van verdriet (1406).
Robert van Geneve, twijfelachtige pans, stemming met den nieuwen staat van taken. Doch
hij had den tijd Diet om duurzaaniheid to geven
was hisschop van Therouanne en kardinaal, toen hij
aan iets hoegenaamd. De gruwelijkste dwingelandij
(1378) onder den riaam van Clemens VII tot pans
weed verkoren door 15 kardinalen, die eenigemaanhad hij op Frankrijk laten drukken, en zelfs zijne
den vroeger Urbanns VI hadden benoemd. Erkend
ambtgeuooten niet gespaard. Diegenen, die nog
leefden, gekrenkt door zijne aanmatiging, of bang
werd R. in Frankrijk, Spanje, Schotland en Sicilie,
terwiji de overige landen der Christenwereld Urbavoor zijne bedreigingen, vereenigden zich tegen hem;
nus VI erkenden. Deze dubbele keus veroorzaakte
en op voorslag van Tallien, stelde de Conventie (9
Thermidor) R. en zijne voornaamste aanhangers in
eene lange schenring, die nog hleef voortduren na
staat van beschuldiging. Ziende dat hij verloren
R.'s dood. Hij stierf in 1394 aan eene beroerte te
Avignon, waar hij zijnen zetel gevestigd had. Hij
was, wilde R. thicken; doch hij werd gevat. Om
won't door de Kerk met als pans erkend ; de naam
bet schavot te ontgaan, zocht hij door zelfinoord een
Clemens VII is door een ander gedragen.
einde aan zijn leven te maken ; doch het pistoolRobert, naam van drie fransche geografen,nl.: schot, dat hij tot dat einde door een gendarme op
R. (Fr.), geb. 1737 te La Charmele bij Chalons- zich liet lossen, verbrijzelde sleeks zijne onderkaak,
en den volgenden dag beklorn hij het schavot, waar
sur-Saone, gest. 1819 in Saksen, is schrijver o.a.
van een Dictionnaire geographique (2 din. 1818).—
hij met 22 zijner medebeschuldigden ter dood goR. de Vaugondy (Gilles), geb. 1688 te Parijs, gest. bracht werd (10 Thermidor = 28 Juli 1794). Met
zijn dood eindigde bet Schrikbewind ; en Frankrijk
1766, was de kleinzoon van Nic. Sanson. Men heeft,
begon tot verademing to komen. De Oeuvreschoisies
van hem eene Geographic Sucre (3 dln. in 2 banden 1747) en een Atlas vniversel van 108 kaarten
de Max. Robespierre zijn in 't Licht gegeven door
(1758, in fol.). — R. de Vaugondy, zoon van den
Laponneraye (4 din. Parijs 1832). — R. (Angustin Bon Joseph), broeder van den vorige, geb. 1764
vorige, geb. 17'23 te Parijs, gest. 1786, was geograaf
te Arras, aauvankelijk insgelijks advocaat aldaar,
des konings (Lodewijk XV) en van den hertog van
Lotharingen (Stanislas). Men heeft o. a. van hem
werd te gelijk net R. geguillotineerd.— R. (Chareene Geographic ancienne (17116); een Essai sur lotte), zuster der beide vorigen, en steeds hunne behisloire de la geographic (1755); enz.
ginselen afkeurende, was arm; door consul Bona-
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parte werd haar een klein jaargeld toegelegd, dat
terug, dat op dat oogenblik in oorlog stond : voor
haar zelfs onder de volgende regeeringen toegestaan
spion aangezien, werd hij in hechtenis genomen, en
bleef tot aan haven dood.
stierf 1327. Kerkelijke gedenkdag 16 Aug.
Robide van der Aa. Zie AA (v. d.).
Rochambeau (Jean Baptiste Donatien de
Robin Hood, een rooverhoofdman in Enge- Vimeur de), francch maarschalk, geb. 1725 te Venland, leefde under de regeeringen van Richard I,
dome, trad 1742 in dienst, werd 1747 kolonel, na
Hendrik III of Eduard II, en maakte de bosschen
de verovering van Minorca 1756 brigade-generaal,
van het graafschap Nottingham onveilig. Historisch
1761 marechal-de-camp, vervolgens luitenant-geis het bestaan van dit personage niet bewezen;
neraal. Na zich dus in den Oostenrijkschen Succesdoch hij wordt in hooge mate gevierd in de engelsie-oorlog en in den Zevenjarigen oorlog loffelijk
sche' volksballaden. Eene verzameling der balladen,
onderscheiden te hebben, werd hij 1780 met een
die uitsluitend op R. H. betrekking hebben, Ieverde
bnlp.korps van 6000 man naar Noord-Amerika geGutch (2 dln. Londen 1817); ook is R. H. de held
zonden, om de Amerikanen te helpen tegen de Envan een der romans van Walter Scott.
gelschen, en droeg veel bij tot de capitulatie van
Robinsonaden, onder dezen naam verstaat Cornwallis (1781). Na den vrede van 1783 in
men elle boeken, die de wonderlijke geschiedenis
Frankrijk teruggekeerd, werd R. met gunsten overvan Robinson Crusoe verhalen, of navolgingen van
laden : twee gouvernementen (Picardie en Artois)
dien leveren, zooals die Insel Felsenburg en andere;
werden hem opgedragen, en 1791 werd hij door Lavergelijk DEFOE en SELKIRK.
dewijk XVI verheven tot maarschalk. In datzelfde
Roboam (Matth. 1: 7) dezelfde alsRehabeam, jaar benoemd tot opperbevelhebber van de Noordernon van Salomon.
armee, trachtte hij tevergeefs de krijgstucht onder
Rob — Roy, d. i. Robbert de Roode, eigenlijk die troepen te herstellen, en legde reeds 15 Juni
genaamd Robert Mac-Gregor Campbell, befaamd
1792 zijn kommando neder. Door Robespierre ter
schotsch plunderaar, geb. omstr. 1660, was van
dood veroordeeld, ontging hij dat lot slechtsalsdoor
goede afkomst, en dreef lang het vak van koeieneen wonder, en stierf 10 Mei 1807. Men heeft van
kooper ; doch zijne koopmans-ondernemingen mien hem Mdmoires (2 dln. 1809). — R. (Donatien Mategen, waarop hij door de oninschikkelijkheid van
rie Joseph de Vimeur, vicomte de), zoon van den
den hertog von Montrose, die hem eenig geld voorvorige, geb. 1750, trad op 12-j. leeftijd rn dienst,
geschoten had, geheel te gronde werd gericht. Om
vergezelde zijnen vader naar Amerika, werd 1792
zich deswege te wreken, begon R. verschrikkelijke
(als marechal-de-camp) naar St.-Domingo, 1793
verwoestingen aan te richten op de landgoederen
naar Martinique gezonden, verdreef de Engelschen,
van dien heer, en vervolgens ook op de gronden van
deed het republikeinsche gouvernement erkennen,
anderen; ten laatste bracht hij het zoo ver, dat hem
doch werd 1794 door groote overmachtgenoodzaakt
eene jaarlijksche som als belasting opgebracht werd
te capituleeren. In 1800 bij de armee in Italie gedoor ieder, die van plundering verschoond wenschte
plaatst, maakte hij den veldtocht in Tirol mede. Hij
to blijven. Hij stierf vreedzaam zijnen natnurlijken
vergezelde Leclerc naar St.-Domingo ; genoodzaakt
dood 1745. Zijn naam is in Schotland zeer popute capituleeren, werd hij aan de Engelschen °vergelair ; hij is de held van een der romans van Walter
leverd (1803), bleef him gevangene tot 1811, werd
Scott.
als generaal bij de armee in Duitschland geplaatst,
Roca (Cabo di), het oude Magnunzpromontorium,
ea sneuvelde 18 Oct. 1813 bij Leipzig.
eene kaap, die de westpunt van Portugal vormt, beRochdale, marktvlek in 't engelsche graafnoordw. Lissabon.
schap Lancaster, 4 wen gaans benoorden ManchesRocamadour, stad in 't fransche dept. Lot, ter, aan de Rock (die zich in de Irwell outlast) en
5 urea gaans benoordoosten Gourdon; 6000 inw.;
aan het kanaal van 11.; 38,000 inw.; hoofdzetel der
rumen eener beroemde abdij, waar de reliquien van
flanel-weverij in Engeland.
den heiligen Amadour bewaard worden ; in de oude
Rochechouart, het oude Rapes Cavardi,
kerk te R. wordt de beroemde degen van paltsgraaf
stad in 't fransche dept. Haute-Vienne, 11 uren
Roland bewaard.
gaans hewesten Limoges; 4200 inw.
Roccamonflna, bet oude Suessa Aurunca,
Rochefort, naam van verscheidene steden in
stad in het Napelsche, in Terra-di-Lavoro, derdhalf
Frankrijk en een in Belgic!, nl.: 1) in de belg. prov.
uur gaans benoordw. Teano; 4500 inw.
Namen, 1 i uren gaans bezuidoosten Namen; 1800
Roccasecca, stad in het Napelsche, in Terra- inw.; %vas eertijds de hoofdstad van het graafschap
di-Lavoro, derdhalf uur gaans benoordw. Aquino;
der Ardennen. — 2) R.-sur-Mer, lat. Rupifortium,
2700 inw.; de eigenlijke geboorteplaats van Thomas
in 't fransche dept. der Beneden-Charente, 2 (wen
van Aquino.
pans van hare uitwatering in den Atlantischen OceRoccella, stad met den titel van prinsdom in
aan, en 8 uren g. bezuidoosten La Rochelle; 22,000
de ital. prov. Reggio-Calabria, aan de Tyrrheensche
inw.; het is een der drie groote oorlogshavens van
Zee; 3500 inw.
Frankrijk (de haven van R. werd 1666 gegraven op
Roch, de heilige, geb. 1295 te Montpellier uit bevel van Lodewijk XIV), vooral ook vermaard doorrijke ouders, gaf op 20-j. leeftijd alles wat hij bezat
dien Napoleon I zich bier 5 Juli 1815 aan boord
aan de armen, en toog als pelgrim naar Italie, waar
begaf van het engelsche linieschip ,, Bellerophon";
destijds hevig de pest heerschte. Overal bracht hij
ook als geboorteplaats van den zeemau La Galissonhulp en troost aan de pestlijders, doch werd te Pianiere. In de Ile eeuw was 11. slechts een kasteel,
cenza zelf door de besmetting aangetast, en verschool
gebouwd op eene rots (vandaar de naam R.); werd
zich toen op eerie eenzame plaats, om Diet de smetrn de 13e eeuw door de Engelschen bemaclttigd, en
stof aan andere,, mede te deelen. In dien toestand
heroverd door Karel VII. — 3) R.-sur-Loire, vlek in
zou hij onbetwistbaar spoedig hebben moeten ster't fransche dept. Maine-Loire, aan de Loiret, in de
ven; (loch hij werd ontdekt door eenen hond, die
nabijheid van de Loire, vierdhalf our gaans bezuidw.
toebehoorde aan zekeren heer Gothard, ten wiens
Angers; 2600 inw. — 4) R.-en-Terre, plaatsje in 't
huize R. opgenomen, verpleegd en genezen nerd. Na
fransche dept. MorbiLan, 8 uren g. beoosten Vannes;
verloop van eenige jaren keerde hij naar Frankrijk
750 inw. — 5) plaatsje iri 't fr. dept. Puy-de-Dome,

Rochefoucauld

Rodenburg

8 uren g. van Clermont ; 1600 inw. — 6) plaatsje
in 't fr. dept. Jura, 2 uren g. van Dole ; 800 inw.
Rochefoucauld, of La-R., stad in 't fransche
dept. Charente, aan de Tarilouere, 5 a 6 uren gaans
benoordoosten Angouldme; 3000 inw.; gothisch
kasteel der hertogelijke familie R. (zie het artikel
LA.ROCHEFOUCAULD, blz. 344, dl. 2).

opstellen over muziek staan in Far Freunde der
Tonkunst (2e druk 4 din. Leipz. 1830-32).
Rochon (Alexis Marie), fransch sterrenkundige en zeevaarder, geb. 1741 te Brest, gest. 1817.
Men heeft 0. a. van hem : Nouveau voyage et la mer
.du Sul (1783); Voyages aux bides-Orientales et en
Afrique (1787); Essai stir les Monnaies anciennes
et Modernes (1792).
Rochus, fransch heilige. Zie Rom.
Rockanje, of Rokanje, dorp in Zuid-Holland,
anderhaif uur gaans bezuidw. Brielle; teed veel door
watersnood 1421 en 1665.
Rockingham, marktvlek in 't engelsche
graafschap (8 uren gaans benoordwesten de stad)
Northampton ; 600 inw. Nabij R. een sterk kasteel,
gebouwd door Willem den Veroveraar, dat eenigen
tij.1 de residentie is geweest der koningen van Engeland ; 1094 word daar een vermaard concilie gehomier), um uitsprapk te doen over de geschillen
(tusschen ‘Villem den bode en Anselmus, aartsbisschop van Canterbury) betreffende de oppermacht
van den Pans.
Rocky Mountains, d. i. Rotsgebergten,
eene groote bergketen in Noord-Amerika, is eene
voortzetting van de mexicaansche Andes (Sierra
Madre), doorloopt het gansche gebied der Vereenigde Staten, alsook Britsch Noord-Amerika in
westnoordwestelijke richting tot aan de kusten van
de Noorder IJszee (510 a 570 mijlen lengte), en
vormt de grensscheiding tusschen de groote centraalviakte in bet 0., en de berglandschappen van
Opper-Californie, Utah, Oregon en Britsch Columbia.
In de R. ontspringen eene menigte rivieren, o. a.
(op de oosthelling) Missouri, Yellow-Stone, Platte,
Saskatchawan ; (op de westhelling) Oregon, Lewis,
Clark, Frazer.
ROCOME, dorp in de belgische provincie Lnik,
5 kwartier gaans benoordw. Luik ; 500 inw.; de
Franschen, aangevoerd door den maarscbalk van
&Eisen, gaven hier 11 Oct. 1746 de voile nederlaag
aan de Geallieerden.
Rocqueneourt, dorp in 't fransche dept.
Seine-Oise, 3 kwattier gaans benoorden Versailles;
250 in•.; de Franschen, onder Exeltnans, versloegen bier 1815 de Pruisen.
Rocroy, stad (en grensvesting) in 't fransche
dept. der Ardennen, derdhalf uur gaans van den
linkeroever der Maas; 3300 inw.; werd 1537 versterkt door Frans I; vervolgens door Hendrik II nitgelegd ; de Spanjaarden belegerden R., dat toen
ontzet werd door den hertog van Enghien (later de
Groote Conde), die eene schitterende overwinning
op hen bevocht 19 Mei 1643.
Roda, oude naam van bet noordbrabandsche
vlek St. Oeilenrode.
Rodanborch, oude naam van 't stadje Aardenburg in Staats-Vlaanderen (prov. Zeeland).
Rode le Due. Zie ROLDUC.
Rodemack, vlek in 't fransche Moezel-dept.,
vierdhalf nut- gaans benoordoosten Thionville; 1200
inw.; eertijds vesting, en (tot 1492) de residentie
van machtige heeren. De Franschen maakten zich
van R. meester 1532 en 1639; doch eerst bij den
vrede van Nijmegen (1678) kwam R. voor goed aan
Frankrijk.
Roden, of Rhoden, bij verkorting Roon, dorp
in Drenthe, 4 Ewen gaans benoordw. Assen.
Rodenburg, ) dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, 3 wren gaans benoordoosten Luxemburg
en derdehalf uur gaans bewesten Grevenmacher.
2) oude naam van Aardenburg; zie RODANBORCR.

Rochejaquelein(la).Zie LA ROCHEJAQUELEIN.
Rochelle (la), het oude Sunionum portus of
Rupella, havenstad in Frankrijk, hoofdplaats van het
dept. der Beneden-Charente, aan eene golf van den
Atlant. Oceaan ; 18,000 inw.; geboorteplaats van Rdaun-iur, Nicolas Venette, Billaud-Varennes, admiraal
Duperre. Aanvankelijk behoorde R. aan de heeren
van Mauleon, aan wie bet ontweldigd werd door
Willem, laatsten hertog van Aquitanie en graaf van
Poitou; het was vervolgens de hoofdstad van Aunis.
Door Lodewijk VIII werd het 1224 ontweldigd aan
de Engelschen, aan wie bet bij het tractaat an Bretigny teruggegeven werd ; in 1372 gaf R. zich over
aan Duquesclin. In 1557 werd R. het holwerk der
Calvinisten; bet werd 1573 tevergeefsbelegerd door
den hertog van Anjou (Hendrik III); doch 1628
werd bet door Richelieu ingenomen na een vermaard beleg, dat 13 maanden geduurd had, en terwijl de haven afgesloten was geworden door een
reusachtigen dam. Lodewijk XIV liet de vestingwerken van R. weder in goeden staat brengen. De Engelschen beproefden tevergeefs eene landing te R.
in 1757. Onder de Restanratie gaf men den naam van
Samenzavering van La R. aan het komplot van den
serjant-majoor Bories (zie BoalEs).
Roehemaure, het nude Rupetnorus, stad in
't fransche dept. Ardeche, aan de RhOne, vijfuhalf
uur gaans bezuidoosten Rivas; 1200 inw.
Roches, I ) dorp in 't zwitsersche kanton
Bern, aan de Birs, in een wild romantisch oord (de
Drie Clusen van R.); 300 inw. — 2) R.-sur-Loire.
Zie LUYNES.
Rochester, 1) het oude Durobrivis of Roffa,
stad in 't engelsche graafschap Kent, aan de Medway,
11 uren gaans bezuidoosten Londen ; 17,000 inw.
(met inbegrip van de voorstad Chattam 45,000 inw.);
bestond reeds vifiOr de romeinsche verovering, doch
werd niet van gewicht viiOr de regeering van Ethelbert. Veel heeft R. geleden door oorlogsrampen,
door verscheidene branden en door de pest. —
2) stad en invoerhaven in den noord-amerik. staat
New-York, aan den Genessee, die bier verscheidene
watervallen vormt, vierdhalf uur gaans van hare
uitwatering in het meer Ontario; table in 1820
sleeks 1500 inw., heeft er thans 50,000; sedert
1850 universiteit der Baptisten.
Rochester (John Wilmot, graaf van), engelsch
dichter, geb. 1648 te Ditchley, was een vrouwenverleider van d e ergste soort, en dientengevolge oud
en afgeleefd vOOr zijnen tijd, op 33-j, leeftijd gest.
1680. Van zijne Poems (2 din. Londen 1774) verdienen vooral zijne geestige satiren opmerking.
Rochlitz, 1) stad in Bohemen, 7 mijlen benoorden Bidschovv; 2600 inw. —2) stad in Saksen,
aan de Mulde, 7 uren gaans benoordw. Chemnitz,
5000 inwoners; owl kasteel, welks twee torens de
Rochlitzer Jupen geuoemd worden. Keurvorst Johan
Georg IV schonk de stad R. aan zijne bijzit Magdalene
Sibylle von Neitschiitz (geb. 1675, gest. 1694), die
hij 1693 tot gravin van R. verhief.
Rochlitz (Friedrich), duitsch novellist en muziekkenner, geb. 1769 te Leipzig, gest. aldaar 1842.
Een Answahl des Besten aus R.'s Schriften leverde
hij zelf (6 din. Zullichau 1821); zijne voornaamste
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Roderhemricke

Roderhemricke, oude naam van het Drenthe). dorp Roderwolde.
Rodericum, lat.. naam van Cindad Rodrigo.
Roderik, of Rodrigo, Iaatste koning der WestGothen van Spanje, was de zoon van een hertog
van Cordova, wien op bevel van den west-goth. koning Vitiza de oogen uitgestoken werden. Om die
aan zijnen vader gepleegde barbaarschheid te wreken, vatte R. de wapenen op, versloeg de armee van
Vitiza, en maakte zich meester van diens troon. De
zonen en bloedverwanten van de onttrnonden vorst
riepen de Arabieren te help. Een arab. hulpleger,
onder aanvoering van Tarik, 'amide in Spanje, en
bemachtigde in 711 Calpe (Gibraltar), waarnp R.
met een leger van 90,000 man tegen die vreemde
overweldigers oprukte. De beide legers vochten 9
dagen lang bij Xeres-de-la-Frontera ; reeds den derden dag van den veldsiag sneuvelde R.
Roderlo, oorspronkelijke naam van het geldersche dorp Ruud°.
Roderwolde, dorp in Drenthe, 1 uur gaans
benoordoosten Roden ; 200 inw.
Rodingen, dorp in 't voormalige hertogdom
Lotharingen, is het tegenw. luxemb, dorp Reding.
Rodolph. Zie RUDOLF.
Rodosto, bij de widen Rhaedestus en Bisanthe,
en bij de Timken Tekir-dagh, stad in europ. Turkije,
in Boernelie, 12 mijlen beoosten Gallipoli, aan de
Zee van Martnora ; 18,000 inw.; door de Russen bezet in 1829.
Rodrigo, koning der West-Gothen. Zie het
art. RObERIK.
Rodt, luxemb. dorp. Zie Room'.
Rodumna, lat. naarn van Roanne.
Roehel, het friesehe dorp Rohe!.
Roelevaartjesveen. Zie ROELOF-ARENDS'VEEN.
Roelof-Arends-veen, dorp in Zuid - Holland, derdhalf nor pans beoosten Leiden en 3 kwartier gaans benoorden Woubrugge ; 1300 inw.
,sii.tanaa. 7Zii e __ONIEH.
RoemI
Boernelie. Zie Romeue.
Roemerswaal, de voorm. stad Reirnerswaal.
Roer, diiitsch Buhr, rivier, ontspringt derdhalf
our gaans benoordoosten Malmedy op den Eifel in
de Tullis. Rijnprovincie, stroomt lungs Malmely,
Duren, Gulik, enz., koint bij Vlodorp in nederl. Limburg, loopt noordwestwaarts door de geweenten Vlodorp, Herkenbosch en Odilienberg, en valt bij Roermond in de Maas, na 17 mijlen loop. — Onder
Napoleon I gaf deze rivier hares mum aan het
departement der Hoer, dat Aken tot hoofdplaats had.
Roermond, fransch Burenionde,stad in odder'.
Limburg, aim de samenvloeiing van de Hoer met de
Maas, 10 uren gaans benoorden Maastricht; 4500
inw.; geboorteplaats van den geograaf Mercator (ofschoon anderen beweren dot die te R ► pelmonde
geboren is). In 1290 werd R. versterkt door Otto III,
gnat' van Gelderland ; 1572 door den Prins van
Oranje Dan de Spanjaarden ontweldigd (23 Job),
doch 6 Oct. weder ontruimd, en 12 Oct. wetter door
de Spanjaarden hezet ; 6 Juni 1632 door de Hollanders ingenomen, loch 3 Sept. 1637 heroveril door
de Spanjaarden; 7 Oct. 1702 vertneesterd door de
Hollanders, 19 Jan. 1716 door hen ontruitnd, en
can Oostenriik overgegeven krachtens het Barrieretractaat; 1792 (Nov.) een oogenblik in hamlet) der
Fronschen, doch 4 5 Mrt. 1793 door hen verlaten;
1795 echter met al de Oostenrijksche Nederlanden
bij de Fransche republiek ingelijhl, bled R. aan
Frankrijk, totdat het door het Weener tractaat van

Roger de Beauvoir
9 Jnni 1815 aan bet koninkrijk der Nederlanden
kwarn. Door watersnood is R. geteisterd 1643; door
fellen brand 16 Juli 1554 en 31 Mei 1665. Reeds
in 1561 was R. door pans Pius IV tot een bisdom
verheven, dat 1801 vereenigd werd met bet bisdom
Luik.
Roerlo, bet geld. dorp Riturlo.
Roeser, dorp in 't grout hertogdom Luxemburg, can de Alzette, anderhalf uur gaans bezniden
Luxemburg, wnrdt ook Rusere en Iiiiseren gespeld.
Roeskilde. stad op het deensche eiland Seeland, 4 mijlen bewesten Kopenhagen; 4700 inw.;
oude kathedraal, in welke 20 koningen en koninginnen van Deuemarken begraven liggen. Tot 1443 was
II. de residentie der deensche koningen ; 28 Fehr.
1658 werd te R. een voor Denemarken nadeelige
vrede met Zweden gesloten.
Roesmaelen, oude naam van Rosmaten.
Roestam. Zie ROSTAN.
Roetsjoek, stad in Bulgarije (europ. Turkije),
11 mijlen beoosten Nikopoli, aan den Donau ; 65,000
inw.; door de Russen ingenomen 1811 en 1828, en
in laatstgenoemd jaar door hen ontmanteld.
Roey, verkort voor St.-Oedenrode.
Rogelim, stad aan de grenzen van stain Benjamin; in de nabijheid van R. lag eene bron, genaamd Fontein van Rogel; Jona 18 :16; II Sam.
17 : 17, 27; 19 ; 31; I Kan. 1 : 9.
Roger I, graaf van Sicilie, de jongste der 12
zonen van den Noorman Tancred de Hauteville, die
1052 nit Normandie naar Neder-ltalie togen, veroverde 1060 Messina, hielp zijnen broeder RobertGuiscard vervolgens Calabrie veroveren, en stond
na diens boil (1085) am het hootd der Noormannen in Italie. Eerst na 28 jaren vol vermoeienissen
en oorlogsgevaron, was hij meester (1089) van geheel het eiland, uitgenomen de bergstreken in het
binnenland. Hij beschon•de dan ook Sicilie als zijn
eigendom ; aan zijnen neef stond hij Apulie af. Nadat
hij nog Malta veroverd had, stied* hij 1101 te Mileto, twee minderjarige zonen (Simon en Roger) nalatende, onder voogdij van Adelaide van Montferrat,
zijne derde vrouw. — R. II, eerst graaf, vervolgens
koning van Sicilie, zoon van den vorige, gab. 1093,
was 8 jaren out' toen zijn vader stierf, en werd grootgebracht onder voogdij van zijne moeder Adelaide.
Zoodra hij meerderjarig was, ontweldigde hij Calabrie aan zijnen neef Willem (1120), werd na diens
flood hertog van Apulie (1127), nam den titel aan
van Koning tier Beide Sicilien (1130), en liet zich
te Palermo kronen. Hij hield zich staande tegen keizer Lotharius en tegen den griekschen keizer Emmanuel; hij voegde Amalfi en Napels bij zijn rijk.
Bij de scheming in de heck Icons hij de partij van
den tegenpaus Anacletus II, en nam Innocentius II
gevangen, die, ors weder in vrijheid te komen,
R. 11 formed' erkende als dotting (1139). Daarna
maakte R. 11. eenige veroveringen in Griekenland (1145), en keerde toen zijne wapenen tegen
Afrika, waar de ► nacht der Noormannen zich onder
zijn bewind aanmerkelijk nitbreidde ; hij stierf 1154.
Door R. II werden op Sicilie ingevoerd de moerbezieboom (dien hij uit Griek•nland derwaarts
bra•ht), de zijdeworm en het snikerriet.
Roger, graven van Foix. Zie Foix.
Roger, pauses. Zre CLENENs VI en GReGORtus XI.
Roger d'Ubaldini. Zie U-BALM!.

Roger-Ducos. Zie Ducos.
Roger de Beauvoir, getingeerde naam van

Edouard Roger tie Bully, fransch letterktinclige, geb.
1809 to Parijs, bekeud door eon aantal romans en

Rogers
stukken voor bet tooneel, deed 1 835 eene reis door
Holland, van welke reis hij voor zijne pennevrnchten veel partij heeft getrokken ; hij trouwde omstr.
1840 met de tooneelspeelster Eldonore Leocadie
Doze, van wie hij in 1850 wettig gescheiden is:
het geheele rechtsgeding om deze echtscheiding is
door R. beschreven in verzen.
Rogers (Samuel), engelsch dichter, geb. 1765
te Londen, gest. 1855. Werken: Pleasures of memory
(1792),Iluman life (18 19),Haly(1822),Recollections
of the table talk (Louden 1856).
Roggel, dorp in Nederl. Limburg, 2 tire') gaans
benoordw. Roermonde ; 300 inw.
Rogliano, I ) het oude Rublanum, stad in het
Napelsche, 4 wren gaans beziridoosten Cosenza, aan
den Savuto; 4500 inw. 2) stad op Corsica, op
de noordpunt des eilands, 7 urea gaans benoorden
Bastia ; 1500 inw.
Rogniat (Joseph, vicomte de), fransch generaal
der genie, geb. 1767 te Vienne in Dauphine, Best.
1840, diende order Moreau (1800), maakte de veldtochten van 1805 tot 1807 mede, onderscheidde
zich bij bet beleg van Dantzig als bataillonschef,
ging naar Spanje met den rang van kolonel, droeg
veel bij tot de inname van Saragossa, Tortosa, Tarragone, Saguntus en Valencia. In 1811 benoemd tot
divisie-generaal, werd bij 1813 bij de groote armee
geplaatst, en versterkte Dresden; 1814 kommandeerde hij de genie te Metz. Na de Restauratie weed
R. benoemd tot lid der krijgscommissie, vervolgens
tot inspecteur-gent. der genie, en 1830 tot pair.
Men heeft van hem eene Relation des sieges de
Saragosse et de Torlose (1814), en Considerations
sue l'art de la guerre (1818).
Rogoboio, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
28 Jan. 1827 overwinning der nederl. troepen op
de mnitelingen.
Rohan, I stad in 't fransche dept. Morbihan
(in 't oude Bretagne), 7 wren gaans benoordw.
Ploermel, aan de Oust; 1700 inw.; was eerst eon
vicomte, en werd 1603 door Hendrik IV tot hertogdom-pairie verheven, ten behoeve van Hendrik,
vicomte van Bohan. — 2) Rohan-Rohan, of Frontenay-l'Abattir, stad in 't fransch dept. Deux-Sevres,
derdhalf uur gaans beziriden Niort ; 2000 inw.; werd
1714 tot een hertogdom verheven ten behoeve van
Hercule Mdriadec de Rohan, prins van Soubise.
Rohan, oud-aanzienlijk fransch geslacht, dat
men last opklimmen tot de eerste souvereinen van
Bretagne, stamde of van de graven van Porrhoet,
vicomtes van Rennes, door Main 1, den vierden zoon
van Endo, graaf van Porrhoet, die omstreeks 1100
leefde, en die als erfdeel het grondgebied van Bohan
ontving met den titel van vicomte. Dit geslacht
heeft zich in verscheidene linien gesplitst, waarvan
de voornaarnste zijn: Guemende, NIontbazon, Soubise, Gid, Chabot ; en nit hetzeive zijn vele uitstekende personen voortgekomen. De ledeu der familie 11., eerst vicomtes, daarna graven, droegen den
titel van hertogen, sedert Hendrik van R., de schoonzoon van Sully, tot hertog en pair verheven was
1603. Zij hadden den rang van prinsen, orndat zij
hunne afkornst lieten opklimmen tot de wide koningen van Bretagne (door Conan 1). Een hunner
had tot (levies gekozen : , Honing kan niet, hertog
is beneden mij — Bohan ben ik". Hier volgen de
voornaamste personen nit dit geslacht: R.(Hendrik,
hertog van), geb. 1579 in het Gereformeerde geloof,
schoonzoon van Sully, verwierf de pairie met den
titel van hertog in 1603, den rang van kolonel der
Zw'itsers en Grauwbunderlanders 1605. Hij werd
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na den dood van Hendrik IV het hoofd der Calvinisten in Frankrijk, en voerde, in naam van zijne
partij, Brie oorlogen tegen het gonvernement van
Lodewijk XIII (1620-22,1625 en 26, 1 627-29 );
de laatste her Brie oorlogen eindigde ongelukkig
voor hem. La Rochelle, dat door hem verdedigd
werd, werd ingenomen door Richelieu, en R. zag
zich genoodzaakt Frankrijk te verlaten. Hij nam de
wijk naar Venetie. Die republiek lions hem tot veldheer tegen Spanje (1631), (loch bij het verdrag van
Cherasco weed de vrede hersteld. In 1632 voerde
hij den oorlog van Valteline als aanvoerder der
Grauwbunderlanders, (loch voor rekening van Frankrijk. In 1635 zond Richelieu hem nogmaals derwaarts; R. veroverde toes dat landschap, clod) ontruimde het weder in het jaar daarna, waardoor hij
zich het misnoegen van zijn goevernement op den
hats haalde. Hij nam de wijk naar Geneve; ook daar
vervolgd, begat hij zich in Jan. 1 658 in dienst bij
het leger van hertog Bernhard van Saksen-Weimar,
doch werd reeds 28 Fehr. bij Rheinfelden zwaargekwetst, en stierf (lien ten gevolge 13 April 1638.
Men heeft, order andere geschriften, Memoires van
R. (over de Religie-oorlogen in Frankrijk, 2 din.
1644, en over den offing in Va!teline, 3(11E1.1758).
— R. (Benjamin de), beer van Sonbise, brooder
van den vorige ; zie SOUBISE. - R. (Anna de), zuster der beide vorigen (1584-1646), gaf in de burgeroorlogen bewijzen van grooten mood, en was
eon tijdiang krijgsgevangen. Zij kende Hehreeuwsch,
en beoefende de dichtkunst. — R. (Tattered
de), gezegd een zoon van hertog Hendrik van
werd in 't geheim in Holland grootgebracht; zijn
titel werd hem hetwist door Margareta, de dochter
van Hendrik, en werd hem ontnomen bij arrest van
het parlement van Parijs (1646), in weerwil van de
pogingen, die door zijne moeder, de hertogin-douairiere, in zijn belang aangewend werden. Hij koos
partij tegen het hof in de onlusten der Fronde, en
sneuvelde 1(349, toes hij meerderjarig stolid to worden, en in verzet dada te komen tegen de zooeven
vertneide uitspraak van het parlement. — R. (Lodewijk, prins van), genaamd Chevalier de Bohan,
zoon van Louis de Rohan-Guemdnee, gel). omstr.
1635, werd 1656 benoemd tot hertog van Montbazon, opperjagertneester, vervolgens kolonel der garden van Lodewijk XIV. Hij was een dapper man,
doch onteerde zijnen naam door allerlei schandalen ; hij schaakte hertogin Mazarin (Hortense
Mancini), en voerde zelfs plan om dat ook mevr.
de Montespan to doers. Rondom in schulden zittende,
sEneedde hij, om aan geld to komen, een kotnplot
met een ondergeschikt officier (Latrdaurnont) om
Quilleboeuf aan de Hollanders over to leveren, en hun
zoodoende toegang te verschaffen in Normandie. Dit
komplot ontdekt zijnde,onderging R. 1674 de doodstraf. — R. (Armand Gaston de), kardinaal en
hissehop van Straatshurg, gob. 1674, gest. 1749,
was de vijfde zoon van den eersten prins van Soubise (nit de linie R.-Guenidnee). In 1701 benoemd
tot coadjutor van kardinaal Furstenberg, verving
hij dezen 1704 op den zetel van Straatsburg, werd
1712 kardinaal, 1713 groot-aalrnoezenier van
Frankrijk, wijdde Dirhois tot aartsbisschop van Kamerijk, en kwam 1722 in den raad van regentschap.
De titels van kardinaal en bisschop van Straatsburg
bleven na hem in zijne familie, en werden gevoerd :
1) door Armand de R., zijn achterneef (1717-4,6),
die hem 1749 opvolgde en meer beton(' is onder
den naam van kardinaal Soubise; — 2) door Lodewijk Constautijn de R., neef der vorigen (1697—
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1779), die 1756 kardinaal Soubise opvolgde; — en
3) door Lodewijk Reinier Eduard, prins van R., neef
van Lodewijk Constantijn, geb. 1734, gest. 1803,
aanvankelijk onder den naam van prince Louis
bekend,' en vermaard door zijne schandaalmakende
avonturen. Reeds vroeg henoemd tot coadjutor van
zijnen oom, den bisschnp van Straatsburg, ging hij
1772 als ambassadeur van Frankrijk naar Weenen,
doch leefde daar nitsluitend voor zingenot en vermaak, en gaf aan 't oostenrijksche hof zooveel ergernis, dat de keizerin (Maria Theresia) bewerkte dat
hij teruggeroepen werd : nietternin werd hij bij zijn
terugkeer in Frankrijk (1774) groot-aalmoezenier
des konings, bissehop van Straatsburg (1779), en
eindelijk kardinaal: Zich latende'verschalken door
intriganten, die hem omringden, liet kardinaal R.
zich in den waan brengen, dat koningin Marie Antoinette geen weerstaml zou bieden aan zijne overspelige lusten, indien hij eerie prachtige diamanten
halsketen (collier) voor haar kocht, dien zij zelve
niet had willen koopen, omdat de prijs haar veel te
hoog was. Hij kocht de bewuste keten, en stelde die
ter hand aan schurken, die hem in den waan brachten, dat de koningin het geschenk aangenomen had
(zie Gravin LAMOTTE) ; doch daar bij niet in staat
was den ontzettenden koopprijs (1.600,000 livres)
te betaten, werd de zaak ruchtbaar, zoodat die zelfs
ter oore kwam van den koning, op wiens bevel R.
in hechtenis genomen en bij het parlement in staat
van beschuldiging gesteld nerd (1785) ; hij werd
vrijgesproken, doch verloor zijn amht van aalmoezenier, en werd door Lodewijk XVI naar de abdij La
Chaise-Dieu gebannen. Eenigen tijd daarna bekwam
hij vergunning om naar zijne diocese terug te keeren. In 1789 werd hij door de geestelijkheid van
Hagnenau afgevaardigd ter Staten-Generaal, had daar
slechts een ongenhlik zitting, weigerde zijne goedkeuring aan de burgerlijke constitutie der geestelijkheid, en min de wijk (1791) naar dat gedeelte van
zijne diocese, dat op den rechteroe7er van den Rijn
lag. Merkwaardig zijn de bijzonderheden omtrent
dezen R. voorkotnende in de Menzoires van den abbe
Georgel, die een tijd fang zijn grootvicaris en tevens de
handlanger in al R.'s intrigen geweest was. —
R.-Guemene'e (Jules Hercule Meria ► ec, prins van),
eerst genaamd prins van M ► ntbazon, fransch viceadmiraal, oudste broeder van den vorige, geb. 1726,
onderscheidde zich in de 2e helft der 18e eeuw door
de overdadige pracht zijner huishouding, den schitterenden !ulster der partijen, die hij gaf, en zijne
ongehoorde geldverkwisting. Zijue vrouw (dochter
van den hertog van Bouillon, en gouvernante der
kinderen van Frankrijk) maakte ook van haren kant
groote verteringen zij eindigden 1783 met een
schandelijk bankroet, dat niet minder bedroeg dan
33 rnillioen francs; de liquidatie liep eerst in 1792
ten einde. Dadelijk in 1783 was R. in ongenade gevallen, en de prinses was nit hare ambten afgezet.
Zij stierf 1793 op bet revolutionaire schavot.
—R.-Chabot
(Louis Francois Auguste, hertog van),
prins van Leon, kardinaal, geb. te Parijs 1788, gest.
1833, werd opgevoed in Engeland, werwaarts zijne
waders geemigreerd waren, kwatu reeds spoedig met
hen naar Frankrijk terug, sloot zich aan bet hof van
Napoleon aan, en was vervolgens onder Lodewijk
XVIII ollicier bij de monstiuetaires. Zijne vrouw, die
hij innig liefhad, verloren hebbende, zeide hij aan
de wereld vaarwel, omhelsde den geestelijken staat,
en werd reeds spoedig groot-vicaris van Parijs,aartsbisschop van Auch, vervolgens van Besancon (1829),
en eindelijk kardinaal (1830). Na de Juli-omwente-
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ling gennodzaakt Frankrijk te verlaten, keerde hij
1832 in zijne diocese terug,.waar destijds de cholera
woedde, en stierf kort daarna. Door zijne deugden
was deze R. geheel en al het tegenbeeld van de twee
vorige leden zijner familie. — R. (Pierre de), geb.
omstr. 1450 in Bretagne, gaf talrijke hewijzen van
gehechtheid aan Lodewijk XI, werd 1475 tot maarschalk van Frankrijk verheven, en is bekend onder
den naam van maarschalk Gie. In 1479 heroverde
bij in Vlaanderen at de plaatsen, waarvan Maximiliaan zich meester had gemaakt, ofschnon ze na den
dnod van Karel den Stoute door Lodewijk XI aan
Frankrijk waren getrokken. Met even grooten lof
diende R. onder Karel VIII en onder Lodewijk XII;
doch der gemalin van laatstgenoemden worst, Anna
van Bretagne, mishaagd hebbende, werd R. gevangen genet op bet kasteel van Dreux (1508), en stierf
daar 1513. — R. (Armand de), genaamd kardinaal
Soubise; zie SOUBISE. - R. (Ch. de), prins van
Soubise ; zie SOUBISE. - R.-Montbazon (Marie de),
hertogin van Chevreuse ; zie CHEVBEUSE.
Rohan — Chabot (Anne Louis Ferdinand,
hertog van), prins van Leon, fransch generaal, geb.
14 Oct. 1789, stamt of van eene oude familie nit
Poitou, die in 1645 de hertogen van Bohan verving.
Hrj maakte 1809 den tvveeden oostenrijkschen
tocht mede ; vervolgens als adjudant van Napoleon
den veldtocht naar Rusland, werd gekwetst bij Kaloega, waar hij niet minder dan 13 lanssteken ontving, en werd 1813 eskadrons-chef. Na de Hestauratie werd hij, met den rang van kolonel, aan het
huis van den hertog van Berri toegevoegd, werd
1824 kommandant der huzaren van de koriinkl.
garde met den rang van marechal-de-camp, en bleef
dat tot de Juli-omwenteling, toen hij den eed aan
e nienwe dynastie weigerde, en dus nit het openbare leven aftrad.
Rohega, kleinzoon van Heber; I Chron.7: 34.
Rohel, eigeriltik Roode Het, of Nyega, voormalig
dorp (thans gehncht) in Friesland, '2 uren gaans
bezuidw. Heerenveen.
. Rohillas, een tak der Paganen (de als veroveroars naar Indie gekomene Afghalien, die zich in de
16e eeuw in bet oostelijk gedeelte van Delhi kwamen nederzetten, tusschen den Ganges en de Gogra,
in het landschap, dat naar hen den naam draagt van
Rohilcund, waar ze een machtig rijk stichtten. lu
1774 werden de R. door den nabob van Oude (Audh),
die geholpen werd door de Engelschen, verslagen ;
in 1781 werd het grootste gedeelte van him land
aan Oude toegewezen, en thans staat het rechtstreeks
onder het gezag van Groot-Britannia.
Rohrau, viek in Oostenrijk. kreis Unterwienerwald, 6 wren gaans bewesten Presburg ; 500 inw.
geboorteplaats van Haydn.
Rohtuk, district in Delhi (britsch 0. I.),
groot 64 vierk. mijleii. hevolkt met 377,000 zielen ;
hoofd ► laats de stad R., aan het (9 mijten lunge)
Rohtuk-ka ► aal en den weg van Delhi naar Hansee;
13,000 inw.
Roland, oudduitsch Hruodland, ital. Orlando,
de meestgevierde held nit de ridderromans en een
der paladin's van Karel den Groote, als wiens neef
hij beschnuwd wordt. Het beroemdst is lit geworden
door de legende van zijnen flood (het Rolandslied),
Karel de Groote, die hem reeds henoemd had tot
kommandeur der mark van Bretagne, nun hem merle
op zijnen veroveringstocht naar Spanje. Bij den terugkeer viel R. (heet Ilit) in eene hinderlaag, die
hem in de Pyreneen, bij Roncevaux, gelegd was door
den verrader Ganelon: daar werd R. door eene ont-
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zettende Sarraceensche overmacht overvallen, en
snenvelde met de gansche bloetn der fransche ridderschap (778). Deze legende werd reeds zeer vroeg,
zoowel bij Noord-Franschen als Provencalen, het
onderwerp van volksliederen, en ging daaruit over
eensdeels in de Kronijk van Turpin, anderdeels oinstreeks de helft der 12e eeuw in den .Roman de
Roland" (uitgegeven door Michel, Parijs 1837).
Meer afwijkend van de oorspronkelijke legeride zijn
de italiaansche heldendichten der 16e eeuw, waaronder het beroemdste is de 'Orlando furioso" van
Ariosto.
Roland de la Plati6re (Jean Marie Baptiste), een der slachtotfers van de groote fransche
omwenteling, geb. 1732 te Villefranche bij Lyon,
was inspecteur-generaal van het fabriekwezen te
Lyon toen de omwenteling uitbrak, en stichtte daar
een Jacobijuen-club, werd in Nlaart 1792 door Brissot minister van binnenl. zaken, doch werd met verscheidene zijner ambtgenooten reels spoedig door
den koning ontslagen. Na den opstand van 10 Aug.
opnieuw tot minister van binnenl. zaken benoeind,
keurde hij de moordtooneelen van September ten
sterkste af, trachtte een dant op te werpen tegen de
overheersching der Bergpartij, hetgeeu hem echter
niet gelukte ; integendeel zag hij zich genoodzaakt
zijn ontslag te netnen, werd met de Girondijnen in
staat van beschuldiging gesteld, redde zich door de
vlucht, wist gedurende 5 rnaanden aan alle nasporingen te ontsnappen, en maakte 15 Nov. 1793, teen
hij de tijdiug vernam dat zijne vrouw ter dood gebracht was, zelf een einde aan zijn leven op den
grooten weg bij Rouaan. — R. d. 1. P. (Marron
Jeanne Plilipon, mevrouw), echtgenoot van den vorige, geb. 1754 te Parijs, was de dochter van een
graveur, studeerde veel, en las vooral Plutarchus,
nit wiens geschriften zij zich doordrong van republikeinsche denkbeeiden. In 1780 trouwde zij met
den vorige, stuwde hem voort in den revolutionairen maalstroorn, kwatn met hem naar Parijs, sloot
zich am' bij de partij der Girondijnen, en werd de
eigenlijke ziel van bet ministerie van binnenl. zaken,
waar [oar man aan het hoofd stond slechts in naam:
meet dan hij, was zij dan ook gehaat bij de Bergpartij, en na den 31 Mei werd zij in hechtenis genomen. Reeds eens had zij voor de Conventie te recta
gestaan, beschuidigd van kuiperijen wet Engeland,
doch was toen op hare schittereude rechtvaardiging vrijgesproken : ditrnaal echter kon zij haar ongeluk niet ontgaan, en 8 Nov. 1793 werd zij onthoofd. Men heeft van haar lezenswaardige &moires
(1793; verscheidene malen herdrukt).
Roland Rainutius. Zie pans ALEX. III.
Itolde, zeer mid dorp in Drenthe, I uur gaans
beoosten Assen; 670 inw.
Bolduc, verkort van Rode-le-Duc, den franschen 'lawn van 's-Hertogenrade.
Rollin (Charles), fransch geschiedschrijver,
geb. 1661 te Parijs, gest. aldaar 1741 als rector der
universiteit. Zijne Oeuvres completes (30 dln.) werden in 't Licht gegeven door Letronne (bij FerminDidot 1821—'25) en door Guizot (1821-27). ill..
zonderheid noewen wij daarvan de Histoire ancienne
(12 din. Parijs 1730-38; dikwijls herdrukt, het
laatst door Didot in 10 dln., 1846-49), en de
Histoire Romaine (9 din. Parijs 1738-39; uitgeg.
door Didot in 10 dln., 1862).
Rollingen, twee dorpen in 't groothertogdorn
Luxemburg, nl.: 1) weer bekend onder den imam
van La Madelaine, ligt een half uur gaans bewesten
Pettingen; 280 inw, -- 2) aan den grooten weg

van Diekirch naar Luxemburg, 5 kwartier gaans
bezuidoosten Mersch. — en 3) een gehucht R., drie
kwartier gaans benoordw. Retnich, door de beek de
Ausburg gescheiden van Asselt, waarmede het te
zamen 450 inw. telt.
Rollo, fransch Rollon, of Raoul, hertog van
Normandie, was een dier noorweegsche aanvoerders,
die gebanneu werden door Harald Haarfager (875).
Aan het hoofd van zijne Noorrnannen liep hij de
kusten van Frankrijk af van 876 tot 911, bemachtigde Rouaan, en verkreeg in 911 van Karel den
Eenvoudige, bij den vrede van St.-Clair-sur-Epte,
met de hand van diens dochter Gisela, dat gedeelte
van Neustrie, dat sedert Nortnandie genoemd is,
benevens het ontniddellijke domein van Bretagne,
onder beding, dat hij Karel als zijn leenheer zou
erkennen, en dat hij zich zou laten doopen, betgeen dan ook in het volgende jaar plaats greep, bij
welke plechtigheid hij den naam waving van Robert.
Hij regeerde verstandig, rechtvaardig en vreedzaarn,
en stierf 920 (of 927), stechts een zoon nalatende,
nl. Willem 1.
Rom, duitsche naamsvorm voor Rome.
Roma, 1) ital. en lat. naam voor Rome. —
2) eene oudromeinsche godin over al wat groeide,
later ook de godin der kracht en degelijkheid. Zij
werd afgebeeld als godin der overwinning, met symbolen van den landbouw en palladium ; somwijlen
ook met eene wolvin, die tweelingen zoogde, aan
hare voeten.
Roma, een der Znidwester-eilanden van Banda
(nederl. O. I.), behoort tot de Teralta-groep, en is
ornringd door verscheidene onbewoonde eilandjes,
waaronder Klein-R., dat beoosten 11. ligt.
Romagna, of Romandiole, lat. Romania, landschap in Italie, vormde vO6r 1860 bet noordgetleelte
van den Kerkelijken Staat en het aangrenzende gedeelte van Toskanen, en vormt titans in hoofdzaak
de vier italiaansche provincien Bologna, Ferrara,
Forli en Ravenna. Order bet romeinsche keizerqk
was de R. een gedeelte van Flatninia ; in de 6e eeuw
en na de longobardische overweldiging was de R. de
middelste provincie van bet Exarchaat ; in 752 veroverd door den Longobard Astulf, werd de R. reeds
spoedig daarna (734) aan pans Stephanus II teruggegeven door Pepijn. Die schenking werd bekrachtigd en nog aanzienlijk vermeerderd door Karel den
Groote,_ die de R. tot een graarschap verhief. Dit
graafschap werd in 1221 door Frederik II aan twee
graven van Hohenlohe geschonken; in 1275, na den
vat der Hohenstaufen, maakte de familie de la Polenta zich van de R. meester; in 1441 werd het
hun ten deele ontweldigd door Venetie. In 1501
werd de R. overweldigd door Cesar Borgia, die van
Alexander VI den titel waving van Hertog der R.;
doch het wend hem 1503 ontweldigd door pans Julius II, daarin geholpen door Lodewijk XII.
Romagnano, 1) marktvlek in Sardinie,circa
4 mijlen benoordw. Novara, aan de Sesia ; 2700
inw. — 2) dorp in 't Napelsche, in Principato Citeriore, 4 mijlen beoosten Catnpagna ; 850 inw.
Romagnese, viek in Sardinie, derdhalf uur
gnus ten noordw. van Bobbie ; 3000 inw.
Romain, fransche naamsvorm voor Romanus
en Romano. —
Romeinsch keizerrijk ; ook:
Empire Romain
(het Heilige) Roomsche Rijk.
Romainville, dorp in 't fransche dept. Seine,
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anderhalf uur gaans benoordoosten Parijs; 1400
inw. Gevecht tusschen de Franschen en de Geallieerden 30 Maart 1814.
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Romamthi-Ezer

Romanus

Romamthi Ezer, een priester; I Chron.

zijnen zoon Alexins. Onder de regeering van Michael

Romano, I) stad in

stond er een valsche Demetrius op, die in eenen
korten tijd vrij veel aanhang vond, doch spoedig
werd gevat en opgehangen.

—

25 : 4, 31.

Moldavie, aan de vereeniging van de Moldawa en den Sereth, ruin) 8 rnijlen
bezuidw. Jassy; 1700 inw. — 2) dorp in de ital.
prov. Turijn, derdhalf uur gaans bezuidw. Ivrea ;
2100 inw.; de oostenrijksche generaal Salfi vond
hier den dood (1800), terwijl Bonaparte de overwinning op hem bevocht. — 3) stad in 't Venetiaansche, 6 wren gaans hezuidoosten Bergamo, aan den
Serio; 3300 inw.; heeft haren naam geschonken
aan een aanzienlijk Gihellijnsch geslacht, dat in de
12e en 13e eenw over de Trevisaansche mark
heerschte (zie EZZELINO).
Romanow, aanzienlijk rnssisch geslacht, welks
stamheer Andreas, bijgenaamd Kobyla (d. i. de
Nterrie), in 1341 uit Pruisen naar Moskou kwam,
waar hij in dienst trad van grootvorst Simeon den
Trotsche. Zijn zoon Fedor, bijgenaaind Kosjka (d. i.
de Kat), had vijf zonen, van welke de vier linien R.,
Soechowo-Kobylin, Kalytsjew en Sjeremetjew afstainden. Fedor's kleinzoon Zacharji liet twee zonen na, nl. Jakow (wiens afstarnmelingcn zich Zacharjin-Jakowlew noemden), en Joerj (die door
zijnen zoon Roman [gest. 1543] de stamheer werd
der linie Zacharjin Joerjew). De dochter van Roman,
nl. Anastasia, trouwde 1547 met tsaar Iwan IV, en
werd de moeder van tsaar Fedor I. De broeder van
keizerin Anastasia, nl. Nikita Romanowitsj (d. i.
Roman's zoon), trouwde met Eudokia prinses van
Soesdal, die afstamde van eenen broeder van Alexander Newsky, en uit dit huwelijk werden vijf zonen
gehoren, van welke de oudste was Fedor, die door
tsaar Fedor I op diens sterfbed bestemil werd tot
troonopvolger; doch Boris Godoenow verbande of
verinoordde at de mannelijke leden der familie,alleen
uitgezonderd Fedor (die in de nabijheid van Archangel monnik werd onder den naam van Filaret)
en diens zoon Michael. Door George Otrepjeff tot
metropoliet van Moskou benoemd, wist Filaret het
daar zoo ver te brengen, dat de bojaren, die een inhooding des lands op den troon verlangden, hunne
kens vestigden (1613) op zijnen moon Michael (zie
10 regels lager). De dynastie Romanow regeerde
van 1613 tot 1762, en eindigde met den persoon
van keizerin Elizabeth, die kinderloos stierf; zij
werd vervangen door de dynastic Holstein-Gottorp,
die door aanhuwelijking aan haar vermaagschapt
was. (Karel Peter IJirik, die na Elizabeth regeerde
onder den naam van Peter III, was een neef van
Elizabeth en . zoon van eerie znster Bier keizerin,
nl. Anna, hertogin van Holstein-Gottorp, dochter
van Peter den Groote.) Voor de tsaars nit bet his R.,
zie bet art. RUSLAND. - R. (Michael), tsaar of keizer van Rusland, zoon van Fedor Nikititsj, werd
1613 door de te Moskou bijeengekomene Statenvergadering tot tsaar gekozen, en had bij zijne troonsbeklimming den naijver te bekampen van Zweden en
Polen. Na eenen korten oorlog stool hij met. Zweden
den vrede van Stolhowa, waarbij hij Ingermanland
en Carelie afstond aan Gustaaf Adolf. In 1618 sloot
hij een veertienjarig bestand net %Vladislas, zoon
van den koning van Polen, die voorwaartsgedrongen
was tot Moskou: de Polen bleven 1i - wester van de
hettogilommen Smolensk, Severie en Tsjernigow,
in Welk bezit zij bestendigd werden bij den vrede
van Wiasma (1634). Door de raadgevingen zijns
vaders, geleid, zoo Michael R. bet werk der beschaving in Itusland net krac ► t ter hand hebben genomen, indien niet een vroegtijdige dood (1645)
hem hadde weggerukt. hij liet den troon na aan

Romanow Borissoglebsk,stad(ofeigenlijk twee steden) in het russische gouvt. Jaroslawl,
-

aan de %Volga, 5rnijl. benoordw. Jaroslawl ; 5700 inw.
Romans, stad in 't fransche dept. Drome, aan
de Isere; 10,000 inw. (was reeds in de 16e eeuw
zeer welvarend, en telde toen over de 12,000 inw.)
Romanus, naam van verscheidene heiligen,
nl.: 1) rnartelaan, was soldaat in het romeinsche Ieger, en woonde als zoodanig den marteldood bij van
den heiligen Laurentius. wiens standvastigheid zulk
eenen indruk op R. maakte, dat hij zich tot het Christendom bekeerde. Hij stierf zelf den marteldood te
Rome 258; kerkelijke gedenkdag 9 Ang.— 2)stichter van de kloosters in het Jura-gebergte, cerste
abt van Condat (thans St. Claude), gest. 460, op
70-j. leeftijd, werd in at zijne vrome handelingen
bijgestaan door zijnen broeder Lupicinus: kerkel.
gedenkdag 28 Febr. — 3) bisschop van Rouaan in
626, stamde of van een der oude frankische koningen. Volgens de legende verloste hij de omstreken
van Rouaan op miraculeuze wijk van eenen monsterdraak (Gargoutlle genaamd), ter gedachtenis
waarvan jaarlijks op Hemelvaartsdag eene processie
werd gehouden, hij welke gelegenheid tevens aan
eenen veroordeelde gratie en invrijheidstelling geschonken werd. Deze R. stierf 639; kerkelijke gedenkdag 23 Oct. — 4) in de Russische kerk wordt
29 bill een heiligen R. vereerd, die in 1001 den
marteldood gestorven is; doch deze R. is door de
Roornsch-Katholieke Kerk niet erkend.
Romanus (Gallesinus, paus onder den naam
van), zat slechts tien maanden op den Stoel van
Petrus (898), en wordt zelfs door velen niet als
parrs medegeteld.

Romanus (Jul.), schilder. Zie JULIUS ROMANUS.
Romanus, vier byzantijnsche keizers, nl.:
R. I, Mjgenriaind Lacepenus, geb. in Armenie uit
geringe °riders, had naam gemaakt in de legers
onder Basilius en onder Leo. Groot-admiraal onder
Constaritijn, was hij aanvankelijk zooveel als voogd
over dien jongen worst. liij liet hem trouwen met
zijne dochter Helena, liet zich tot merle-bestuurder
des rijks benoemen in 919, en sloot hem reedsspoedig geheel buiten bet bewind. Hij koos achtereenvolgens zijne eigene drie zonen (Christophorus,
Stephanus en Constantinus) tot mede-bestuurders.
Hij kon de Bulgaren niet verdrijven, dan door aan
hunnen koning Petrus de hand teschenken van zijne
kleindochter Maria (927); hij werd in 944 door
zijne zonen Stephanus en Constantinus van den troon
gestooten en in een klooster gezet, waar hij 948
stierf. — R. II, kleinzoon van den 'vorige, zoon
van Constantinus %II en Helena, bracht zijnen vader
on) het levee door vergif, ten einde zelf op den troon
te omen (959), en stierf 963 tengevoige van zijne
uitspattingen, of wel door vergif, dat zijne vrouw
Theopliano hem toegediend had. — R. III, bijgenaamd Argyrus, een rijk en achtenswaardig senator van Constantinopel, werd door Constantinus IX
tot schoonzoon en opvolger gekozen, en beklom
1028 den troon. Ongelukkig in zijneondernemingen
tegen de Turken (1030), wreekte hij zich daarover
op zijne onderdanen, en dreef hen tot wanhoop
door zijne wreedheden. Keizerin Zoe, zijne genialin,
liet hem vermoorden (1034), tern jI hij een bad
earn.
R. IV, bijgenaamd Diogenes, was van

samenzwering overtuigd en ter dood veroordeeld,
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toen keizerin Eudoxia, hem ziende, verliefd op hem
werd, en vervolgens met hem trouwde, in weerwil
van den eed, dien zij Karen gemaal Constantinus IX
op zijn sterfbed had gezworen (1058). Tegen de
Turken, die door Alp-Arslan aangevoerd werden,
trok R. te velde, versloeg hen bij Tarsus (1069), en
drong tot in Perzie door; doch hij verloor eenen
beslissenden veldslag (bij Matizicertuni, 1071) en
viel in de handen van den turkschen vorst, die hem
op vrije voeten stelde tegen de belofte van eenen
hoogen losprijs. In R.'s afwezigheid had Constantinopel een anderen keizer uitgeroepen, nl. Michael
VII, zoon van Eudoxia; R. deed vergeefsche pogingen om zijne kroon weder machtig te worden : hij
viel in de handen van Michael, die hem de oogen nit
liet steken ; eenige dagen daarna stierf R.
Romanzow (maarschalk), russisch veldheer,
(uit een geslacht, dat 1743 tot den gravenstand verlieven werd), voerde den eernaam Sadoenaiskoi, d. i.
Overschrijder van den Donau, en was geb.17 .25. Ilij
diende als generaal in den Zevenjarigen oorlog, en
onderscheidde zich vooral bij het heleg van Colberg
(1761). In 1769 werd hij als opperbevelhebber tegen de Turken nitgezonden, bevocht op eene
groote turksche overtnacht twee schitterende overwinningen (1770), bemachtigde Ismailow, Bender,
Kilia, Akerman, Brahilow, vervolgens Giurgewo
(1771); na vruchtelooze onderhandelingen trok hij
opnieuw den Donau over, rukte voorwaarts tot
Sjoernla (Schur-lila), waar de grootvizier zijn hoo!dkNvartier had, en noodzaakte hem ow den vrede te
vragen, die 1774 te Koetsjoek-Kainardzji geteekend
werd. Cathariva 11 overlaadde hem met gunst- en
eerbewijzen, benoemde hem tot stadhouder van
Ukraine, riep hem vervolgens van dien post terug,
om hem net grootvorst Paul naar Berlijn te zenden,
en benoemde hem 1787 tot generaal der tweede
armee, die tegen de Turken uitgezonden werd. Doch
eindelijk de aanmatigingen van Potemkin rnoede,
min R. zijn ontslag, en stierf 1796. — R. (Nicolai
Petrowitsj, graaf), zoon van den vorige, gel). 1754,
onder Alexander I minister v. koophandel, 1807-11
minister van buitenl. zaken en kanselier des rijks,
een bestrijder van Engeland's invloed, verliet deswege 1812 het staatstooneel, maakte zich eater ook
toen nog hoogstverdienstelijk door het stichten van
bet naar hem genoernde museum, en stierf 1826.
Met zijnen broeder (graaf Sergei R.), die onder
Catharina 11 russisch geiant te Berl ijn was, is 6 Febr.
1836 de grafelijke linie der famine R. uitgestorven.
Rome, lat. en ital. Roma, vroeger de hoofdstad
van bet Romeinsche rijk, werd reeds door de ouden
de Eeuwige stad genoeind, wordt ook in het N. T.
dikwijls verrneld, en is titans de hoofdstad van den
Kerkelijken Staat en residentie van den Paus, en
heeft 197,000 inw. Op de beide oevers van den Tiber
gelegen, wordt R. ook wet de Zevenheuvelenstad
genoemd, als gebouwd op de bekende zeven heuvelen, van welke er vijf op den linkeroever der rivier
liggen, nl. de Viminalis, de Capitolinus, de Palatinus,
de Aveutinus, de Coelius of Lateranus, met de daartusschen liggende vlakten van den Campus Martins
en het Velahrum; op den rechteroever liggen de
Vaticanus (niet tot bet nude R. behoorende) en de
Janicutus (waar bet tegenwoordige Trastevere). Het
nude Home was veel grouter en volkrijker dan het
hedendaagsche. Het had zich allengs derwijze uitgebreid, dat het, behalve de opgenoemde, nog 5
andere heuveten in zich sloot, ni. de Quirinalis, de
Esquilinus, de Testacefis, de Citorius, de Pincius. In
den eersten tijd van het keizerrijk moet Let over de
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2 millioenen inwoners geteld hebben. Het punt van
waar het oude home zich van lieverlede uitbreidde,
is de Palatijnsche berg, waar Romulus (volgens de
legende) de eerste stichting had begonnen ornstr.
753 v. Chr. Aanvankelijk was R. slechts een schuilnest van roovers en bandieten : zeven koningen volgden daar elkander op in een tijdsbestek van 244 jaren (nl. Romulus, Mina Pom ► ilius, Tullus Hostilius,
Ancus Martins, Tarquinius Priscus, Servius Tullius,
Tarquinius Superbus). Reeds onder den Sea en 4en
diet. koningen nam de stad we'. en rneer toe in gewicht; maar vooral onder de drie taatste (men kan
dat het etruskische tijdperk noemen) werd R. machtig, sterk bevolkt: het had toen reeds half Latium, eon gedeelte van het land der Sabijnen, en
waarschijnlijk geheel Etrurie aan zich onderworpen.
De dwingelandij der Tarquiniussen liep nit op bet
wegjagen van den koning en op de afschafliug van
het koningschap (509 v. Chr.). Toen werd R. eene
republiek, bestuord door consuls, die slechts voor
den jaar werden gekozen. Deze omwenteling werkte
eenigen tijd verlainmend op de ontwikkeling van
R.; en de onafgebrokene twisten der twee standen
(patriciers en plebejers) besteudigde den toestand
van zwakheid op zijn minst eene eeuw fang, in welk
tijdsbestek men de Equen en Volksken eenen worstelstrijd op levee en dood zag voeren tegen R., dat
nicer dan eens door hen op den rand van zijnen
ondergang gebracht werd. De 'listening an het tribunaat (493) en de herhaalde uitbreiding, die aan
die instelling gegeven werd, bet deceinviraat (451
—449), het militaire tribunaat herhaalde malen ingevoerd en weder afgeschaft (444-366), waren de
voornaamste gebeurtenissen in den inwendigen toestand van R. gedurende dat tijdsbestek. De Vejiers
(Veji) waren door R. ten onder gebracht (395)
then de Gathers kwamen, de stad betnachtigden, en
Naar nagenoeg totaal verwoestten (389 v. Chr.).
Door Manlius gered, en door Camillus weder opgebeurd Da den aftocht der Galliers, hood R. tang wederstand aan nieuwe invallen ; at de nieuwe gallische legerbenden, die R. kwamen bedreigen, werden
of verslagen of tot den aftocht genoopt, en alle binnenlandsche onlusten werden onderdrukt. De Samnitische oorlog, die vervolgens ontbrandde (343 v.
Chr.), en die, meet. en meer een vreeselijk aanzien
krijgende, geheel Italie, van de Macra of tot am de
punt van Rhegium, in een oorlogsveld herschiep, had,
in weerwil van de bondgenootschappen van Samnium, Etrurie en Umbrie, in weerwil van den tegenstand van Tarentum en de wapenen van Pyrrhus,
geen anderen afloop, dan dat R. meester werd van
die gansche landstreek (266), en dat de republiek
R. niet slechts de eerste mogendheid van Italie,
maar tevens een der grootste niogendheden van de
wereld wend : in dit tijdvak ziet men de krijgsmansdeugden en burgerdeugden te R. uitblinken met den
grootstmogelijken glans: dit is het tijdvak der Deciussen, der Fabiussen, enz. Eindelijk brengt R. zijn
wapengekletter buiten ltalie: het fast Carthago aan,
en ontweldigt aan die mogendheid het westerdeel
van Sicilie (eerste Punische oorlog, 264—'242 v.
Chr.); vervolgens, na aan datzelfde Carthago midden in vredestijd Sardinie ontnotnen, na op zijn
minst de helft van Cisalpijnsch Gallie en een gedeelte van 111yrie veroverd te hebben, voert R. den
tweeden Punischen oorlog tegen Hannibal, is een
oogenblik in gevaar van te zullen bezwijken onder
de slagen van dien geduchten tegenstander (219—
202 v. Chr.), maar eindigt met meester te worden
van het oosterdeel van Sieilie en tevens van Spanje.
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In de eerste helft der volgende eeuw (201-146 v.
Chr.), ziet men R. den genadeslag aan Carthago
toebrengen (146), in Spanje meer en meer zijn gezag nitbreiden en vestigen, Cisalpina en 111yrie nog
beter onder het juk brengen, Macedonia vernietigen
(148) en Griekenland insgelijks (146), zoodat beiden herschapen worden in romeinsche wingevvesten;
de Seleucieden van Klein-Azie worden verdreven en
teruggedrongen tot over den Taurus. Van 146 tot
133 worden Virtathus en Nurnantia overwonnen
(Lusitanie en de Callaiekeu korner) onder het juk);
owstreeks 125 v. Chr. begint zich in Gallie de Romeinsche provincie te vormen, die, snel in uitbreiding toenemende, zich reeds spoedig uitstrekt van
Toulouse tot Nizza; an 112 tot 101 maken de Romeinen, na Jugurtha verslagen te hebben, zich meester van een gedeelte van Nurnidie, en verbrokkelen
bet overige gedeelte. Van dat tijdstip of is R. de eerste mogendheid der wereld. Doch de kiern tot verval begint zich reeds te ontwikkelen : de kqgsmansen burgerdeugden, die de kracht van het oude R.
uitgernaakt hebben, beginuen te verdwijnen ; de ondeugden en de weelde nernen toe ; in den toestand
der romeinsche maatschappij wordt zedebederf meer
en nicer een alledaagsch verschijnsel. De Gracchen
doen vergeelsche pogingen om in het lot der bevolking beterschap aan te brengen: zij bezwijken (133
—121), maar laten eene demagogische partijachter
zich, die alle middelen goed acht em haar doel te
bereiken. Vandaar een aanhoudende strijd tusschen
de plebejers en de patriciers. Verscheidene ge.benrtenissen, de twee Slaven-oorlogen (in 133 en 104
v. Chr.), de oorlog der Cimbren en Teutonen (113
—101), de oorlogeu tegen Mithridates (88-64 v.
Chr.), de dringende eischen der bondgenooten, die
het romeinsche stedenrecht verlangen, en die op de
afwijzing van hun verzoek de wapenen opvatten
(liondgenooten-oorlog,90-88 v. Chr.), houden eenigen tijd dien strijd tusschen plebejers en patriciers
geschorst: doch nauwlijks is bet gevaar geweken, of
die strijd wordt vinniger dan ooit hervat. Marius en
Sylla zijn de hoofden der twee partijen, die met
elkander wedijveren in wetsverkrachtingen en gewehidadigheden: Sylla verschaft eindelijk (82 v.
Chr.) de zegepraal aan de aristocratische partij, usurpeert bet dictatorschap, en voert letterlijk een schrikbewind. Maar bij zijneu dood (78 v. Chr.) begint de
strijd opnieuw, hetzij openlijk, hetzij bedektelijk en
in den vorm van samenzweringen (Catilina, enz.,
65-62 v. Chr.); wederow eenigen tijd gesust door
de instelling van het eerste drienianschap of triumviraat (Pompejus, Cesar, Crassus, 60-53), breekt
de strijd eindelijk uit tusschen Cesar en Pompejus
(49 v. Cum); Cesar, de kampioen der democratische
partij, houdt de overhand, mar wordt reeds spoedig verrnoord (44 v. Chr.). De saamgezworenen
kunnen zich echter niet meester waken van het bewind ; zij worden bij Philippi overwonnen door bet
tweede triuwviraat (Octavius, Antonins, Lepidus),
en bet &lull niet lang of alles bepaalt zich eenvoudig tot de vraag, wie van beiden regeeren zal, Octavita of Antonius. De slag van Actium heslist die
vraag ten voordeele van Octavins (31 v. Chr.), en
aan hem verleent de senaat de titels an prins,augustus en imperator of keizer (29 v. Chr.). flier begint
het keizerrijk. De regeeriug van Augustus is een
tijdperk van volmaakte rust en van doortastende
reorganisatie : de tempel van Janus is gesloten;
wel is waar worden er nog ettelijke veroveringen gemaakt, doch dit geschiedt slechts om aan het rijk
natuurlijke (d. i. door de natuur zelve getrokkene)
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grenzen te geven (Rijn, Donau, Zwarte Zee, Eupliraat, woestijn van Afrika, Atlantische Oceaan);
de provincien en het gezag zijn gedeeld tusschen
Augustus en den senaat. De republiek had bijna 5
eeuwen (480 jaren) geduurd ; het keizerrijk was bestemd om ruim 5 eenwen te duren, die zich gevoegelijkst laten indeelen in vijf tijdvakken, t. w.: 1) De
eerste eeuw van het principaat ; gedurige adoptien
geven aan Augustus tot opvolgers vorsten, die alien
tot ramp of tot afschuw zijn (Tiberius, Caligula,
Claudius, Nero) ; de dynastic van Cesar eindigt met
Nero, en drie usurpators (Galba, Otto, Vitellius) banen den weg voor de drie vorsten nit de flaviaansche dynastie (Vespasianus, Titus, Dornitianus). Het
keizerrijk wordt vergroot met Britannia. — 2) De
tweede eeuw van het principaat (96-193) wordt
gekentnerkt door de echte wijsheid en goedheid der
vijf eerste vorsten (Nerva, Trajanus, Adriaan, Antoninus, Marcus-Aurelius, die alien elkauder opvolgen
door adoptie), en door de slechtheid van den zesden (Commodus, die erfelijk keizer is) ; wijders door
de meer en nicer toeneinende homogeenheid der
verschillende bestandileelen des rijks, en door de
schitterende en nuttige veroveringen van Trajanus
(Mesopotamia veroverd op de Parthen. Dacia op de
Barbaren). — 3) Militaire anarchic van 193 tot '284.
Dit tijdvak splitst zich in drie tijdperken : het zuivere
Syrische, tot 235 (Septimius Severus, Caracalla, Macrinus, Heliogabalus, Alexander Severus); regeeringloos, tot '268 (Maximinus, de Gordianen, Philippus
Arabicus, enz., en eindelijk de dertig tirannen onder Gallienus); herstellend tijdperk, van 268 tot 284
(onder Claudius II, A urelianus, Tacitus, Probus,anz.).
De herhaalde verwoestingen, die de Barbaren aanrichten, kenmerken dit tijdvak; het keizerrijk begint
te verzwakken. — 4) De eerste eeuw der echte, ware
monarchic (284-395): die begint met Diocletiaan,
en neemt met Theodosius haar einde; Diocletiaan
geeft aan het rijk eene nieuwe staatsregeling : om
beter bet hoofd aan de Barbaren te kunnen bieden
stelt hij twee augustussen en twee cesars aan. Van
310 tot 325 (onder Constantinus) zegeviert het
Christendom en wordt keizerlijke godsdienst. Reeds
kort daarna (330) houdt Rome op de hoofdstad des
rijks te zijn (welke rang overgaat op Constantinopel).
De Barbaren worden dikwijls teruggedreven ; maar de
grenzen des rijks zijn reedsingekrompen in Mesopotamia, in Armenie, in Dacia, en sedert 376 hebben de
Gothen,overvvonnen door de Hunnen, zich nedergezet
op romeinsch groudgebied. In dit tijdvak is het rijk
reeds in twee deelen gesplitst (onder Diocletiaan in
284, en onder de twee Valentinianussen van 364
tot 376). — 5) De tweede eeuw van de ware Lilonarchie (395-476). Werkelijke deeling van het
romeinsche rijk in Oostersch rijk en VVestersch rijk,
na den dood van Theodosius (395) ; zegevierende
inval der Barbaren in bet Westen : Alarik in Italie;
de Alanen, Sueven, Vandalen, Burgundiers, Franken,
enz., in Afrika, in Spanje, in Gallie ; de Saksen in
Groot-Britannie: al die provincien, alleen Italie nitgezonderd, gaan achter elkander voor het Westersche rijk verloren ; en eindelijk wordt out Italie veroverd en herschapen tit een afzonderlijk koninkiijk
onder Odoacer, die zich met verwaardigt den titel
van keizer Dan te nemen (476). In dit tijdvak is
Rome lierhaalde malen iheenornen : door Alarik in
410 ; door Genserik in 435 ; door Odoacer in 476.
Zwaar had R. ook nog te lijden in den oorlog, dien
Theodorik tegen de Herulen voerde, en in dien, waardoor Justinianus aan de West-Gothen bet bezit van
ltalie trachtte te ontweldigen : Theodorik, I3elisari-
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us, Vitiges bemachtigden achtereenvolgend de stad,
waar het zielental der bevoiking hoe langer hoe
meer of-, en de algemeene ellende hoe langer hoe
meer toenam.
In het weder Grieksch gewordene Italie, waarvan
Rome reeds sedert 404 niet eens de hoofdstad meer
was (Honorins had dien rang aan Ravenna gegeven,
terwijI hij vluchtende was voor Alarik), werd Rome
de hoofdplaats van een afzonderlijk hertogdom (bet
hertogdom Rome), een der provincien van de Pentapolis, en stond onder het gezag der exarchen ;
doch de stadhouder van den exarch had er metierdaad mintier te zeggen dan de pans. Onder Leo III
(den IIeeldstormer) kwam de start Rome met het
geheele hertogdom in opstand tegen het exarchaat,
en vormde feitelijk eene onafhankelijke republiek,
die bestunrd werd door deu pans (728) ; zich hedreigd ziende, beurtelings door de keizers van Constantinopel en door de Longobarden, riep R. den
bijstand in van de Frankische koningen. Na den ondergang van bet exarchaat (752) en van het !coninkrijk der Longobarden (774), werd Rome (stad
en hertogdom), dat Pepijn inn zekeren zin aan den
paus had geschonken, door den noon van dien
worst (Karel den Groote, (lie de schenking zijns
vaders had bevestigd) wider de bescherming van
Frankrijk geplaatst. Duch onder de zwakke opvolgers van Karel den Groote werd die bescherming
ingeroepen tevergeefs, en bet gezag van de pausen
werd in Rome meer dan eens miskend of geheel op
zij geschoven door machtige partijen. In de 10e eeuw
heerschte de familie van Marozia,die van 't pausdom
een schandelijken speelbal maakte, totdat Otto I
de orde kwam herstellen door de partijwoelingen
te onderdrukken (962). Niettemin hield Rome niet
op te woelen onder Otto II en III, en meer nog onder Hendrik II. Het kwaad had ziin toppunt bereikt, toen Hendrik III daarin met krachtige hand
herstel kwam aanbrengen, doordien hij Rome onderwierp aan den wil der keizers, die voortaan pausen
aanstelden, door hen gekozen. Nu althans heerschte
er reinheid van zeden op den pauselijken stoel ;
maar het duurde niet lang of de pausen, zagen zich
genoopt, de vrijheid van de Kerk en van Italie te
verdedigen tegen de keizers : Rome was met Milaan
de ziel van het italiaansche verzet tegen het keizerlijk gezag. Ongelukkigerwijze, terwiji de pausen bet
gezag der keizers bestreden, zagen zij menigmaal
hun gezag zelf aan bet wankelen gebracht in Rome,
nit welke stad zij nu eens door keizerlijke troepen
verdreven werden, dan weder vluchten moesten
voor machtige familien of voor demagogen. Door
Hendrik IV werd R. driemaal belegerd (1081, 82
en 83) : hij nam de stad in (1084) en verdreef Gregorius VII. In de twisten van Innocentins II en
Anacletus II (1140, enz.) stelde Arnold van Brescia
te R. de republiek en eenen senaat in, en de sled
onderwierp zich eerst in 1149: Gregories IX Dam
de vlucht,toen Frederik II op H. aanrukte (1241); de
edellieden, die in 1281 meester van R. waren, weigerden pans Martinus IV daar teontvangen ; in 1347,
partij trekkende van des pausen afwezigheid (want
sedert 1309 resideerden de pausen te Avignon),
stichtte de befaamde Rienzi te R. de republiek; doch
die staat van zaken was slechts van zeer korten
De pausen werden echter niet onmiddellijk weder
meester van R.; en toen Albornoz daar (sedert 1364)
alles had voorbereid voor hunnen terngkeer (die
1377 plaats had), was het gezag echter tot in de
16e eeuw minder in handen van de pausen, dan xan
de groote familien (Colonnn, Orsino). Tegen het

einde van de groote scheuring begon het gezag der
pause!' zich te herstellen : Alexander VI, Julius II en
de twee pausen Medicis (Leo X en Clemens VII,
1492-1534) brachten het gezag tot vastheid. MidderwijI werd R. bijna ingenomen stormenderhand
door Karel VIII toen hij Napels ging veroveren
(1495), en het werd dat werkelijk door den connetable de Bourbon (1527). Toen de heerschappij der
Spanjaarden in Italie er eindelijk tie orde hersteld
had, nam R. eene andere gedaante aan. Door de pausen Julius II en Leo X was de stad reeds aanmerkclijk verfraaid ; !mine opvolgers, en voornamelijk
Sixtus V, ging op hun voetspoor voort. Meer dan
ooit werd R. toen de verzamelplaats van bedevaartgangers, reizigers, kunstbeoefenaars en geleerden.
De Fransche omwenteling bracht in dien toestand
eene stoortiis. Berthier ontvveldigde R. aan den pans,
en riep er de republiek nit (1798) ; bij den vrede
van Luneville (1801) werd R. aan Pius VII teruggegeven; (loch in 1808 werd R., benevens bet grootste gedeelte van den lierkelijken Staat,doorNapoleon
ingelijfd bij het Fransche keizerrijk (het overige
werd toegevoegd aan bet toen gestichte koninkrijk
Italie). Napoleon verklaarde R. tot tweede stad des
keizerrijks, maakte er de hoofdplaats van het Departement van den Tiber (of departement Romc) van,
en stelde bet onder het bewind. van eenen franschen
prefect. De gebeurtenissen van 1814 brachten de
pausen weder in R. terug, waar ze ongestoord hunne
macht bleven uitoefenen tot 1848, toen Pius IX zich
genoodzaakt zag nit R. te vinchten, waar de republiek uitgeroepen werd ; doch reeds in het volgende
jaar werd hij in zijn gezag hersteld door de fransche
wapenen, die hem zijn blijven beschermen tot 1866,
in welk jaar bet fransche bezettingsleger eindelijk
uit R. werd teruggeroepen. Doch nauwlijks hadden
de Fransehen zich verwijderd, of de bewegingspartij
in Italie, met Garibaldi aan het hoofd, besloot eene
poging te wagen, one R. te bemachtigen en het zoodoende te verheffen tot hoofdstad van het 1860 gestichte koninkrijk Italie. Die poging is echter door
de nieuwe gewapende tusschenkomst van Frankrijk
verijdeld (zie NOMENTUM), en het is niet waarschijnlijk, dat R. door wapengeweld tot hoofdstad van
Italie te maken zal zijn. Veeleer schijnt die gebeurtenis, die vroeg of teat plaats grijpen meet, voorbereid te worden langs vreedzamen weg. Door de verhefting (1868) van een prins Bonaparte tot kardinaal, is het wel te verwachten, dat die kardinaal en
gees andere bij den dood van Pius IX door het conslave zal beschouwd worden als door den Heiligen
Geest aangewezen, om verkoren te worden tot Pius'
opvolger: er, als eenmaal een Bonaparte pans is, dan
waarschijnlijk zal het pausdom niet !anger bij zijn
nen possums volharden, maar afstand doen van de
wereldlijke macht, en zoodoende, R. als hoofdstad
aan Retie schenkende, een einde maken aan het bestean van eenen toestand, die zoo gevaarlijk is voor
de rust van geheel de wereld en zoo verderfelijk
voor het geluk van ontelhare linisgezinnen, weiker
vaders of zonen of broeders zich thans aan hunnen
natunrlijken werkkring onttrekken, om in den
vreemde te gaan strijden voor een op den duur even
onhoudbaar als onrechtvaardig belang.
In de groote tijdruimte, die er verloopen is sedert
de stichting van Rome, is die stad achtereenvolgens
geregeerd door koningen (753-509 v. Chr.), door
consuls (509 v. Chr. tot 31 T. Chr.), door keizers
(31 v.Chr. tot 476 na Chr.); vervolgens, na de voorbijgaande overweldiging van Herulen en Gothen,
door hertogen, die onderhoorig waren aan de cur-
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chen van Ravenna, en eindelijk door pansen tot op
den tegenwoordigen tijd. — Voor de naanilijst van
laatstgenoemden, zie het art. PAUSEN.

Koningen.
v. Chr. 753 Tarquinius de Oude 614
Romulus
578
714 Serving Tullius
Nurna Pompilius
671 Tarquinius de
Tullus Hostilius
534---509
Trotsche
639
Ancus Martins

Romeinsche Keizers.
284-305
v. Chr. 31 Diocletiaan
Augustus
na Chr. 14 Maximianus HercuTiberius
286-305
les
37
Caligula
41 Constantius Chtorus
Claudius I
292
Cesar
54
Nero
Augustus 305-306
68
Galba
69 Galerins Cesar 293
Otto
Augustus 305--310
69
Vitellius
69 Severus Cesar 305
Vespasianus
306
Augustus
79
Titus
81 MaximinuA 11, bijgen.
Domitiaan
Daza of Daia
96
Nerva
305
Cesar
98
Trajanus
Augustus 308--313
117
Adriaan
Antoninus 138 LiciniusAugustiis307-324
Constantinus I 306-337
Marcus Aurelius en
161 Constantinus 11, ConLucius Verus
stantius 11, en
Marcus Aurelius
337
Constans
169
alleen
180 Constantius II en ConCommodus
340
stans
193
Pertinax
193 Constantius II alleen 350
Didius Julianus
Magnentius 350-353
Pescenni us
Niger 193-195 Julianus de Afvallige 361
193-197 Jovianus 363
Albinus
Septimius Severus 193 Valentinianus I in
364-375
't Westen
21
Caracalla en Geta
212 Valens in't Oosten364-379
Caracalla alleen
217 Gratianus in 't
Macrinus
.375-383
Westen
218
Ileliogabalus
Alexander Severus 222 Valentinianus II in
383-392
't Westen
Maximinus I 235
De 2 Gordianussen 237 Theodosius I
in 't Oosten 379
Maximus, Pupienus
392-595
237
en Balbinus
alleen
1Vestersch rijk.
GordianusIlldeV•ome238
595
Philippus de Arabier 244 Honorius
424
Decius 249 Valentinianus III
Gallus en Volusianus 251 Petronius Maximus 453
455
253 Avitus
Emilianus
457
253 Majorianus
Vaterianus
461
260 Libius Severus
Gallienug
467
Anthemius
(De 30 Tirannen).
472
Claudius II de Guth 268 Olybrius
473
270 Glycerius
Quintillus
474
A urelianus
270 Julius Nepos
Tacitus
275 Romulus Angus475-476
Florianus
276
tutus
Oostersch rijk.
I'robus
276
Carus
282 Arcadius, enz. (ze 't
art. OoslEitscii R1JK).
Carinus en Nume284
rianus
Rome (koning vau).Zie REICHSTADT(IlertOg -van)
Romeinen. De bevolking van liet Romeinsche
rijk.
Romeinsche Rijk (het). Under dezen naam
heeft men te verstaan het rijk, dat anno 29 v. Chi•.
gesticht werd door Augustus, en dat ook onder zijne
opvolgers eel) inachtig geheel bleef vormen tot op
Diocletiaan, of juister gezegd tot den dood van
Theodosius (395 na Chr.), en dat, vervolgens gesplitst in Westersch rijk en Oostersch rijk (zie op
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die beide namen) zich staande hield tot 476 n
bet Westen, en tot 1453 in het Oosten. In Italie
vernietigd door Odoace•, werd bet keizerrijk hersteld door Karel den Groote (800), op wiens afstarnmelingen de titel van keizer overgiog. Die titel, die
in onbruik geraakt was na het nitsterven van de Carolingische dynast ie in Duitschland, werd weder aangenomen door Otto 1, toen hij meester was geworden van Italie; sedert dien . vo•st nam het Duitsche
rijk officieel den titel aan van het Heilige Ruomsche
rijk der Duitsche natie. Zijne opvolgers zija den
titel van keizer van dat rijk blijven dragon tot 1806,
toen Napoleon een einde niaakte aan liet Duitsche
rijk en zelf den titel van keizer aannain. Wij laten
verder hierachter de geographische indeeling van het
Romeinsche rijk volgen, en verwijzen voor 't historisch
overzicht near de artikels ROME, WESTERSCH RUB
en OOSTERSCH RUE.
Men tnoet, wat het Romeinsche rijk aangaat, wel
onderscheiden tusschen Italie en de wingewesten
(of veroverde landen).
Italie onderging, hetzij onder Augustus, hetzij
voor en na hern, verscheidene wijzigingen in de indeeling, zooals dat te vinden is in ons art. ITAue.
VOOr Augustus waren de wingewesten: Sicilie (het
ondste van allen), Sardinie, Corsica, Hispania Citerior, Hispania Ulterior, Cisalpijnsch Gallie, Africa,
Transalpijnsch Gallie (eerst geuaamd Romeinsche
provincie van Gallie, totdat dit, door de veroveringen van Cesar tusschen de jaren 58 en 50 v. Chr.
geheel Gallie werd), Nutnidie (wingewest geworden
na den slag van Thapsus in 46 v. Chr.), Illyrie,
Achaia, Macedonie, Asia (d. i. het koninkrijk Pergamum), Cilicie, Syria, Cyprus en Cyrenaica. — Aupistls Wide. Cisalpijnsch Gallie bij Italie in, splitste
Hispania in drie provincien (Tarraconensis, Lusitanie, Betica), Gallie in vier (Narboneusis of de oude
Romeinsche provincie van Gallie, Lugdunensis of het
oude Celtica ingekrompen, Aquitanie of het oude
Aquitanie veel vergroot, en Belgica met de beide
Germanien); hij veroverde Egypte (anno 30),
Rhetie en Vindellcie, Noricum, Pannonie, Mesie (dat
hij in 2 provincien splicste). Overigens deelde hij
met den senaat de wingewesten, en behield voor
zich de grensprovincien en de as veroverde; van
daar drie verschillende bestanddeelcn in de algeheelheid des rijks (senatoriale provincien, keizerlijke
provincien, vasalstaten). De senatoriale provincien
waren Sardinie en Corsica, Sicilie,, Narbonensis,
Betica, Macedonie, Achaia, Creta, Asia, Bithynie,
Cyprus, Africa, Numidie, Cyrenaica. vasalstaten
waren de koninkrijken Susa, Thracie, Bosporus,
Cappadocia, Comagene, Judea, West-Mauritania,
Carle en Lycie. Al het overige was keizerlijke provincien. Later hadden in verscheidene provincien
weder onder-indeelingen 'dams, of er werden nieuwe
provincien in het aanzijn geroepen ten koste van
de overige ; Germanica 1 a en 2a werden afgescheiden
van Belgica ; Oost-Mauritania werd gesplitst in Cesariensis en Sitifensis; Vespasianus schiep eene Provincie der Eilanden ; euz.
Men bespeurde in het Romeinsche rijk, in weerwil
dat het werkelijk slechts een groot geheel was, zeer
duideiijk twee geheel van elkander verschillende wereiden : het Oosten en het ‘Vesten; en ieder van die
oeiden splitste zich op zijne butt ook weder in
tweeen : Italie en Gallie, Griekenland en Klein-Azie.
Vandaar ten deele de tetrarchie van Diocletiaan.
Deze indeeling werd gewijzigd en verbeterd in de 4e
eeuw : toen vormde het geheele rijk vier prefecturen,
te zameu bestaande nit dertien diocesen, die zelven

Romeinsche rijk
weder samengesteld waren uit honderd en eenige
ptovincien, benevens Rome en Constantinopel, welke
twee steden geheel en al buiten de indeeling bleven.
Ziehier een overzicht, met inbegrip van ettelijke
wijzigingen, die plaats hadden in de 5e eeuw, en
waardoor het getal der diocesen op veertien, dat
der provincien op honderd en achttien gehracht
werd.
HET WESTERSCHE CUR.
1) Prefectuur der Gallien.
i Britannia I en II.
Diocese van 1 Groot Cesariensis.
Britannia. ) Flavia Cesariensis.
Valentia.
Belgica I en II.
' Germanica I en II.
Lugd ti nensis 1,11,111 en IV.
Groot-Sequanensis.
Aquitania I en II.
Diocese der
( Novempopulanie.
Gallien.
Narbonensis I en H.
Viennensis (later ingedeeld in I en II).
' Grieksche Alpen.
\ Zee-Alpen.
, Tarraconensis.
Gallecia.
Carthaginensis.
Diocese van
Lusitanie.
Hispania.
i Bmtica.
Balearische eilanden.
' Mauritania Tingitana.
2) Prefectuur van Italie.
, Ithetie I en II.
Cottische Alpen.
i Diocese
Venetic.
I van Italia
Ligurie.
propria.
Emilia.
Flarninia.
/ Tuscia en Umbrie.
( Valeria.
Diocese
) Picenurn Suburbicavan
)
rium.
Campanie.
Diocese
Samnium.
amni
van
Apulie en Calabrie.
Rome.
Lucanie en Bruttium.
Sicilia.
Sardinia.
N
\ Corsica.
Africa en Byzacene.
Numidie.
Diocese van
Mauritanian (de) (CesaAfrica.
riensis en Sitifensis).
Tripolitana.
‘ Noricum I en II.
Pannonia I en H.
Diocese van
Valeria.
Illyrie.
Savie.
Dalmatie.
HET OOSTERSCHE CUR.
3) Prefectuur tan Illyrie.
Dade 1 en II.
Diocese van Mesie I.
Dardanie.
Dacie.
Prevalitana.
Macedonie.
Thessalia.
Diocese van
Epirus (oud en nieuw).
Macedonie.
Achaia of Griekenland.
Eiland Creta.

i

f
,

c

Rommerstock

931

4) Prefectuur van het Oosten.
, Mesie II.
i Thracie.
Diocese van ) Remimontus.
Thracie. ) Rhodope.
Europa.
Klein-Scythia.
i Proconsu- Asia propria.
Hellespont.
laat van
L
Dyd
eEilanden.
je
)
Asia.

f

Diocese

Carie.
Lycie
Asia.
Pampillie.
Pisidie.
Lvcaome.
Phrygien (de) (Pacati\ aansch en Gezond).
/ Isaurie.
I Cilicie (later in tweeen).
Phenicie (zeeprov. en Libanon-prov.).
Diocese of
Syria (Consulair, Salugraafschap
tair,en Phratesiaansch).
van het ,
Palestina I, II, III en IV.
Oosten.
Arable.
Osroene.
\ Mesopotamie.
\ Cyprus.
I Bithynie.
lionorias.
Pa ph lagon ie.
Diocese van Hellenopontus.
Polemoniacisch Pontes.
Pontes.
Galatia I en H.
Cappadocia 1 en II.
Armenie I en II.
/ Egypte propria.
Libya I en II.
Diocese van Augustamnicum.
Egypte.
Arcadia of Heptanomis.
Thebais.
Romeli6, of Rumenie, ook Romanie, het Roenzlly (d. i. Land der Romeinen) der Turken. Onder
dezen naam verstaat men somwijlen eene landstreek,
somwijlen een pachalik van het turksche rijk, met
zeer afwisselende grensbepalingen. Als landstreek
bevat R. nu eens het zuiderdeel van het oude Thracie
(bezuiden den Hems), dan weder datzelfde Thracie, vergroot met Macedonie en Thessalia, of zelfs
met Albanie. — Als pachalik of ejalet bevat It. de
livahs Janina, Salonichi, Tricala, Scutari, Ochrida,
Avlone, Ghiustendil, 11-Bassan, Prisrend, Dukagin,
Oeskoep (Uskup), Delvino, Velitsjterin,Cavala,Krusjevatz. Het livah Gallipoli wordt ook wel daartoe
gerekend, en somwijlen ook nog de livahs Silistria,
Widdin en Roetsjoek (in Bosnie en in Bulgarije).De
hoofdsteden van R. zijn Sophia en Monastir. Voor de
gesehiedenis van R. zie THRAC1, MACEDONle, enz.
Romilly, fransche steden : .1) R.-stir-Andelle,
dept. Eure, 6 a 7 mijlen benoordoosten Andelys,
nabij de A ndelle ; 1200 inw.; voornaamste kopergieterij van Frankrijk. — 2) R.-stir-Seine, dept. Aube,
4 ureti gaans beoosten Nogent-sur-Seine, aan eenen
arm der Seine ; 3400 inw.; de oude abdij Sellieres,
waar 1778 bet stollelijk oversehot van Voltaire bijgezet was, dat 1791 overgebracht wend naar het
Pantheon.
Rommersdorp, voormalig dorp in Zeeland.
Zie WULCEN.
ROMMOrStOOk, limb. dorp. Zie REYMERSTOCK,

van

Vicariaat
van
Asia.

1

Romney

Bongo

Romney (New-), stad in 't engelsche graafschap Kent, 11 uren gaans bezuidoosten Maidstone ;
1200 inw.; is een der Vijfhavens (zie CINQUE-PORTS).
Romorantin, stad in 't fransche dept. LoirCher, aan de samenvloeiing van Sauldre en Morantin, 11 uren gaans bezuidoosten Blois; 7500 inw.;
geboorteplaats van Claude, gemalin van Frans I;
was eertOs de hoofdstad van Sologne; werd 1356
veroverd door de Engelschen (bij welk beteg voor
het eerst van belegeringsgeschut gebruik werd gemaakt). Te R. werd 1560, op voorstel van kanselier
L'Hopital het vermaarde Edict van R. nitgevaardigd,
waardoor Frankrijk bevrijd bleef van de Inquisitie.
Romuald I, hertog van Benevent (662-77)
zoon van Grimoald. Door de Grieken in Benevent
belegerd (663) hood hij kloeken wederstand, en
werd outzet door Grimoald, die nit zijne landen in
Lorabardije kwam aansnellen. In 668 werden Tarenturn en Brindinsi door Romuald aan de Griekenontweldigd. — R. II, zoon en opvolger van Gisolf I
(702-31), bemachtigde Cumw, en liet zijn rijk na
aan zijnen zoon Gisolf II. — R. (de heilige), geb.
omstr. 956 te Ravenna, stichtte 1012 het klooster
Camaldoli in Toskauen, en werd abt daarvan; de
leden zijner orde werden daarnaarCamaldulenzen genoemd. Hij stierf 1027 ; kerkelijke gedenkdag 7 Febr.
Romulus, stichter en eerste koning van Rome,
ging door voor een loon an god Mars en de vestaalsche maagd Rhea Silvia, dochter van Numitor, den
koning van Alba. Hij kwam ter wereld gelijktijdig
met zijnen tweelingbroeder Remus. De oorn van
Rhea, nl. Amulius, liet haar levend begraven, omdat
zij hare gelofte van levenslange kuischheid geschonden had, terwijI hij de tweelingbroeders op den Tiber te vondeling liet leggen: doch de rivier liet de
kinderen op het droge, en ze werden gezoogd door
eene wolvin. Faustulus, des konings veehoeder, vond
de klemen, nam ze mede naar zijn huis, en liet hen
grootbrengen door zijne vrouw Acca Laurentia, zoodat R. en Remus opgroeiden onder veehoeders. Het
geheim hunner geboorte ontdekt hebbende, narn R.het
besluit, Amulius te dooden en (Ian zijnen grootvader
Numitor, die door Amulius van den troon was gestooten, daarop te herstellen. Vervolgens begun R.
met zijnen broeder Remus de stichting van Rome,
juist ter plaatse, waar zij te vondeling waren gelegd
(753 v. Chr.). Eer de bouw nog ver gevorderd was,
geraakten de twee broeders in twist, en R. doodde
zijnen broeder Remus. Dus alleen meester gebleven,
maakte R. van zijne stad eene vrijplaats, zoodat
die reeds spoedig bevolkt werd met gevluchte slaven
en allerlei deugnieten. Hij stelde openbare spelen in,
en noodigde de naburige volkeren uit, die te komen
bijwouen, waaraan inzonderheid door de Sabijnen gevolg werd gegeven: bij die gelegenheid liet R. al de
jonge vrouwen en dochters der toeschouwers met
geweld aan hen ontnemen, en gaf (lie tot vrouwen
aan zijne eigene onderdanen (749), welke vrouwenroof ten gevolge had, dat al de °tilliggende volkeren
aan R. den oorlog aandeden ; de meesten werden
echter door R. overwonnen en aan zijn gezag onderworpen. Met de Sabijnen van Cures, die hij niet tot
onderwerping had kunnen brengen, trot R. in 745
voor Chr. eene schikking, waarbij overeengekomen
werd, dat huu koning 'Patios en hij gezamenlii,!;
zouden regeeren over de twee vereenigde volken;
doch het duurde niet lang, of R. wilt zicli van zijnen
ambtgenoot to ontdoen (739). Hij gar eene snort
van staatsregeling aan zijn klein rijk, decide zijn
yolk in twee klassen in (patriciers en plejebers), benoeinde eenen senaat, stelde den triomf in, zoomede

verscheidene godsdienstplechtigheden. Hij verdween
plotseling (715 v. Chr.) bij gelegenheid van eon onweder (waarschijnlijk werd hij vermoord door de
senatoren, die zijne dwingelandij moede waren).
Overigens is alles, wat wij van R. verhaald vinden,
zeer onzeker; door sommigen wordt zelfs in twijfet
getrokken dat hij ooit bestaan heeft (zie NIEBUHR).
Romulus Augustulus, spotnaatu voor
Romulus Momyllus Augustus, de laatste romeinsche
keizer, was een zoon van Orestes, veldheer der romeinsche legers in Gallie; hij werd door zijnen vader op den troon geplaatst in 475, doch reeds in
het volgende jaar nit het gezag gestooten door Odoacre, koning der Herulen, die hem in ballingschap
zonal naar Campanie, met een jaargeld van 6000 li vres
gout : zoo eindigde het Westersch romeinsche rijk.
Roneaglia, dorp in het parmesaansche, aan de
Po, tusschen Piacenza en Cremona. In de oinstreken
is eene vlakte, die historisch vermaard is nit de 11e
en 12e eeuw door het verblijf, dat de koningen van
Duitschland dear hielden voor [mine kroning.
ROnCevaux, vlek in Spanje, 8 uren gaans
benoordoosten Pamplona, 1800 netted. ellen boven
den Spiegel der zee, in een dal der Pyreneen, waar
(zegt men) de achterhoede der armee van Karel den
Groote in de pan gehakt werd, in 778, waarbij paltsgraaf Roland het leven verloor.
Roneiglione, stad in glen Kerkel. Staat, ruim
4 ureng.bezuidoost. Viterbo; 3600 inw.; was voorheen
een graafschap; behoort sedert 1647 aan de pausen.
Ronda, het oude Arunda, stad in Spanje, ruim
8 mijlen benoordw. Malaga; '20,000 inw.; schilderachtig op eene hooge rots, die in tweeen gesplitst
is door den Guadalvin of Guadiaro; ijzingwekkende
afgrond, genaamd de Tazo, met eene prachtige brug,
die de gemeenschap tusschen de twee bergen daarstelt. De stad werd 1485 ontweldigd aan de Mooren.
Ronde Tafel (Ridders van de), eene fabelachtige ridderschap, voigens de legenden van GrootBritannie ingesteld in bet laatst der 5e eeuw te York
door den christenkoning Uther of zijn zoon Arthur
(Arius), op aanrcden van den toovenaar Merlin.
Deze orde bestond aanvankelijk nit 24, later nit 50
ridders, aan wier hoofd de vermaarde Artus, en wier
namen gegraveerd staan op eene ronde marmeren
tafel, die sedert 1480 te Winchester bewaard wordt.
Robert Wace, die in de Ile eeuw geleefd heeft,
schijnt de eerste geweest te zijn, door wien de fabel
der Ronde Tafel in otnloop gebracht is.
Rondkoppen, scheldnaam, then de ridders
en aanhangers van het Engelsche hof, gedurende
den burgeroorlog onder Karel I en tot onder Karel
aan de Parletnentairen gaven. Het eerst werd die
naam gegeven aan de in opstand zijnde Schotten, toen
die den wapenstilstand van Rippon kwamen voorschrijven : het vreetnde gezicht van hunne geschorene hoofden gaf aanleiding tot die benaming, die
later uitgestrekt werd tot alle bestrijders van het
koningschap. Naderhand is de naam R. in dien van
Whigs veranderd.
Ronge (Johannes), stichter van het kerkgenootschap der Duitsch-katholieken, geb. 16 Oct.
1813 to Bischofswalde bij Neisse in Silezie, eerst
ka ► eliaan te Grottkau, vervolgens leeraar aan de
Laarahutte (eene groote ijzersmelterij),plaatste 1844
in de •Saksische Vaderlandsche Bladen" een open
brief aan bisschop Arnoldi (zie dien naam) over het
te kijk stellen van den rok zonder naad van Christus, en werd wegens dien brief geexcommuniceerd.
Daarop volgde eene reeks geschriften van R., die
aan de Kerk van Rome een gevoeligen knak gaven,
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Ronsard
doordien ze velen bewogen zich van die Kerk of te
scheiden, en onder R.'s leiding een eigen kerkgenootschap te vormen, bekend onder den naam van
de Duitsch-katholieke Kerk.
Ronsard (P. de), beroemd fransch dichter,
geb. 15'24, gest. 1585. Oeuvres, 4 din. Parijs 1567,
verscheidene mien herdrukt ; Oeuvres choisies,Par.
1840 ; Oeuvres inedites, Par. 1855.
Roode Muts, eene snort van muts, waarmedc
bet beeld der Vrijheid getnoid was, werd in de Fran-

sche ornwenteling van 1789 tot herkenningsteeken
gekozen door tie ergste Iieethoofden. De aanleiding
daartoe was deze. Eenige zwitsersehe soldaten,tegen
hunne otlicieren in opstand gekomen, waren naar de
galeien gezonden ; doch toen hun door de Nationale
Vergadering kwijtschelding van straf was verleend,
kwamen ze naar Parijs terug met de roode mitts der
galeiboeven op, en werdeu in triomf iugehaald door
het gepeupel, dat zich insgelijks met zulk eerie routs
tooide. Toen 't gepeupel zich 20 Juni 1792 van de
Tuilerien rneester gemaakt had, werd Lodewijk XVI
getiwongen 66k zulk eene mats op te zetten.
Roode Rivier, eng. Red River, naam an
1) ook
verscheidene rivieren in Noord-Amerika,
Nalsjicolsjes genaamd, komt nit de Sierra-del-Sacramento in Nieuw-Mexico, scheidt .Arkansas (staat tier
IJnie) van Texas, komt dan in Louisiana, en valt na
300 'tibial loop in den Mississippi, nabij de uitwatering van deze. — 2) ook Negracka genaamd, doorstroomt Nieuw-Mexico van het W. naar bet 0., is 50
mijlen lang, en wait in den Arkansas.— 3) in Engeisch
Amerika, is een arm van den Assiniboine.
Roode Zee, of Arabische Golf, bij de ouden
Arabicus sinus, groote zeeboezern tusschen Egypte
en AbbyssiniP ten %V. en Arable ten 0. en N., is
door de landengte van Suez gescheiden van de Middellandsche Zee, en staat. ten Z. door de straat van
Bab-el-Mandeb in gemeenschap met de Indische
Zee. Aan het noorder-einde splitst de R. zich in
twee zeeboezems, ni. Golf van Suez tell W. en Golf
van Aloha ten 0. Ten tijde der Ptolemeen en tier
Romeinen was de R. de groote handelsweg. De R. Z.
is in het N. T. verineld Hand. 7: 56 en Hebr. 11 : 29.
Roodkerk, dorp in Friesland, derdhalf uur
gaans benoordoosten Leeuwarden; 120 inw.
Roodt, dorpen in Luxemburg : 1) aan den Colpach, anderhalf uur gaans benoordw. Redingen.
2) twee uren gaans bezuidw. Grevenmacher.
Roode (sir George), engelsch admiraal, geb.
1650 in 't graafschap Kent, gest. 1708, was viceadrniraal, vervolgens raad van pries George van Denemarken, eindclijk lord groot-admiraal, onder Willem en koningin Anna opperbevelhebber eener vloot,
ontwikkelde veel talent in de zeeslagen bij la Hogue
en bij Malaga, forceerde de estacade van Vigo (1702),
bemachtigde Gibraltar (1704).
Roomsch keizer en koning. Zie het art.
DUITSCH HONING.

en 2) RODEN.
ROOrdahMZUM, dorp in Friesland, 2 uren

Roan. Zie

1) RHOON

gaans bezuillen Leeuwarden ; 500 inw.
Roosebeke. Zie ROSBECQUE.
Roosendaal, vlek in Nd.-Braband, vijfdhalf
uur gaans bewesten Breda, en derdhalf uur g. benoordoosten Bergen-op-Zoom, aan den straatweg

tusschen die twee steden; 3000 inw.; nederl.-belg.
spoorweg. In 1572 (31 Mei) en 1687 (20 Mei) is R.
hevig geteisterd door brand, en 1703 verschrikkelijk
door de pest. — 2) geldersch dorp. Zie ROZENDAAL.
Roosteren, limb. dorp, aan, de Maas, tegenover de belgische stad Maaseyk; 800 inw.

Rosa Bonheur
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Roothaan (Johannes Philippus), geb. te Amsterdam 23 Nov. 1785, studeerde eerst aldaar, ging
1804 naar Rusland, kwam daar in 't Jezuieten-huis
te Polotsk, was vervolgens ijverig in 't belang zijner
orde werkzaam, niet alleen in Rusland en Palen,
mar ook in Walliserland en Zwitserland, werd 1821
aangesteld als rector van 't Jezuleten-college te Turijn, en bekleedde die waardigheid tot 9 Jub 1829,
toen hij verheven werd tot generaal der Jezuietenorde ; als zoodanig was hij ijverig werkzaam tot aan•
zijnen flood (8 Mei 1853 te Rome). Hij is de eerste
Nederlander, die generaal tier Jezuieten geweest is.
Roowolde, verkorte naam van Roderwolde.
Roquelaure, vlek in 't fransche dept. Gers, in

't °tide Armagnac, 2 uren g. benoorden Auch;900inw.;
naar dit vlek draagt de familie R. haren naam.
Roquelaure (Antoine de), maarschalk van
Frankrijk, gesproten tilt eene oude familie uit Armagnac, die reeds bekend was in de 13e eeuw,
diende Jeanne d'Albret, koningin van Navarre, en
haren zoon Hendrik, in den burgeroorlog. Toen Hendrik IV koning was geworden, benoeinde hij R. tot
grootweester van zijne garde-robe (1589), tot gouvernenr van Gnyenne, en nam hem reeds spoedig
tot vertrouweling : R. beyond zich dan ook in het
rijtuig bij den toning, toen die vermoord werd. Lodewijk XIII ben oemtle hem tot maarschalk van Frankrijk in 1615, en hij stierf 1625. — R. (Gaston J.
B., markies, later hertog van), zoon van den vorige
(1615-1683), onderscheidde zich in de veldslagen
van la Marfee (1641) en Hennecourt (1642), en bij
de belegeringen van Grevelingen, Bourbourg en Kortrijk, werd init.-generaal, nam deel aan het beleg van
Bordeaux in den tijd der Fronde, werd 1652 verheven tot pair en hertog, en 1676 beroemd tot gouverneur van Guyenne. Onder den titel van Aventures
divert issantes du due de Roquelaure (Keulen 1727)
heeft men eene verzameling kwinkslagen en avonturen, die men hem toedicht. — R. (Ant. Gaston J. B., hertog van), zoon van den vorige, gouver-

neur van Languedoc, bracht de Cevenn -en tot rust
(1709), werd maarschalk van Frankrijk 1724, en
stierf te Lectoure 1739. Hij liet niet anders dan
dochters na, zoodat met hem bet gesiacht R. uit§itierf.
Roquemaure, fransch vlek, dept. Gard, 7 uren
g. ten N. O. Uzes; 4500 inw.; bier stierf Clemens V.

Ros, een zoon van Benjamin; Gen. 46: 21.
Rosa, schilder en graveur. Zie BADALLocum.
Rosa (Salvator), beroemd italiaansch schilder,
geb. 1615 te Arenella bij Napels, verloor reeds vroeg
zijnen vader (een landmeter),vormde zich bijna geheel
en at zelf, ging zich verder bekwamen te Rome
(1635), en bleef daar nog gernimen tijd onbekend.
Slechts door zich tooneelspeler te maken, en op een
liefhebberij-tooneel satirieke stukken van zijn eigen
maaksel te spelen, trok hij eindelijk de opmerkzaamheid (1639), en werd toen spoedig een gezocht per-

sonage. In 1647 kwam hij •eder te Napels, waar hij
ijverig den opstand van Masaniello ondersteunde,
moest dientengevolge weldra vluchten, en nam de
wijk naar Rome, waar hij zich spoedig erkend zag
als een schilder van den eersten rang. Door de satiren, die hij gelijktijdig schreef, maakte hij zich zoo
vele vijanden, dat hij genoodzaakt werd naar Florence te vluchten, waar hij de bescherming der Medicis verwierf. Eerst in zijne laatste jaren keerde hij
naar Rome terug, en stierf daar 1673.
Rosa Bonheur (eigenlijk Rosalie Bonheur),
beroemde schilderes, geb. 22 Maart 1822 te Bordeaux,
waar haar vader (Raymond Bonheur, gest. 1853) insgelijks een schilder van naam was.
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Rosalie

Rosalie, de beschermheilige van Palermo, lochvan eenen Heer van Roses, die afstamde van Karel
den Groote, Ieefde in de 12e eeuw. Zij zocht de afzondering in eene grot van den berg Peregrino bij
ratan)°, sleet daar hare dagen in de strengste godsvrucht, en stierf er in 1160. Kerkel. gedenkdag 4
Sept.; doch haar gedenkfeest wordt ook in Juli gevierd te Palermo, met grooten luister.
Rosemonde. Zi e __OSEMONDE.
Rosario, of Sari-Jose-de-Cucuta, ook wel kortweg Cucuta genoemil, stad in Nieuw-Granada, aan
den Rio-del-Oro, 50 mijlen benoordoosten SantaFd-de-Bogota. Hier vergaderde het eerste congres
van Columbia (Mei 1821).
Roses, of Roses, lat. Rhoda, versterkte stad in
Spanje, aan de Middellandsche Zee (Golf van Rosas),
ruim 6 mijlen benoordoosten Gerona ; 2600 taw.;
naar men wit gesticht door Rhodiers; werd door de
Franschen ingenomen 1645, 1693, 1795, 1808.
Rosbach, stad in de pruis. prov. Saksen, tusschen Namnburg en Merseburg. In 1747 versloeg
Frederik II hier de Franschen, die aangevoerd_werden door maarschalk Soubise, en deed ter gedachte► is van die overwinning eene gedenkzuil oprichten,
die Napoleon, als overwinnaar der Prutsen, in 1806
omver liet halen.
Rosbecque, vlaamsch Roosebeke, stad in de
belgische provincie West-Vlaanderen, circa 4 urea
gaans benoordoosten IJperen ; 1600 inw.; Karel VI,
koning van Frankrijk, versloeg hier in 1382 de tegen
hunnen graaf in opstand zijnde Vlamingen.
Roscelin (Jean), lat. Ruscelinus, scholastisch
wijsgeer, geb. te Bretagne in bet midden der Ile
eeuw, was kanunnik van Compiegne en leeraarde
theologie in het klooster van die stad ; stichter van
de secte der Nominalisten (zie dat art.).
Roscoe (William), engelsch schrijver, geb.
1752 te Liverpool nit behoeftige owlet's, gest. 1831,
vormde zich nagenoeg geheel zelf, was achtereenvolgend procureur, advocaat, bankier in zijne geboortestad, werd 1806 door Liverpool afgevaardigd naar
bet Lagerhuis, en streed daar met warmte tegen den
slavenhandel. Behalve zijne dichtvverken en andere
histor. geschriften leverde hij eene beschrijving van
het Leven en pontificaat van Leo X (Louden 1805 ;
staat te Rome op den Index).
Roscoff, vlek in 't fransche dept. Finisterre,
aan den Oceaan, 5 uren gaans benoordw. Morlaix;
3600 inw.; reede en haven ; hicr landde Maria Stuart
in 1558, toen zij haar huwelijk kwam sluiten met
den dauphin (later Frans II).
RoscOmmon,stad in lerland, prov.Connaught,
is de hoofdpl. van het graafschap R. (dat door den
Shannon besproeid, en door de graafschappen Lcitrim, Longford, West-Meath, Sligo, Galway en Mayo
begrensd wordt). De stad ligt 17 mijlen benoordw.
Dublin, heeft 3700 inw. en een kasteel (dat van
1268 dagteekent).
Rosebecque. Zie ROSBECQUE.
Roselo, oude naam van 't n.-brab. dorp Ileusel.

Rosemonde, of Rosemunda, dochter van Cunimond, koning der Gepieden, die door den longobardischen koning Allioinus verslagen en ter (food
gebracht werd (567), werd gennodzaakt den overwinnaar te trouwen. Toen die barbaar hair gedwongen had nit den schedel bars vaders te driuken,
waarvan Alboinus zich bediende als bokaal, liet zij
hem van het Leven berooven door Perideits, den geheimschrijver van Helmichild of Almachide, haren
minnaar (573); aan dezen schonk zij vervolgens
hare hand, en vluchtte met heminaarnavenna.Reeds

Rosini
spoedig zocht zij haren tweeden man door middel
van vergif nit den weg te ruimen, ten einde te kunnen trouwen met den exarch Longinus; doch Helmichild noodzaakte haar, zelve het vergif tedrin!cen,
dat zij voor hem bestemd had. De ital. dichter Allied heeft deze R. gekozen tot heldin voor een zijncr treurspclen.
Rosemonde Clifford, bijzit van Hendrik
II, koning van Engeland, die, om haar te vrijwaren
tegen de jalners,;!ie v ijandigheden van zijne wettige
getnalin (Eleonore van Guyenne), te Woodstock
eene geheimzinnige woning voor R. liet bouwen,
eerie soort van doolhof. Hij verwekte twee zonen bij
haar; doch R. stierf zeer jong, omstr. 1173. Men
vermoedt dat Eleonore middel wist te vinden om in
R.'s woning door te dringen err haar van bet levee
te berooven. Deze R. is de hoofdpersoon eerier opera
van Addison, de heldin van een dichtstuk van Brifbut, en van een treurspel (1826) van E. de Bonnechose.
Rosenau, 1) hong. Rozno ilanya, stad in Hongarije, 7 uren gaans benoordoosten Gemtir; 5500
inw.; minerale bronnen. — 2) hong. .Rosnyo, stad in
Zevenbergen, 3 uren gaans hezuidw. Kronstadt ;
4500 inw.
Rosenmuller (Joh. Christ.) ontleedkundige,
geb. 1771 bij Hildburghatisen, gest. 1820, was lang
professor der ontleed- en heelktmde aan de universiteit van Leipzig; schreef verscheidene belaugrijkc
werken.
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Rosenplitt (Hans), een
Roses, stad in Spanje. Zie ROSAS.
bet
Razjici
der Arahieren, stad in NeRosette,
der-Egypte, hoofdptaats eerier provincie, aan den
wester Nijl-arm (den Bolbitijnschen Nijl-arm der
ouden), derdhalf uur gaans van de uitwatering in
zee, benoordoosten Alexandria en Aboekir; omstr.
20.000 inw.; in de nabijheid mitten van het oude
Bolbilinum. In 870 werd R. gesticht door de Arabieren ; het werd door de Franschen bezet 1798; de
Engelschen deden 1807 eerie vergeefsche poging om
R. te beniachtigen. Het Opschrift van R. is een verniaard gedenkstuk, dat tijdens de overweldiging van
Egypte door de Franschen (1799) ontdekt is; het
is vervat in drie talen, rd. Ilieroglvpen-schrift, Egyptisch (zooals het in 't alledaagsciie Leven gesproken
worth) en Grieksch ; het dagteekent van bet jaar
193 v. Ct.., zijnile het tijdstip der troonsheklimming van Ptolemeiis V, bijgenaamd Epiphanes, en
behelst al wat er gebeurd is gedurende de minderjarigheid van dien vorst. Dit gedenkstuk (dat titans
te Louden bewaard wordt), verschafte aan Champollion den sleutel om de hieroglypen te ontraadselen. In 1841 leverde Lettronne
Texte et hi
traduction littdrale de l'inscription grecque, met cornmentarieu daarop. Door Lepsius werd in 1844 te
Phihe een tweede exemplaar van dit gedenkstuk geyonder].
Rosheim, stad in 't fransche dept. van den
Beneden-Bijn, aan den voet der Vogesen, circa 6
uren gains beznidw. Straatshurg ; 4000 inw.; gesticht in de 12e eeuw ; was voorheen eene vrijc
rijksstad; werd 1835 gedeeltelijk ernielti door brand.
Rosini (Giovanni), ital. dichter en letterkundige, geb. 1776 te Lucignano irr Toskanen, gest.
1855 als professor (seder', 1803) der ital. letterkunde te Pisa. Behalve gedichten, romans, enz. heeft
men van hem: Sloria della pittura italiana (4 din.
Pisa 1838 ; 2e druk 1850); eene editie dercornplete
werken van lasso; eerie dito der Storia d'ItaN van
Guicciardini (10 din. Pisa 1819).

Roskild

Rossini

Roskild, stad in Denemarken, 9 nren gaans
bezuidw. Kopenhagen ; 2200 inw.; koninkl. paleis;
'oude residentie der deensche koningen. Te R. werd
1658 de vrede geteekend tusschen Denemarken en
Zweden, waarbij Schonen aanZweden afgesta ► n werd.
Roslin, stad in Schotland, derdhalf nut. gaans
beznidw. Edinburg; zeer merkwaardige gothische
kapel, in MO gesticht door William Sinclair, koning der Orcadische eilanden. In de nabijheid van
R. werd in 1302 door de Sehotten driernaal op eon
dag de nederlaag toegebracht aan de Engelschen.
Rosmalen, dorp in Noord-Braband, 1 our
g.benoordoosten 's-Hertogenbosch ; 300 inw.; is zeer
ond, en wordt onder den naam Ilosmalia reeds in 't
begin der 9e eenw vermeld ; 1512 piatgebrand door
de Gelderschen; 1757 overstroomd ; 20 Juli 1767
geweldig geteisterd en gedeeltelijk verwoest door
onweer en hagelslag: watersnood 22 Fehr. 1799,
Jan. 1809, 1 Jan. 1834.
Rospigliosi. Zie CIEMENTENUS IX.
Rosport, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, af ► ll de Sure, anderlialf um' gaans bewesten
Echternach; bestond reeds in (le 7e eetiw (Ruzpurt).
Ross, I) stad in 't engelsehe graafschap Hereford, aan de Wye, 5 nren gaans bezuidoosten Hereford ; 4000 inw.; was vroeger belangrijker. Order
den naam van , De Man van R." heeft. Pope zekeren
John Kyrie verheerlijkt, zijnde een rijk inwoner van
II., die atom vermaard was wegens zijne liefdadigheid. — 2) stad in lerlantl, aan (!e Baal van Ross,
10 nren g. beznidw. Cork ; haven, die bijna gelled
verzand is; (le universiteit van dit Ii. was eertijds
beroetnd. — 3) en 4) twee Meilen in lerland (in
Wexford), naast elkander, en genaamd Old Boss en
New Boss. — 5) graafschap in Schotland, bevolkt
met 77,000 zielen, waaronder eenige clans (die van
Ross, Frazer, Mackenzie, Mucky, Macrae, Monroe),
die nog het oude Gaelisch spreken. De hoofdplaats
is Tain ; het graafschap R. grenst aan (le volgende
graafschappen : Sutherland ten N., Inverness ten Z.,
Cromarty ten 0., en den Oeeaan ten W.
Ross (sir John), engelsch zeevaarder, geb. 1777
to lialsarroch in 't graafschap Wigton, zoon van een
schotsch predikant, sedert zijn 9e jaar (1786) in
zeedienst, werd eerst 1801 tot luitenant bevorderd.
In den oorlog tegen Frankrijk ontving hij 13 wonden, onderscheidde zich vooral hij Bilboa (1806) en
in de Oostzee (1812). In 1818 nam hij deet aan
den tocht van sir Ed. Parry naar de Baffinsbaai; ondernam 1829 op eigene kosten een nieuwen tocht
derwaarts, die tot Oct. 1833 duurde, en waarvoor
hij met eerbewnzen nit ale deelen van Europa overladen werd. Van 1838 tot 1844 was hij te Stokholm
britsch consul-generaal ; in 1850 (op 63-j. leeftijd)
ondernam hij voor eigen rekening een tocht ter opsporing van J. Franklin, werd bij zijn terugkeer tot
schout-bij-nacht bevorderd, en stierf 1856. Men
heeft o. a. van hem de werken : Voyages of discovery
in search of a North-West passage (Londen 1819);

rugkeer tot kapitein bevorderd (1834). Van 1836
tot 38 lief de admiraliteit hem wetenschappeInke
opnerningen doen tangs de kosten van Groot-Britannid en lerland ; in 1839 ondernam hij eene ontdekkingsreis naar de noordpool, die 4 jaren duutde en
rijk was aan vetertei opnemingen (hij gaf eene
teschrijving daarvan in het lick 1847). Zijne Iaatste
onttlekkingsreis was die van 1848-49, ter opsporing van Franklin, op welken tocht de geheele Barfinsbaai door hem opgenomen werd met de grootstdenkbare nauwkenrigheid.
Rossano, het oude Aoscianvm, stad in het Napelsche, in Calabria Citeriore, anderhalf tu- gaans
van de lonische Zee, 6 mijlen benoordoosten Cosenza ; 8000 inw.; geboorteplaats van pans Johannes
XVII. Gesticht door detEnotriers, en weder opgebouwd door de Romeinen, werd R. gecoloniseerd
door Totila, koning der Gothen.
Rossem. Zie Rosso,.
Ft
corp. Zie —OXENISSE.
Rossenisse, zuid-hull, dorp.
Rossi (Pellegrino), staathuishoudkundige en
diplomant, ge ► . 1787 te Carrara in 't hertogdom Modena, sedert 1807 advocaat to Bologna, moest 1815
als franschgezinde vluchten, en nam de wijk naar
Geneve ; 1819 benoemd tot professor aldaar van 't
Romeinsche recta, werd hij reeds spoedig gekozen
tot voliisvertegenwoordiger, was als zoodanig ijverig
werkzaarn tot 1832, en ging toen naar Frankrijk,
als professor der staathuishoudkunde aan 't Colldge
de France. In 1844 tot pair en graaf verheven, ging
lin 1845 als fransch gezant naar Rome. Na de Februari-omwenteling van 1848 door den paus dringend aangezocht, um het hoofd van diens ministerie
te worden, bestoot R. eindetijk (14 Sept.) die gevaarlijke taak op zich te semen, doch werd reeds 9
weken later (15 Nov.) op straat vermoord, terwijt
hij zich naar de Kamer der Afgevaardigden begaf.
Rossini (Gioacchino) de beroemdste italiaansche componist van onzen tijd,bijgenaamd ,,deZwaan
van Pesaro", in welke stad hij gehoren werd 29
Fehr. 1792 nit ouders, die als kermismnzikanten
van de eene stad naar de andere trokken, in vvelk
vak de kleine H. hun tot 1807 ter zijde stond met
zijne inderdaad heerlijke stern. Toen echter moest
hij (gelnk men bet noemt , den baard in de keel krij.
gende") ophouden met zingen, en hij ging zich in
het lyceum te Bologna toeleggen op het componeeyen. Reeds in 1808 werd er eene symphonic en cantate van R. ten gehoore gebracht (il Pianto d'armonia),
the algemeen voldeed. Het ontbrak hem niet aan beschermers, en weldra verbaasde hij de wereld door
de vruchtbaarheid van zijn talent. In 1815 werd hij
(op een jaarlijksch traktement van 6000 gulden nederl.) aangesteld, om nagenoeg uitsluitend te componeeren voor den schotiwburg San-Carlo te Napels ;
daar schreef hij die uitmuntende partneri voor de
schoone prima donna Cothran(' (die 1822 zijne vrouw
werd, doch reeds spoedig van hem scheidde, en
1845 stierf). In 1823 ging R. naar Engeland, won
daar in 5 unaanden tijds, met lessen en concerten,
over de 125 duizend nederl. guldens, en kwam zich
toen te Parijs vestiges, ging 1836 te Bologna wonen,
kwam nog tweemaal naar Parijs (1843 en 1855),
vergezeld van zijne vriendin Olympe Peiissier, met
wie hij na den (100(1 van zijne eerste vrouw in den
echt trad. Van 1855 tot 1860 hield R. te Parijs verblijf, onder geneeskundige behandeling van zijnen
vriend dokter Civiale. Van R.'s schier ontelbare
operaas noemen wij inzonderheid harbier de Seville,
Othello, Comte Ory, Guillaume Tell,Moise en Egypte,
Semiramis,enz.

Narrative of a second voyage in search of a NorthWest passage (Londen 18. ► 4; appendix 1836); een
uitmuntend Treatise on navigation by steam-engine

(Louden 1828); en de beschrijving van zijnen laatsten tocht, getiteld Sir J. Franklin (Londen 1855).
R. (sir James Clark), engelsch zeevaarder, neef
van den vorig,e, geb. 1800 te Londen, trad 1812 in
zeedienst, onder de bevelen van zijnen oom, met
wien hij den eersten tocht van Sir Ed. Parry metlemaakte (1818); vervolgens tnaakte hij al de tochten
van Parry merle tot 1827, daarop 1829-33 de ontdekkingsreis van zijnen ootn, en went na zijnen te—
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Rossum

Rossum, of Rossem, dorp in Gelderland, aan
den Waaldijk, 3 uren gaans ten Z. Z. W. van Tiel
en 2 uren g. ten 0. van Zalt-Bomrnel; 1000 inw.;
1524 platgebrand door de Bosschenaars; 22 Dec.
1813 nabij 11. hevig gevecht der Franschen en Pruisen.
Rossum (Maarten van), heer van Rossum en
Poederoien, geb. cnstr. 1490, werd reeds jong als
stadhouder van Friesland aangesteld door Karel van
Egmond, hertog van Gelderland. Dock voor het
vreedzaam besturen van eene provincie niet geschikt,
legde hij die waardigheid reeds in 1519 neder, en
werd met het opperbevel over een leger hekleed,
waarmede hij zooveel afbreuk aan de Keizerlijken
deed, dat de hertog hem 1528 tot veldmaarschalk
verhief, en hem tevens het tiendedeel toelegde van
alle door R. te heffen brandschattingen: geen wonder, dat zijne tochten van toen af, rneer nog dan te
voren, zich kenmerkten door plundering en brandstieliting. Nog in datzelfde jaar 1528 overrompelde
R. 's-Gravenhage, en hield er jammerlijk huis. Nadat zijne poging om Schenck van Tantenhurg het
beleg van Hasselt in Overijsel te doen ophreken rnislukt was, hield R. zich tang met krijgsbedrijven en
onderhandelingen-voeren in Oost-Friesland en de
Groninger Ommelanden op ; trad na den dood van
hertog Karel in dienst bij diens opvolger Willem
van Cleve, viel met een leger in Braband, plunderde
en verbrandde een aantal dorpen, nam het slot Hoogstraten in, dock zag zijne aanslagen op Antwerpen en
Leuven mislukken. Naar Gelderland teruggekeerd,
nam hij storrnenderhand Awersfoort in, toog toen
weder naar Braband, veroverde Helmond, plunderde
Eindhoven, verbrandde Vucht, en verspreidde overal
waar hij in aantocht was schrik en angst. Toen Gelderland 1543 onder den schepter van Karel V kwam,
legde die keizer aan Maarten van II. een aanzienlijk
jaargeld toe; toen dan ook de oorlog met Frankrijk
weder nitbrak, vie! R. met een leger in Champagne
en Picardie, alles op zijnen weg vernielende te vuur
en te zwaard (1552). In het volgeude jaar werd hij
door den keizer benoemd tot stadhouder van Luxemburg. In 1555 stond Maarten van H. wederom met
een leger aan de grenzen van Frankrijk, doch werd
door de pest overvallen, en stierf te Antwerpen. Het
zoogenaarnde Duivelshuis te Arnhem, zijnde thans
het stadhuis, is gesticht door Maarten van
Rostam (Roestaw), de Hercules van Perzie,
was een zoon van Zai, vorst van Sedzjistan, en
stamde af van Dzjemzjid. Men laat hem Leven onder
verscheidene regeeringen, onder de laatste Pisjdadische koningen en onder de Kajanieden, en zelfs gedurende verscheidene eeuwen. Men schrijft hem eene
groote menigte heldendaden en gewichtige bedrijven
toe, die klaarblijkelijk (zoo ze werkelijk verricht
zijn) het werk moeten wezen van versehillende personen, die denzelfden naam hebben gedragen. 1)e
laatste dien helden leefde in de 6e eeuw V. Chr. Hij
had belangrijke diensten bewezen aan den perzischen
koning Karkaoes H (Goetsjtasp); hij had dien vorst
bevrijd uit de gevangenschap bij tie Arabieren, en
hij had de Toeraniers verdreven toen die Perzie
verwoestten ; doch hij viel in ongenade, omdat hij de
leer van Zoroaster niet Wilde aannemen, en ten gevolge van (lie weigering weed hij genoodzaakt norlog te voeren tegen den zoon van Kaikaoes, met
name Isfendiar of Asfendiar, welke prins door Item
gedood word in een hardnekkig tweegevecht, dat
twee dagen gedutird had. Daarop keerde 11. terug
naar zijn eigen rijk (Sedzjistan); en later vond hij
op eenen krijgstocht, dien hij tegen Indic ondernam,
den dood, door bet verraad van een zijuer breeders.

Rota
Rostam, perzisch veidheer, leefde in de 7e
eeuw na Chr., onder de laatste Sassanieden,p1aatste
in 632 Wezdedzjerd III op den troon, deed pogingen ow de Arabieren terug te drijven, die een inval
in Perzie waren komenfloen ow er den [slam te verbreiden, en sneuvelde 635 in een gevecht tegen hen.
Rostam — beyg, prins nit de turcomaansche
dynastic van het Zwarte Lam, stiet zijnen neef Beisinkoer van den perzischen troon, en beklom dien
zelf (1490). Weinige jaren later werd hij op zijne
beurt zeif van den troon gestooten door een zijner
neven, nt. Achmed (1497).
Rostam, zoon van een hoer, werd pacha, vervolgens vizier van Soliman II, trouwde met Mirmah,
de dochter van dien sultan en van de befaamde
Roxelane. In den tweed 3n oorlog van Soliman tegen Perzie voerde 11. het opperbevel ; door zijne lasterlijke rapporten werd hij oorzaak van de rebellie
en den dood van prins Mustaplia; en met alle kracht
verzette hij zich tegen het sluiten van eenen vrede
tusschen de Porte en Hongarije. Hij stierf 1560.
Rostamieden (dynastic der), eene arabische
dynastic, die meester was over het kustland van
Afrika, van Tunis tot de straat van Gibraltar, werd
vernietigd in het begin der 10e eeuw door den
mahadi Aboel Kassem Mohammed hen Abdallah, te
gelijk met de dynastie der Aglabieten.
Rostergaast. Zie ROTSTERGAAST.
Rostock, stad in groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, aan de Warnow, 4 uren gaans van
hare uitwatering in de Oostzee en ruim 16 uren g.
benoordoosten Schwerin ; 20,000 inw. In het jaar
329 was R. slechts een visschersdorp. In de 13 en
14e eeuw was bet eene heerlijkheid, vervolgens een
der bloeiendste Hanze-stetlen. Het is de geboorteplaats van Blucher (wien men er een standbeeld opgericht heeft); te R. etierf Hugo de Groot.
Rostopsjin (Theod., graaf), russisch generaal,
geb. 1765, gest. 1826, was gonvernenr van Moskou
in 1812. Toen de Franschen Moskou binnenrukten
lief hij de stad in brand steken, welke maatregel een
der voornaamste bronnen van ellende werd voor tie
fransche armee, die zich daardoor van alle hulpmiddelen beroofd zag. In 1814 nam I1. zijn ontslag, hield
van 1817 tot 1825 verblijf to Parijs, waar hij 1823
in 't Licht gaf: La adrift stir l'incendie de Moscou.
RoStow, steden in europ. [instant': 1) op den
noordwest-oever van het Nero-rneer, 8 mijlen bezuidw. Jaroslaw; 6000 inw., zeer wide stad ; was
tang de hoofdstad van een onafhankelijk tsjoedisch
rijkje, en werd 1237 veroverd en bijna geheel vernield door de Tartaren ; het behield echter zijne onafhankelijkheid tot 1328, toen het door grootvorst
Iwan Danilowitsj bij Busland ingelijfd werd. —
2) R., of Sint-Dirnitrica, koopstad aan den Don,
met 10,000 inw., 6 mijlen bezuidw. Novo-Tsjerkask,
Roswinkel, of Roosewinkel, dn r p in Drenthe,
8 [wen pans beznidoosten Assen ; 600 tow.
Rota, een gerechtshof te Home, ingesteld in het
begin der 14e eenw door pans Johannes XXII, om
uitspraak te doen over de kerkelijke zaken in al de
Roornsch-katholieke louden. De II. is satnengesteld
nit elf geleerde geestelijken, die auditeurs der B. of
kapellanen van den Pans heeten, en die gekozen
wooden nit de vier natien van Italie, Frankrijk,
Spanje en Dnitschland. naarn IL, die oorspronkelijk red of wiel beteekent, is aan cult getechtshof
gegeven, volgens sommigen, omdat de zetels eenen
cirkel vorrnen, of, volgens anderen, omdat de vloer
der zaal, waar de R. hare zittingen hondt, een toozaiek voorstelt in den vont.) van eenen cirkel.

Rota

Rottenburg

Rota (Bernard.). italiaansch dichter, gab. te Napels 1509, gest. 1575. De beste editie zijner werken
is die van Mazio (2 dln. Napels 1726).
Rotello, napolit. stad in de Capitanata, 3 uren
gaans bezuidoosten Larino; 2000 inw.; naar men
wil gesticht van de bonwstoffen nit de rumen van
Cliternium en van Teanum Apulum.

Rothschen — calm, stad in rnss. Finland, op
een eilandje, aan de nitwatering der Kymmene in de
Golf van Finland, 2 mijlen heznidw.Friedrichshatun;
uitmuntende haven ; kazernen voor 14,000 man.
Overwinning ter zee in 1790 door de Zweden op de
Russen.

Roterodamum, lat. naam van Rotterdam.
Roth, stad inn den beierschen kreis Rezat, 4
uren gaans benoordoosten Pleinfeld ; 2400 inw.; geJ. M. Gessner.
Rothalnashem, oudtijds eene plaats in ons
land ; doch men weet niet waar.
Rotharis, hertog van Brescia, vervolgens koning der Longoharden (636-52), had zijne verhefting tot den troon te danken aan Gondeberge,
Arioald's dochter, die met hem in den echt trad.
Hij veroverde Genua en Lignrie, daarna ettelijke
nog in de mach der Grieken geblevene gedeelten
van Friuli, vaardigde net vermaarde Longohardische
wetboek uit (643), en liet den troon na aan zijnen
zoon Rodoald.
Rothenberg, duitsche naam van Rougemont.
Rothenburg, naam van verscheidene duitsche steden, o. a.: 1) in Hessen-Cassel, aan de Fulda,
9 uren gaans heznidoosten Cassel ; 3400 inw.
2) in Beieren, aan de Tauber, 8 uren g. benoordw.
Anspach ; 6000 inw.; eertijds eene vrije stad.
3) in Wurtemberg, Zwartewondskreis, 3 uren g.
bezuidw. Tubingen, aan den Necker; 5800 inw. —
4) in net Hanoversche, landdrostij Stade, Guff) gaans
benoordoosten Verdes, aan de IN'tirnme; 1600 inw.
Rothenburg (Friedr. Rud., graaf van), pruisisch generaal, geb. 1710 op het kasteel van Netkau,
gest. 1751 te Pyrmont, begun zijne loopbaan in dienst
van Spanje, en nam deel aan de bemachtiging van
Oran ; ging Coen in fransche dienst over, en uiaakte
onder Berwick en under maarschalk Asfeld de veldtochten van 1733 en 34 mede. In 1740 nam hij
dienst bij Frederik II, die hem tot generaal-majoor
benoemde; hij onderscheidde zich in de veldslagen
van Chotusitz, Hohenfriedberg, Sorr, en werd met
de taak belast, urn prins Rare' van Lotharingen te
vervolgen.
Rotherham, stad in Engeland, graafschap
York, derdhalf uur gaans benoordoosten Sheffield ;
20,000 inw.
Rotherhithe, dorp in 't engelscliegraafschap
Surrey, op den znidoever van den Teems, een half
nor gaans van de brug van Londen ; 16,000 inw.;
boorteplaats van den philoloog

praalgraf van Ly-boe, den vorst der Pelew-eilanden,
die 1784 te Louden stierf. Voor R. is (le vermaarde

tunnel gegraven, die onder den Teems doorloopt.
Rotherthurm, bergpas in Zevenbergen, in 't
Carpatisch gebergte en op de grenzen van 'Wallachije, 5 uren gaansheznidoosten Hermanstadt, wordt
doorstroomd door de Mina.

Rothesay. Zie ROTHSAY.
Rothiere (la), dorp in 't fransche dept. Aube,
4 urea pans benoordw. Bar-sur-Aube; 250 inw.;
hardnekkig gevecht tusschen Napoleon en de Geallieerden 1 Feb. 1814.
Rothsay, of Rothesay, vlek op de noordkust
van het eiland Bute (Schotland), oan eene groote
baai, 4 mijlen bewesten Glasgow ; 5400 inw.; bedrijvige visscherij; was oudtilds eene belangrijke stad,
en residentie der koningen van Schotland. In 1398
werd David, graaf van Carrick, oudste zoon van koning Robert III van Schotland, door zijn vader verheven tot herlog van R., van wien thans nog afstaminTlingen in !even zijn.
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Rothwasser, 1) dorp met 2700 inw. in Moravie, 7 mijlen benoordw. Oimutz. — 2) dorp met
1500 inw. in den boheemsehen kreis Chruditn, 4 uren
gaans ten N. N. 0. van Landskron.
Roth ell.. of Rot, well. bet (nude Are Pavia?,
nienw-lat. li ► ttoviila, stad in den Nv mum bergschen
Zwartewondskreis, aan den Necker, 7 mijlen bezuidw.
Tubingen ; 3800 inw.; voorheen rijksstad ; in 1643
ingenomen door de Franschen, bij welk beleg maarschalk Guebriant doodelijk gekwetst werd.
Rotna, ook Rotne of Rotnye, oude namen
van net fries2he dorp Bottum.
Rotomagus, stad in Gallie, in Lugdunensis
2a., bij de Veliocassen ; titans Rouaan.
Rotondo, de hoogste berg op Corsica, 3 uren
gaans bezuidw. Corte, is 2834 'leder!. ellen hoog.
Rotrou (J. de), fransch tooneeldichter, geb.
1609 te Drew(, gest.' 1650 in zijne geboortestad, werwaarts hij zich begeven had om hulp te bieden,toen
Dreux door eene epidemie werd geteisterd, waaraan
R. in drie dagen bezweek. Men heeft van hem 23

stukken (treat- en blijspelen), waarvan bet beste is
Venceslas, voor 't eerst vertoond in 1647. De beste
editie der Oeuvres van R. is die in 5 din. (Parijs
18'20-2'2).
Rotstergaast, of Kleir:e-Gaast, voormalig
dorp (titans gehucht) in Friesland, 2 uren gaans ten
Z. Z. W. van Ileerenveen.
Rotsterhaule (of kortweg : Hanle), voormalig dorp (titans gehucht) in Friesland, anderhalf uur
gaans bezuidw. Heerenveen.

Rotte (de), riviertje in Schieland, prov. ZuidHolland, ontstaat in de nahijheid van Moerkapelle
uit een waterplasje, genaamd de ‘Vilk, en beet aanvankelijk Oude Lee, draagt dan den naarn van het
Nieuwe Diep tot aan de llleiswijksche Meren, waar
bet, zinidwaaas loopende, den naarn R. aanneemt, en
in de stad Rotterdam (die er naar genoemd is) eindigt in de stadsvest bij de Delftsche poort en in de
Oude haven.
Rotteck (Karl von), geschiedschrijveren staatsman, geb. 1775 t.e Freiburg in de Breisgau (in Baden), gest. 1840, werd 1798 professor der geschiedenis aan de universiteit van Freiburg, reisde eenigen
tijd om zijne kennis te verrijken, gaf Ina zijnen terugkeer verscheidene belangrijke werken in het
licht, die zich kenmerken door hunnen liberalen
geest, werd 1806 benoemd tot staatsraad van den
hertog van Baden, vervolgens aangesteld als professor der rechtsgeleerdheid en staathnishoudkunde
te Freiburg, 1819 afgevaardigde der Universiteit bij
de eerste kamer van Baden, van welke vergadering
hij vice-president werd. Met kracht ijverde hij voor
de volksvrijheden (inzonderbeid voor de vrijheid
van drukpers), zoowel inn de Kamer als iu zijn dagblad der Freisinnige; doch het dutirde niet lang of
het gouvernement meende gevaar te zien in de
strekking van R.'s leeringen, en 1831 werd zijn
dagblad opgeheven en zijn curses gesloten. De voornaamste werken van R. zip': Allgemeine Geschichte
(9 dln. Freiburg 1813-27); Allgemeine Wcltgeschichte (4 dln. Stuttgart 1830-34).

Rottem, oude naam van 't groningsehe dorp
Rottum.

Rottenburg, de wurtemh. stud Rothenburg.
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Rotterdam

Rouen

Rotterdam, lat. Roterodamum, stad in ZuidHolland, aan de Maas en de zich daarin ontlastende
Rotte (naar welke R. genoemd is), ligt 5 kwartier
gaans beoosten Schiedam en vierdhalf uur gaans
ten Z. Z. 0. van 's-Gravenhage, is als koopstad de
waardige en gelukkige mededingster van Amsterdam, en heeft omstr. 112,000 inw. Onder de groote
tuenigte voorname personen, die te R. gehoren zijn,
treft men aan : Erasmus (op de Croke Markt is hem
een 10 vt. hoog metalen standbeeld opgericht; zijn
steenen standbeeld werd 1572 door (le Spanjaarden
vernield, omdat een priester het 't beeld van een ketter noetnde); Gtsbrecht Karel van Hoogendorp; drie
gouverneurs-generaal van Nederl. lndie (nl. Cornelis Jansen Speelman, Hendrik Swaardekroon, Johannes Siberg); verscheidene zeehelden (o. a. E. M.
Kortenaar, J. van Brake(, Corn. Tromp, Aart h. van
Nes); wijders de beroemde J. H. van der Palm ;
een aantal dichters (o. a. D. en J. van Hoogstraten);
eene groote menigte schilders en kunstenaars; enz.
Waarschijnlijk dagteekent de stichting van R. nit
bet laatst der 9e eeuw, toen eene volkplanting der
Catten zich in het nabijgelegene Krooswijk kwarn
nederzetten en at spoedig de noodzakelijkheid inzag,
om zich tegen overstroomingen te beveiligen door
de Rotte af te damrnen ; die waterkeering of dam in
de Rntte haren naam aan R., dat door aanhoudende bijbouwing derwijze aangroeide, dat bet reeds
in 1'272 door graaf Floris V met stedeltke privileglen werd beschonken, en reeds in 1580 werd R.
als zevende groote stad van Holland erkend, om als
zoodanig (even als Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda) stem te hebhen in de
Staten van Holland. Achtmaal is B. uitgelegd of
vergroot, nl. ornstreeks 1300, in 1358, omstr. 1365,
omstr. 1400, nmstr. 1575 (toen R. 1137 huizen
teide), in 1597, in 1609 (in 1641 werden de singels gegraven en aangelegd), en eindelijk (le aanzienlijke vergrooting en bijhouwing in de le twill.
der 19e eeuw (bet zoogenaamde Nieuwe Werk).
De voornaamste momenten nit de geschiedenis van
R. zijn:: 10 Oct. 1428 bij verrassing ingenomen door
de tegenstanders van Jacoba van Beieren ; oproer
met mord en doodslag wegens de duurte der granen Jan. 1439 ; den 21 Nov. 1488 onverhoeds betnachtigd door de Hoekschen, aangevoerd dour den
22-jarigen jonker Frans van Brederode; in April
1572 op verraderltke wtze ingenomen door de
Spanjaarden (onder Bossu), die er moordden,schoffeerden, plunderden en verwoesting aanriehtten, en
21 Juli de stad weder verlieten ; in 1672 herhaaldelijk oranje-gezinde en anti-fransche oproeren ;
geweldig oproer Sept. en Oct. 1690 tegen den sellout
en eenige regeeringsleden ; oratigistische bniten-

door de &mat Roth gescheiden is. Het is van het

sporigheden in 1783; den 19 Jan. 1795 werden de
fransche troepen te R. binnerigehaald ; 19 Dec. 1813
wapperde weder de hollandsche ylag van den toren.
In 1563 (10 Juli) werden 250 huizen totaal vernield en ruitn 700 beschadigd door eenen feller)
brand, waardoor ook een 40-tat schepen eene proof
der vlammen werd. Door den vloed van 14 Nov.
1775 werd nagenoeg geheel R. under water gezet
en oritzaglijk veel schade aringericht; ook in 1825
teed R. veel door den vloed.
Rottevalle, dorp in Friesland, 5 n1*(41 gaans
ten 0. Z. 0. van Leeuwarden; ruin) 800 inw.
Rotthem, °tide warn van 't groningsche dorp
Rottuni.
Rotti, een der Kleine Soenda-eilanden (nerlerl.
O. I.), in den Molukschen archipel, bezuidwesten
het eiland Timor, tegenover Koepang, waarvan het

N. 0. naar het Z. W. 9 mijlen tang en van het W.
naar het 0. derdhalve mill breed. en bestaat nit 18
rijkjes, welker inboorlingen 1iollineezen genoemd
worden. In 1843 Avert! B. door eenen orkaan ge-

teisterd (21 en 22 April), waarbij mini 70 menschen bet (even verloren.
Rotto, do g, in Italie (prov. Novara), 2 uren
gaans beziridoosten Verceil, en een half uur gaans
van de Sesia ; het ligt ter plaatse van de wide
Carnpi Raudii, wriar Marius de Cimbren vernietigde
in 101 -v. Chr.

Rottum, 1) dorp in Friesland, circa 1 uur
gaans bezuidw. Heerenveen ; 180 inw.; de schans
bij R. werd in (len winter van 1583 door Verdugo
veroverd. — 2) een der oudste dorpen in Groningen, anderhalf uur gaans ten N. N. 0. van Onderdendam ; 200 inwoners; bier eertijds de beroemde
Rollumer-abdij ; ZiC

ANNA-KLOOSTER.

Rottumeroog, eilantije in de Wadden, behoort tot de prov. Groningen, heeft anderhalf uur
gaans in omtrek.

Rottweil. Zi.e --QTRWEIL.
Rouaan, eene bij ons burgerrecht erlangd
hebbende wanspelling voor ROUEN.
Roubaix, fabriekstad in 't fransche dept.
Nord, derdhalf uur gaans benoordoosten Rijssel
(Lille); 20,000 inw.
Roubaud(P. Jos. Andre), priester van Avignon,
geb. 1730, gest. 1792, gunstig bekend als staatlinishondkundige en als taalkenner. Men heeft o. a.
van hem : Hisloire de l'Asie, de l'Afrique el de
l'Amdrique (15 din. in 120 Parijs 1770-75, of 5
din. in 40); en Nouveaux synonymes fraticais (4 din.
Parijs 1785 en 1796).
Roucher (J. Ant.), fransch dichter, geb. 1745
te Montpellier, geguillotineerd als slachtotfer van
het Schrikbewind 7 Thermidor (25 Juli 1794).

Rouen, in 't Hollandsch geschreven Borman, het
nude liothomagus, Rotomagus, Rudomum, stud in
Frankrijk, aan de Seine, is de hoofdplaats van bet
dept. Seine-Inferieure, heeft 120,000 inw. en eene
schoone haven. Het is de geboortepiaats der gebroeders Corneille, zoomede van Fontenelle, Pradou,
Daniel, Bochart, Basnage, Brumoy, Satiation, J. Jouvenet; van mad. Champmesle, mad. du lioccage,
mad. Leprince de Beaumont ; van Boieldieu, enz.
In den tijd der Rorneinen was B. de hoofdstad der
Veliocassen, daarria hoofdplaats van Lugduuensis 2a;
sedert de IX eeuw was het eene legerplaats der
Noorrnannen. De hertogen van Normandije kozen
het toen tot residentie, waardoor R. reeds spoedig
aatigroeide tot eene groote stad. Voor het overige
deelde bet in de lotswisselingen van Nortnandije.
Door Filips August ;tan de Engelschen ontweldigd
in 1204, bleef R van Bien tijd af aan Fiankrijk
toebehooren, alleenlijk nitgezonderd een 50-jarig
tijdvak, nainelijk van 1419, toen Hendrik V, koning
van Engeland, te B. zijnen intocht deed na een vermaard beleg, tot 1450, ben het met tie rest van
Normandijo weder aan Karel VII kwani (in dat
30-jarig tijdvak, id. in 1451, had te IL de veroordeeling en terdoodbrenging plants van Jeanne d'Arc).
Het beleg van H. in 1562 was een der voornaamste
inomenten nit den len religie-oorlog der Calvinisten (de koning van Navarre, Ant. de Bourbon, werd
bij dat beleg I loodelijk gekwetst). Hendrik IV belegerde IL in 1591, (loch kon het niet bemachtigen.
In 1596 werd te B. eene vermaarde verg,adering
van Notabelen gehoutlen. Indertijd had R. een parlenient.

Rouergue

Routiers

oude provincie van het
Rouergue, lat.
fransche landschap Guyenne, was ingedeeld in 3
deelen, nl.: Comte, d. ii. Graafschap (waarin de steden Rhodez, St.-Geniez, Entraignes), flaute-Marche
(steden : Milhau, Ste.-Affrique), Bassc-Marche (steden: Villefranche, St.-Antonin, Najac, Sanveterre.
Aanvankelijk begrepen in Aquitania la, in 1589 door
Hendrik IV aan de kroon getrokken, vo•mt R. titans
het dept. Aveyron.
stad in 't fransche
Rouffach., lat. Aqwe
dept. Haut-Rhin, 3 uren g. bezuiden Colmar, aan
Lanai en Ontbach ; 4200 inw.; in de nabijheid 't kasteel van Isenbourg,residentie van verscheidene merovingische koningen. Vroeger was R. eene rijksstad ;
ingenomen en geplunderd omstr. 1105 door Hendrik V, tegen wien het in opstand gekotnen was; het
feed veal in de oorlogen der 17e eenw, werd 1635
door de Keizerlijken, 1675 doorTurenne bemachtigd.
Rougemont, I.) stad in 't fransche dept.
Doubs, rutin 3 wren g. henoorden Baume-les-Dames;
1600 inw.— 2) duitsch Rothenberg, stad in 't kanton
Massevaux van 't fransche dept. Haut-Rhin ; overblijfselen eener stad, die in de 14e eetiw te niet gegaan is. — 3) dorp met 1200 inw. in 't zwitsersche
kanton Waadt, aan de Saane,12 uren g.van Lausanne.
Rouget de P Isle (Joseph), vervaardiger van
de Marseillaise, geb. 1760 te Lons-le-Saulnier, gest.
1836 te Choisy-le-Roy, was 1789 oflicier der genie,
en omhetsde met wartnte de nieuwe begrippen. In
1792 te Straatsburg in garnizoen, maakte hij daar
in een nacht het geheele lied, en bracht het op noten voor het uiziekkorps, dat met de v•ij•illigers
nit Straatsburg zon oprukken. Reeds spoedig werd
dit tied populair in Frankrijk, en het werd door de
Marseiltaausche vrijwilligers gezongen, die 10 Aug.
oprnkten naar de Tuile•ien (vandaar de benaming
Marseillaise, d. i. Marseillaansche marsch). Onder
Roche streed R. in de Vendee, en werd gekwetst bij
Quiberon. Men heeft van It. nog eene verzameling
gedichten (Parijs 1797) en de Muziek voor vijftig
Chants franeais van verschillende (Parijs 1825).
Rouher (Eugene), fransch staatsman. geb. te
Rim 30 Nov. 1814, order keizer Napoleon III herhaalde malen minister van justitie.
Roumelie. Zie
ROUMOLS, ktein landschap in het oude Normandie, behoort thans tot de fransche departementen Seine-Inferieure en Eure. Het heette R. naar de
stad Rouaan (nfschoon die niet er toe behoorde); de
voornaamste plaats in R. was Quilleboeuf.
Rousay, een der Orcadische eilanden.
Rousseau (J. B.), fransch lierdiehter, geb.
1671 te Parijs, gest. 1741 nabij Brussel, in welke
stad hij o. a. eene bijeenkomst had met Voltaire, sedert welk moment die twee geslagene vijanden
waren. Complete editie der Oeuvres van R. (5 dln.
Parijs 1820): de beste editie zijner Oeuvres choisies
is die van Didot voor den dauphin (1790). R. was
de zoon van een sehoentnaker, en had de dwaasheid
zich daarom over zijne afkomst te schamen.
Rousseau (Jean Jacques), beroetud fransch
denker en schrijver, geb. 1712 te Geneve, waar zijn
wader horlogemaker was, heeft in zijne Confessions
met eene onberispelijke waarheidsliefile zijnen levensloop tot het jaar 1765 te beck gesteld. Mevrouw
d'Epinay, met wie hij te Parijs in ongeoorinofde
betrekking stond, liet 1736 in het dal van Montmorency de vermaarde buitenplaats Ermitage voor
hem bouwen, waar R. zijne Nouvelle lieloise, zijn
Contrat social en zijn roman Emile schreef, welke
werken eenen verbazenden opgang maakten ; doch

wegens laatstgenoemd deistisch boek, dat te Geneve
door betilshanden verbrand werd, vaardigde het
parlement van Parijs een bevel tot inhechtenisneming tegen R. nit, waarop hij de wijk nam roar
Motiers-Travers in het p•insdom Neufchatel, waar
hij, als Armenier vermornd, een tiplang den kost
won met voters waken, en middelerwijI gesehriften
in gereedheid bracht ter verdediging van zijnen
Emile. Door nieuwe moeilijkheden genoodzaakt
Zwitserland 10 verlaten, narn hij de gastvrijheid
aan, the Hum, hem op Wootton in bet
engelsehe graalsehap Derby, waar Itij eenige maanden doorbracht, doe() toen met Hume in onmiu geraadte (1766), waarop hij Engeland weder verliet,
en naar Frankrijk tertigkeerde; daar liet melt hem
oogluikend toe, en na op vele plaatsen verblijf to
hebben gehouden, kwam hij 1770 weder te Parijs,
waar hij het voorwerp word der algenteene oplettendheid. Doeh zijne gezondheid was in het oog
loopend lijdende ; in 1778 bood graaf Girardin hem
het bekoo•lijke buitengoed Ermenonville tot verblijf laats aan, doch R. had pas twee tnaanden daar
de rust van het gennegelijke buitenleven gesmaakt,
toen hij 3 Juli 1778 bijna plotseling stierf (zie
ERMENONVILLE). In 1794 werd zijn gebeeute overgebracht naar het Pantheon ; en Geneve, waar men
eens zijne werken door beulshanden liet verbranden,
heeft hem in onze eetiw een standbeeld opgericht,
Van de vele editien van R.'s werken is tie volledigste
die van Mtisset-Pathay (23 dln. Parijs 1823-26).
Rousselaar,voorm.dorp in Staats-Vlaanderen,
prov. Zeeland, verdronk bij den orkaan 16 Nov. 1377.
ROuSSelapr,stad in Belgie, prov. Wcst-Vlaanderen, 4 uren gaans benoo•dw. Kortrijk ; 10,000 inw.
Roussillon, 1) oude provincie en groot-gouvernement van Frankrijk, in het zuiden, grensde ten
N. aan Languedoc, ten %V. aan het graafschap Foit,
ten 0. aan de Middellandsche zee, en ten Z. aan
Spanje. Het was ine. edeeld in: 1) het eigenlijke R.,
of graafschap R., en '2) fransch Cerdagne ; de hoofdstad was Perpignan. Titans vormt R. het departe[tient der Oost-Pyrenees. Het ontleende zijnen naam
aan de oude stad liuscino, maakte order de Romeinen deel uit van Narbonensis la, en werd reeds
vroeg een graafschap van de Marke van Spanje; later werd dat graafschap vereenigd met het graafschap Barcelona, en under lien naatn werd bet bij
Aragonie ingelijfd, toen bet huis van Barcelona over
laatstgenoemd land regeerde. In 1462 kocht Lodewijk XI de graafschappen R. en Cerdagne ; maar in
1493 gaf Karel VIII het aan Ferdinand van Aragonie
terug. Eerst in 1642 kwam R. door verovering weder order Lodewijk XIII, en bij den vrede der Pyveneer] (1659) bleef het voor goed aan Frankrijk toebehooren. — 2) stad in 't fransche dept. Isere, aan
de RIlline, 5 uren gaans bezuiden Vienne. In 1564
vaardigde Karel XI Kier de vermaarde ordonnantie
nit, waarbij bepaahl word, dat het jaar voortaan den
len Januari zou aanvangen, en niet nicer, gelijk tot
dusverre, met Paschen.
Roussy, voormalige heerlijkheid in 't voormalige hertogdom Luxemburg; de boofdplaats was het
dorp Roussy-la-Bourg, dat titans tot het fransche
Moezel-departernent behoort, derdhalf our gaans van
Thionville ( Diedenhoven) ligt, en 200 inw. heeft.-Het daaraangrenzende dorp Roussy-le-Village, in het
tegenw. groothertogdom Luxemburg, heeft 600 inw.
Routiers, roove•benden, die zich (1147) in
Frankrijk vormden, nadat Lodewijk VII ter kruisvaart getngen was. Ze werken (1 183) vernietigd bij
Dun-le-Roi door do pacifici, de confrerie van den
►
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Rouveen

timmerman Durand, uit Puy. — De naam R. werd
later ook aan andere benden gegeven o. a. aan de
Brabancons, de Ecoreheurs, enz.)
Rouveen, in de wandeling Roveen, dorp in
Overijsel, 3 uren gaans noordelijk beonsten Zwolle;
1500 inw.; geheel overstroomd Febr. 1825.
Rouvres, vlek in 't fransche dept. Cote-d'Or,
nabij de Ourhe, 3 uren gaans beznidoosten Dijon,
heeft zijnen naam gegeven aan Philippe de Rouvres,
den Iaatsten hertog nit het eerste Capetinger huis
van Bourgondie.
Rovato,stad in 't Lomb.-Venetiaansehe,anderhalf our gaans benoordoosten Chiari ; 5000 inw.
Roveen. Zie ROUVEEN.
Rovere (della), italiaansch geslacht van allergeringste afkomst, schijnt voortgesproten nit eene
vissehersfamilie to Savona. Dit geslacht heeft aan de
Roomsch-Kath. Kerk twee pausen geschonken, nl.
Franciscus della 11., die den naam aannam van Sixtus IV, en Julianus della B., die den naam aannam
van Julius IL (Er was nog eene andere farnilie della
R., (lie niet van Italiaansehe afkomst, maar een tak
van het fransche geslacht Duronre was ; zie DUROUSE). De voornaamste leden van het ital. geslacht
R. zijn: R. (Johannes della), neef van Sixtus IV en
brooder van Julius V, was Prins van Sinigaglia en
Mondavio, tronwcle met de dochter van Frederik,
hertog van Urbino. — R. (Franciscus Maria I della),
zoon nit bet huwelijk van den vorige, werd hertog
van Urbino bij den dood van Guid'Ubaldo I, zijnen
oom van moederszijde. UN was opperbevelhebber
over de troepen van zijnen oom Julius II, (loch ondervond veel tegenspoed, hetgeen hij toeschreef aan
de bernoeiingen van kardinaal Franciscus Alidosi;
hij doodle (lien kardinaal, onderwierp vervolgens
de Romagna en het grondgebied van Ferrara aan het
gezag van den pans, werd door Leo X van zijne Ianden beroofd (1516), doch bekwam die terng bij
Leo's dood (1522), en werd nit den weg geruimd
door middel van vergif (153R), op last van P. L.
Farnese, den zoon van Paulus III. — R. (Guid'Ubaldo della), zoon van den vorige, en hertog van
Urbino (1538--74), onderseheidde zich door niets
anders, dan door zijne buitensporige zneht voor zingenot, en door de verregaande strengheul, waarmede
hij zijne tegen hem opgestane onderdanen strafte.—
R. (Franciscus Maria II della). laatste hertog van
Urbino, geb. ()Instr. 1551, was de schrijver van verscheidene werken, en versehafte aan den natuurkundige Aldrovandi de rniddelen, om zijn kostbaar museum to stiehten. In 1623 zijn eenigen zoon (Frederik Ubaldo) verloren hebbende, die gestorven was
aan de gevolgen van een allerlosbandigst levee, deed
B. in 1626 alstand van zijn hertogdnm aan den Pans,
en stierf 1631, slechts eerie kleindochter nalatende,
die in den edit trad met Ferdinand de Medicis.
Rovere (Guid'Ubaldo Bonarelli italiaansch letterkundige en diploinaat, geb. 1563 to
Urbino, behoorde Diet tot de familiol B., die in het
vorige art. vermeld zijn. Ilij stierf 1608. — R.
(Prosper lionarelli della), zijn broeder, stichtte de
Academie derCaliginosi (1624), en stierf 1659.
Rovere (Joseph Stanislas), fransch demagoog,
geb. onistr. 1748 in Venaissin, had order Jourdan
Coupe-Tote een kommandement in het dept. Vanclose (1791), werd door de Monden van de lihOne

afgevaardigd ter Conventie, ging het Schrik ► ewind
invoeren in het zuiden van Frankrijk, verliet de
partij can Robespierre, zoodra (lie gevallen was,
(loch werd niettemin 18 Fructidor gedeporteerd
naar Sinnatnary, wan hij 1798 stierf.

R oxolaneu
Roveredo, duitseh Rovereith, lat. Roboretum,
stad in Tirol, aan de Etsch, 5 wren gaans bezuiden
Trento ; 7700 inw.; Academie degli Agiati (d. i. der
Welgestelden). Van 1416 tot 1609 behoorde R. San
de Venetianen,vervolgens sari Oostenrijk ; werd 1796
door de Franschen ingenomen, na ecne door Bonaparte bevochtene sehitterende overwinning.
Rovigno, of Trevigno, bet nude Rivoniurn of
Rovinurn, stad irr Illyrie, nabij de zee, 11 mijlen hezuiden Triest; 10,000 inw.
Rovigo, het oude Rhodigiunz, stad in Lombardije, aan de Adigetto, 8 mijlen bezuidw. Ve4etie;
7000 inw.; was lane een gehneht, dat Buonvico
of Rodigo heette; later word het de hoofdplaats
der provincie Polesinc de R. (zie POLESINE).
Rovigo (Savary, hertog van). Zie SAVARY.
Bovine, fransch dorp, dept. Meurthe, 6 uren g.
bezuiden Nancy, aan de Moezel; 600 inw.; modelboerderij 1822 aangelegd door Matthieu de Dornbasle.
Roxane, perzische vrouw van groote schoonheid, dochter van den satraap Oxyartes, werd ten
huwelijk genornen door Alexander den Groote ; bij
diens dood zwanger zijnde, schonk zij later het leven
aan Alexander, bijgenaamd Aigus. Geholpen door
Perdiccas, liet zij Statira (eene andere weduwe van
Alexander) ter dood hrengen, en maakte gemeene
zaak met Olympias tegen Arrhiderls en Eurydice;
vervolgens stelde zij zich onder bescherming van
Polysperchon, sloot zich in Pydna op hij de aankornst
van Cassander, werd door dien veldheer gevangen
gehonden na den moord van Olympias, zag hare')
zoon als koning-alleen uitroepen na bet verdrag von
311, maar xverd met horn to gelijk reeds spoedig ter
dood gehracht door Cassander.
Roxburgh, het oude Marehenium, dorp in
Schotlaud, in het graalschap B., op een schiereiland,
dat gevormd wordt door de Tweed en den Teviot,
ligt 5 kwartier pans bezuidw. Kelso, en heeft 1000
inw. Op 3 kwartier gaans afstands van dit R. stood
eertijds eene machtige stad R., die de residentiegeweest is van verseheidene schotsehe koningen, en
die in 1550 gestieht werd, krachtens een tusscben
Engeland en Schotland aangegoan verdrag. Ilet
graa fsehap R., ook genaamd Teviotdale, d. i. Dal
van den Teviot, wordt begrensd door de graafschappen Berwick ten N. en N .NAT ., Dumfries en Selkirk
ten Z.V. en IV., Cumberland ten Z., heeft omstreeks
46.000 bewoners, en tot hoofdplaats Jedburgh.

Roxelane, ook bekend coder den naam van
Khoerrem , d. i. Bijzit, eerst de bijzit, vervolgens de
vrouw van Soliman II, was aanvankelijk slavin geweest ; zij was geboortig nit Galicie of Rood-Rusland (vandaar haar naam .Boxelane). Iloeder van
Bajazet, van Selim II en van de sultatie Mirmalt, gaf
zij deze hare dochter tot vrouw aan den befaamden
Roestam, met wiens help zij de twee zonen, die Soliman bij eene andere vrouw had, ter dood liet brengen, ten elude den troon to verzekeren aan hare
eigene kinderen. Zij stied' in 1557.
Roxenisse, dorp (of juister gezegd kleine gemeente) in Zuid-Holland, op Coedereede-en-Overllakkee, belent ten W. en N.de sehorren tegen't Brouwershavensehe gat. Ondtijds lag bij R. het dorpje de

11100we Kamer, dat omstr. 1570 to niet gegaan is.
Roxolanen, lat. linso/ani, een yolk in euro► eesch Sarmatie, tussehen den I3orysthenes en den
Tanats.De R. sehijnen ontstaan to zijn nit de ineensmelting van twee volkeren, van welke het cone de

Alanen geweest moeten zijn, terwijI het andere den
naam moet hebben gedragen van Res of Rossz (de
vermoedelijkc voorouders der Russen).
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Rozenkruis-ridders

Roy, verkorte naarn voor St.-Oedenrode.
Royan, het oude Novioregunz, stad in het

diens rechten geerfd, welke rechten in 1385 door
het parlement erkend waren. Richard van York, een
kleinzoon van Edmond, den eersten hertog van
York, en een zoon van Anna Mortimer, de erftlochter van bet huis Clarence, stak het eerst de vaan
van den opstand op in 1450. Hij trok partij van de
ontevredenheid, die in Engeland veld won wegens
bet verliezen voor en na van al de fransche provincien, die Hendrik VI genoodzaakt werd te ontruimen. Aanvankelijk overwiunaar te St.-Albans (1455)
en te Northampton (1460), leed Richard de nederlaag en sneuvelde te Wakefield (1460); maar zijn
zoon Eduard, gesteund door Warwick en door de
graven nit het zuiden des lands, zette den worstelstrijd voort, rukte op Lander' aan, werd daar (Maart
1461) als koning ititgeroepen onder den naam van
Eduard IV, behaalde te Towton eene overwinning,
waarbij hij Hendrik VI gevangen narn (1461), dien
hij opsloot in den Tower van Londen. Na eenen
nieuwen worstelstrijd, waarin het voordeel no aan
de eene zijde was, dart aan de andere, bleef Eduard
van York eindelijk wester van den troon, en liet
Bien bij zijnen dood overgaan aan zijne kinderen,
die ()rider voogdij gesteld werden van hunnen oom
Richard, hertog van Gloucester. Deze liet eerst zijne
neven ter flood brengen, en toen zich zelven als koning uitroepen (1483) onder den naafi' van Richard
III; doch hij rnaakte zich zoo gehaat, dat het gansche land tegen hem in opstand kwam. Hendrik
Tudor van Richmond, uit het huis Lancaster, kwam
hem aantasten, behaalde de overwinning van Bosworth op hem, doodde hem eigenhandig, en beklom
zelf den troon (1485). Deze vorst, in de geschtedenis bekend ender den naam van Hendrik VII, was
door zijne moeder een afstammeling der familie
Lancaster, en trouwde na zijne overwinning met
Elizabeth van York, de dochter van Eduard IV ; zoodoende vereenigde hij de rechten der twee familien,
waardoor am den oorlog een einde gemaakt werd.
Zie HENDRIK VI, HENDRIK VII, EDUARD IV, en
RICHARD III.
vlek in Noord-Braband ; zie
Rozendaal,
ROOSENDAAL. - 2) dorp in Gelderland, 1 our gaans
benoorden Arnhem, net onderhoorige gehuchten
(Terlet, Imbosch, Plagdel) 600 inw. Bezuiden R.
bet Huis-te-R., eertijds jachtslot der graven (later
hertogen) van Gelderland, werd 1482 na een beleg
van 14 dagen hernachtigd door den hertog van Cleve;
in 1505 veroverd door Filips (I van Spanje) en 1511
heroverd door Karel van Egmond (sedert 1492 hertog van Gelder), werd bet Huis-te-R. in 1516 door
dezen verpand aan Gerrit van Scherpenzeel. Anderhalf o u r g. benoord. het dorp 't Rozendaalsche bosch.
Rozenkamp, lat. Campus Rosarum, voormalig
premonstr. nonnenklooster in Fivelgo, prov. Groningen ; werd 1248 door het doorbreken van den
zeedijk overstroomd, 1262 geteisterd door aardbeving en watervloed, in de beeldstormerij gedeeltelijk vernield, en na de reductie van 1594 voor afbraak verkocht.
Rozenkruis —ridders, de leden van een
geheim genootschap, die de geheimenissen der natuur wilden doorgronden met behulp van een licht,
dat zij in zich zelven hadden. Als stichter banner
broederschap noemden zij een duitsch edelman, met
name Rosenkreutz, d. i. Rozenkrnis, die gezegd werd
over de honderd jaren geleefd te hebben (137814841), en die van zijne reizen naar Tnrkije en Arable tersiggekeerd was, in bet bent van wonderlijke
geheimen. Waarschijulijk klimt het ontstaan der R.
niet hooger op, dan tot de 17e eeuw, en was bun

fransche dept. Charente-Inferieure, 6 nren gaans
bezuiden Marennes, aan de uitwatering der Gironde ;
2800 inw.; kleine haven ; in 1622 werd R. ingenomen en bijna geheel verwoest door Lodewijk XIII.
Royans, of Royanez, voormalig fransch landschapje (en markizaat) in Dauphine, op den rechteroever van de Isere ; hoofdpl.Pont-en-Royans.Thans
maakt R. deel nit van de departementen Isere en
Drome.
Royaumont, dorp in 't fransche dept. SeineOise, 6 urea gaans benoorden Parijs en anderhalf
uur g. benoordw. Luzarches. Oude abdij der Cistercienser orde, gesticht 1227 door den heiligen Lodewijk ; de gebouwen dies abdij zijn tegeuwoordig ingericht tot katoenspinnerij. — tinder den naam van
Bijbel van R. kent men eene verzarneling prenten,ontleend aan het 0. en N. Testament, met ophelderenden
tekst daarbij. Dit bock, veelal toegeschreven aan
Lemaistre de Sacy, is eigenlijk het werk van Nicolas
Fontaine, die het in 1694 voor het eerst in 't licht
gat onder den gefingeerden naam van Royaumont,
prior van Sombreval.
Roye, stad in het oude Picardie (titans in 't
fransche dept. Somme), aan de !true, vierdhalf nur
gaans henoordoosten Montdidier; 2400 inw.; was
indertijd een der steden, waarvan Karel de Stoute
en Lodewijk XI elkander bet bezit hetwistten ; na
er eerst alstand van gedaan te hebben, heroverde
Lodewijk XI bet in 1475. Elf belegeriugen heeft
R. uitgestaan, driemaal is het geteisterd door de
pest, en tweemaal werd het grootste gedeelte van R.
vernield door brand.
Royer (Louis), nederl. beeldhouwer, geb. 2
Aug. 1795 te Mechelen, gest. 5 Juni 1868, de vervaardiger van de standbeelden van Rembrandt (te
Arnst.), Willem den Zwijger (te 's Hage), Laurens
Coster (te Haarlem), Vondel (te Amst.), de Ruiter
(te Vlissingen), enz.
Royou (Jacq. Corentin),fransch geschiedschrijver, geb. 1745 te Quimper, gest. 18'28 te Parijs. Behalve treurspelen, enz., heeft men van hem : Precis
de l'Histoire ancienne d'apres Rollin (4 din. 1802);
Hisloire romaine jusqu'd Auguste (4 din. 1806);
Histoire des eniperettrs romains (4 dln. 1808) ; Histoire du Bas-Empire (4 din. 1803) ; Histoire de
France depuis Pharanzond (6 din. 1819).
Rozen (Oorlog der Twee), de burgeroorlog, die
Engeland verwoestte in de 15e eeuw, ontstond uit
den naijver der twee familien Lancaster en York,
die elkander den troon betwistten, en werd Oorlog
der Twee R. genocmd, omdat de strijdende partijen
elk eene roos tot herkenningsteeken hadden gekozen : de aanhangers van den hertog van York droegen eene witte roos, die van Lancaster eene mode.
Het huis van Lancaster, gesproten uit den derden
zoon van Eduard III, namelijk Jan van Gent, hertog
van Lancaster, bezat den troon, sedert Hendrik van
Lancaster (koning ender naam van Hendrik IV)
dien ontweldigd bad aan Richard II, den zoon van
den Zwarten Prins en kleinzoon van Eduard III
(1399). Dit huis had reeds drie koningen aan Engeland gegeven (nl. Hendrik IV, Hendrik V en Hendrik VI), toen het huis van York te !Jerrie kwam
met zijne rechten op den troon. Het huis van York
stamde of van Edmond Langley, hertog van York,
zijnde wel is waar slechts de vierde zoon van Eduard III, doch deze tak had zich vermaagschapt met
de familie Clarence, die afstamde van Lionel, den
tweeden zoon van dienzelfden Eduard III, en had
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eigenlijk opperhoofd zekere J. Valentijn Andrea!
(omstreeks 1 61 4). Het doel der R. was de bevordering van die wetenschappen, die tot nut van het
menschdom strekken, en voornamelijk de geneeskunde. Maar zij vervielen in lie dwalingen van tooverij en goudinakerij, beweerden den steen der wijzen gevonden te hebben, en werden op bet loatst
gehouden voor kwakzalvers. Zij verbreidden zich
vooral in Duitsehland in bet begin der 17e eeuw.
Volgens de meening Vail velen heeft er nooit een
genootsehap van R. bestaan; door anderen werden
de R. verward met de Kabbalisten, met de Theosofen, met de volgelingen van Paracelsus. Wat daarvan zij, men vindt hunne leerstellingen uiteen gezet
in de Confessio Rosea? Crucis, in 1615 in 't Licht gegeven door J. V. Andrew, en in eenige geschriften
van Robert Fludd. De R. werden ook genoemd
Illuminaten, Immortellen, Invisibelen. — De naam
van R. is tegenwoordig een titel in de Vrijmetselarij
voor de leden van een der hoogere Braden.
Ruad, het Aradus der widen, een tot aziat.
Turkije behourend eilandje in de Middellandsche Zee,
aan de kust van Syrie, ten zuidwesten (en in de
nabijheid) van Tortosa.
Ruben, oudste zoon van Jacob, weerhield zijne
broeders, toen ze Jozef wilden vermoorden, en overreedde hen, dat ze Jozef zouden nederlaten in eenen
put, waarbij hij zich heimelijk voornarn, hem later
stil daaruit te zullen halen. De afstammelingen
van R. vormden den stare Ruben, en bezaten van
het Beloofde Land dat gedeelte, dat beoosten de
Doode Zee en den Jordaan tusschen de rivier Jabok
en de beek Arson lag, ten zuiden van den stam
Gad. Hunne provincie grensde aan het land der Ammonieten, vormde de zuidoostpunt van Palestina,
en bevatte de bergen Nebo en Abarim. De afstammelingen van R. heeten Rubenieten in bet 0. T.
Rubenach, dorp in Rijnpruisen, 3 kwartier
gaans benoorden Coblentz; 800 inw.; toen de hertog van Brunswijk op het punt stoat' (Aug. 1792)
eenen inval in Frankrijk te doen, had hij te R. zijn
hoofdkwartier; nit R. schreef hij zijne befaamde
proclamatie aan het Fransche yolk.
Rubenieten. Zie RUBEN.
Rubens (Petrus Paulus), beroemd vlaainsch
schilder, geb. 1577 te Keulen (of te Siegen in Nassau), uit aanzienlijke en welgestelde ouiiers, werd
aanvankelijk opgeleid voor het rechtsgeleerde vak,
loch liet die studies varen, om zich op Ile schilderAunst toe te leggen, oat,' eerst les bij Otto Vzettins,
en ging toen naar Italie (1600), hield achtereenvolgend verblijf te Rome, Florence, Mantua, Genus,
keerde omstreeks 16W naar Vlaanderen terug, en
had weldra zooveel naam gemaakt, dat hij door
aartshertog Albertus naar Brussel geroepen werd,
en vervolgens door Maria de Medicis naar Parijs,
wear hij het Luxemburg-paleis met zijne schilderstukken versierde (1620); maar hij woonde den
meesten tijd zijns evens te Antwerpen, vervulde ook
verscheidenediplomatieke zendingen naar Jacobus 1,
koning van Engeland, naar Filips IV, koning van
Spanje, en naar de republiek tier Zeven Vereettigde
Provincien. Hij stierf 1640. — R. (Albertus), zoon
van des vorigen breeder, geb. 1614, gest. 1657,
onderscheidde zich door zijne kennis van talen, en
door zijne bekwaaniheid in geschied- en penningkunde. Men heeft van hem : Regum et imperatorum
romanorunt numismata (Antwerpen 1654): De re
vestiaria veterum (Antsy. 1665).
Rubicon, lat. Rubico, thans Fiumesino of
Pisatello genaamd, eene zich in de Adriatische Zee

ontlastende kleine rivier in Italie, scheidde Cisalpijnsch Gallie van het eigenlijke Italie. Het was aan
alle romeinsehe veldheeren verbuden deze rivier
over te irekken aan het hoofd van een leger om
Italie binnen te rukken : de overtocht van Cesar met
zijne armee over den R. was het openbare bewijs,
dat hij in opsiand was tegen zijn vaderland, en was
dan ook het begia van den burgeroorlog (anno
49 v. Chr.).
Itubricatus, 1) rivier in Hispania Tarraconensis ; thans de Llobregat. — 2) eene zich in den
Bagradas ontlastende rivier in Mauritania; thans de
Seiboes.
Rubruquis (Wilhelmus van Ruvsbroeck, genaarnd), een eurdelier, geb. omstr. 1230 in Braband,
werd 1'253 door Lodewijk IX naar Tartar0 gezonden, um daar bet Evangelic te prediken, of eigenlijk
om betrekkingen aan te knoopen met de. Mongolen.
Hij bezocht den than Batoe, en vervolgens den
groot-khan Mangoe, bekwam vergunning om in tegenwoordigheid van dies vorst eene disputatie te
houden met nestoriaansche priesters en met imams,
hetgeen echter tot geenerlei resultaat leidde; hij
keerde terug met eenen brief van den groot-khan
aan den koning van Frankrijk in het Heilige Land.
Na zijnen terugkeer vestigde hij zich in het klooster van Acre, en stelde daar bet verslag op van zijne
reis, in den vorm van eenen Brief aan den heiligen
Lodewijk. Die brief, uit het Latijn in het Engelsch
vertaald, is opgenomen in de verzameling van Hackluyt en in die van Purchas, en werd nit het Engelsch
in het Fransch vertaald door Bergeron (Parijs 1629).
In 1293 leefde R. nog.
Riickert riedrich), duitsch dichter en tealgeleerde, geb. Mei 1789 te Schweinfurt, gest. Febr.
1866 te Gotha, eerst prof. der oostersche talen te
Erlangen, 1840 geheim regeerinersraad en professor
te Berlijn, sedert 1846 stil leveLe op zijn landgoed
Neusesz bij Coburg, is een der uitstekendste lierdichters van Ithitschland. Verzamelde Gedichten (6
dln. Erlangen 1834-38); Gedichten (12e druk
Stutgart 1860); Die Weisheit des Brahmanen (5e
druk Leipzig 1863); enz. De door hem nagelatene
werken over oostersche taal- en letterkunde, waarin R. eene specialiteit was, beloven veel degelijks
voor de wetenschap.
Ruephen, of Rukven (Rukveen), dorp in
Noord-Braband, 3 uren gaans bezuidwesten Breda;
450 inw.
RudeSheim, viek in het Nassansclie, aan den
Rijn, 6 uren gaa.ns bezuidwesten Wiesbaden; van
alle Rijnwijn-soorten is die van R. de beste.:
Rudite, thans Rugge of Rotigliano, stad in Japygie, bij de Salentijnen, tusschen Hydruntum en
Brundusium; is de geboorteplaats van Ennius.
A
Rudolf van Groningen. Zie.e :-GRICOLA.
Rudolf, naam van twee duitsche keizers, nl.:
R. I, geb. I Mei 1218, oudste zoon van graaf Albrecht IV van Habsburg, werd 1273 tot Roomsch
keizer verkoren, en '28 Oct. '‘'ait dat jaar als zoodawig te Aken gekroond. Hij overwon 1278 den tegen
hem in verzet gekomen toning Ottokar van Bohemen, die in den slag op bet Marchfeld sneuvelde.
In 1291 stierf 11. 1 te Germersheim (20 Sept.),
werd to Spiers bijgezet, en had tot opvolger Adolf
van Nassau. — R. II, geb. 18 Juli 1552, zoon van
keizer Maximiliaan 11, werd 1572 !toning van Hongarije, 1575 van Bohehetn, en 12 Oct. 1576 keizer,
waarna hij zijnen residentie hooftizakelijk te Praag
hield, zich bijna uitsluitend bezighoudende met geleerdheid, voornamelijk met alchimie en astrologie,
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en de regeeringszaken verwaarloozende. Tycho Brainy
en Keppler leefden aan zijn hof; door hem liet hij
den loop der sterren berekenen, welke berekeningen
hem ter eere de Rudolfijnyche Tafelen genoemd
zijn. Hij stierf ongebuwil 30 Jan. 1612, en werd
opgevolgd door zijn broeder Mathias.
Rudolf van Zwaben, tegenkoning van
Hendrik IV, zoon van graaf Kuno van Rheinfelden,
schaakte en trouwde Mathilda, de zuster van keizer
Hendrik IV; hij bekwani 1058 het hertogdom Zwaben, doch werd reeds 1060 weduwnaar. Aanvankelijk hield hij de zijde van (len keizer, doch narn 1076
deel aan de besluiten der vorsten-vergadering te
Tribur, en werd 15 Maart 1077 te Forchheirn tot
koning gekozen, 26 Maart te Maintz gekroond, doch
door den teruggekeerden Hendrik in den rijksban
gedaan. Wel bevocht R. overwinningen bij Mellrichstadt (7 Aug. 1078), Fladenheirn (27 Jan. 1080)
en MOIsen nabij Merseburg (15 Oct. 1080); doch in
laatstgen. slag werd hij zoo gevaarlijk gekwetst, dat
hij reeds den volgenden dag te Merseburg stierf.
Zijne rechterhand was afgehouwen.
Rudolfijnsche Tafelen. Zie RUDOLF II.
Rudolstadt, hoofdplaats van het prinsdom
Schwartzburg-Rudolstadt, aan de Saale, 8 Ewen gaans
bezuiden Weimar; 4500 inw.
Rueda, spaansch dichter. Zie LOPE DE R.
Rueemd, wide naarn van 't geld. dorp Drumpt.
Ruel, of Rueil, het Rotalgensis van Gregorius
van Tours, eene gemeente met ornstr. 4000 inw. in
het fransche dept. Seine-Oise, 3 uren gaans bewesten Parijs, en derdlialf uur g. benoordoosten Versailles. In de 9e eetrw schonk Karel de Kale deze
plaats aan de abdij van St.-Denis, die Naar bezat
tot 1635, toen 11. aangekocht werd door kardinaal
Richelieu, die er een fraai kasteel liet bouwen, waar
't hof verblijf hield in de onlusten van de Fronde.
Iri de kerk van R. een gedenkteeken ter eere van
keizerin Josephine. Onder de gemeente R. behooren
de kasteelen van Malmaison, Buzanval en Boisprdau
(het eerste was de residentie van keizerin Josephine).
Ruerlo, geld. dorp. Zie RUURLO.
Ruffec, stad in 't fransche dept. Charente, 6
mijlen benoorden Angoirldme; 3200 inw.; beroemd
zijn de terrines de Ba[fec (getrutfeld wild); het is
eene zeer oude stad, was eerst baronie, toen vicomte,
en werd 1588 markizaat. In 1258, 1304 en 1327
concilien te R.
Buffo (graaf). Zie CASTELCICALA.
Rufla, of Ruphia (Roelia), de oude Alpheus,
voorriaamste rivier in Morea, ontspringt in Arcadie,
vormt de grensscheiding tusschen de nomarchien
Elis en Messene, en ontlast zich (bevaarbaar) in de
Ionische Zee.
Rufinus, minister van Theodosius I en van
Arcadius, geb. omstr. 350 te Elusa in Aquitanie,
maakte naam als advocaat of rechtsgeleerde, beviel
Theodosius, die hem medenam naar Constantinopel,
werd grootme-ster van diens paleis, daarna consul,
gaf den Iliad tot de slachting te Thessalouica (390),
deed Tatianusden prefect van het pretorium ombrengen, en maakte zich van diens ambt [wester (392),
usurpeerde bij den dood van Theodosius (393)
de vougdij over Arcadins, keizer van bet Oostersche rijk, en maakte zich algemeen verafschuwd
door zijne misdaden en door zijne dwingelandij. Hij
had hoogtoopende geschillen met Stilicho, den voogd
van Houorius, keizer van het Westersche rijk, die
zijn gezag over het geheele rijk wilde uitbreiden.
Oin zich op Stilicho te wreken, zegt men, riep hij
de Gothen te hulp, die groote verwoestingen in het

rijk aanrichtten. Door allerlei kuiperijen had R.
het zoo ver gebracht, dat zijne dochter de vrouw
stood te worden van Arcadius, welk plan echter door
Eutropius verijdeld werd. Then de troe ► en van StiHello de stad Constantinopel binnenrukten, werd
R. door den gothischen veldheer Gainas, die daartoe
aangehitst was door Stilicho, voor de oogen van
Arcadius omgebracht (Nov. 395).
Rufus, een tier eerste Christenen; Marc. 15 :
21 ; Rom. 16: 13.
Rufus, d. i. de Roode, romeinsche toenaam.
Rufus (P. Rutilius). Zie RUTILIUS,
Rufus (C. Musonius). Zie MusoNtus.
Rufus Pestus, of Sextus Rufus, latijnscb
geschiedschnjver, was een consulair personage, en
leefde ornstr. het jaar 370 na Chi.. Men heeft van
hem : De historici romanet libellus (ook getiteld
Breviarium reruns gestarum populi roman°, zijnde
slechts eene opsomming van de onmentelingen en
gedurige vergrootingen des rliks; en De regionibus
urbis Roma?, eene soort van catalogus der monomenten van Rome. Beide geschriften zijn in 't licht
gegeven door G. Munnich (Hanover 1815).
Rugahuizen, of Ririgehuizen, dorp in Friesland, 5 uren gaans ten Z. Z. W. van Sneek; 50 inw.
Rugen, een tot Pruisen (Pornrneren) behoorend eiland in de Oostzee, slechts door een smal
kanaal van het vasteland gescheiden, is 7 mijlen
lang, bij 5 a 6 mijlen breedte, bevolkt met 34,000
zielen, en !welt tot hoofdplaats Bergen. Het eiland
R. was de bakerrnat der Rugiers (zie dat art.) en de
hoofdzctel der eerediensten van Hertha en Svantovit.
In 1168 werd R. bernachtigd door den deenschen
koning Waldemar I, die er de afgodsbeelden uitroeide. In de 14e eeuw kwam R. aan (le hertogen
van Pommeren, en in 1648 aan Zweden. In 1807
wer(i R. in bezit genomen door de Franschen, en in
1814 werd het toegevoegd aan Pruisen.
Rugenwalde, pruisische stad (in Pommeren)
aan (le Wipper, 7 uren gaans benoordoosten Koslin;
4300 inw.; kleine haven.
RugeWertoude naarn van't gron.dorpGrijpskerk.
in ELIZABETH-noosmas.
F
Rugge (I) i) 71
Ruggieri (Cosmo), sterrenwichelaar nit Florence, kwam naar Frankrijk ten tijde van Maria de
Medicis, die hem raad ► leegde, en °raving van die
vorstin de andij van St.-Mahe in Bretagne. In 1574
werd R. beschuldigd van deelnerning aan een komplot tegen Karel IX, en veroordeeld tot de galeien,
van welk vonnis hem eehter, op dringende voorspraak der koningin-moeder, gratie verleend werd.
In 1597 beschuldigd van eene nieuwe samenzwering
(tegen Hendrik IV), gelukte bet hem andermaal
eene veroordeeling van zijn hoofd of te wenden. Hij
stierf 1615. Hij had almanakken in 't Licht gegeven,
die zeer vermaard waren. — R.; zie UBALDINI.
Rugiers, lat. Rugii, een germaansch yolk,
schijnt aanvankelijk het eiland Hagen, in de Oostzee, en de aangrenzende kuststreek bewoond te
hebben. In de 5e eeuw stichtten de R. in ZuidGermania een rijk, dat bestond uit het tegenwoordige Moravie en uit Oostenrijk benoorden den Donau. Bat rijk, naar hen Rugiland genoemd, werd
veruietigd door Odoacre, omstreeks 487. Na de vernietiging van Odoacre's rijk door de Oust-Gothen
(495), werd Rugiland de wijkplaats der Herulen. In
518, of wellicht reeds vroeger, kwamen ook de Longobarden itch in dat land nederzetten, en verdrongen de Herulen van daar naar Scandinavie.Omstreeks
dien tijd verdwijnt de naam Rugiland.

Rugiland. Lie RUGleRS.
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Ruhnkenius

Ruhnkenius (David), in 't Dui tsch Ruhneken,
beroemd philoloog, geb. 1723 te Stolpe in Pommeren, gest. 1798, was de helper van Hemsterhuys te
Leiden voor de Grieksche taal (1757-61), vervolgens professor der geschiedenis en welsprekendheid
aldaar, en eindelijk bibliothecaris der academie
(1771). Aan eene veelomvattende geleerdheid paarde
hij een voortreirelijken Latijnschen stijl. an zijne
vele werken noemen wij slechts: Historia critics
oratorum grayorum (1768); Opuscula (2 dln. Leiden 1823).
Ruhr, 1) rivier in Pruisen, ontlast zich in de
Maas; zie BOER. - 2) rivier, die in Westfalen (district Arensberg) ontspringt, een noordwestwaartschen loop heeft, de rivieren Lenne, Moen en Wolni
in zich opneentt, en zich, na 25 mijlen loop, bij
Ruhrort in den Rijn ontlast.
Ruhrort, stadje in de pruis. Rijnprovincie, aan
de vereeniging an de Ruhr met den Rijn, 6 uren
gaans lienoorden Dusseldorf; 4000 inw.
Ruige — Lollum, friesch dorp. Zie Louum.
Ruille,naam van een aantal dorpen en gemeenten in Frankrijk ; het voornaarnste R. is R-sur-Loir,
in het dept. Sarthe, met 1600 inw., ruim 5 uren
gaans bezuidwesten Saint-Calais.
Ruinen, of Runen, fat. Runs, dorp in Drenthe,
3 uren gaans benoordoosten Meppel ; 1200 inw.;
fel door brand geteisterd 4 April 1842. De voormange Abdij-te-R., bewoond door Benedictijner
monniken, was het oudste klooster in Drenthe; het
bestond reeds in 't begin der 11e eettw, werd sedert de 13e eeuw, behalve door de monniken, ook
door nonnen bewoond, doch omstr. 1330 verplaatst
naar Dickeninghe.
Ruinerwold, dorp in Drenthe, anderhalf uur
gaans benoordoosten Meppel ; 1400 inw.; worth in
eene pauselijke bul van 1561 genoemd Bleijenstein,
want de vroegere naam was lilijden-Stele (bij verbastering Blusten).
Ruirlo, het geld. dorp Ruurlo.
Ituische Vliete. Zie RUSSCHEN-VLIETE.
Ruisdael (Jac.), hollandsch schilder nit Haar-

lem, gel). 1636, gest. 1681 ; inz. landschappen en
zeestukken. — R. (Salomon), oudste breeder van
den vorige, geb. 1616, gest. 1670, insgelijks landschapschilder, doch minder hekwaam.
Ruiter (Herman de). Zie RUYTER.
Ruiter (NI. Az. de, en Engel de). Zie RUYTER.
Rukveen, of Rukven. Zie
RUThiere (Claude Carloman de), fransch letterkundige, geb. 1735 te Bondy bij Parijs, gest.
1791, was adjudant van maarschalk Richelieu in
Guvenne, vervolgens secretaris van baron Dreteuil,
die hem medenam toen hij als gezant naar Rusland
ging (1760), in welk land R. van nahij de omwenteling van 1762 kon gadeslaan, waarvan hij eene
beschrijving leverde (1765), die echter niet in 't
licht kon verschijnen zoo lang Catharina II leede.
Daarop werd R. met de task belast om, tot leering
voor den dauphijn (later Lodewijk XVI), eene geschiedenis te schrijven van de Poolsche onlusten,
terwijl hem daarvoor een jaargeld van 6000 francs
toegelegd werd ; hij bereisde Duitschland, Pruisen
en Polen, otn bouwstoffen te verzamelen vows dit
belangrijke werk, dat eerst na zijnen dood in het
Licht verscheen. In 1787 werd hij lid der Fransche Academic. De voornaamste werken van R. zijn :

Eclaireissements sun la revocation de l'edi! de Nantes
(1788); Histoire de l'anarchie de Pologne (4 dln.
1807 en 1809; zijnde tit onvoltooid gebleven);
Oeuvres diverses (2 dln. 1819).

Renen
Rullus (P. Servilius), volkstribiinn in 63 v.
Chr., hood eene akkerwet aan, die strekken moest
on) ten behoeve van het Yolk te verkoopen het oude
domein der koningen van Macedonia, de ornmelanden van Carthagena in Spanje, Carthago, Corinthe,
en al de veroveringen, die buiten Italia gemaakt
waren sedert Sylla. Dit wets-ontwerp was zeer populair; niettemin gelukte het Cicero, destijds consul, het yolk door zijne welsprehendheid zoo ver te
brengen, dat bet de voordracht van R. verwierp.
Rum, of limn, eiland, een der Hebrieden, bezuiden het eiland Skye; hoofdpl. Kinloch.
Rumelingen, dorp met 650 inw. in 't groothertogdom Luxemburg, 4 a 5 uren g. zuidelijk bewesten Luxemburg.
Rumenie. Zie ROMEW.
Rumilly, stad in Savoje, vierdhalf uur gaans
beznidw. Annecy; 3400 inw.
Rummel, of Rummel, de oude Ampsagas, rivier in Algerie, loopt kings Constantine, en valt beoosten Boegia in de Middellandsche Zee, na 20 mijlen loop.
Rump, d. i. Romp, spottende benaming, die
in Engeland gegeven wend aan het overschot van het
long-parlement, toen het in 1659, na de abdicatie van Richard Cromwell, hersteld werd. Dit parlement, uit ornstreeks 70 leden bestaande, duurde
slechts een jaar, en werd toen opgeheven door generaal Lambert, zooals het long- ► arlement in 1653
opgeheven was door Olivier Cromwell.
Bumph (George Everard),Rumphius genaamd,
geb. 1626 in Hanan, bracht in zijne jeugd drie jaren
in Portugal door, trad toen in nederl. dienst bij de
Oostindische Compagnie, was gedurende 45 jaren
voor de Compagnie werkzaam op A mboina, en stierf
1693. Aan R. heeft men verscheidene uitmuntende
werken te danken, nl. een Aanboneesch Kruidboek,
48 jaren na dood in 't Latijn vertaald door
J. Burman, en getiteld Herbarium Amboinense (7 dl.
in fol., Amsterdam 1741--45); wipers een werk
over schaalvisschen, !wrens en schelpen, getiteld
Amboinsehe Bariteitkamer (A nisi. 1705; 2e d r. 1741);
India litterata, hevattende R.'s briefwisseling met
vele geleerden in Oost-India (in 't licht gegeven
door R.'s leerling Valentijn); en eene Gesehiedenis
van de vestiging der Nederlanders op Amboina.

Rumpt, of Rempt, dorp in Gelderland, aan de
Linge, 4 nren gaans bewesten Tiel ; 550 inw.; werd
1672 door een handvol dapperen met goed gevolg
verdedigd tegen de overmacht der Franschen; veel
leed R. in den watervloed van Jan. 1809.
Rund, nude naarn van 't geld. dorp Drumpt.
Rundzjet — Sing, honing van Lahore, geb.
1762 te Lahore, nit een geringen slam, gest. 1839,
onderscheidde zich in menig gevecht tegen de Engelschen, werd door zijne landgenooten tot opperhoofd verkoren in 1800, ontrukte zijn land aan de
engelsche overheersching, en werd in korten tijd
meester van een uitgebiseid grondgebied, dat den
Pendzjab, Moeltan, Kasjmier, Pesjawur en een gedeeite van Afghanistan otnvatte. Hij ontving de
fransche generaals Allard en Ventura bij zich, door
•ie hij zijn Leger op europeesche wijze liet organiseeren en aan krijgstucht gewenuen, waardoor zijne
troepen mochten zegevieren. na den dood van
R. werd zijn rijk bet tooneel van omwentelingen en
burge•-oorlogen.
Runen, 't drenther dorp Ruinen.
Runen, de schrijiteekens der oude Germanen,
ontleend aan bet Grieksch-phe nicische alphabet,
oorspronkelijk 15 in 'getal, •erden in Scandinavia,

Rungpoor
alsook door de Gothen en Angelsaksen vermeerderd
(U111las bedient zich in zijne Bijbel-vertaling van
25 R.). Door de invoering van het Christendom
werden de R. verdrongen door het Latijusclie alphabet. Bet Runenschri ft, bewaa•d gebleven op vele
gedenkstukken der oudheid, heeft zcer A- cel geleerden bezig gehouden (Wilhelm Grimm, Liljegren,
Kernble, Worsaae, Munch, Mullenho•, Liliencron,
Dietrich, 'Lacher, enz.).
Rungpoor. Zie RANGPOEII.
Runnymead, dog) in Engeland, graafschap
Surrey, 2 urn pans bezuidw. AVinilsor; in 1215
vermaarde conferentie tusschen honing Jan en de
engelsche baronnen, die hen, dwonge ► het Groot.
Charter te onderteekenen.
n
Rupecula. .0 —UPELLA.
Rupel, rivier in 13elgie, prow. Antwerpen, ontstaat bij Ruinpst, '2 urea pans benoordoosten
Mechelen, wit de vereeniging van de Dijie en de
Nellie, en valt na een noordwestwaartschen loop van
circa 2 mijlen in de Schelde, tegenoverRupelniontle,
• gaans bezuidw. Antwerpen. Zie
ruin] 5 uteri
Rupella, of Rupecu;a, verlatijiischte
La Rochelle.
Rupelmonde, stad in Belgie, ► rov. OostVlaanderen, aan de Schelde, tegenovcr do tritwatering der Rape!, 4 wren pans henooriloosten Dendermonde; '2800 inw.; naar men wit geboorteplaats
van den geograa.f Mercator.
Rupen. I, honing van Klein-Armenie (Cilicie
en Cappailocie) van '1080 tot 1095, was de stichter van de Rupenischc dynastic, die tot in de lie
eerily in Armenie geregcerd heeft. — R. II, honing van Ciliciscli Armenie van 1174 tot 1185, deed
afstand van den troon ten behoeve van zijnen broeder Liao of Leo.
R
Zie —UPEN.
Rupeniers (d ynast.e
Rupert (Robert van Beieren, genaarnd prins),
non van den keurvorst paltsgraaf Frederik V (die
gelluwd was niet de oudste dochter van honing Jacobus I van Engeland), en neef van Karel I, was
een der voornaamste veldheeren an dies worst in
den burgeroorlog, nun deel aan den slag van Edgehill bij Warwick (1642), deed het beleg van York
opbreken (1644), maar verloor de veidslagen van
Marston-Moor (1644) en Nase ► y (1645), gaf Bristol aan Fairfax terug, deed in 1649 verscheidene
pogingen in lerland in het being van bet honingschap, zag zich met eerbewijzen overladen hij de
restauratie, en wend admiroal met Monk (1666). In
1679 onttrok hij zich aan het staatstooneel, om zich
nitsluitend te wijden aan natuur- en scheikundige
proefnemingen. Ilij stierf 1682. Door Karel II was
hij verheven tot grihaf van Holderness en hertog van
Cumberland.
Rupertsland, of Hudsonsbaai-Territoriurn.
Zie flUDSONSBAAI.
Rupertus, de heilige, apostei van bet Christendom in Duitschland in de 7e eeuw, doopte hertog
Theodoor II van Beieren, en verschafte, het Christendom aldaar de zegepraal, stichtte later het bis(low Saltz burg, vtaar hij 717 stierf. Hem ter eere
stichtte graaf Thun, partshisschop van Saltzburg,
in 1701 de(1802 opgehevene) Rvterivs-orde. herkel.
gedenkdag van S. 27 Maart.
Ruphia, r.v.er._.e
Zi
Ruppin, een Mein nicer in Pruisen (in Brandenburg); aan dat meerije 1) de stad Aiewe-Rttppin
met 8500 inw., 7 mijlen 'Van Potsdam, en 2) tegenover die stad bet plaatsje Ovd-Ruppin met 1500

inwoners.
H.
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Ruremonde, fransche 1188M van Roermond.
Rurik, of Roerik, shelter van - bet Russische
rijk, was eon aanvoe•der der Waregen (zeeschuirners
op de oevers der Oostzce). In 861 te hulp geroepen
door de bewoners van Nowogorod, verleende hij
hun bijstand tegen roofzuchtige naburen, doch
mankte zich reeds spoedig van het hoogste gezag
meester, en brac ► t lien, die hij geroepen was te Leschermen, coder zijn juk. Ilij strekte zijne macht
wit over Polotsk, llostow, Moerom, enz., en nam
den titel aan van grootvorst. Ilij slier' . in 879, zijn
rijk nalatende aan zijnen zoon Igor, onder voogclij
van zijnen reef Oleg. De dynastic van R. zat op den
troon van Busland tot in bet laatst der 16e ceuw.
Zie BUSLAND.
Rusadir, thans Melilla, haven in Mauritania
Tingitana, nabij de kaap, die denzelfden draagt.
Zie MELILLA.
E..iusafa, stad met 800) inw. in Spanje, can
den Guadalquivir, bezuidoosten van en dicta bij
Valencia.
Ruscino, Owns Perpignan, of beter Tour-deRoussillon, hooldstad der Sardonen, een yolk in Narbonensis la, in het oosten, nabij de Middellandsche
Zee en de uitwatering van den Telis (thans Tet).
Naar deze stad waving het oniliggende landschap
later den scant Ronssillon.
Ruse11a, thans Rosella, stad in Etrurie, niet
ver van de Lust en van den Unibro, tusschen VeinIonia en Cosa, was waarschijnlijk een der 12 etrusIiische hicornonien, en were 294 v. Chi% ingenornen
door 1)0,,til tan i ns.
Rusicada,suid iu Nureidie; thansPhilippeville.
Ruslarid, of het Russische rijk, vvat grondoppervlakte betre•t het grootste rijk van den ganschen aardbol, ► oofdzakelijk in Europa en Azi6
(streht zieli ooh in Amerika wit, zie dl. 1, blz. 182,
holm 2, Russisch Ariierika genaarnd), grenst ten
N. aan de IJszee, ten 0. aan den Grooten Oceaan,
ten Z. aan het Chineeche rijk, Turkestan, de Caspische Zee, Perzie, aziat. Turkije, de Zwarte Zee,
europ. Turkije, ten AV. aan Moldavie, Oostenrijk,
Pruisen, de Ooslace, Zweden en Noorwegen. Het
beslaat (ongerehend Bussisch Amerika) yan 35,1 tot
250 gr. 0. lengte an van 37'- .tot 78 gr. N. breedte,
eerie oppervlakte, waarvan:
in Aziat. II
9 6 9 ,746 vierk. mijlen.
iu Europ. II. (met inbegrip
van Polen en Finland) . 99,262
8,034
in Caucasie
te zamen 570,042 vierk. mijlen.
Enrop. B. is over bet algcnieen vlak; alleen in
bet Z. heeft men de Carpaten en den Caucasus met
de gebergten in de Krim, en in bet 0. de Oeral(Ural-) of P ► yas-bergen, die Europ. R. 'Van Siberie
scheiden ; van dit laatste (Silierie) is het oostgedeelte een waar Lergland, dat doorloopen wordt
door de veel vertakkingen hebbende hetenen van
den Altai, de sajanische Ertsgebergten en het alpenlaed van Daurie. Een groot gedeelte Ian R. bcstaat wit stepper]; in het N. viodt men groote moerassen (toendras) en woestijnen. Ook de land- of
hinnentneren heslaan eerie aanzienlijke opperviakte;
zoo o.a. in Europa : 't Ladoga-, 't Onega-,'t Peipus-,
't Ilmen-rneer, en de vele meren van Finland; in
Azie : 't Aral-, 't Baikal-, 't Balkasj-meet. De voornaan-iste rivieren an 11, zijn: Weichsel, Duna en
Newa, die tot bet Oosizee-gebied behooren ; Onega,
Dwina, Mesen en Petsjora, in Europa; Obi (met de
Irtisj), Jenisei, Lena, Kolyma en Indigirka in Azie,
uitloopende naar de IJszee, Oeral (Ural) en Wolga,
60
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tot het gebied der Caspische Zee behoorende ; en
Don, Dnieper en Dniester, behoorende tot het gebied

lijke lotswisselingen. De Hunnen, Alanen, Bulgaren,
Khazaren zetteden er zich neder, en werden achtereenvolgend weder van daar verdreven.Intusschen
werden er ornstreeks de 6e ceuw eenige steden gesticht, 0. a. Groot-Nowogorod en Kiew. Elude-
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der Zwarte Zee. De voornaamste van al die rivieren
is de Wolga. Sedert 1849 werd ook bet stroomgehied van deu Amur (voor Oost-Siberie van aaubelang) aan bet gezag van S. onderworpen. De bevolking van R., volgens de telling van 1858 ruim 74
millioen zielen, is thans (1868) veilig op 80 millioen menschen te schatten, waarvan Meats een zestiende gedeelte in Aziat.-R.; bet dichtst bevolkt zijn
de middelste streken van Europ.-R. Die bevolking
is samengesteld uit eene groote verscheideuheid
van (meer dan 100) nation, waaronder bet Slawische ras heerschende is, zijnde oinstr. 60 millioen
zielen sterk (daartoe behooren omstr. 54 millioen
Russen, wijders Polen, Lijilanders, Koerlanders,
Litauers, tot bet finsche ras, dat in Europ. R. zeer
verbreid is, hehooren de Finnen, Esthlanders, Lappen (Laplanders), Tsjerernissen, Tsjoewasjen, Permiaken, enz.; dan volgen Duitschers en Grieken,
Tartaren, en de woeste Caucasische starnmen,eindelijk eene menigte horden (Mongolen, Kalmukken,
Samojeden, Korjeken, Kamtsjadalen, Tsjoekotsjen,
Aleoeten, enz.). Er worden dan ook eene menigte
verschillende talon in R. gesproken; bet Russisch
zelf is slechts een tak van het Slawisch. Naar de
kerkgenootschappen ingedeeld, waartoe ze behooren, telt de Orthodoxe of Russisch-Grieksche Kerk
67 millioen belijders, de Roornsch-katholieke 3} millioen, de Protestantsche 2L millioen, de Mahomedaansche 4 millioen, de Joodsche 21 millioen, en
daarbij kowt eindelijk nog 2 millioen Heidenen. De
algemeene hoofdstad van It. is St.-Petersburg, in
1703 gesticht door Peter den Groote ; vroeger was
dat Moskou. De administratieve indeeling van R.
(behalve Polen in 5 gouvernementen, en Finland in
8 districten) bestond in 1864 nit 49 gouvernementen in Europa, 5 gouvernementen en 3 territorii.,in
in Caucasie, 4 gouvernementen en 7 te,rritorien in
Siberie. De gouvernementen zija weder ingedeeld
in districten of arrondissementen. De indeeling in.
Groot-R., Klein-R., Nieuw-R., West-R. (waarin
Wit-R. of de gouvernementen Minsk, Mohilew, \Vitebsk), de Oostzee-Provincien, de tsarendommen
Kazan en Astrakan, Transcaucasia en Siberie, is
slechts een uitvloeisel der historische ontwikkeling
van het Russische rijk. De regeeringsvorm is de onbeperkte monarchic : de keizer noetnt zich Aileenheerscher alter Russet], tsaar van Polen en grootvorst van Finland, en vereenigt in zijn persoon de
hoogste wetgevende, uitvoerende en rec ► terlijke
macht, en is tevens bet opperhoofd der Russische
Kerk.
Geschiedenis. — De outlet) hebben van R. niet
antlers gekend den het zuidgedeelte van Europ. R.,
dat zij zeer onbesternd bedoelden met de benamingen Sal-m.04J en Scylhit1;, en waar zij, behalve de
Sarmaten, not lieten wonen de Roxolanen, Jazygen,
Agathyrsen, Hippornolgen, Cianneriers, Isuren,
Meoten, enz. Reeds in de caste ceuoeu van bet
Romeinsche keizerrijk werd het gansche land overweldigd door de Slawen, de oorspronkelijke bewotiers van Noord-Busland. In de 3e eeuw an het
keizerrijk onderwierpen de Gothen bijna al de volkeret], die tusschen de Oostzee en de Zwarte Zee
Nvoonden, en stichtten tusschen de Njetnen, de,,
Dnieper, de \Volga en den Don een groot rijk, dat
Europeesch Rusland bevatte. Dat rijk word in 376
omvergeworpen door de Hunnen, en Zuid-Rusland
was vier eeuwen lang een doortocht voor al de barbarer uit het oosten en een tooneel van onophoude-

lijk, in 862, verschenen Waregische opperhoofden ;
doch slechts een banner (Ralik) stichtte een dourzaam rijk : hij regeerde te Nowogorod ; zijne nakomelingschap verspreidde zich snel over een gedeelte
van Zuid-Rusland en over Galicia, vestigde zich te
Kiew, deed Constantinopel bevel], en verhief zich
tot eenen hoogen trap van bloei onder Wladimir den
Groot() (die in 988 bet Christendom onder de Rus`sea invoerde) en onder Jareslaw I. Maar twee verderfelijke instellingen (het senioraat en de apanages)
kwatnen gedurig bet grondgebied verbrokkelen en
bitmenlandsche oorlogen verwekken : behalve Kiew,
dat destijds de ware hoofdstad des rijks en de residentie van den grootvorst was, bestonden er verscheidene andere vorstendotnmen onder };rinser van
den bloede, dat nil zeggen onder rechtstreeksche
afstammelingen van Rurik (zoo: Nowogorod,Polotsk,
Smolensk, Tsjernigow, Perejaslaw, Tmoetarakan,
Halicz, Twer, Wladimir of Wlodimierz, Soezdal, en
eindelijk Moskou, gesticht in 1147). Middelerwijl
hielden de invallen uit bet Oosten steeds aan, en
men zag overweldigingen aanrichten door de Petsjenegen, door de Oetsen of Polowtsen, en eindelijk
door de Mongolen. Deze laatsten, onder aanvoering
van Toesji, trokken in 1224 de Wolga over, maakten zich meester van een gedeelte van Zuid-Rusland,
en stichtten bet groote rijk van Kaptsjak of van de
Gouden Horde. De zoon van Toesji, met name Batoe,
bemachtigde in 1240 Kiew; reeds spoedig erkenden
Podolia, Volltynie, Oost-Galicia zijn gezag, en de
russische vorsten an bet noorden werden zijne vasullen. Aileen die van Moskou voerde den titel van
grootvorst. Nowogorod, dat reeds eene poging gedaan had om onalhankelijk te worden, verklaarde
zich he•haalde tnalen tot republiek, en bewees feitelijk slechts zelden gehoorzaamheid aan den grootvorst van Moskou; mar het betaalde schatting aan
de Mongolen. Deze slavernij der Russen duurde in
voile kracht honderd vijftigjarenlang (1240-1389).
De burgeroorlogen der NIongolen en der Tartaren,
en de weerstuit der veroveringen van Tamerlan, verlichtten bet juk ; twat. Moskou nerd nog nicer dan
eens bedreigd en geplunderd, en eerst in 1481 verloste de groote lwan 111 eindelijk Moscovie van het
juk der Tartaren. Diezelfde worst had Nowogorod,
Pskow, Biarmie onderworpen, en een aantal vorstendolmen, o. a. Severie, tot een geheel vereenigd;
kort daarna voegde hij het westen van Siberie daaraan toe. Wasili IV en Iwan IV, zijne opvolgers, waren altijd in oorlog met Polen, net de Duitsche Ridders, en net Zweden ; zij ve•overden Kazan en Astrakan ; maar Iwan deed tevergeefs pogingen om
Lifland maehtig te worden. In 1598 stierf de dy-

nastic van Rurik tilt, en Boris Godoenow usurpeerde
den troon: vandaar een tijdvak van woelingen (1605
en vervolgens), waarin de Polen en de Zweden elkander bet bezit v an R. betwistten, dat al dien tijd
zijnen ondergang nabij seheen; de verhelling van
Mich;,J Romanow (1613) rnaakte aan lien beklageitien toestanl een elude. Onder dien tsaar en
zijne twee opvolgers beurde R. zich langzamerhand

op, en herove•de, Severie, Nvaarvan de Polen zich
rneester gemaakt hadden. Peter de Groote (1682-1725) zette bet aangevangen werk voort, gaf R.
steun aan de Oostzee, aan de Caspische Zee en aan

de Zwarte Zee, stichtte Petersburg, zag Polen in

Rusland

Rusland

verval geraken, fnuikte de macht an Zweden, en
mengde zich in tie algemeene staatkunde van Europa. Deze voorspoed hield op voort te gaan, maar
ging ook niet achteruit, onder zijne opvolgers (die,
te rekenen van 1762 af, vorsten waren uit bet huis
Holstein-Gottorp, en met het huis Romanow slechts
door huwelijken verbonden waren); doch Catharina H (1763-1796) bracht R. tot den hoogsten
trap van luister, veroverde Klein-Tartarije, Litauen,

Grootvorsteti of Tsaars.
I. Dynastic van Rurik.
(1) Te Kiew (behalve Rurik I).
Rurik I, eerst met Sineoes en Troewor,
later alleen
862
Oleg, eerst rijkshestuurder
879
Igor, zoon van Hurik
913
Olga, zijne weduwe
945
Swjatoslaw I
964
Jaropolk I
973
Wladimir I
980
Swjatopolk I
1015
Jaroslaw I
1019
Izjaslaw I (tweemaal weggejaagd)
1054-78
Wzeslaw
1067
Swjatoslaw II
1073-76
Wzewolod I
1078
Swjatopolk II
1093
\Vladimir II
1115
Mstislaw I
1125
Jaropolk 11
1132
Wjaitsjislaw
1137
Wzewolod II
1138
Igor II
1146
Izjaslaw II
1146-54
Joerje (d. i. George) I holgorocki, hertog
van Soezdal '1 125, van Moskou 1147,
eindelijk van Kiew
1149-57
(2) Scheuring, die 86 jaren daurde.

Koerland, Caneasie, en verwierf de helft van Polen
(bij de deelingen van 1772 en 1795). Haar zoon,
Paul I, earn deel aan de coalitie tegen Franklin:, en
zond zijne legers tot in Zwitserland (1799). Onder
Alexander I, in weerwil van eene aanhoudende worsteling met Frankrijk (die slechts afgebroken werd
door den vrede van Tilsit, 1807), in weetwil van
den veldtocht van 1812 (waarin Moskou door de
Russel) zelven aan de vlammen prijsgegeven word),
vergrootte R. zich met Finland, Oost-Hottnie, Bessarabie, Georgie; in 1815 maakte het zich meester
van op zijn minst twee derdegedeelten van GrootPolen (dat in 1807 aan Pruisen ontnomen was door
Franklin: 0111 er het groothertogdom Warschan van
to waken, en waarvan in 1814 slechts eon derdegetleelte aan Pruisen terug,gegeven werd), en maakte
daarvan bet Koninkrijk Polen (1815). Nicolaas I
heeft aan zijne veroveringen toegevoegd perzisch
Arrnenie en eenige landstreken bij de uitwatering
van den Donau; zijne legers, zegevierend over de
Turken, trokken den Balkan over, en stonden op
Constantinopel aan to rukken, toen de interventie
der europeesche mogendheden hem daarin verhindente (1829); nietternin heeft hij Turkije aanmerkelijk verzwakt, door merle to werken tot de
onafhankelijkheid van Griekenland (1820-27), en
door nagenoeg geheel Servie, Walachije en Moldavie
vrij te maken, die zich onder zijne beseherming
stelden. De opstand der Polen 1830-31 maakte het

hem mogelijk, Polen geheel en at tot eene russische
provincie te waken. Ile hull), die hij 1832 aan Turtegen Meherned-Ali, verschafte hem
kije
het tractaat van Hunkiar-Shelessi (8 Juli 1833). In
het caucasische bergland gelukte het echter niet, de
Tsjerkessen to beteugelen. Na de ornwenteling van
1848 trok II. van de woelingen in Walachije partij,
ore de Donau-vorstendommen binnen te rukken, en
verkreeg daardoor het tractaat van Balta-Liman
(1 Mei 1849). Aan Oostenrijk verleende R. in 1849
pulp tegen de Magyaren. TerwijI in de turksche
zahen R. en Engeland elkander bestreden, vereenigden beiden zich met de overige groote mogendheden in de deensch-holsteinsche zaak tot het protocol van Londen 8 Mei 1852. De tijd gekomen achtendc, om eindelijk de turksche kwestie tot eene optossing te brengen, begon keizer Nicolaas den Russisch-oosterschen oorlog (zie dat art.) en bracht
zoodoende (1853-56) eene groote ramp over H.
en over geheel Europa ; doch nog vOor het einde
van dien oorlog stierf hij (2 Maart 1855) en werd
opgevolgd door zijnen zoon Alexander II, die 9 Sept.

1855 het sterke Sebastopol moest zien vallen, en
den oorlog beeindigde door den vrede van Parijs
30 Maart 1856. De belangrijkste momenten uit R.'s
geschiedenis onder dezen keizer (die 7 Sept. 1856
te Moskou gekroond werd) zijn : de hervorming van
de rechtsbedeeling (oekaze 1 Jan. 1864) en de opheffing van het lijfeigenschap (3 Maart 1863); en
de groote opstand van Polen Fehr. 1862, die eerst
na ruim twee jaren allerbloedigst strijden beteugeld
werd. —
Hier volgt de naamlijst der vorsten van R.
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(Twee of rimer Grootvorsten)
To Kiew.
To Moskou.
Ilostislaw I
1154--62 Andreas I, Bogoljoebski.
1154-75
Izjaslaw Ill
valorvitsj
1156-67
Mstislaw II
1167-70
Gleldoerjewitsj1 168-72
Jaroslaw II
Izjaslawitsj 1172-75 Michel 1
1175-77

Romanus I
1179 WzewolodII1,1 177-1212
Swjatos!aw111,1179-95
Rurik II 1193-1209
Romanus II van
Hails] 1193-1206
Wzewolod III 1206-12

Mstislaw III 1212-24 Joerje II
1215-39
\Vladimir III 1230-39
(Constantijn)1217-18
Michael 1 1V eJaroslaw II Wzewo/ocioivitsj 1239-40
wo/odowitsj 1238-40
(3) 're Wladimir tot 1339,
en vervolgens te Moskou.

Joroslaw II Wzocolodowit, ,j, gaat voort te regeeren
1240
Swj atoslaw III lfzewolodowitsj
1247
Andreas Jaroslawitsj
1249
de heilige Alexander I Newski,
1252
Jaroslaw 111 Jaroslawitsj
1263
\Vasili (d. i. Basilins)
1272
Dmitri (d. i. Demetrius) 1
1276--94
Andreas II
1294--1304
1295
Daniel
1304
Wasili van Soezdal
1304-19
Michael II van Tiler
1319
Joerje III
1323
Dmitri II van neer
4326
Alexander II van liver
1328
Iwan I Kalila
1340
Simeon de Trotsche
1353
Iwan II
1359
Dmitri III van Soezdal
Dmitri IV (of III bis) Donsh
1362
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Wasili II
Wasili III de Blinde
Iwan HI de Groole
Iwan IV
Iwan 1V de Geduchte (neemt den titel aan
van tsaar)
Fedor I

1389
1425

1462
1505
1533
1564

I. Overgang tot de Romanows.
Boris Godoenow
Fedor II
Dmitri V of IV (Gregorius Otrepjeff, onder
den valschen naam van Dmitri)
Wasili V Sjoeiski
Wladislaw Wasa, van Polen

1598
1605
1605
1606
1610

III. Dynastie Bomanow.
1613
Michael III
1645
Alexis I
Fedor III (ook genaarnd II, dock verkeerdelijk) 1676
1682
Iwan IV en Peter 1, de Groote
1686-89
Sophia, mede-regentes.
1689
Peter 1, de Groote, alleen
1725
Catharina I, weduwe van Peter
1727
Peter 11, klciuzoon van Peter
1730
Anna hvanowna
1740
Iwan VI
1741
Elizabeth Petrowna
IV. Dynastic Holstein-Gottorp.
Peter III, van Holstein-Gotta p, reef van EliI 762
zabeth
Catharina II, van Anhalt-Zerbst, zijne weduwe 1762
1796
Paul I, hun zoon
1801
Alexander I (ook genaamd Alexander HI)
1825
N icolaas
1855
Alexander II
Rusland (Aziatisch). Zie SIBERle.
Rusland (Europeesch). Zie ItUSLANO.
Rusland (Groot-). Zoo noetnde men eertijds
streek van Europeesch R., welke zich
. eene groote

uitstrekte van de IJszee tot den Don en de Caspische Zee, en het gausche noorder- en middeldeel
van het tegenwoordige R. bevatte. De hoofdstad was
Moskou (waarnaar het ook wel Moskovi& of Land der
Moskovieten genoernd werd).
Rusland (Klein-), eene streek van het oude
Rusland, zich uitst•ekkende bezuidwesten Groot-R.,
bevatte de tegenwoordige gouvernementen Kiew,
Tsjernigow, Pultawa, Sloboden van Ukraine.
Rusland (Nieuw-), een gedeelte van ZuidRusland, bevattende de laatst veroverde gouvernementen Kherson, Jekaterinoslaw, Tauris, Donsche
Kozakken, Bessarabie.
Rusland(Rood ),Iandstreek tusschenKlein R.
ten N. 0., Klein-Polen ten N. W., Hongarije ten Z.,
bevatte de palatinaten Lemberg, Chei ► en Belcz, en
kwam grootendeels overeen net bet thaws aan Oostenrijk behoorende Galicie ; het noordertleel van
Rood-R. is thaws begrepen in Polen. Na een onafhankelijk hertogdom geweest te zijn, kwam dit landschap onder het juk eerst van Rusland, toen van
Hongarije, daarna van Polen, en werd bij de eerste
deeling van Polen (1772) bijna geheel toegewezen
aan Oostenrijk.
Rusland (Wit- en Zwart-). Zoo noemde men
voorheen twee streken van Litauen : de caste, oostelijk, bestond uit de tegenwoordige russische got,vernernenten Smolensk, Mohilew en Witebsk ; de
andere,westelijk, bevatte de gouvernernenten Grodno,
Minsk, enz. Deze landen, Ling onafhankelijk, werden
1569 net bet overige van Litauen ingelijfd bij Polen,
en kwamen bij de eerste deeling van Polen (1772)
coder het juk van
-

-

Russchen —Vliete, later Ruische-Vliete genaamd, eene plaats in Zeeland, die in de 12e en 13e
eeuw dikwijls vermeld wordt, altijd gezamenlijk met
Oostburg.
Russell, of Russel, een oud normandisch geslacht in Engeland, eerst sedert Hendrik VIII met
rijkdom bedeeld, voerde sedert 1550 den graventitel, en sedert 1694 dien van Hertogen van Bedford. Voornaamste personen: R. (William), geb.
29 Sept. 1639, stond aan het hoofd der oppositie,
die 1672 het Kabaal-ministerie omver wie•p, en
bleef ook daarna nog de ziel der oppositie. Min of
meer betrokken in de samenzvvering van het Ryehouse tegen Karel II, werd R. deswege ter dood
veroordeeld, en onderging 21 Juli 1683 zijn vonnis.
Na de troonsbeklirnming van Willem III werd dit
vonnis vernietigd, R.'s nagedachtenis gerehabiliteerd, en R.'s vader verlieven tot Hertog van Bedford.
R. (Edward), engelsch adrniraal, reef van den
vorige, geb. 1651, gest. 1727, werd wegeus de overwinning, die hij bij kaap La-Hogue 19 Mei 1692 op
de fransche vloot bevocht, tot Graaf van Orford
verheven. — R. (lord John), britsch staatsman,
geb. 19 Aug. 1792, derde zoon van den 1839 gestorvenen zesden hertog van Bedford, kwam 1813
in het parlement, werd 1830 lid van het ministerie
Grey, dreef 1831 met groot talent de aanneming
van de vermaarde Reformbill door, was vervolgens
met slechts korte tusschenpoozen in al de whigministerien de ziel van het kabinet, en stond zoo
ook van 1846 tot 20 Fehr. 1852 als premier en
eerste lord der schatkist awl het hoofd van het door
hem gevormde wigh-ministerie; evenzoo zat hij in
—

de coalitie-ministerien van 1853 en 54 ; van 8 Febr.
tot 13 Juli 1855 vertegenwoordigde hij Engeland

bij de Conferentien te Weeuen, aanvaardde 18 Juni
1859 in het ministerie Palmerston weder de portefeuille van buitenl. zaken, en werd 1861 als Graaf
R. van Ardsalla tot peer ver ► even.
Russell (William Howard), engelsch historicschrijver, inz. verslaggever van historische gebeurtenissen aan den Times en whim groote dagbladen,
die hem daartoe naar de plaatsen zelven zenden our
van zulke gebeurtenissen (oorlogen, enz.) ooggetuige to zijn ; geb. 1821 te Dublin. Eene europeesche
vermaardheid hebben zij ► te werken: The expedition
to the Crimea (Louden 1855) en My diary in India
(Londen 1860).
Russen, het Russische yolk.
Russie, fransc,he naam voor Rusland.
11
.0 -.UTHENEN.
Russinen. Zie
Russisch-Duitsche Oorlog. In vveerwil

van de santenkomst te Erfurt (1808) tusschen de
keizers Van Rusland en Frankrijk, werd reeds in
1809 eene verkoeling tusschen die twee vorsten
merkbaar; daarop volgde de inlijving van Holland,
een gedeelte van Berg en Westfalen, de steden Bremen, Hamburg en Lubeck, waardoor Frankrijk zijne
greuzen verplaatste tot aan de Oostzee, en waardoor
Rusland zich iii menig opzicht gekrenkt voerde;
toen Rusland zich daarop onttrok aan het Continentaal system van Napoleon, besloot deze tot den
oorlog ; 24 Juni 1812 trok Napoleon met eene armee
van :5)0,000 man de Njemen over ; na de bloedige
oldslagen bij Smolensk, bij Borodino en aan de
Moskwa, rukte hij Moskou binnen (14 Sept.); door
den verschrikkelijken brand aldaar (zie MosKoU),
door ontberingen van allerlei aard, en door bet
strenge jaargetijde, werd Napoleon genoodzaakt tot
den terugtocht, die bij den overtocht van de BereSkna (zie dat art.) oversloeg tot eene ware vlucht ;
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6 Dec. 1812 naar Parijs snellende, verliet Napoleon
krachtdadig voortgegaan ; 17 en 18 Juni werd die
zijne armee, dat wil zeggen het treurige overschot
vesting met ongelooflijke krachtsinspanning aangetast ; 16 Aug. werd aan de Russen slag geleverd aan
daarvan, dat 14 Dec. de Njemen overtrok op den
de Tsjernaja ; en daarop volgde 8 Sept. de bestorterugtocht. De cluitsche hondgenooten van Napoleon
maakten van doze ontzettende ramp, die Frankrijk
ming van de verdedigingswerken Redan en Malatrof, gebruik, om het juk der fransche overheerkof, waardoor het lang als onneembaar beschouwde
Sebastopol na een beleg van 349 dagen in handen
sching of te schudden; 27 Febr. 1813 sloot Pruisen
een verbond met Rusland, en verklaarde 16 Maart
der Geallieerden viel. MiddelerwijI had Mjoerawjeff
aan Frankrijk den oorlog. Met een nienw leger rukte
in Azle met goed gevoig tegen de Turken geageerd,
Napoleon op den verhondenen vijand aan, won de
en de gewichtige vesting Kars, sedert 18 Juni door
veldslagen bij GrossgOrschen (2 Mei) en Bautzen
hem belegerd, genoodzaakt na eene kloeke verdedi(20 en 21 Mei), waarop de wapenstilstand van
ging 28 Nov. te capituleeren. Van weerszijden echter
Poischwitz gesloten werd, die van 4 Juni tot 16 Aug.
werd naar den vrede verlangd, en 30 Maart 1856
duurde. Zweden en Oostenrijk sloten zich aan Pruiwerd die definitief te Parijs geteekend.
sen en Rusland aan, Engeland verbond zich tot het
Russniaken. Zie RUTHENEN.
verstrekken van subsidien, en 17 Aug. opende BluRustam, of Roestam. Zie ROSTAM.
cher de vijandelijkheden. Het krijgsgeluk had de
Rtistow (Wilhelm), uitstekend militair gefransche vanes verlaten : de eene slag voor en de
schiedschrijver, geb. 1821 in de mark Brandenburg,
andere na werd door de Franschen verloren, de volsedert 1838 pruisisch officier, moest Juni 1850 zijn
keren-slag bij Leipzig (zie LEIPZIG) noodzaakte hen
behoud zoeken in d ee vlucht (gerechtelijk vervolgd
tot den terugtocht, waar zij door de Geallieerden
voor zijn geschrift Der deutsche Militeirstaat), trad
op den voet werden vervolgd tot in bun eigen land,
toen in Zwitsersche dienst, maakte 1860 als kolonel
waar door Napoleon de gevechten bij Bar-sur-Aube
den veldtocht van Garibaldi in het Napelsche mode,
(24 Jan. 1814) en bij La Rothiere (1 Fehr.) veren heeft een aantal belangrijke zoo historische als
loren, daarna wel is waar weder eenige overwinninkrijgskundige werden geschreven.
gen bevochten werden ; doch de veldslag van Parijs
Rutenen, lat. Ruteni [niet te verwarren met
(30 Maart) besliste over Napoleon's lot : 4 April
RUTHENEN zie dat art.], een yolk in Gallie, in Aqui•
deed hij gedwongen afstand van den troon, en 20
tania la, tusschen de Arvernen, de Cadurcen en de
Arecomicen ; ze bewoonden het tegenwoordige franApril 1814 vertrok hij naar Elba ; doch reeds 1 Maart
sche landschap Rouergue, en hadden tot hoofdstad
18151andde hij weder in Frankrijk, betrad 20 Maart
weer de Tuilerien, tnaakte zich met leeuwenmoed
Segodunum, later Ruteni (thans Rhodez). Aanvangereed tot den reuzenstrijd, waartoe geheel Europa
kelijk bezaten zij ook bet landschap, dat later Albigeois genoemd is (zie Am); doch in 106 v. Chr.
zich tegen hem verbond, versloeg Blucher hij Ligny
door de Romeinen verslagen, verlieten zij dat land16 Juni, doch teed 2 dagen later eene totale sederschap, hetwelk toen aan de .Romeinsche provincie
laag, waardoor hij zijn spel reddeloos verloren zag;
22 Juni deed hij andermaal afstand van den troon,
getrokken, en sedert Ruteni provinciales genoemd
7 Juli rukten de Geallieerden weder Parijs binnen,
werd.
9 Juli beklom andermaal Lodewijk XVIII den franRuth, eene moabitische vrouw, was gehuwd
met Machlon, een der zonen van Elimelech en Naomi.
schen troon, en de tweede vrede van Parijs (20 Nov.
Na den dood van haren man vergezelde R. hare
1815) was het einde van den R.-D. 0.
Russisch Oostersche0orlog.liet over- schoonmoeder naar Bethlehem, werd daar de vrouw
van den rijken Boaz (een bloedverwant van Elimewicht van Rusland in het Oosten, waardoor het bestaan van het Turksche rijk altijd in gevaar zweeft,
lech), en baarde hem Obed (die later grootvader
werd van koning David). De historic van R. wordt
was lang en is nog een punt van bezorgdheid voor
de europeesche groote mogendheden. Het protectoin het 0. T. verhaald in een afzonderlijk boek, volraat, dat Rusland's keizer, als opperhoofd van alle
gende op dat der Richteren.
grieksch-katholieke Christenen, over de belangen
Ruthenen, ook Russinen en Rossniaken gevan die Christenen ook buiten Rusland wenscht uit
noemd [niet te verwarren met RUTENEN ; zie dat
art.], een slawische volksstam. De R. zijn meerente oefenen, moet nu en dan aanleiding geven tot
deels landbonwers, wonen in Galicie, Noord-Hongamoeilijkheden : zoo verklaarden Rusland (31 Mei)
en Turkije (7 Oct.) elkander wederkeerig den oorrije, Podolie en Volhynie. Zij spreken eene eigene
log in 1853; de Turksche vloot werd 30 Nov. 1853
taal, die verschilt van het Russisch (zijnde dit hunne
door den russischen admiraal Nachimow vernietigd,
schrijftaal). Het zielental der R. wordt geschat op
13 millioen menschen, waarvan 3 millioen onderen nu besloten Engeland en Frankrijk tot eene gemeenschappelijke gewapende interventie, tot welk
darien van Oostenrijk zijn.
einde die twee mogendheden 12 Maart 1854 een
Rutilius (P.) Rufus, geb. omstr. 150 v. Chr.,
ging als veldheer met Metellus den oorlog medeverbond met Turkije sloten. Na eenige vruchtelooze
maken in Numidie, werd consul 105 v. Chr., herkrijgsvertooningen tegen en onderhandelingen met
stelde de misslagen van zijnen ambtgenoot Mallius,
Rusland, werd besloten tot krachtige doorzetting
van den oorlog; de Krim moest het oorlogstooneel
aan wien de Cimbren de nederlaag gegeven hadden,
werden (vandaar dat de R.-0. 0. ook bekend is onen vormde een geheel en al strijdvaardig leger voor
der den naam van Krim-oorlog): 14 Sept. landden
Marius. In Azle de knevelarijen der ridders, die
de engelsche en fransche troepen in de Kalamitapachters waren, willende beteugelen, werd hij valbaai bij Eupatoria, 20 Sept. leden de Russen eene
schelijk door hen aangeklaagd, en op die aanklacht
bloedige nederlaag aan de Alma, daarop begon de
veroordeeld tot ballingschap (92 v. Chr.); bij nam
de wijk naar Smirna, waar hij stierf.
belegering van Sebastopol (het voornaamste bolwerk
van Rusland's macht aan de Zwarte Zee); middelerRutilius Lupus, rom. rhetor onder Angustus, se/11*er van De figuris sententiarum, in 't Licht
wijl verloren de Russen nog den bloedigen veldslag
gegeven door Ruhnkenius (Leiden 1768), door
bij Inkerman (5 Nov. 1854), en Rusland toonde
Frotscher (Leipzig 1831) en door Jacob (Lubeck
zich tot onderhandelen bereid. In het voorjaar van
1855 werd echter met de belegering van Sebastopol
1837).
—
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Rutilius Numatianus (Claudius), romeinsch dichter nit de 5e eeuw, heeft cone van 417
tot 420 volbrachte reis door Gallid beschreven in
een dichtstuk, getiteld Itinerarium of De reditu, opgenomen in de »Poetae latini minores" van Wernsdorf, ook dikwijls afzonderlijk, o. a. door Zumpt
(Berlijn 1840).
Rutland, graafschap in Engeland, ruim 7 vierk.
mijlen met 22,000 bewoners, en Oakham tot hoofdplaa Ls, ligt tnsschen de graafschappen Lincoln,Northampton en Leicester.
Rutthem, zeeuwsch dorp. Zie RITTFIEM.
Rutulen, lat. Rululi, een volkje aan de kust
van Latium ; hunne hoofdstad was Ardea. Onder
hunnen koning Turnus oorloogden de R. tegen Eneas.
Nadat het koningschap in Rome afgeschaft was (zic
ARDEA), worden de R. zelden nicer genoemd.
Rutupim, thans Richborough, of misschien
Sandwich, stad van Britannia la, in Cantium, was
vermaard door zijne oesters.
Ruurlo, dorp in_Gelderland, 4 uren gaans bezuidw. Zutphen, aan den straatweg van daar naar
de pruis. grenzen ; 460 inw.
Ruvo, twee steden in het Napelsche: 1) lat.
Rubi of Rubia, in Terra-di-Bari, 7 uren gaans bezuidoosten Barletta ; 3500 inw.; in 463 verwoest
door de Gothen. — 2) in Basilicata, 4 urea gaans
benoorden Muro ; 2500 inw.
Ruygewerd, oude naam van het groningsche
dorp Grijpskerk.
Ruys, klooster. ZiC SAINT-GILDAS DE BUYS.
Ruysch (Frederik), ontleed- en kruidkundige,
geb. te 's-Hage 1638, gest. 1731. Ilet anatomisch
kabinet van R., in 1693 bezocht door tsaar Peter I
en 1717 door dien vorst aangekocht, werd de grondslag van het groote naturalien-kabinet te St.-Petersburg.
Ruysselede, stad in Belgid, prov. WestVlaanderen, 2 uren g. benoorden Thielt ; 6000 inw.
Ruyter (Herman de), de held van Loevestein.
Zie

Rijkssteden

Rutilius Numatianus

LOEVESTEIN.

Ruyter(Michiel Adriaanszoon de),nederlandsch
zeeheld, geb. 24 Maart 1607 te Vlissingen, begon
zijne loopbaan als scheepsjongen, doorliep alle Braden tot den rang van luitenant-admiraal-generaal,
tot welken rang hij opklom looter door zijne veelzijdige verdiensten : onverschrokkenheid en tegenwoordigheid van geest, weergalooze dapperheid en
meesterlijk beleid, rechtvaardigheid en nederigheid,
in een woord al de deugden, die een waarlijk groot
man vormen, vindt men in R. vereenigd ; hij is een
der grootste zeehelden, die ooit geleefd hebben. In
korte trekken is zijne loopbaan te schetsen als volgt
als kapitein deed hij acht tochten naar Ind ict, kommandeerde als schout-hij-nacht (1645) het smaldeel,:dat tegen de Spanjaarden uitgezonden was, in
1652 de vloot, die Holland tegen Engeland iiitzond,
ondersteunde op meesterlijke Ivijze Tromp in zijne
Brie gevechten tegen Blake (1653), en bracht nail
de Barbarijsche zeeschuimers gevoelige slagcii toe
(1655). Vervolgens naar de Sond gezonden, om Denemarken bij te stain tegen Zweden, versloeg hij
tweemaal de zweedsche vloot (1659), werd door
den decnschen koning tot den adelstand verheven en
met eene medaille aan eene kostbare gonden keten

dien van 1672-76 tegen Frankrijk. In eerstgen.
oorlog zijne overwinning 11 Juni 1666 op de engelsche vloot (vierdaagsche zeeslag); zijn vermaarde
aftocht zonder den schip te verliezen 4-5 Aug.
1666, na met slechts 8 schepen een hardnekkigen
strijd te hebben gestreden tegen 22 groote engelsche schepen ; zijn tocht naar den Teems in Juni
1667, toen hij zelfs Louden deed sidderen. In laatstgen. oorlog vooral zijne schitterende overwinning bij
Kijkdnin, 21 .kng. 1 673, op de vereenigde vloot der
Engelschen en Franschen. In 1675 naar Messina
gezonden, om Duquesne te noodzaken de blokade
van die haven op te heffen, deed hij weder wonderen van dapperheid, doch werd doodelijk gekwetst,
en stierf dien ten gevolge te Syracuse (29 April
1676). — R. (Engel de), zoon van den vorige,
geb. 1649 te Vlissingen, volgde zijns vaders voetspoor in dapperheid en heldendeugd, doch stierf
reeds in 1683 als vice-admiraal van Holland en
West-Frizsland.
Ruzvurt, het luxemb. dorp Rosport.
Rybna, russ. stad, dezelfde als Ostrogozjsk.
Rijekevoort. Zie RIJKEVOORT.
Rijckholt, fransch 1?icquelt, dorp in nederl.
Limburg:, 1 our gains bezuiden Maastricht ; 200 inw.
Rijderkerk, 't zuidholl. dorp Ridderkerk.
Rye, 1) stad in Engeland, graafschap Sussex,
een der Cinque-Ports, aan to uitwatering van de
Rother, vierdhalf urn- gaans benoordoosten Winchelsea ; 4000 inw.; was eertijds versterkt. — 2) 1{.
of Ryes, eene plants in 't fransche dept. Calvados,
2 uren gaans benoordoosten Bayeux ; 2000 inw.
Ryegate, stad in 't engelsche graafschap Surrey, 7 wren gaans beoosten Guilford ; 3500 inw.
Rye House komplot, eene samenzwering,
die in 1683 in Engeland gesmeed werd onder de
regeering van Karel II, om den koning en diens
broeder (den hertog van York, later Jacobus 11) te
vermoorden. Zekere (colonel lit -unsay was daarvan
bet hoofd, althans in naam. De saamgezworenen
hidden hunne bijeenkomsten op eene buitenplaats,
die aan een homier toebehoorde, Rye-House genaaind; doch bet komplot werd ontdckt, eer het tot.
nitvoering kwain. Te gelijk ontdekte men cone andere samenzwering, waarvan Monmouth de zici was,
en die waarschijnlijk ten doel had, zieh van het andere komplot als verktuig te bedienen. In het komplot van Monmouth worden Algernon Sydney en
William Russell betrokken, die beiden gevat, ter
-

flood veroordeeld en geexecnteerd Nverden.

Dijon, dorp in Noord-Braband, derdhalf nur
gaans benoordoosten 13reda; 300 inw.
Rijerkerk, 't zuidholl. dorp Ridderkerk.
Ryfo, rivier. Zie ALPHEUS.
Rijk,oude naam van het noordhollandschadorp
Rietwijk.
Rijkevoort, dorp in Noord-Braband, anderhalf i n to gaans ten N. N. W. van Boxmeer; 500 inw.
Rijke Woud,11 dorp. Zie Wow).
Rijks Ewijk, geld. dorp. Zie
Rijkssteden, lieichssleidle (in 't Fransch ge-

-

naamd Vales Impe'riales), ook Vrije steden genaamd,
zoo heetten in bet Duitsche (fleilige Boomsche)
Rijk die steden, die reehtstreeks onder den keizer

vereerd, henevens een jaargeld van 2000 gulden,
terwijI hij bij zijne terngkomst in Holland bevorderd werd tot vice-admiraal. In 1664 deed hij eon
nieuwen tocht tegen de Barbarijsche zeeroovers.

stonden, overigens bunco eigege sonvereine regeering hadden, en stein nithrachten op den rijksdag.
De Ii. vormden twee Banken ter vergadering van den
rijksdag, genaamd Bank van den Rijn (bestond in
de 18e eeuw nog nit 14 steden) en Bank tan Zwaben

Zijn roem steeg ten top door zijne beldendaden in
den oorlog van 1665-67 tegen Engeland, en in

(bestond in de 18e eeuw nog uit 37 steden). De
eerstgen. Bank vertegenwoordigde den Rijnbond,

Rijn

Ryisk
aanvankelijk gevormd (1247) door de 4 steden
Main tz, Keulen, Worms en Straatsburg, en later aangegroeid tot meer dan 60 steden op de beide Rijnoevers; de tweede Bank vertegenwoordigde den
Grooten Rood of Zwabischen Bond, in 1380 gevormd
door de Zwabische steden, waartoe later ook die van
Frankenland toetraden. Bij rijksdeputatie-besluit
van 25 Febr. 1803 werd de souvereiniteit van at die
steden opgeheven, behalve van Hamburg, Augsburg,
Neurenberg, Lubeck, Bremen en Frankfort aan den
Main ; in 1806 verloor Augsburg de privilegien van
vrije stad ; hetzelfde werd ten gevolge van den Rijnbond ook het geval met Frankfort en Neurenberg;
in 1815 werd Frankfort als vrije stad hersteld, doch
1866 bij Pruisen ingelijfd.
Ryisk, stad in europ. Rusland, gouvt. Koersk,
aan den Sem, 14 mijlen bwesten Koersk ; 7600 inw.;
had tot in de 13e corm eigene vorsten.
Rymer (Thomas), engelsch geschiedschrijver,
gob. ()Instr. 1650, gest. 1713, tot historiograaf der
kroon benoetnd, deed onvermoeide nasporingen in
het archief van den Tower, en gaf eene belangrijke
verzatneling stukken in het Licht, gewoonlijk genaamd Acta van Rymer (20 din. in fol. Louden 1704
en v.). 11ij stierf terwijl di. 15 ter poise was De
titel is voluit: Fwdcra, conventiones, littera, et cujuscumque generis aria publica inter reges Anglia' et
alios imperatores, reges, etc. ab anon 1101. Er zijn
nog 3 andere edition van hetzelfde work, nl. (in 2
din. fol.) Londen 1727-35, (in 20 din. 4. of 10
din. fol.) 's-Gravenhage 1739-45, en (tritgegeven
op last van het Parlement) London 1816.
Rijn, lat. Rheims, de voornaamste rivier van
Duitschland, ontstaat in het zwitsersche kanton
Grauwbunderland hoofdzakelijk nit drie beken,vormt
van Reineck tot Constans het nicer van Constans,
vervolgens het Zeller- of Beneden-meer (Untersee);
dit laatste verlatende, scheidt de R. Baden van Zwitserland, en bereikt Schaffhausen en Bazel, enderweg (links) de Aar opnemende. Van Bazel noordwaarts loopende, scheidt de R. de fransche departementen Boven-R. en Beneden-R. van Baden, dit
laatste vervolgens van Rijnbeieren, doorstroomt dan
het groothertogdom Hessen, vormt do grensscheiding tusschen (lit en Nassau, verder tusschen Nassau en Rijnpruisen tusschen Lahnstein en Coblentz
neenit de R. zijuen loop door Rijnpruisen langs CoWentz, Neulen, Dusseldorf en Emmerik, en komt,
beneden laatstgen. stad, bij Schenkenschans, in de
nederl. prow. Gelderland, en verdeelt zich een weinig verder (bij Pannerden) in twee armen. De zuidelijke arm, Waal genaamd, loopt fangs Nijmegen,
Tiel en Zalt-Bommel, tot Woudrichem, vereenigt
zich daar met de Maas, to gelijk den naam aannemende van Merwede (zie MERWEDE en MAAS). De
noordelijke arm van den R., splitst zich bij Westervoort weder in twee armen, van welke de rechter
onder den naam van Nieuwen IJsel tot Doesburg
loopt en zich daar met den Ouden IJsel vereenigt,
ow vervolgens uit to loopen in de Zuiderzee. De bij
Westervoort ontstaande linkerarm behoudt den naam
van R., loopt fangs Arnhem, Wageningen, Rhenen en
Wijk-bij-Inturstede, en splitst zich bier nogmaals
in twee armen, van welke de linker den naam Lek
aanneernt (zie LEK), terwijl de rechter onder den
naam van Krommen R. naar Utrecht stroomt, en
zich daar ten vierden male in twee armen splitst,
van welke (le rechter Vecht beet (zie VECHT), terwijl
de linker, Oude R. genaamd, door Woerden en
Leiden loopt, om zich vroeger bij Katwijk in de
Noordzee to ontlasten, doch reeds sedert bet jaar
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860 doodloopt in bet zand der duinen (zie K ATWIJK).
De geheele lengte van den R. bedmagt 156 mijlen.
Naar den R. dragon (of droegen vroeger) verscheidene landstreken hunnen naam, waarvan wij bier
de opsomming laten volgen:
a) Fransche departementen.
I) Rijn (dept.du Bas-Rhin, d. i. van den Beneden-),
gevormd nit den Neder-Elzas en een gedeelte van
Lotharingen, is rnim 90 vierk. mijlen groot, met
580,000 bewoners, ingedeeld in vier arrondissementen (Straatsburg, Schlettstad of Schelestadt,
Zabern of Saverne, en Weissenburg), en heeft
tot hoofdplaats Straatsburg.
2) Rijn (dept. du Haut-Rhin,d. i. van den Boven-),
gevormd nit den Opper-Elzas en de voormalige
rijksstad Mulhausen, is circa 70vierk.rnijlen groot,
met 517,000bewoners,ingedeeld in drie arrondissementen (Colmar, Altkirch, en 136fort of Belfort),
en heeft tot hoofdplaats Colmar.
Vroeger had men nog:
3) Rijn (dept. des Benches du Rhin, i. der Monden van den). Zie n°. 3 van 't art. MONDEN.
4) Rijn en Moezel (dept. de Bhin-et-Moselle,
d. i. van), na den vrede van Luneville (1801)
gevormd nit gedeelten der keurvorstendornmen
Keulen, Trier, enz.; had tot hoofdplaats Coblentz,
en maakt thans deel nit van Rijnpruisen.
b) In Holland.
Rijnland, of 11/tifidand, voormalig baljuwschap, grootendeels in Zuid-Holland on voor eon
Mein gedeelte in Noord-Holland gelegen. Onder dit
baljuwschap behoorden:
Leiderdorp,
Soeterwoude,
Alphen-en-Rietveld,
Stompwijk met Wilsveen
Oudshoorn on Gnephoek,
en Tedingerbroek,
Aarlanderveen,
Voorburg,
Rijnzaterwoude,
Zoetermeer en Zegwaard,
Leimuiden en Vriese- 13enthorn,
hoop,
Nd. en Zd. Waddinxveen,
Kalslagen,
Middelhurg,
Kudelstaart,
Sluipwijk,
Zevenhoven en Noorden, Sassenheim,
Nieuwveen en Uiterbuurt, de Vennep.
c) In Duilschland.
1) den Badener Oberrheinkreis, circa 74 vierk. mijlen, met 346,000 bewoners; hoofdplaats Freiburg.
2) den Badener Mit telrheinkreis, circa 76 vierk. mijl,
met 470,000 bewoners ; hoofdplaats Carisruhe.
3) den Badener Unterrheinkreis, circa 65 vierk. mijl,
met 356,000 bewoners; hoofdplaats Mannheim.
Vroeger had moll :
4-6) drie kreisen van het Duitsche rijk, genaamd
Oberrheinische,KurrheinischeenNiederrheinische;
7) de Pruisische provincie Niederrhein;
8) den Beierschen Rheink•eis (zie PALTS).
Zie wijders de artt. RIJNBEIEREN, RIJNIIESSEN,
—

—

RIJNPROVINCIE, RLINPRUISEN.

Rijn (Confederatie van den), Bheinische Con foderation, .Rheinische Allianz, het verbond, dot de
drie geestelijke keurvorsten, de bisschop van Munster, de honing van Zweden, Palts-Neuburg (zie
NEUBURG), de hertog van Luneburg, Hessen-Cassel en
anderen 14 Aug. 1658 to Frankfort sloten, naar het
heette om zich to vrijwaren tegen de inkwartiering
van vreemd krijgsvolli, (loch inderdaad om zich aan
Lodewijk XIV (die 15 Aug. als medelid van den
Bond aangenomen werd) aan to sluiten tegen keizer
Leopold I. Na den vrede der Pyreneen (1659) hield
doze alliantie van zeif op to bestaan. — De Confederatio van den R., 12 Juli 1806 met Napoleon I
aangegaan ; zie DUITSCHLAND, dl. 1, blz. 896, kolom 2.
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Rijnbeieren

Saadi

Rijnbeieren, het bewesten den Rijn gelegene
gedeelte van Beteren. Zie PACTS en BEIEREN.
Rijnbond. Zie RIJN (Confederatie van den).
RijriegOM, het geld. dorp Rencum.
Rijnhessen, een der drie provincien van 't
groothertogdotn Hessen, op den Iinkeroever van den
Rijn, circa 25 vierk. mijlen, met 235,000 bewoners,
en Maintz tot hoofdplaats; behoorde van 1801 tot
1814 aan Frankrijk.
Rijnkom, het geld. dorp Rencum.
Rijnkreise. Zie onder RIJN.
Rijnland, baljuwschap in Holland. Zie onder
RIJN.
Rijnpalts. Zie RIJNBEIEREN.
RijnPrOVinCie. Zie RIJNPRUISEN.
Rijnpruisen, of de Rijnprovincie, de westelijkste provincie der pruisische inonarchie, Nairn 487
vierk. mijlen groot, net 3,217,000 bewoners, ingedeeld in de regeeringsdistricten Keulen, Dusseldorf,
Coblentz, A ken, Trier, Sigmaringen ; hoofdpl. Keulen.
Rijnsaterwoude, dorp in Zuid-Holland, 1
trot gaans benoorden Woubrugge, en circa 3 uren
g. benoordoosten Leiden ; 500 inw.
Rijnsburg, dorp in Zuid-Holland, 1 our gaans
benoordw. Leiden, en een kwartier g. heoosten hatwijk-binnen ; 1800 inw.; had in 1574 en 1575 veel
to lijden van de Spanjaarden, na de omwenteling
van 1787 van de zoogenaamde Oranje-klanten. De
rijke en vermaarde Abdij van R. was gesticht 1133
voor atlellijke maagden door Petronella van Saksen,
veduwe van Floris den Vette en zuster van keizer
Lotharius II, en werd door de Spanjaarden verwoest
tijdens het gedenkwaardige beteg van Leiden. De
abdis van R. was altijd eene vrouw van hooge geboorte en werd, zelfs door koningen en vorsten, met
eerbied behandeld; men groette haar altijd met eerie
knielmiging (o. a. keizer Karel V boog de knie voor
haar op den openbaren weg, en wachtte met opstaan
tot zij hem ophief). De nonnen, nooit meer dat 40
in getal, waren van den oudsten adel en van echten
heckle ; ze werden geen ' , misters - genoemd, maar
jaffers; des middags om 12 uren waren are geestelijke plichten afgeloopen, na den middag ruochten
zij zich met 's lands edelen vermeien, net dansen,
rijden, enz. Christiaan 11, toning van Denemarken,
zegt men, hick! gedurende een halfjaar verblijf in
tie andij Van R.
Rijnswoude, 't utrechtsche dorpRenswoude.

Rijperkerk, dorp in Friesland, 2 uren gaans
benoordoosten Leeuwarden ; 400 inw.
Rijsbergen, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bezuidw. Breda; 700 inw.
Rijsenburg, dorpje in de prov. Utrecht, bestaat eerst sedert 1808, is aan weerszijden van den
Arnhemschen straatweg gebouwd, ligt 4 uren g. ten
Z. Z. W. van Amersfoort, en heeft 300 inw.
Rijshoven, 't noordbrab. dorp Riethoven.
Rijsoord, dorp in Zuid-Holland, I our gaans
benoordw. Dordrecht; 150 inw.
Rijssel, in 't Fransch genaamd Lille, oudtijds
l'Isle, lat. Insole, stad in het fransche Noorderdepartement, 11 a 12 uren gaans ten N. N. 0., van
Arras; 80,000 law. In 1007 gesticht door Bolidewijn IV, graaf van Vlaanderen ; ingenomen en verwoest 1053 door keizer Hendrik Ill, in 1213 door
Filips-August, in 1296 door Filips den Schoone;
hehoorde barna achtereenvolgend aan de huizen
van Burgundie, van Oostenrijk, en eindelijk van
Spanje. Aan laatstgen. huis ontweldigd (1667) door
Lodewrijk XIV, die het 1708 weder verloor, doch
hij den vrede van Utrecht (1713) terugbekwam. De
Oostenrijkers bornhardeerden R. in 1792, doch tonden 'het met bemachtigen.
Rijssen, stad in Overijsel, aan de Regge, circa
3 uren gaans hezuidw. Almelo; 3200 inw.
Rijswijk, 1) dart) in Zuid-Holland, een groot
kwartier gaans hezuidoosteu 's-Gravenhage; 2800
inw.; werd 1489 door de Hoeksehen geplunderd en
gchrandschat. Op het [iris-to-B. (oak genaamd
Huis-te-Nienwburg), word 20 Sept. 1697 het vermaarde tractaat (Iirede van ./L) gesioten tnsschen
Frankrijk eenerzijds, en Duitschland's keizer, Spanje,
de Nederianden en Engeland andererzijds, waarbij
de oorlog van 1688-97 heeindigd werd, en Lodewijk XIV in 't hezit bleef van Straa.tsburg en at de
rijkssteden in den Eizas, dock at de andere door
horn gernarikte veroveringen tertiggaf. Een geheirn
artikel bepaalde, dat de floomsch-liatholieke godsdienst overal: waar die door Frankrijk sedert 1622
in Duitschland veld had gewonnen, onaangetast zoo
blijven. 2) dorp in Noord-liraband, een half our
gaans hezuidoost. Woudrichein ; 350 it1W. -5) dorp
in Gelderland, 2 uren pans henoordw. Tiel; 500
inw.; bij den vloed van Jan. 1809 liop lit 11. onder
water. — 4) men heeft den naarn 11. ook gegeven
can eerie wijk der sled Batavia op Java.
Rijshoven, 't noordbrab. dorp Iliethoven.
utrechtsche dorp Iiijsenburg.
Rijsenburg,
Rzescow, stad net 7001) inw. iu oostenrijksch
Galicie, aan den Wislok, 18 a 19 rnijlen bewesten
Lemberg, is de hoofdplaats van den trek R. (85
vierk. mijlen ; 290,000 zielen).

Rijnzaterwoude. Zi e __UNSATERWOUDE.
Rim (de), dorp in M.-Holland, 2 uren g. bezuid.
(roster' Alkmaar; 2000 inw.; door brand geteisterd
6-7 Jan. 1654, 11 Nov. 1657, 25 Juli 1674. —
2) verkorte naam voor 't groningsche dorp Zeerijp.
— 5) verkorte naarn voor het friesche dorp Dronrijp.

S
als romeinsch geta'mork beduidt 90; met een
streepje er haven (S) 9. 0,000.
S op gehlstukken beteekeut, dat ze geslagen zijn:
(Vi ansche) te Troyes, (Spaansche) te
St. als verkorting =. Sint, Saint, Sanct, errz.
welk woord voor persoonsnamen beteekent ) , (le
heilige", en voor geographische namen, dat zoodanige
ptaats aan den heilige van dien naam is toegcwijd.

Saabs. Zie OSCILIE`..;MANNEN.
Saad-Eddin-Mohammed, oak genaamd
Hoggia (l{odzja) Effendi, tnrksch geschiedschrijver,
gest. 1600; men heeft van Vern eerie geschiedenis
der 12 eerste turksche sultans, in 't Italiaansch vertaald door Vicente Battuti (le gedeelte Weenen
1646; 2e gedeelte Madrid 1652).
Saadi, beroemd perzisch dichter, gob. 1184 to

Saaksum
Sjiraz, gest. 1291. Zijn Gulislan (d. i. Rozenhof) is
verscheidene malen vertaald, in 't Fransch het laatst
in .Panthdon Francais" (1838), in 't Duitsch door
Graf (Leipzig 1846). De Bostan (d. ii. Boomgaard)
van S. is in 't Duitsch vertaald o. a. door Graf (Jena
1850).
Pend-Nameh (d. i. Goede Raadgever)
verscheen in 't Engelsch vertaald (Calcutta 1788)
en in 't Fransch door Garcin de Tassy (1822).
Saaksum, dorp in Groningen, 3 uren gaans
benoordw. Groningen; 350 inw.
Saaksumhuizen, dorp in Groningen, 6 uren
gaans benoordw. Appingedam ; 200 inw.
Saklabbin, grensstad in stam Dan ; Jozua
19: 42. Zie SAtiLBIM.
Saalbim, dezelfde stad als Saalabbin; Richt.
1: 35 ; I Kon. 4: 9. De bewoners werden genoemd
Saalbonieten ; II Sam. '23: 32; 1 Chron. 11 : 33.
Saale, naam van 3 duitsche rivieren, nl.:
1) de Frankische S. ontspringt hezuiden Romhild
in Beieren, en valt bij Gmiinden in den Main, na 15
mijlen loop.
2) de Saksische of Thuringsche S. komt nit het
Fichtelgebergte in Beieren, doorstroomt Reuss, Meiningen, Schwartzburg-Rudolstadt, Weimar, wordt
bij Naumbnrg bevaarbaar, neemt Unstrnt, Bode, Elster, Dm, Nipper, enz. in zich op, en van, na circa 49
mijien loop te Saalhorn bij Barby in de Eke.
3) de Saltzburger S. komt aan de grens van Tirol
het Sterren-nicer (Sternsee), en valt beneden
Saltzburg in de zich in den Inn ontlastende Saltzach.
Saalfeld, 1) stad in Saksen-Meiningen, aan de
Saksische Saale, derdhalf our gaans bezuidoosten
lindolstadt; 4600 inw.; Prins Lodewijk van Pruisen
sneuvelde bier 10 Oct,. 180(3 tegen de Franschen.
Vroeger was S. de hoofdstad van het prinsdom S.
(S vierk. mijlen), dat 1826 aan Meiningen kwam.
— 2) stud in 't pruis. district Koningsbergen, aan
het Mawing-meer ; 2600 inw.
Saane, of Sarine, rivier in Zwitserland (Berner
Bovenland), besproeit Gessenai, Gruyere, Freiburg,
en valt na 20 mijien loop in de Aar, bij Oltigen.
Saanen, duitsche naam van Gessenai. Zie bet
art. GESSENAI.
Saaph, zoon an Jochdai; I Citron. 2: 47, 49.
Saar, rivier. zi SABRE.
Sa'ara'im, stad in slam Juda; Jozua 15: 36;
I Sam. 17: 52; 1 Chron. 4: 31.
SaarbrUck, of Saarbriieken, fransch Sarrebola, lat. Sacrw pons, stad in Bijnpruisen, aan de
Saar, ruim 8 mijlen van Trier; 12,000 inw.; gesticht
ill de 10e eeuw; behoorde eerst aan de bisschoppen
van Metz, had vervolgens eigette graven (1237), en
kwam 1380 aan het huis Nassau. Ingenomen door
de Franschen, kort (barna door de Keizerlijken, die
de stad in brand staken (1676); in 1794 bij Frankrijk ingelijfd, en tot 1814 hoofdpl. van het Saardepartement ; werd 1815 aan Pruisen gegeven.
Saardam, somwijlen voor Zaandam.
Saar-departement Zi e in SABRE.
Saargemiind. Zie -ARREGUENINES.
Saarluis, fransch Sarrelouis, lat. Arx Ludovici
ad Savant, grensvesting van Pruisen tegen Frankrijk,
aan de Saar, (3 mijlen bezuidoosten Trier; 7500 inw.;
gehoorteplaats van Ney ; gesticht 1680 door Lodewijk XIV ; aan Frankrijk ontnomen door de traktaten van 1815.
Saar Union, of Sarre-Union, duitsch Saarwerden, stad in 't fransche dept. Beneden-Rijn, aan
de Sarre, 9 uren g. benoordw. Saverne ; 3700 inw.;
gevormd nit de 2 stedeti Bougnenon (Bockenheim)
en Neufsarverden (Neu- f d. i. Nieuwj Saarwerden).
—
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SaAsgaz,kamerling van A hasveros;Esther 2: 14.
Saatz, Saaz, boh. Zatec, stad in Bohemen, aan
tie Eger, ruim 8 mijlen bewesten Praag; gesticht in
de 8e eettw; thans 8000 inw.; is hoofdpl. van den
kreis S. (57 vierk. mijien ; 240,000 zielen).
Saatzig, keels in pruis. Pommeren, ruim 22
vierk. mijlen met 63,000 zielen ; hoofdpl. Stargard.
Saavedra. Zie C-ERVANTES-SAAVEDRA.
Saavedra(Angelo de),hertog v.iaRivas,spaansch
staatsinan, geb. 1791 te Cordova, 1836-37 minister van binneni. zaken, 1813-48 zaakgelastigde te
Napels, 1857--58 to 'itrijs; is cen der voornaamste
spaansche dichters onzer ceun. Zijn meesterstuk is
El inoro exposito (2 din. Parijs 1834).
Saavedra Faxardo (Diego de), geleerd
spaansch priester, heeft uitgemunt als staatsman en
als geschiedschrijvcr; geb. 1584 te Algezares in
Murcia, gest.. 1648 te Madrid als lid van den hoogen rand van Indie. Men nocmt hem den spaanschen Tacitus. Obras completas (Antwerpen 1677
—78,1 dl. in fol.; Madrid 1789-90, 10 din. in 8°);
daaronder eene AGeschiedenis van het rijk der Gothen in Spanje" (afzonderlijk 7 din.).
Saba, eiland, een der hollandsche Kleine Anbenoordw. St.- Enstachi ; ontdekt 1492 door
Columbus; 1772 geteisterd door een orkaan, dito
1819; heeft ()Instr. 1400 bewoners; werd door de
Engelschen genomen 1781 en 1801.
Saba (St.-), hertogdom. Zie HERTZEGOWINA.
Saba, hoofdstad van het Alua-rijk op Meroe.
Saba, of Sabea, voormalig iaudschap in ZuidArabie, wefts hoofdstad Mardi titans nog als dorp
bestaat, bij de Grieken Mariaba beet, en in welks
ruiner) 1844 nasporingen gedaan zijit door den Iranschen geleerde Joseph Arnaud. In den Bijbel heel
dit iandschap Scheba (zie SUMBA), en de koningin
van S., waarvan in den Bijbel melding gemaakt wordt,
beet bij de Arabieren Idalkis.
Sabadell, bloeiende fabriekstad in de spaansche prov. Barcelona, aan den Ripon ; 14,000 inw.
Sabara (Villa Real do), stad in Brazilie, prov.
Minas-Geraes, 11 a 12 mijien benoorden Villa-Rica,
aan de rivier S.; 7000 inw. (Anger.
Sabaria, stad in Pannonia 2a; thans Stein-amSabart, het Sabrota der (Aden, in de tniddeleettwen Tripoli-Vecchio, stad in het rijk Tripoli, 8
mijien bewesten Tripoli, was de hoofdstad des rijks
voor de arabische overweldiging.
Sabathai Sevi, een valsche messias, geb. te
Saiirna in 1625, was de coon van een makelaar. Na
in Turkije en in Europa gereisd te hebben, kwam
hij 1665 te Jeruzalem, knoopte daar kennis aan met
zeiteren Nathan (een ,lood), die hem openlijk als
Messias erkende, en zich zeiven uitgaf voor den
Voorlooper. Zij hadden weidra een grooten aanhang,
en waren op het punt eene omwenteling in het Oosten te doen plants grijpen, toen S. te midden van
zijnen triomf in hechtenis genomen werd op last
van Kjiiperli, minister van Mahomed IV. Voor den
sultan gebracht, bekende S. dat hij een bedrieger
was, ontging zoodoende de terechtstelling, en stierf
in vergetelheid 1676.
Sabatino, een meer. Zip BaAcciANo.
Sabaudia, middeleeuwsche naam van Savoje.
Sabazio, een meer. Zie liRACCIANO.
Sabbethai, een leviet; Ezra 10 ; Neb. 8 en 11.
Sabea, of Saba. Zie SABA.
SabeerS, I) de hewoners van Saba, in 't 0. T.
2) of Savermeld Job 1: 15 en Jezaia 45 : 14.
biers; zie SABOSMUS.
Sabelsmus, de sterrendienst, d. i. de aanbid—
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ding van zon, maan en sterren, eene godsdienst, die
vOOr Mahomed's tijd zeer verbreid was in Arable,
Syrie, Perzid en Indio. Het S. ontleende zijnen naam
aan de bewoners van Saba. onder wie deze godsdienst
ontstaan scheen ; vandaar dat de sterren-aanbidders
met den algemeenen math vanSabeersbestempeld zijn.
Eene dergelijke godsdienst heerschte in geheel ZuidAmerika vOOr de verovering door de Spanjaarden.
Sabelli, dezelfde naam als Sabini. Zie SAB ► JNEN.
Sabellianen, aanhangers van Sabellius.
•
Sabellianismus, de leer van Sabellius.
Sabellicus (Marc. Ant. Coccius), ital. humanist, geb. 1436 te Vicovaro, als prof. der welsprekendheid te Venetie gest. 1506. Van zijne Werken
(4 deelen. Bazel 1560) is het voornaamste de
Historic Veneta (nieuwe druk Venetie 1718).
Sabellius, presbyter van Ptolemais omstr. het
midden der 3e eeuw, leerde dot de Driedenheid Gods
slechts.als beeldspraak verstaan moet worden. Zijne
aanhangers, de Sabellianen, vooral talrijk in Italie
en Mesopotamie, werden in de 4e eeuw onderdrukt.
Sabianen, of Christenen van Sint-Jan, eene
secte in Perzie. De S. beweren, dat hun geloof gesticht is door Johannes den Dooper, en dat zij afstammelingen zijn van de Joden, die in de 7e eenw,
tijdens den inval der Nlahomedanen in Syrie, nit Jeruzalem verdreven zijn. Hunne godsdienst is een samenraapsel van leerstellingen der. Joden, Christenen
en Perzen. In de 17e eeuw bestonden de S. uit omstreeks 25 duizend gezinnen.
Sabiers. Zie SABEeRS.
Sabina (monte di Santa), de tegenw. naam
van den Aventiju ► sclien berg.
Sabina (Julia), achtern icht van Trajanus, werd
aan Adriaan ten huwelijk gegeven door tusschenkomst van Plotinus en tegen den zin van den keizer.
Adriaan behandelde haar slecht, en noodzaakte haar
eindelijk (138) den gifbeker to (trinket]. Na baron
dood liet hij haar echter goddelijke eer bewijzen.
Sabine, rivier in Noord-Amerika, ontspringt
in het noordoosten van Texas, vomit de grensscheiding tusschen Texas en Louisiana, en outlast zich,
na 100 mijlen loop, door het kustmeer Sabine-Lake
in de Golf van Mexico.
Sabini, lat. naam der Sabijnen.
Sabinianen,romeinsche red tsgeleerden eener
bijzondere school, stonden tegenover de school der
Proculianen ; zij noemden zich S. naar him hoofd,
A1asurius Sabinus, eon leerling van C. Ate ► us Cap ► to.
Sabinianus, pans van 13 Sept. 604 tot 22
Far. 606, bevel dat de geloovigen naar de kerk
geroepen rnoesten worden door 't genii van klokken.
Sabinum, bet landgoed van den dichter
tins, aan de grens van het onde Laud der Sabijnen,
in het tegenw. dal van Licenza, vijfdhalve miji van
Tibur (Tivoli); in de nabijheid do heldere brow Bandusia, die de beck Digentia vormde.
Sabinus (Alter), het land der Sabijnen.
Sabinus (Aulns), romeinsch dieliter, vriend
van Ovidius. Hij heeft Episto/w gesehreven, wa.arvan
er slechts Brie tot ons gekornen zijn ; doorgaans vindt
men ze achter de ,, FIeroiden" van Ovidius (beste
editie van Lors, 2 dln. Kenton 1829-30).
Sabinus (Flaviuts), oudste brooder van keizer
Vespasianus, was onder Vitellius prefect van Rome,
kwam ow het leven hij den opstand der legioenen
van Mesie cn Pannonie (69 na Chr).
Sabinus (Massurius), rechtsgeleerde ten tijdc
van Tiberius, stiehtte de school der Sabiniatien.Zijir
work De jure cirili is veelvuldi.,, gecommentarieerd.
Sabinus (Julius), eon gallisch edelman, gebo-

Sabta
ren in het land der Lingonen (thans land van Langres), nam den titel van cesar aan in 't begin der
regeering van Vespasianus. Om de vervolging van
den overwinnaar te ontgaan, verschool hij zich in een
gewelf onder den grond, onder eene buitenplaats, en
liet uitstrooien dat hij dood was. Zijne vrouw Epopina, die niet in het geheim was, was troosteloos,
totdat haar man haar deed weten waar hij zich schuit
Weld. Zij ging hem opzoeken, en bracht later in dat
onderaardsche hol twee kinderen te gelijk ter wereld.
Negen jaren lang bleef S.'s schuilplaats onopgespoord ; doch door de drukke bezoeken van zijne
vrouw werd die eindelijk ontdekt. Hij werd gevat,
in ketenen geklonken, en naar Rome opgezonden met
zijne vrouw en twee kinderen. Tevergeefs trachtte
Epopina het hart van Vespasianus to vermurwen,
door zich aan zijne voeten te werpen, en hem op de
twee kinderen te wijzen, die zij onder den grond gebaard had : de keizer had de wreedheid de twee kleinen te gelijk met S. zelven ter dood te laten brengen.
Sabioncello, of Sabionero, schiereiland van
Dalmatie, aan de Adriatisclie Zee, tegenover de eilanden Meleda en Curzola. Op de zuidwestkust het
dorp S., 11 mijlen benoordw. Ragusa.
Sabionetta, voormalig prinsdom in Lombardije, in de ital. prov. Cremona, 1708 aan den hertog
van Gonzaga, 1746 aan den hertog van Parma, kwam
1814 aan Oostenrijk. De stad S., aan de Po en den
Oglio, tusschen Cremona en Mantua, heeft 7000 inw.
Sabiren, lat. Sabiri, yolk in Zuid-Sarmatie. In
de 5e en 6e eeuw woonden de S. nog bezuiden den
Koeban (maar benoorden den Caucasus); omstreeks
de helft der 6e eeuw kwarnen ze zich nederzetten aan
de Desna en in de omstreken van den Dnieper, in
bet land dat naar hen Seberie of Severie genoemd
is. Ornstreeks 618 verleeude Heractias woonsteden
in Mesie aan Slawen nit Severie (Sclavi Seberenses):
men wect niet of dat eon gedeelte van deze S., dan
wet andere S. geweest zijn. Overigens moot men
de Severiers of S. niet verwarren met de Serviers.
Sabis, lat. naam van de Sambre.
Sable, stad in 't fransche dept. Sarthe, aan
Sarthe on Erve, Milli 6 neon g. benoordw. La Fleche;
4600 inn.; eertijds versterkt ; nerd in 869 bernachtigd door do Noormannen ; gaf zich in 1589 aan Hendrik IV over. Men noemt. Vrede van S. een verdrag,
1488 gesloten tusschen Karel VIII en Bretagne.
Sables d'Olonne (Les), stad in 't fransche
dept. Vendee, vijf kwartier pans bewesten Olonne,
is gebo ► nd op een zandgrond (vandaar de naam);
5500 inw.; kleine zeehaven, aan welke verscheidene
privilegien verleend werden door Filips van Comines, gnat' van Olonne. Gesticht is S. in do 10e eerily
door spaansche visschers ; in 1570 werd S. door de
Gereformeerden be ► achtigd ; 1696 ontmanteld door
de engelsch-Boll. vloot, (loch later weder versterkt.
Saboe, I) rijkje aan de Gondkust,sehatplichtig
aan Adorn ; ► ooldpl. Saboe. — 2) stad ter westkust
van 't eiland Gilolo (Nloluk. archipel).
Saboego, stad op 't moluksche eiland Gila];
werd in 1611 door do Spanjaarden arm de Nederlandors ontweldigd, dock later teruggegeven.
Saboen (bust van), de eilanden Groot-Karimon,
Saboen, en eenige andere in de indische Zee, welke
aan do oostzijde Straat Saboen vormen.
are.r.pe . J . Zi i-DANARA.
Sabrao, eiland (NI
Sabrina, titans Severn, rivier in Britannia 2a,
ontlastte zich hij lees in het Sobrinw ,Fsluarium (Lanaal van Bristol).
Sabta en Sabteclia, twee zone ► van hooch;
Gen.10: 7; 1 Chron. 1 : 9.

Sabijnen
Sabijnen, oudtijds een yolk in Italie, naburen
der Romeinen, met wie ze dikwijls in oorlog waren.
De eerste oorlog der S. ontstond door den Sabijnschen maagdenroof (zie het volgende art.); de
laatste greep plants na de bemachtiging van Rome
door de Galtiers: in dezen oorlog overwonnen, vierden de S. bij Rome ingelijfd. Zij kwamen in opstand
tijdens den Samnitischen oorlog, maar werdenspoedig tot onderwerping gebracht. De Samnieten waren
een yolk van Sabijnschen oorsprong, en werden
daarom Sabel (d. i. Kleine Sabijnen) genoemd.
Het Land der Sabijnen lag tusschen de Apennijnen,
den Anio, den Tiber en Etrurie, had tot hoofdstad
Cures, en was ingedeeld in S. dezerzijds Cures en
S.generzijds Cures; andere:steden der S. waren Beate,
Crustumerium, Collatia, Spoletium.
Sabijnsche IVIaagdenroof. In het jaar 4
na de stichting van Rome verordende Romulnsopenbare feestelijkheden, waartoe de naburige volken ter
bijwoning uitgenoocligd werden. Dit middel had Romules verzonnen om zich op zijne, naburen te wreken, die geweigerd hadden hunne jonge dochters
met zijne onderdanen to laten tronwen; want midden in de feestbedrijven liet hij, op eon gegeven teeLou, zijne weerlooze gasten overvallen door zijne onderdanen, die letter do vronw name ► , welke hen op
het oog het best beviel. Daar de Sabijnen verreweg
het talrijkst waren opgekomen, !weft men dien vrouwonroof S.-M. genoemd. Doze daad gal aanleiding
tot eon oorlog; doch de vronwen, door hare Romeinoche mannen zeer coed behandeld, wierpen zich
tusschen cle strijdenclen, en be•erkten zoodoende
cello verzoening tusschen de beide volken.
Same, een yolk in aziatisch Seythie, benoorden
Scythie ; naar de S. heette de jaartelling, die aanving
78 jaren na Christus.
Sacania, zoo noemde men in de middeleenwen
dat gedeelte van Morea, hotwelk het oude grondgebled van Sicyon, Corinthe en Argos bevatte.
Sacatepequez, of San Juan de S., stad in
Guatemala, 5 mijl.benoordoost.Guatemala, 3000 inw.
Sachar, I) vader van een held David's; FChron.
11: 35.— 2) zoon van Obed Edom ; I Chron. 26 : 4.
Sacchini (Antonio Maria Gasparo), ital. violist
en componist, geb. 1734 to Napels, gest. 1786 to Parijs. De voornaamste zijner operaas is Oedipus.
Sacedou, het oude Thermida, stad in de spawnsche prov. Guadalaxara, nabij den Taag, 6 a 7 uren
g. benoorden fluete; 2700 inw.; in de nabijheid de
beroemde bronnen La Isabella.
Sachalin, of Saghalie, eiland. Zie CARAFTO.
Sachs (Hans), duitsch dichter, gob. 5 Nov.
1494 to Neurenberg, was meester schoentnaker in
zijne geboortestad, gest. 25 Jan. 1576. Hij is de
voornaamste en tevens de vrnehthaarste dichter van
zijnen tijd. De (gedeeltelijk :eigenhandige) manescripten zijner werden (vastelavond-spelen, vertellingen, Much td ich ten, enz.) bevinden zich to Dresden,
Leipzig en Zwickau (13 dln. in fol. in het rijks-archief). De eerste (789 nommers bevattende) verzameting zag 1558 to Augsburg bet licht (3 din. in
fol.); cone tweede verzameling bevat nog 580 nommers (5 din. Augsburg 1570-79). Minder volledig
is de kemptenee editie (5 dln. in 4 0 ., 1612-17).
Eene levensbescbriiving van Hans S. word o. a. geleverd door Hoffmann (1847).
Sachsen, duitsche spelling voor Saksen.
stad in Lombard0, nabij de Livenza, 8
mijl. bezuidw. Udine; 4000 inw.; Eug. Beauharnais
word bier 1809 teruggeslagen door aartshertog Jan.
Sackville, ffamilie. Zie
Zi. DORSET,
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Sacrament. Door Luther was bet dogma delRoomsche Kerk behoudcn, dat bij het S. des Nachtmaals brood en wijn veranderen in het waarachtige
vleesch en bloed van Christus ; dat dogma werd door
Zwinglius verworpen : de aanhangers van Luther
werden daarom Sacramentarissen genoemd; en de
twist over (lit punt met Zwinglius, Calvinus, Carlostadt, (Ecolampadius en anderen •ordt genoemd de
Twist der Sacranientarissen; die twist brak openlijk
nit 22 Aug. 1524, en eindigde met de scheuring tusschen de Ge•eformeerde en
Protestantsche Kerk.
Saeriportth.--;, plants in Latium, bij de Volsken,
niet ver van Signia, is vermaard door eene overwinning van Sylla op de partij van Marius (82 v. Chr.).
Sacrovir (Julius), een Edner, bracht met Jotins Flores de Galliers in opstand onder Tiberius,
werd anno 21 bij Autun vcrslagen, en maakte toen
zelf een elude aan zijn Leven.
Sacrum. Nereus, d. i. Heilig Bosch ((loch
het Ion mi)k, beteekenen: Vervloekt Bosch), volgens
Tacitus het bosch. waar Claudius Civilis de voornaamsten der Batavieren ter vergadering bijeen riep.
Over de ligging van dit bosch loopen de gevoelens
der geleerden zeer uiteen.
Sacrum Promontorium, oude naam van
verscheidene kapen, o. a. van Kaap St.-Vincent.
Sacy (Antoine Isaac Silvestro, baron de), kortwog Silvestro de Sacy genaamd, geleerd orientalist,
gob. 21 Sept. 1758 to Parijs (waar zijn vader tiotaris was), sedert 1795 professor aldaar, sedert 1832
ook lid van de Kamer des pairs, stichtte otnstr.1822
het Aziatisch genootschap, en stied 21 Febr. 1838.
Hij had •echtsgeleerdheid gestudeerd, doch bijua zottder meester bijna alle oostersche talon aangeleerd.
Van zijne werden noemen wij : Gramniaire arabe (2c
druk 2 dln. Parijs 1831): Chrestoniathie arabe (2edr.
3 din. Par. 1826) on Anthologie graniniaticale arabe
(Parijs 1829). De catalogus van zijne kostbare bibliotheek besloeg 3 din. (Pals (1841-44).
Sadao, rivier in de portngeesche prov. Atemtejo, ontspringt ruim 3 rnijlen bezniden Ourique in
hot Algarvisehe gehergte, beet in 't hovengedeelte
van baron loop Sado, on valt na 25 mijien loop in
den Atlantischen Oceaan nabij Setubal.
Saddleworth, fabriekplaats in West-Riding
van 't engelsche graafschap York ; 20,000 inw.
Sadduceeen, eene Diet zeer talrijke secto onder de Joden, gesticht in de 3o ceuw v. Chr. door
zekeren Zadok; de S. verwierpen alle overlevering,
geloofden noel] aan engelen noel' aan de onsterfelijkheld der ziel, en hidden de volmaking in de deugd
onbestaanhaar met at wat naar beperking van den
vrijen wit zweemde. In de 2e cum werden de S.
staatkundigc partij, en waren altijd bestrijders van
de Phariseeen. Order de regeering van Hyrcanus I
en van Aristobelus I stonden de S. op het toppunt
van hunnen invloed. Hun aanhang verminderde later, zoodat ze gelled on al to niet gingen ; doch in
de 8e eeuw herleefde do secte der S. onder den
naam van Careeers of Carareten. Zie CARAIETEN.
Sade (Hugo de), provencaalseh edelman, leefde
in de 14e eeuw, en is bekend ale echtgenoot van
Petrarca's Laura (zie LAURA). - S. (Donation Alphonse Francois, markies de), eon afstammeling nit
de faniilie van den vorige, get). 2 Juni 1740 te Parijs, diende eenigen tijd in den 7-j. oorlog, nam
1766 zijn ontslag als kapitoin der kavallerie, en trad
in den echt met jufvrouw Montreuil, een toonbeeld
van deugd. Hij zelf was joist bet tegenovergestelde.
Ter flood veroordeeld xvegens gifmengerij en sodomie (1772), verkreeg hij verandering van die straf in
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levenslange gevangenschap, zat eerst te Vincennes,
daarna in de Bastille, eindelijk te Charenton ; door
de Omwenteling kwam hij 1790 weder op vrije voeten, en gaf toen de door hem in de gevangenis geschrevene verfoeilijke romans in het Iicht: Justine
(4 din. Parijs 1791); Aline et Valcourt (Parijs 1794);
Juliette (6 din. Parijs 1796). Bonaparte, consul geworden, liet den eerloozen markies weder naar Charenton brengen ; zijne afschuwelijke hartstochten
bleven hem beheerschen tot aan zijnen flood ; hij
stierf op 75-j. leeftijd 2 Dec.- 1814 in 't krankzinnigen-gesticht.
Sadeler, eene brnsselsche familie, die vele nitstekende kopergraveurs voortgebracht heeft : de
voornaamste is S. (Hans), geb. 1550 te Brussel,
gest. 1610 te Venetic.
Sadi, perz.sc...h
Zie
SAADI.
h
7i s
Sadiletus, een pseudoniem. Zie tics-motes.
Sadok, of Saduc, 1) stichter van de naar hem
genoemde joodsche secte; Zie SADDIICEEeN.— 2) een
in jezus' geslachtregister; Matth. 1: 14.
Sadowa (Slag van). Zie GITSCHIN.
Sadrach. Zie m
—ESACH.
Saeftinge, of Saaftinge, ook Sastinge, ‘ioormalig dorp in Staats-Vlaanderen, prov. Zeeland, werd
1552 door de zee verzwolgen. Het Land van S., in
1574 gedeeltelijk, en 1583 geheel verdronken, 1805
gedeeltelijk weder bedijkt en drooggelegd, aan het
Saeftinger Gat, dat in de Wester-Schelde nitloopt.
Seemund Sigfusson, d. i. SFemund zoon
van Signs, geb. op IJsland omstr. 1056, sedert
1076 priester, gest. 1133, schreef o. a. de Levens
der noorweegsche koningen van Harald Haarfager
tot Magnus den Goede (gest. 1047). Twijfelachtig
is het, of hij de oudste Edda verzameld heeft; zie
het art. EDDA.
Saenredam, oude spelling voor Zaandam.
Seetabicula, stad in Hispania Tarraconensis;
thans Alcira.
Swtabis, steden in Hispania: 1) in Carthaginensis ; no Xativa. — 2) in Tarraconensis ; on AlcoI.
Saf . . . Zie SAPEI.
Safet, of Saphet, tegenwoordige naam van bet
oude Bethulia.
.e s-OFFARIEDEN.
Saffarieden. Zie
Saul., of Azafli, lat. Rusupis, stad in Marocco,
aan den Atlantischen Oceaan, 17 mijlen benoorden
Mogador; 14,000 inw.; door de Portugeezen bemachtigd 1508, door hen verlaten 1641.
Safi, stad in Marocco. Zie SAFFI.
Saftleeven, schilders. Zie ZACHTLEVEN.
Saga, oud-noordsche godin, personificatie der
legende of vertelling.
Sagan, stad in pruis. Silezie, aan den Bober,
9 a 10 mijlen benoordw. Liegnitz; 10,000 inw.;
overwinning der Russen op in Pruisen in 1759,
sedert 1397 was S. de hoofdpl. van bet prinsdonz S.
(22 vierk. mijlen, met thans 60,000 bewoners).
Sage, varier van een held David's ; I Chr. 11: 34.
Saghalie, eiland. Zie CARAFTO.
Sagonte, fransche naamsvorm voor Saguntus.
Sagontia, stad in Hispania Tarrac.; nu Segovia.
Sagra, kleine rivier in Bruttium, tusschen het
land der Locren en dat der Crotoniaten. De Locren
bevochten op deze rivier eene schitterende overwinning op de Crotoniaten.
Sagres, versterkte kleine havenstad in de pertugeesche provincie Algarve, aan den Oceaan, 8 uren
g,aans beznidw. Lagos; gesticht in 1416 door Hendrik den Zeevaarder, die ling daar bewoond heeft.
Sagunt, duitsche naamsvorm voor Saguntus.

Saguntus, of Saguntum, voormalige stad in
Hispania, op de oostkust, benoorden Valencia, nahij
de plaats waar thans Mnrviedro ligt, gesticht door
Grieken van het eiland Zacynthus (Zante) in vereeniging met eenige Ruttilen. Bloeiend door zijnen
koophandel, en na den ten Punischen oorlog bondgenoot geworden van Rome, werd S. in vollen vrede
aangetast door Hannibal, en, ofschoon de bevolking
zich met wanhopigen moed verdedigde, 219 v.
Chr. door hem bemachtigd en verwoest, hetgeen
oorzaak werd van den 2en Punischen oorlog. Waar
S. gestaan heeft bevocht Suchet 25 Oct. 1811 eene
overwinning, bataille de Sagonte genaamd.
Sahara, de groote woestijn in het binnenland
van Noord-Afrika, berekend op 700 mijlen lengte
hij 200 mijlen breedte, met inbegrip van de oases
120,000 vierk. mijlen groot, grenst aan Maghreb
ten N.; ten Z. aan Senegambie en Soedan, ten W.
aan den Atlantischen Oceaan, ten 0. aan Nubie,
enz. De verzengende samoem, die tusschen half Juni
en 21 Sept. dikwijls waait en veelal domicil.* is
voor al wat levee heeft, is van al de winden in de
S. het gevaarlijkst. De bevolking der S. bestaat deels
uit geimmigreerde arahische stammen, deels nit den
Berberen-stam (Toewarik of Tuarik) en de geheel
daarvan verschillende Tibbo (in het 0.). Oudtijds
werd de S. bewoond door de Garamanten en de Getulen. Van de Europeanen, die de S. bereisd hebben,
noemen wij inz. Lyon, Oudney, Denham, Clapperton, Laing, Caillid, enz.
Saharadm, afstammeling van Benjamin; I
Chron. 8 : 8.
Saharanpoer, stad met 40,000 inw. in bet
britsch 0. I. district S. (102 vierk. mijlen; 802,000
bewoners), prov. Agra.
Sahazima,stad in stamlssaschar; Jozna 19:22.
Sahel, eene slechts door Kabylen bewoonde
hergstreek langs de kust van Algerie, prov. Constantine; voornaamste haven Dzjidzjeli.
Said, arabische naam van Upper-Egypte.
Saida, I) bet oude Sidon, stad in Syrie ; zie
SEIDA. — 2) eene plazas in Algerie, prov. Oran, aan
den noordrand der Sahara, was in de oorlogen der
Franschen tegen Abd-el-Kader een belangrijk punt.
Sald Pacha, onderkoning van Egypte (1854
—63), geb. 1822, vierde zoon van Mehemed-Ali,
volgde Juli 1854 zijnen neef Abbas-Pacha op, en
voerde wel is waar groote hervormingen in, (loch
de algemeene toestand van Egypte werd daardoor
niet merkbaar veranderd ten goede. HO had te Parijs zijne opleiding genoten, en was clan ook zeer
Franschgezind; in 1862 bezocht hij Parijs en Londe'', verteerde in heide steden fabelachtige schatten,
(loch stierf reeds kort daarna (18 Jan. 1863), en
werd opgevolgd door zijnen neef Ismael-Pacha.
Saigon,Saigun,bij deCochinchineezen Thaigone,
stall en haven in bet koninkrijk Annum, sedert 1860
hoofdstad van bet aan Frankrijk afgestane grondgebied aldaar, ligt aan een hoofd-arm van den Meikong,is duchtig versterkt, en heeft 180,000 inw.
Saii, of Esswi (Essuers), een yolk in Gallic, in
Lngdimensis 2a, tusschen de Carnuten ten 0., de
Viducassen ten W.; de hoofdstad der S. was Saii
(thans Seez).
Saima, een meer in Finland, vorrnt met vele
daarin uffloopende en daaruit outstaande waterarmen eene aaneensehakeling van meren, die 24
—

mijlen breed en mush . . 80 mijlen fang is, bevat vele
eilanden, en staat in gemeenschap met bet Ladogameer en met de Golf van Finland.
Sainctes, f..ranseie stall. Zi -AINTES.

Saint
Saint, in 1. HoHandsel' Sint, beteekent Heilig,
en is het predicaat van een aantal persoons- en geogra ► hische flamer' ; de belangrijkste worden vermeld op Si.-.
Sainte, in 't HoHandsel' Sinte, beteekent Heilige, de vrouwelijke vorm voor Saint. Zie op STE.-.
SainteS, het oude Medio/anum, later Sanlones
(dat in 850 verwoest werd door de Noorrnannen),
stad in het fransche dept. der Beneden-Charente,
aan de Charente, 9 inijlen bezuidoosten La Rochelle;
12,000 ins.; vele romeinsche oudheden. De heilige
Lodewijk versloeg bier' in 124'2 de Engelschen ; veel
teed R. in de religie-oorlogen ; er werden verseheidene concilien gehouden. Het was voorheen de hoofdplaats van Saintonge, van 1790 tot 1810 dito van
't dept. der Beneden-Charente.
Saintes (les), twee fransche eilandjes, aan de
znidkust van Guadeloupe, ook Boren den wind en
Under den wind g;enaatnd ; een der veiligste en
grootste reeden van West-India. Ze werden 1493
ontdekt door Colurnba.4, die ze los Santos noemde;
1648 bezat door de Franschen, (lie ze zoo duchtig
versterkten, dat ze .'t Gibraltar der West-Ind len - genoernd plachten te worden. Van 1794 tot 1809 bezet door de Engelschen, die de fortification slechtten ; in 1814 kwameu de S. aan Frankrijk terug.
Saintonge, lat. Santones, voormalige provincie van Frankrijk (in 't westen), had Saintes tot
hoofdplaats, en vomit thans met Minis het grootste
gedeelte van bet departement der Beneden-Charente.
Sas, beroemde stad der oudheid in Egypte,
waarvan aan den Rusettischen Nijl-arrn nog ruinen
aanwezig zijn (genaarnd Sa-el-hager). Te S., dat
uabij het Butus-rneer lag, een prachtige tempel
van Neith-Isis, seIke godin daar vereerd weed in
de gedaante an een gesluierd beeld. Uit S. waren
de drie Saitische konings-dynastien herko ► nstig (de
24e, 26e en 28e van Manethon).
Saitische Nijlarm ((le) stelde den arm
Agathodeemon in gerneenschap met het I3utus-meer.
Sajanische bergen, een gedeelte van het
Altai-gebergte in 't zuiderdeel van 't runs. gouvt.
Jeniseisk (Siberia).
Sakara. Zie SAKKARA.
Sakaria, de oude Sangarius, rivier in aziat.
Turkije, in Anatolie, outlast zich na omstr. 60 mijlen loop in de Zwarte Zee.
Sakatoe, stad in Nigritie, in 't rijk Haoessa ;
100,000 inw.; gesticht 1805 door den fellatah-scheik
Othman Danfodio, als hoofdstad van het rijk, dat
hij gesticht had door de verovering van Goeber,
Kano, Haoessa, Cobbi en een gedeelte van Nitre. be
engelsche reiziger Clapperton bezocht S. in 1823 en
1826, en stierf aldaar 1827.
Saken, yolk. Zie SAC,E.
Sakjamoeni, de vierde incarnatie van Buddha.
Sakka, dorp in de Batta-landen, op het nederl.
0. I. eiland Sumatra ; in de nabijheid van S. werden 28 Juni 1835 twee noord-a ► erikaansche zendelingen (Henry Lyman en Samuel Munson) door
eene gewapende Batta-bende overvallen, vermoord,
en opgegeten.
Sakkara, stad of dorp in Neder-Egypte, aan
den rand der woestijn van Libye, in de uabijheid de
rumen van het oude Memphis en de grootste der
vele necropoleis, die zich aan den kant van het Nijldal uitstrekken van Aboe-Roasj tot Dahsjoer: men
vindt daar vele mummies, elf pyramieden (waarvan
een gezegd wordt over de zeven duizend jaren oud
te zijn) en eene vermaarde sphinx, die het hoofd
heeft van koning Thoetmosis XVIII.
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Saksen, lat. Saxones, een duitsch yolk, waarvan het eerst melding wordt_ gemaakt door Ptolemefis als van eenen germaanschen volksstam, die
aan den benedenloop van de Elve woonde. In de
3e eeilw echter worden de S. vermeld eenen volkeren-bond, die zich uitstrekte van den BenedenRijn tot Holstein, en waarin de namen Cherusken,
Angrivariers, Chauken, Bructeren, enz. verdwenen
zijn. Even als !mine naburen (de Denen) geduchte
zeeschuimers, rnaakten zij zich op hunne lichte roofschepen gevreesd fangs de kusten van Gallic en Britannie ; en met de pulp der S. maakte Carausius zich
in 287 van het gezag in Britannia meester. Vier
saksische eanvoerders stichtten daar vier rijken der
Heptarchie (zie dat art.); en ook in Duitschland
breidde hunne rnacht zich nit; met de Franken in
bondgenootschap, vernietigden zij in 531 bet rijk der
Thuringers, en verlegden de zuidergrens van hun
grondgebied tot aan de Unstrut. Te rekenen van
Clotarius 11 af, waren de S. schatplichtig aan de
Franken, tegen wie ze eater herhailde ['mien in
opstand kwainen. Heidenen zijnde, aanbidders van
Odin, van Irmensul, enz., noemden ze zich reekstreeksche afstamnielingen van de Asen, waren in
de hoogste mate afkeerig van bet Christendom, en
vooral onder hunnen aanvoerder (dux) kVittekind
Wonder' ze zich even bittere als gevaarlijke vijanden
der Franken. In negen beroande krijgstochten
echter (771-795) bracht Karel de Groote hen tot
onderwerping, noodzaakte hen zich te laten doopen
(785), gaf hun strenge settee (de Saksische Wet),
stichtte in hun land acht bisdommen (o. a. die van
Osnabruck, Bremen, Paderborn, Munster) en wees
hun de Eider als grenslijn aan. Hun grondgebied
was ton ingedeeld in Westfalen, Engerland, Oostfalen (het oostgedeelte van dit laatste was het land
der Noord-Albingers). Deze staat van taken duurde
voort tot het verdrag van Verdun (843).
Eersle Herlogdoin Saksen (843-1180).
Reeds 1Vittekind was in den onalhankelijkheidsoorlog hertog (dux) der Saksen genoeind ; mar
onder keizer Lodewijk den Duitscher untying graaf
Ludolf forweel de hertogelijke waardigheid, en
werd zijn grondgebied erkend als een der zes hertogdotnmen van het keizerrijk: zoo ontstond het
Hertogdont Saksen. Ludolf's kleinzoon Hendrik werd
duitsch koning ; Otto de Doorluchtige, die ook Thuringen verwierf, word als Otto de Groote duitsch
keizer, en stood omstreeks 960 het hertogdom af
aan Herman Billung, in wiens geslacht bet bleef tot
1106. Onder hero stonden de tegen Slawen en Denen opgerichte markg; aafschappen, zooals Meissen,
Oost-Saksen, Noord-Saksen, Sleeswijk. Na het nitsterven van het saksische keizershuis (1024) waren
d saksische heeren de hardnekkigste vijanden der
frankische en zvvabische keizers, zooals dit vooral
onder de keizers Hendrik IV en Frederik I duidelijk
bleak. Toen bet geslacht Billung uitgestorven was
(1106) met hertog Magnus, werd Lotharius, graaf
van Supplinburg, hertog van S.; en 1125 duitsch
keizer geworden, schonk hij 1127 het hertogdom aan
zijn schoonzoon, den welfIschen hertog in Beieren,
Hendrik den Trotsche, aan wien het in 1138 ontnowen werd door keizer Koenraad III, die bet aan
den ascanischen Albrecht den Beer gaf ; deze bezat
reeds de Noordmark, waaraan de mark Brandenburg
werd toegevoegd, toes hew in 1139 het hertogdom
S. wader ontnomen ward, ten behoeve van Hendrik
den Leeuw, die nu S. en Beieren vereenigde en het
eerstgenoemde aan de noord- en oostzijde aanmerkelijk vergrootte door zijne overwinningen op de
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Slawen. - Na zijnen afval in den veldtocht van Legnano (1177) werd Hendrik door keizer Frederik in
den rijksban gedaan (1180), en 't groote hertogdom
S. werd in een aantal kleine leenen verbrokkeld.
Tweede Hertogdont Saksen.
Uit de verbrokkeling an het eerste hertogdom
S. ontstonden de twee aartsbisdommen Maagdenburg en Bremen, de acht bisdommen Minden, Verden, Paderborn, Minister, Hildesheim, Halberstadt,
Merseburg, Naumburg, het paltsgraafschap Saksen,
Meissen, Thuringen, het land van Mecklenburg (dat
Hendrik de Leeuw nogtans als zijn particuiiereigendom beschouwde), het hertogdom Pommeren, het
hertogdom Westfalen (dat aan den aartsbisschop
van Keulen overging), Eichsfeld (wuarvan de aartsbisschop van Maintz zich meester maakten; en Lubeck, de voormalige hoofdstad van S., werd rijksstad. Hendrik de Leeuw behield niets anders dan
de Linden, die later bet hertogdom Brunswijk vormden. Hoch er werd ten behoeve van Bernhard vtln
Ascanie of Anhalt een nieuw hertogdom Saksen gevormd, bestaande nit het grondgebied van Wittenberg en van Lanenburg, benevens de suzereiniteit
over Holstein. hit 2e hertogdom S., toch reeds zoo
klein, krotnp nog aamnerkelijk in, toen het Ascanische huis zich in 1260 in twee Innen splitste : de
oudste linie S.-Lauenburg, de jongste S.-Wittenberg. Laatstgen. linie verwiejf het burggraafschap
Maa. gdenburg, 't graafschap Brehna, enz., terwij11355
door keizer Karel IV de waardigheid van keurvorst
verleend werd aan den hertog van S.-Wittenberg.
Keurvorstendont Saksen.
Toen de linie S.-Wittenberg uitgestorven was
(1423) kwam dat kleine hertogdom, benevens de
keurvorstelijke waardigheid, aan het huis Wettin in
Meissen en Thuringen, en het hertogdom S., bardoor met verscheidene landen vergroot, grensde nu
aan Hessen, aan Brandenburg, aan de saksische
hertogdommen. Het had tot hoofdplaats Dresden,
en was ingedeeld als volgt:
hoofdpl. Wittenberg.
1. Electorale kreis
II. Saks.-Thuringer kreis
Langensaltza.
11I. Markgraafschap Meissen,
weder ingedeeld in:
4. De 4 baljuwschappen
Meissen.
van Meissen
2. 't grootbaljuwschap
Dresden.
Dresden
3. tier andere baljuwTorgau.
schappen
Leipzig.
4. de kreis van Leipzig »
5. de kreis van 't ErtsFreiberg.
gebergte
6. de kreis van 't VoigtPlatten.
),
land
en IV. Hertogdom Saksen-Lattenburg,een oudduitsch
hertogdom tusschen de hertogdommen Mecklenburg,
Luneburg, Batzeburg, Holstein, enz. De hoofdpl. was
Lauenburg; andere steden. Ratzeburg en Mellen,
doch overigens was dit (zie hierboven) in 1260
gevormde hertogdom zeer klein. Tot 1689 behoorde
bet aan de oudste linie van 't Ascanische huis, kwarn
Ira verschillende iotswisselingen pan Hanover, 1815
aan Denemarken, 1865 aan Pruisen (sic LAUENBURG).
Inmiddels had 1485 tusschen de zonen van keurvorst Frederik den Zachtmoedige (Ernst en Albrecht) eerie deeling plants gehad (zie ADIERTINISCHE
en EHNESTINISCIIE LIME), waarhij aan Ernst de keurvorstelijke waardigheid en slechts de Electorale
kreis benevens bet Thuringsche land verbleef, zoodat het keurvorstendom toen aanmerkelijk inge-
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krompen was. Zijn zoon en (1486) opvolger Fredederik de Wijze oefende niettemin eenen grooten
invloed nit op de taken van Duitschland, was bij
afwezigheid des keizers in diens plaats rijksbestuurder, stichtte 1502 de universiteit van Wittenberg,
begunstigde met alle kracht de Kerkhervorming, en
had in groote mate aandeel aan de vorming van den
Schmalkaldischen Bond. Zijn opvolger Johan de
Bestendige (1525-32) was almede een krachtig
voorstander van de Luthersche beweging ; doch aan
diens zoon en opvolger, Johan Frederik de Grootmoedige, werd na den slag bij Miihlberg (24 April
1547) benevens het hertogdom Saksen tevens de
keurvorstelijke waardigheid ontnornen, die nu door
Karel V aan een afstammeling der Albertinische linie
geschonken werd, namelijk aan Maurits van Saksen,
zoon van hertog Hendrik den Vrome. Ofschoon hij
aan Karel V zijne verheffing had te danken, bleef
Maurits luthersch, en handhaafde bestendig de protestantsche vrijheden. In den Dertigjarigen oorlog
stonden de keurvorsten van S. nu eens aan de zijde
van Zweden, dan weder aan die van Oostenrijk. In
1697 ging keurvorst Frederik August I tot de Roomsche Kerk over, ow als koning August II de kroon
van Polen te aanvaarden, betgeen hem in aanhoudende oorlogen wikkelde met Zweden; om daaraan
het hoofd te kunnen bieden nam hij Busland en
Denemarken tot bondgenooten, betgeen niet belette
dat de Zweden onder Karel XII een inval in Saksen
deden en hem gevoelige nadeelen toebrachten. Onder
zijnen zoon Frederik August II (August III als koning van Polen), die hem 1733 opvolgde, werd Saksen door graaf 13riihl in den Oostenrijkschen successie-oorlog, in den Silezischen oorlog en eindelijk
nog in de rampen van den Zevenjarigen oorlog gewikkeld, in welken laatsten oorlog S. door de Pruisen bezet werd. Het zwaar geteisterde S. had groote
behoefte aan den tijd van rust, die nu volgde onder
den waard igen keurvorst Frederik Christiaan (6 Oct.
tot 17 Dec. 1763), den regent Xaverius (176368), en keurvorst Frederik August (zie dl. I blz.
1101), die, in Pruisen's oorlog tegen Napoleon meegesleept, 11 Dec. 1806 den vrede van Posen moest
koopen door toe te treden tot den Rijnbond, waarvoor hij door Napoleon verheven werd tot koning
van Saksen. Ziehier de naamlijst der
Keurvorsten van Saksen.
1553
August
1. VOOr de deeling.
1586
Christiaan I
Frederik I, de
1591
Strijdbare 1422 Christiaan II
1650
FrederikILdeGoede 1428 Johan Georg I
1656
Ernst en Albrecht 1464 Johan Georg II
1680
Johan Georg Ill
II. Erneslinische
1691
1484 Johan Georg IV
Ernst, alleen
FrederikIlLdeWijze1486 Frederik August I
(August II) 1695
Johan I, de Bestendige 1525 Frederik August 11
(August III) 1733
Johan Frederik, de
Grootmoedige 1532 Frederik Christiaan 1763
Frederik August III
III. Albertinische
keurvorst 1763-1806
1548
Maurits
Koninlrijk Saksen.
Het koninkrijk S., naar zijne grootte de zesde,
doch naar het zielental der bevolking en naar zijnen
rang de vierde der stater van den Duitschen Bond
(zie dat art.), die door den oorlog van 1866 (zie
PRuISEN) werd vernietigd, is circa 272 vierk. mijlen
groot en bevolkt met ongeveer derdlialf millioen
zielen ; slechts de kleinste helft van S. is bergachtig
(Ertsgebergte en Lausitzer bergen); de voornaamste
rivier is de Elve, waarin zich ontlasten de Spree
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de Zwarte en de Witte Elster, de Mulde, de Pleisse.
De hoofdstad is Dresden. Begrensd wordt S. door
Pruisen van het N. W. naar het N. 0., door Bohemen ten 0. en ten Z., door Beieren ten Z. W., door
het prinsdom liettss-Greitz en het hertogdoar SaksenAltenburg ten W.
Bij de stichting van het koninkrijk (1806) was
S. veel grooter; doch wegens de houding van koning Frederik August in den strijd van Napoleon
tegen Duitschland, werd hem bij het Weener congres een groot deel van zijne Widen (de Lausitz,
Thuringen, eeti gedeelte van Meissen, INIansfeld,
Querfurt, enz.) .afgenornen, waartnede Pruisen vergroot went. in 1866 was ook S. een hurter tijd
door de Pruisen bezel, doch het behield na alloop
van den oorlog, zijne onalliankelijkheid. Ziehier de

naamlijst der
Koningen van Saksen.
Frederik August I (de laatste keurvorst) 1806-27

Anton I (zijn broetler)
1827-36
Frederik August 11 (ook IV genoemd)
1836--54
Johan
1854
Saksen (P•nisisch), grootendeels de bij het
\Veener Congres (1815) aan het koninkrijk Saksen
algenoinene (antler, en toen wider den naam van
Ilertogclont S. aan Pruisen toegevuegd, waarvan het
that's eene provincie intniaakt, die ruin) 460 vierk.
mijlen groot en met circa 2 millioen zielen bevolkt
is, ingedeeld in drie districten piaagdenburg, Mersehnrg, Erfurt), met Maagdenburg tot hoofdplaats,
en begrensd ten N. 0. en ten 0. door de prey. Brandenburg, ten Z. door het koninkrijk Saksen en de
saksische hertogdommen, ten W. door Keurhessen,

Brunswijk en Hanover.

Saksen (Paltsgraafschap). 'Poen hertog Hendrik van Saksen duitsch koning geworden was,
droeg hij net bewind over zijne paltsen in NederSaks,en en Thuringen aan bijzondere paltsgraven op,
die gewoonlijk te Allstadt resideerden. Omstreeks
1040 werd die waardigheid van paltsgraaf geschonken aan de grafelijke familie Gosek, nit welke zij
1080 °verging op de grafelijke familie Sommerseburg; en toen doze 1180 uitgestorven was, kwarn
het paltsgraaischap aan de landgraven van Thuringen, die het 1317 aan den markgraaf van Brandenburg afstonden; door het huwelijk van diens dochter
(1333) kwam bet aan hertog Magnus van SaksenLauenhurg, en toen het aan Frederik de Strijdbare
overging behield die wel het paltsgrafelijke •apen,
doch de titel werd door hem afgeschaft.
Saksen Altenburg (hertogdom), een der
staten van den 1866 uiteengespatten Duitschen
Bond, is 24 vierk. mijlen groot, heeft 138,000 bewoners; hoofdstad Altenburg. De grenzen zijn het
koninkrijk Saksen, Pruisisch-Saksen, Saksen-Weimar, Saksen-Meiningen, Schwartzburg-Rudolstadt;
en door de reussische heerlijklieid Gera work het
is een Oostkreis (Altenbergsche kreis) en Westkreis (Saal-Eisenbergsche kreis) gesplitst.
Saksen Coburg Gotha (prinsdom), eea
der Staten van den 1866 uiteengespatten Duitschen
Bond, is circa 36 vierk. mijlen groot, en bestaat uit
de hertogdornmen Gotha en Coburg. Het eerste
(Gotha), circa 26 vierk. mijlen net 113,000 bewoners, ligt tusschen Schwartzburg, Weimar, kmliessen, Saksen-Meiningen en Pruisen ; bet andere
(Gotha) wordt owringd door Saksen-Meiningen en
Beieren. De algemeene hoofdstad is Coburg.
Saksen Hildburghausen (hertogdom),
een voormalig hertogdom van den Rijubond.
Saksen-Lauenburg(hert.). Zie LAUENBURG.
—

—

-

—
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Saksen-Meiningen-Hildburghaus en

(hertogdotn), cell der staten van den 1866 uiteengespatten Duitschen Bond, ligt grootendeels aan de
zuidwest- en oostzijde van het Thuringer woud,
grenst aan Pruisen, Beieren, de overige saksische
hertogdornmen en de schwartzbu•gsche prinsdommen, is samengesteld nit het eigeolijke hertogdom
Meiningen, voorrnalige hertogdom Hildburghausen, 't prinsdom Saalfeld, 't graafschap Kamburg,
de heerlijklieid Kraniclifeld. Het is 14na 46 vierk.
Inijlen grout, 1p.volkt met 173,000 zielen, en heeft
tot. hoofdstad Nleiningen.
Saksen-Teschen. Zie ALBERT (Casimir).
Saksen-Weimar-Eisenach (groothertogdorn), een der staten van den '1866 uiteengespatten Duitschen Bond, bestaat nit rte prinsdommen Weimar en Eisenach, is 66 vierk. 'Trifler) grout,
met 275,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Weimar.
Ilet wordt begrensd door Pruisen, Beieren, koninkrijk Saksen, lieurhessen, de saksische hertogdommen, de reussische en schwartzburgsche prinsdommen. Lie voor de vorsten van S.-W.-E. het artikel
BERNHARD.

Saksen (Maurits van), twee personen van lien
naafi. Zie MAuntTs.
Sakti,eene godin der Indiers,vronw van Brahma,
is dezelide als Map (zie MAJA).
Ook de drie
groote godinnen der Indische Drieeenheid l%orden
S. genoemd, en dan beet de vrouw van Brahma
Para-,Sakti (d. i. Groote S.)
Sala, een in Jezus' geslachtsregister; Lucas
3 : 35.
Sala, of Isala, rivier in 't land der Batavieren;
that's de lJsel.
Sala, een rijk in Middel-Afrika, benoordoosten
Congo ; hoofdstad Missel of Monsol. Zie ANZICO.
Sala, naam van verscheidene steden : 1) in Zweden, Ian Westeras, 4 mijlen benoorden Westeras ;
nabij S. vroeger de rijkste zilvermijn van Zweden.—
2) hoofdstad en havenplaats van 't daltnatische
ciland Isola-Grossa. — 3) in het Napelsche, in
Principal.° Cit., 10 mijlen bezuidoosten Salerno;
6500 inw.; is waarschijnlijk bet oude Marcellana,
Oat verwoest werd door Totila.• 4) S- dc-Parlinicio,
op Sicilie, bezuiden Alcamo; 10,000 inw.
Sala (Nic.), ital. componist, geb.1710,gest.1800.
Salacia. Zie ALCACAR DO SAL.
Saladdin, Zie SALADIJN.
Salado, verscheidene kieine rivieren in Spanje
heeten S.; wijders eenige in de Argentijusche repuWick, nl.: 1) ontstaat in de prov. Salta uit de vereeniging van den Guac(ripe met den Arias, is 170
mijlen lang, en valt under den naam van San-Thome
in she Parana beneden Santa Fe. — 2) ontspringt in
't noordwestgedeelte van Buenos-Ayres, en valt na
70 mijlen loop in de Plata-rivier door de baai Samborombon. — 3) zie ATUEL.
Saladijn (Malek an Nasr Salah-Eddin, kortweg genaarnd), de eerste ajoebidische sultan van
Egypte, zoon van den koerdischen hoofdman Ajoeb,
was gel). 1137, en onderscheidde zich reeds vroeg
door zijne krijgshedrijven tegen de Christenen,
diende in Egypte voor rekening van den atabek
Noe•edtiin (1164-69), xverd vizier van den laatsten fatitnitischen kalif Adhed-Ledinillah, maakte
een elude aan het kalifaat van Egypte (1171), trot:
vervolgens partij van den dood van Noereddin (1173)
en van de minderjarigheid van diens zoon SalehIsmael, on) zich meester te maken van het atabekiaat van Syrie (1175), en orn zich onafhankelijk
te maken in Egypte. Hij voegde het grootste ge-
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deelte van Mesopotamia aan zijn rijk toe. Door de
Christenen aangetast, werd hij overvvonnen bij Ramla
(1178), maar hij bleef overwinnaar bij Paneas,
bracht in verscheidene gevechten de nederlaag toe
aan Guido van Lusignan, inzonderheid in de vlakte
van Tiberias (1187), en rnaakte in datzeilde jaar een
einde aan het koninkrijk Jeruzalem, door de inflame
van die hoofdstad. De val van Jeruzalern had den
Derden kruistocht ten gevolge; doch in weerwil an
de dapperheid der Christenen, en vooral van Richard
Leeuwenhart, handhaafde S. zich in bet bezit zijner
verovering. Hij stierf 1193 te Damascus, en liet
een broeder (Malek-Adel) en 17 zonen na zijn
werd in een tiental ajoebidische rijkjes gesphtst.
Croote deugden had S., die zelfs door de Christenen
erkend werden. — S. II, ajoebidische sultan van
Aleppo (1227--29) trachtte tevergeefs Egypte te
heroveren; hij werd door tartaarsche officieren Yermooed.
Salak,gebergte op Java, in de Preanger regentschappen ; de hoogste berg is de S., op welks westelijken top een uitgebrande krater; de laatste uitbarstingen an den S. zijn geweest 1761 en 5 Jan. 1780.
Salamanca, stad in den mexicaanscben
staat (9 uren gaans bezuiden de stad) Guanaxuato;
13,000 inw. — 2) het Salamantica der Romeinen,
in de middeleeuwen Elmanlica, hoofdplaats der
spaansche provincie S. (232 vierk. mijlen, met
265,000 bewoners), stad met 15,500 inw. aan den
Tomes, 18 mijlen benoordw. Madrid ; had in de
16e eeuw nog 50,000 inw.; de beroetude universiteit
an S., lang een der voornaamsten in geheel Europa,
doch titans in verval, is gesticht in 1239. Bij S. bevocht de anglo-spaansche armee, gekormnandeerd
door Wellington, eene schitterende overwinning op
den hertog van Ragusa 21 Juli 1812, genaamd »Slag
van Arapiles". 1)e Salanianlijnsche school was een
genootschap van dichters, to S. opgericht door Melendez, Iglesias de la Cosa en anderen.
Salamanque, fransche naamsvorm voor Salamanca.
Salambria,rivier in Thessalia; de oude Peneus.
Salamine, fransche naamsvorrn voor Salamis.
Salamis, 1) thans Koloeri (koluri, Colouri),
een eilandje in de Egeeische Zee, door eene slechts
eene halve mijl breede zeeengte van de trust van
Attica gescheiden, had voornatnelijk twee steden
Salamis veins, ter west-, enSalanris nova, ter oostkust.
In de oudheid was S. een rijkje op zich zelven, waarvan de voornaamste koningen geweest zijn Telamou
en Ajax. Aan Athene gekomen omstr. 1250 v. Chr.
was S. lang een twistappel tusschen Athene en Megara ; eerstgenoemde mogendheid bleef echter meester van S. In 480 v. Chr. vernielde Themistocles bij
S. de perzische vloot. Solon, Euripides, en meer
bekende personen waren op S. geboren. — 2) titans
Porto-Costanza, hoofdstad van Cyprus, op de oostkust
des eilands, naar men wil °Instr. 1269 v. Chr. gesticht
door Teucrus, zoon van Telatnoit, was eenigen tijd de

hoofdstad van een rijkje, dat zelfs onder de overheersching der Perzen zijne onafhankelijklteid Heel
behouden ; de voornaamste koningen van dat rijkje
zijn geweest Evagoras 1 en 11 en Nicocles. Under
Constantin' door eene aardbeving bijna geheel verwoest, weed het onder den naam van Constanlia
weder opgebouwd. De haven van dit S. lion eene
gansche vloot bergen. In het N. T. is (lit S. ververmeld Hand. 13 : 5.
Salamparang, inlandsche naam l'oor bet
eiland Lombok.
Salampria, rivier in Thessalia; de oude Peneus.

Salankemen,

bet oude Acimincian, ook wel

Salancena, vlek in Slavonia, nabij de vereeniging
van de Theiss en den Donau, 7 uren gaans bezuidoosten Carlowitz. Prins Lodewijk van Baden versioeg
bij S. de Turken 1691.
Salapia, thans Torre delle Saline, stad in
nebij den mond van den Aufidus, was de havenplaats der stad Arpi. Door Hannibal werd S. ingenomen na den slag van Cannw, en hij hield daar
lang zijn verblijf; door Marcellus werd S. heroverd.
Salarong, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
aan den voet van den berg S.; bij S. overwinning
der Nederlanders op de muitelingen 4 Oct. 1825.
Salassen, fat. Salassi, Yolk in Cisalpijnsch
Gallia, in den noordwesthoek, in bet landschap dat
thans Val d'Aost beet; zij bevverkten de mijnen tusschen de Sesia an de Duria; hunne voornaamste stad
was Ictimula of Victimula. Ze werden in 143 v.Chr.
door de Bomeinen onderworpen, die op hun grondgebied de kolonie Eporedia stichtten. Omstre.eks het
jaar 25 v. Cite. beproefden de S. eenen opstand, die
editor zeer spoedig gedernpt werd, waarna de S.
verkocht werden als slaves, wordende toen in hun
land eene nieuwe gesticht, met name
PrOoria Augusta (thans Aoste).
Salathiel, een in het geslachtsregister vanJezus ; Matth. I : 12; Lucas 3 : 27.
Salatiga, Sela-Tiga, stad op Java, 30 palen
Leoosten Samarang, is de hoofdplaats van een (S.

genre
district; to S. teekende de gouverneurgeneraal Janssens 18 Sept. 1811 de capitulatie,
waarbij Java met onderhoorigheden aan de Engelschen overging.
Salatis, koning van Egypte (2300-2292 v.
Cite.) is de caste honing uit de dynastic der Hyksos.
Salayer. Zie -ALE1ER.

Salcha, stad der Anamonieten; Deut. 3 : 10 ;
Jozua 12 : 5; 13 : it; I Citron. 5 : 11.

Sald te , titans Bugia of Tedeles, stad in Mauritania Sitifensis, behoorde tot de koninkrijken van
13occhus en van Juba, en ontving eene volkplanting
onder Augustus.
Saldana, het oude Eldana, viek in de spaansche
prov. Palencia, 6 uren gaans benoorden Carrion,
Dan den Carrion.
Saldanha (Joao Carlos, hertog van), portugeesch staatsman en generaal, geb. 1780 te Arinhaga, bekleedde seders 1825 verscheidene males het
mini3terschap, moest 1849 als minister-president
de plaats ruimen cone Costa Cabral, doch kwarn
1851 door eenen militairen opstand weder aan het
hoofd van het ministerie, waar hij zich staaude hield
tot Juni 1856. Hij stierf 17 Nov. 1861 als preisident van 't militair gerechtshof.

Saldern (Fried. Christoph van), pruisisch generaal, geb. 1719, gest. 1785, is bekend nit den 7-j.
oorlog, maar tevens als eon verdienstelijk schrijver
over de tactiek.

Salduba, I) stad in Hispania 'l'arraconensis;
titans Saragossa. — 2) rivier in Bwtica, titans
Rio Verde.
Sale, havenstad in Marocco, aan den mond van
den Boeregreb in den Atlant. Oceaan; 10,000 inw.;
de zeeschuimers van S. waren indertijd zeer gevreesd. net wordt ook Olid S. genoemd, otn bet to
onderscheiden van Rabat, dat dikwijls Niettu; S. ge-

noemd word t; zie RABAT.
Saleier, groep eilanden in de Zee van Java
(nederl. 0. I.), bezuiden Celebes; het grootste eiland
der groep, Grool-Suleie• genaamd, is ongeveer 8
mijlen lang bij ruins 1 mijl breedte, zeer bergachtig

Salem
en boschrijk, en slechts door een smal kanaal van Celebes gescheiden.
Salem, de koningsstad van Melchizedek (Gen.
14 : 18 ; Ps. .76 : 3 ; Hebr. 7 : 1, 2), werd later
bet beroemde Jeruzale ► .
. britsch 0. I.
Salem, of Tsjela ► n, stad in bet
presidentschap Madras, 23 a 24 mijlen bezuidw.
Pondichery ; 20,000 inw.; is de hoofdplaats van het
district S., werd 1768 bemaclitigd door de Engelschen, doch behoort has slechts toe sedert 1792.
Salem, verscheidene steden in de noord-amerik.
Unie, o. a.: 1) havenstad in Massachusetts, gesticht
•626; thaus '23,000 IOW.- 2) in Ohio, graafschap
Warren; 3300 inw. — 3) in New-Jersey, 12 mijlen
4) in New-York,
beznidw. Trenton ; 3600 inw.
10 mijlen ten N.N.O. Ian Albany; 3500 inw.
Salembria, de oude Penens.
Salemi, het oude Halycia, versterkte stad op
Sicilie, prov. Trapani, aan de Arena, 8 mijlen bezuidoosten Trapani ; 12,000
Salency, dorp bij Noyon in 't fransche dept.
Oise; 800 inw.; is verrnaard door het feest genaamd
Fete de la RosiOre, ingesteld ten tijde van Clovis
door den heiligen Medardus; dat feest, waarbij het
braafste meisje als koningen van het feest gekroond
worth, viert men er jaarlijks 8 Ju ► i.
Salentum, vermeld als hoofdstad der Salentijden, en gesticht door Idomenees, lag naar men wil
op de Calahreesche trust. Zie SOLETO.
Salentijnen, lat. Salenlini of Sallentini, yolk
beoonde
w
de kuststreek en eenige
in Laid-Italie,
l
binnenlandsche districten van Japygie. Hunne voornaamste steden waren Hydrunttim en Brundusium.
Zij names deel aan den 4en en 5en oorlog der SamDieter] tegen de Romeinen, en werden eindelijk geheel onderworpen 267 v. Chr.
Salerno, lat. Salernurn, stad in het Napelsche,
hoofdplaats der prov. Principato Citeriore, aan de
Golf van Salerno, 12 uren gaans bezuidoosten Napets; 19,000 inw.; zeer beroemd was in de middeleeuwen de (1150 gestichte, 1847 opgehevene) Universiteit van S. De stad S. is gesticht door de Grieken, werd belangrijk onder bet romeinsche rijk,
kwam vervolgens aan de Gothen, daarna aan de Longobarden, en werd onder deze residentie der hertogen van Benevent. In 840 werden de hertogen weggpjaagd, en S. verhief zich tot onafhankelijk prinsdom. De noorman Robert Guiscard maakte zich van
't prinsdom S. meester, en lijfde bet in hij 't hertogdom Apulie (1077). Later verviel S. aan de kroon van
Napels,en sedert voerde telkens de oudste zoon van den
regeerende ► koning den titel van prins van S.; in
1309 werd die titel verwisseld tegen dien van , hertog van Calabrie". In 1463 schonk Ferdinand I den
titel van pries van S. aan de Willie San Severino.
In 1096 nerd S. ingenomen en bijna geheel verwoest
door keizer Hendrik IV. Het is de geboortestad van
Giovanni da Procida. — Van eene nit 1239 lat. verzen bestaande verzameling geneesk. aphorismen, getiteld Medicina Salertina, owstr. 't jaar 1100 opgesteld doorzekeren Johannes van Milaan voor Robert,
hertog van Normandie, zijn slechts 373 verzen tot
ons gekomen, in 't licht gegeven door Rene Moreau
(Parijs 1625), in kluchtige verzen overgebracht door
L. Martin (1653), en in fransche dichtmaat door
Bruzen de la Martiniere (1743) en door dokter
Levacher de la Feuverie (1782).
Sales (St. Franciscus de). Zie FRANCISCUS.
Salesianerinnen, eene door Frans van Sales,
en mevr. de Chantal te Annecy in Savoje gestichte
nonnen-orde (de Orde der Visitatie van 0. L. V.).
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Salgado, brazil. vlek. Zie JANUARIA.
Salibabo — eilanden, eene groep in de Zee
van Celebes (nederl. 0. 1.), bezuidoosten de Sangireilanden ; de voornaamste der S. zijn Noessa, Karhalang, Lirong, Rabroewang. De S. worden ook
Talavtsche eilanden genoemd. flat gedeelte der Zee
van Celebes, waarin de S. liggen, heel ookSalibabo-zee.
Salieri (Antonio), ital. componist, geb. 1750
te Legnano, sedert 1773 directeur der keizerlijke
kapel te Weenen, gest. 7 Mei 1825. Behalve veel
kerkmuziek en kleine stukken, componeerde hij 39
operaas, o. a. • De Danaiden".
Sailers, 1) zie SAL1SCHE FRANKEN. - 2) bij de
Romeinen priestess van God Mars, die krijgsdansen
dansten al springende (saliendo) ; zie ANCILE.
Salim. Zie ENON.
Salina, I) of Salini, bet oude Didyma, een der
Liparisehe eilanden, benoordw. Lipari ; 5,000 bewonets. — 2) titans de fransche stad Castellane.
Salinse, oude naam van Droitwich.
Salim, lat. Salince, stad in 't fransche dept.
Jura, aan de Furieuse, 9 uren gaans benoordoosten
Lons-le-Saulnier; 6700 inw.; ontstond in de 6e
eeuw rondom de abdij van St. Mauritius, behoorde
fang aan de koningen en aan de hertogen van Burgundie, werd dikwijls door de Franschen belegerd,
ingenomen 1668 en 1674, en eindelijk bij den Vrede
van Nijmegen (1678) aan Frankrijk afgestaan. In
1825 nagenoeg geheel en al in de asch gelegd door
eenen feilen brand, is S. vervolgens weder opgebouwd.
Sales, aanzienlijk zwitsersch geslacht, nit Grauwbunderlantl, waarvan ook leden verspreid zijn in de
Nederlanden, Duitschland en Groot-Britannic. Bijzondere melding verdient : S. (Karel Ulysses, baron
de), die hooge ambten in Grauvvbunderland bekleed
heeft ; in 1792 liet hij den franschen gezant Semonville in hechtenis nemen en aan Oostenrijk uitleveren ; toes de Franschen meester van Zwitserland
werden, nam hij de wijk naar Weenen; men heeft
van zijne pen uitmuntende reisbeschrijvingen over
Italie, en verscheidene geognostische werken, voortreffeiijke bijdragen tot de kennis van de Alpen.
Salina, landschap in Canaan; I Sam. 9 : 4.
Salisbury, of New-Sarum, lat. Sarisberia,
stad in Engeland, graafschap Wilts, aan den Avon,
en aan bet Kanaal van S. naar Southampton ; 12,500
inn'.; 3 uren gaans van S. het vermaarde gedenkstuk
Stone-Henge nit den tijd der Druieden.
Salisbury. Zie JOHANNES VAN S. en CECIL.
Saliserai, 't oude Alexandria ad Oxum in
Bactria.
Salische Franken, een frankische yolksstam, die op onderscheidene tijden de oevers van
den IJssel (Isala, Sala) en die van de Saale bewoonden. Door de Saksen uit hunne woonsteden aan de
Saale verdreven, kwamen de S. zich omstreeks 351
op het eiland der Batavieren nederzetten ; zij werden
bondgenooten der Romeinen (358), die zij hielpen
tegen de Quaden, doch tegen wie re later in opstand kwamen ; in 427 echter werden ze door de
Romeinen geheel onderworpen. Ze hadden een eigen
wethoek, de Salische \V et(Lex Salica),dagteekenende
uit de 5e eeuw en vermeerderd door Clovis, Childebent en Clotarius; de gewichtigste bepaling daarvan
is, dat de vrouwen van bet erfrecht uitgesloten zijn;
de beste editien van de Lex Salica zijn die van Pardessus (Parijs 1843) en van Merkel (Berlijn 1850).
Salische keizers of Sailers werden sedert de 14e eeuw
de duitsche koningen uit den frankischen stam genoemd (de zoogenaamde Frankische keizers, van
Koenraad II tot Hendrik V, 1024-1125).
61
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Sanaga, of Sarem, stad der Ashantijnen, op de
Goudkust (Opper-Guinea), 70 uren gaans benoordw.
Koemassie.
SWIM, 1) afstammeling van Benjamin; Neh, 11:
8.— 2) een der priesters, die Zerubbabel vergezelden; Neh. 12: 20.
Sallandia, lat. naam van 't voormalige overijselsche kwartier Zalland.
Sallu, 1) afstammeling van Benjamin; I Chron.
9: 7; Neh. 11: 7. —; 2) een der priesters, die Zerubbabel verzelden ; Neh. 12 : 7.
Sallum, 1) koning van Israel, was veldheer van
Zacharias, dien hij vermoordde (766 v. Chr.) om
zelf den troon te beklimmen, doch wend eene maand
later overwonnen en ter dood gebracht door Menahem ; II Kon. 15: 10-15. — 2) de man der profetes Hulda ; II Kon. 22: 14; II Chron. 34: 22. —
3) een der zones van Jozia, koning van Juda
I Chron. 3 : 15 ; Jerem. 22 : II.— 4) een der wederopbouwcrs van Jeruzalem; Neh. 3: 15. — 5) nog
elf verschillende personen van dien naam, vermeld in
I en II Chron., Ezra, Neh. en Jeremia.
Sallustius, 1) voluit Cajus Sallustius Crispus,
rorneinsch geschiedschrijver, geb. 86 v. Chr. in het
Land der Sabijnen, bekleedde under het triumviraat
(Pompejus, Cesar, Crassus) verschillende ambten,
en stierf omstr. 35 v. Chr. als proconsul van Numidie. Van zijne .Romeinsche Geschiedenis" zijn slechts
fragmenten bewaard gebleven (in 't Licht gegeven
door Kritz, Leipzig 1853). Twee kleinere geschriften
van S., nl. Dc Conjurationc Catilince en he bello
Jugurthino, zijn ontelbare malen gedrukt (o. a. Jacobs' 3e druk, Berlijn 1858). — 2) een hondsch
wijsgeer en rhetor nit de 5e en 6e eeuw na Chr.
Salluvidrs, lat. Salluvii. Zie SALYEN.
Balm, naam van twee eertijds onafhankelijke
kleine graafschappen, genaamd Opper-S. (OberSalm), in de Vogesen, op de grenzen van den Elzas
en Lotharingen; hoofdplaats Senones; en Neder-S.
(Nieder-Salm), in de Ardennen, op de grenzen van
Luik en Luxemburg; hoofdplaats Salm, in het tegenwoordige belgisch Luxemburg, 10 uren gaans
bezutdoosten Luik, aan de kleine rivier Salm, die
zich ontlast in de Ambleve. — Er is ook in Rijnpruisen eene kleine rivier Salm, ook Klusserathbach genaamd, en zich in de Moezel ontlastende; aan
deze rivier S. ligt ook een stadje Salm (Oud-S.,
Alt-Salm), 10 uren gaans benoorden Trier.
Sahli (bet grafelijk geslacht), reeds in 1040 gesplist in de twee linien Upper-S. en Neder-S. (zie
het vorige art.), die zich vervolgens weder in eene
menigte staken gesplitst hebben, heeft een aantal
vermaarde personen voortgebracht, waarvan wij enkel noemen : S. (Nicolaas, mar van), nit de 1413
ontstane zijlinie Salm-Reifferscheidt, geb. 1458 te
Neder-Salm in de Ardennen, vereeuwigde zijn naam
door zijne heldhaftige verdediging van Weenen tegen sultan Soliman 11, en stierf 4 Mei 1530 aan de
wonden, ontvangen bij den laatsten storminop der
Turken tegen de door hem belegerde stad.
Salma, I) vader van Boaz (zie SALMON); Ruth
4: 20 ; 1 Chron. 2: 11. — 2) een zoon van Kaleb ;
I Chron. 2: 51, 51.
Salmacis, de beschermnimf eener bron in Carle, nabij Halicarnassus. Zie HERMAPEIRODITIJS.
Salmala. Zie A_DAMS-PIER.
Salmai, zijne afstarnmelingen keerden weder
nit Babylonie ; Neh. 7: 48.
Salman, verwoestte Beth-Arbel ; Hosea 10 : 14.
SalManaSSar, of Salmaneser, koning van Asmaakte in 722 v. Chr. een einde aan het rijk

Salome n
Israel, doordien hij de hoofdstad Samaria innam en
den laatsten koning van Israel (Hosea) gevankelijk
wegvoerde, met duizenden Israelieten, die hij overbracht naar de andere zijne van den Euphraat, terwijl verscheidene assyrische kolonien in Judea gesticht werden. In 't 0. T. vermeld II Kon. 17 : 3;
18:9.
Salmaneser. Zie S_ALMANASSAR.
SalMaSiUS (Claudius), eigenlijk Claude de
Saumaise, een der grootste geleerden van zijnen tijd,
geb. 1588 te Semur, sedert 1631 professor te Leiden, gest. 1653 te Spa. Van zijne vele werken is het
voornaamste: Pliniance exercitationes in Solinum (2
dln. Parijs 1629; nieuwe druk Utrecht 1689).
Salmeron (Alfons), een der medestichters van
de orde der Jezuieten, geb. 1515 te Toledo, als superieur zijner orde te Napels gest. 1585.
Salmon, vader van Boaz (dezelfde als Salma
no. 1); Ruth 4: 21; Matth. I : 45 ; Lucas 3: 32.
Salmone, 1) waarschijnlijk de oudste stad in
bet peloponn. landschap Pisatis, aan de rivier Enipeus,
nabij Heraclea. — 2) stad vermeld Hand. 27: 7.
Salinoneus, zoon van Eolus, regeerde in Thessalia, vervolgens in den Peloponnesus, en stichtte er
eene stad, die zijnen naam droeg. Trotsch op zijne
macht, wilde hij doorgaan voor den getijke van Jupiter. Tot dat einde liet hij eene koperen brug bonwen ; als hij met zijnen wagen over die brug reed
maakte dit een geraas gelijk het rollen van den donder, waarbij hij te gelijk brandende fakkels naar beneden wierp, om Jupiter's bliksems na te bootsen.
Dock Jupiter vond een en ander zOO ongepast, dat
hij met zijnen echten bliksem S. doodsloeg.
Salmydessus, of Halmydessus, thans Midiah
of Midzjeh, stad in het oosten van Thracie, aan de
Zwarte Zee, had eene schoone haven.
Salo, 1) S. of Bilbilis, rivier in Hispania; thans
de Xalon. — 2) stad met 5000 inw. in Lombardije ;
aan bet Garda-meer, 6 uren gaans benoordoosten
Brescia; ward 1796 ingenomen door de Franschen.
Salodurum, stad der Helveten ; nu Solothurn.
Salome, een der vrouwen, die bij het kruis
waren, toen Jezus den geest gaf, en die hem vervolgens zalfden ; Marcus 15: 40 ; 16: 1,
Salome, naam van verscheidene joodsche prinsessen, o. a.: 1) zuster van Herodes den Groote,
trouwde eerst met haren oom Jozef, daarna met Costabarus, verwekte allerlei twisters en misdaden in
het paleis van Jeruzalem, bewerkte door haren !aster
den dood van Herodes' vrouw Mariamne (29 v. Chr.),
verstiet haren tweeden man, en liet hem vervolgens
om het Leven brengen (26 v. Chr.). Zij leefde in
openbare hoererij met Silletis, een Arabier. —2) bijgenaamd de Jonge of de Danseres, dochter van Herodes Philippus en Herodias, was de nicht en stiefdochter van Herodes Antipas, en eene achter-achternicht van de hierboven eerstvertnelde S.; zij trouwde
met Herodes, koning van Cholcis. In het N. 1'.
(Matth. 14 en Marcus 6) vinden wij verhaald hoe
zij, op aanstoken van hare moeder (zie HERODIAS),
van eene goede lnim van haren oom Herodes Antipas partij trok, om hem het bevel of te dwingen tot
het onthoofden van Johannes den Dooper.
Salomon, of Saloum, derde koning van Israel,
loon van David, die hem bij de schoone Bathseba
erwekt had. Bij den dood zijns waders (1001 v.
Chr.) had S. eerst eenen mededinger te bestrijden
in zijnen broeder Adonias, dien hij ter dood liet
brengen. Vervolgens regeerde hij met groote wijsheid ; de wijsheid van S. is tot spreekwoord geworden. Vooral beroemd is hij door het bouwen van den
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tempel (Tempel van S.) te Jeruzalem, en door de
groote pracht zijner hofhouding. Hij breidde zijn
gezag uit tot aan den Euphraat, kwam in het bezit
van de havenstad Asiongaber aan de Roode Zee, en
zond zijne vloten naar verre landen. Eene arabische
koningin (van Saba) kwam naar Jeruzalem reizen
orn hem te zien. Bij al zijne wijsheid had S. nogtans
ook zijne zwakheden: zoo had hij in zijnen harem
niet minder dan duizend vrouwen, waaronder er
waren, die hem derwijze wisten te beheerschen, dat
hij ten Karen believe meer dan eens tot afgoderij
verviel. De weelde zijner hofhouding maakte het
uitschrijven van drukkende belastingen noodig, die
de kiem legden tot ontevredenheid onder de bevolking en oorzaak werden van de scheuring des rijks,
welke, na zijnen 962 v. Chr. plaats grijpenden dood,
onder Rehabeam volbracht werd. Men noemt S. als
schrijver van de Spreuken, den Prediker en het
Hooglied (drie boeken van het 0. T.) als ook van 't
apocriefe Boek der Wijsheid. Zoowel in het N. T.
als in het 0. T. wordt veelvuldig gewag van S. gemaakt ; zijne regeering is beschreven in bet Eerste
Boek der Koningen.
Salomon, koning van Hongarije, zoon van Andreas 1, geb. 1045, werd gekroond 1050; hij kon
zich echter bij zijns waders dood (1061) Met staande
houden, en beklom den troon eerst in 1063, doch
werd 1074 weggejaagd.
Salomon, drie hertogen van Bretagne : S. I,
421-434 ; S. II, 612-63'2 ; S. III, 851-874.
Salomon's eilanden, eene nit eene menigte kleine en 8 groote eilanden bestaande groep
beoosten het zuideinde van Nieuw-Guinea, ontdekt
in 1568 door Mendana, die hen S. noemde. De voornaamste zijn Boeka, Bougainville, Choiseul, Ste.Izabella , Nieuw-Georgie, Carteret,Arsacieden-eiland,
Guadalcanar, San-Cristoval en Rennell. Ze zijn te
zamen 572 vierk. mijlen groot, en bewoond door
australische negers, wier acrd trouweloos en verraderlijk is, waarom Surville, die de S. bezocht in
1767, er den naam aan gaf van Assassijnen-land,
welken naam hij verbasterde in Arsacieden. In 178'2
werden de S. bezocht door Shortland, die ze bestempelde met den naam van Nieuw-Georgie.
Salon, 1) stad in 't fransche dept. der Monden
van de Rhone, 6 uren geans benoordw. Aix ; 6500
inw.; was de woonplaats van Nostradamus. 2) riviertje in Frankrijk, ontspringt in het dept. HauteMarne, kotnt in Haute-SaOne, besproeit Champlitte
en Dampierre, en valt na 5 mijlen loop in de Same.
3) zie XALON.
Sarnia, 1) stad in het oude Dalmatia, aan den
Jader, bij de Autariaten, is vermaard als geboortestad en wijkplaats van Diocletiaan, van wiens keizerlijk paleis nog overblijfselen te zien waren in de 16e
eeuw ; de ruinen van dit S. vindt men thans in den
omtrek van Spalatro. — 2) het oude Amphissa, ligt
2 uren gaans van de Golf van Lepanto, en heeft
thans 8000 inw. In de nabijheid liggen de ruinen van
het oude Cirrha. In de baai van S. (eertijds Golf van
Crissa), zijnde een gedeelte der Golf van Lepanto,
ontlast zich de rivier Skitza, die Wigs S. stroomt. Zie

Willem, koning van Sicilia, kwam 1313 weder in de
macht van Andronicus 11 Paleologus, werd vervolgens aan de Venetianen afgestaan, die er uit verdreyen werden door de Turken onder Amurat II. Zie

—

AMPHISSA.

Saloniki, of Salonichi, bij de Turken Selanik,
bij de ouden Thernza genaamd, totdat Cassander dien
naam veranderde in Thessalonica (naar zijne vrouw,
eene zuster van Alexander), voorname fabriek- en
koopstad der Turken in Macedonia, aan de Golf van
S. (den Therrnaicus sinus), ligt 77 mijlen bewesten
Constantinopel, heeft 70,000 inw. en eene groote
haven. In de middeleeuwen werd S. veroverd door
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Salonina (P. Licinia Julia Cornelia), keizerin,
vrouw van Gallienus, maakte zich beroemd door
hare deugdcn en talenten. Zij vergezelde haven man
op zijne tochten, en werd met hem ter dood gebracht
te Milaan (268).
Salop, het engelsche graafschap Shrop.
Salsette, eiland in britsch 0. 1., tegenover de
noordzijde van Bombay, is 10 vierk. mijlen groot,
heeft 70,000 bewoners, Tanna tot hoofdstad, en is
vermaard door een in de rotsen uitgehouwen ontzaglijken tempel nabij het dorp Kennery. In de 16e
eeuw maakten de Portugeezen zich meester van S.;
in 1 750 werden ze van daar verdreven door de Mahratten, aan wie S. door de Engelschen ontweldigd werd
in 1774.
Salt (Henry), engelsch reiziger en oudheidkundige, geb. 1771 te Lichfield, gest. 3 Oct. 1827 als
engelsch consul in Egypte. Zijn voornaamste werk
is : Account of a voyage to Abyssinia (Londen 1814).
Salta, staat of provincie der Argentijnsche republiek, tusschen Jujuy ten N., Rioja ten W., Tucuman ten Z., en onbewoonde woestijnen ten 0., is
zeer bergachtig, 2985 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 67,000 zielen, en heeft tot hoofdstad S., met
12,000 inw.
Saltcoats, kleine havenplaats in het schotsche
graafschap Ayr, aan de Golf van den Clyde, 9 uren
gaans bezuidw. Glasgow; 5000 inw.
Saltillo, hoofdstad van den mexicaanschen
staat Cohahuila, had voor den Amerikaanschen oorlog 20,000, thans slechts 8000 inw.
Z iie ZSalt-Lake. ZOUTMEER.
Saltza, Saltzburg, enz. Zie SALZA, enz.
Salu, een overste in stam Simeon ; Num. 25 : 14.
Saluces, fransche naamsvorm voor Saluzzo.
Salustius. Zie SALLUSTIUS.
Saluzzo, stad in de ital. prov. Coni, 6 uren
gaans benoordw. Coni, tusschen de Po en de Vraita;
14,500 inw.; geboorteplaats van Bodoni ; in de nabijheid van S. stond bet oude Augusta Vagiennorum.
De nieuwe stad S. werd reeds vroeg de hoofdplaats
van een markgraafschap, en 'recite in het begin der
middeleeuwen Salutice. Tot in de 16e eeuw had S.
zijne eigene markgraven, die echter 1363 vasal van
SavojQ werden. In 1529 maakte Frans I van Frankrijk zich van het markgraafschap S. meester, doch
Hendrik IV gaf bet bij bet tractaat van Lyon (1601)
aan Savoje terug.
SalVale0n, het oude Interamnium, stad in
Spanje, 10 uren gaans bezuidoosten Badajoz; 3400
inwoners.
Salvandy (Narcisse Achille, graaf), fransch
staatsman en schrijver, geb. 1796 te Condom, gest.
15 Dec. 1856. Men heeft o. a. van hem: Histoire de
Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski (2e druk
Parijs 1830).
Salvatierra, stad in den mexicaanschen staat
Mechoacan, 18 mijlen benoordw. Mexico ; 7000 inw.
— S. verscbeidene onbeduidende plaatsjes in Spanje
en in Portugal. — S. (Bidders van), zie bet artikel
.

CALATHAVA-ORDE.

Salvator Rosa. Zie RosA (Salvator).
Salvianus, geleerd presbyter van Marseille in

Adversus avaritiam en
de 5e eeuw ; hij schreef o.
De Gubernatione Dei. Zijne Opera zijn te Bremen
gedrukt (1688).
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romeinsch plebejisch geslacht, aanzienlijk in den tijd der keizers. Uit dit geslacht waren keizer Otto (anno 69) en de rechtsgeleerde Julianus S. (zie Ewer).
Salwen, een der groote rivieren van Achterladle, ontspringt in de bergen van Tibet, kornt door
de chineesche prov. Yun-nan en beet daar Loe-kiang,
doorstroomt vervolgens Birrna en britsch Birmanie,
en ontlast zich, na °Instr. 170 mijlen loop, bij Maulmein in de Golf van Martaban.
Salyen, Salyes of Salluvii, een ligurisch volk
in Narboneesch Gallie ; ze woonden benoorden Marseille, tusschen de RhOrie en de Alpen ; op bun
grondgebied had men ook de Albiwci, de Mewini en
de Vulgientes. De voornaamste steden der S. waren:
Tarasco (thans Tarascon), Glanum (Urns St.-Remy),
Arelate (thans Arles), Aquae Sextim (thaws Aix). De
S. waren machtig tot in de '2e eeuw v. Chr. Hunne
veelvuldige twister' wet de Massilianen gaven aan
de Romeinen gelegenheid om in Gallie te intervenieeren als bondgenooten van Massilia (Marseille).
Een gedeelte van het grondgebied der S. werd dan
ook door de Romeinen aan Massilia afgestaau.
Balza, of Satz, ook wel Salzach,de oude Juvavus,
later Salsa, ontspringt in de bergen, (lie Oostenrijk

werpende, stiet hij de dynastie der Soffarieden van
den troon, en beklom dies zelf; hij stierf 907. Reeds
in 932 verloreu de S. een gedeelte van hun grondgebied (Fars en Irak-Adzjeini) aan de Boeieden; in
de rest hielden de S. zich staande tot 999. De vorsten wit de Samanidisehe dynastic zijn : Ismail Samani, Achmed, Nasser, Abdalmelek, Mansor, Noeh,
Mansor 11, Abdalinelek II.
Samar, of Ibaba, een der Philippijnsche eilanden.
Samara, 1) stad met 22,000 inw. in crimp.
Rusland, aan de uitwatering der 70 mijlen lange rivier S. in de Wolga, is de hoofdplaats van het zeer
vruchtbare gouvernenient S. (2886 vierk. mijlen,
ruim anderhalf millioen zielen). — 2) 'stad in aziat.
Turkije, pachalik Bagdad, aan den Tigris, was in de
10e eeuw residentie van eenige abbassidische kalifen.
Samarang, stad met 30,000 inw., fort en haven ter noordknst van Java, is de hoofdpl. van de
nederlandsehe residentie S. (89 vierk. mijlen, met
89,000 zielen).
Samarkand. Zie SAMARKAND.

Sarnaneische god, de upperste god der Siatneezen,
zijude identiek met Boeddha, d. 1. de 9e inearnatie
van Wisjnoe.
SamaneerS, lat. Samancei, wijsgeeren onder
de Hindoes, onderseheidden zich door een heiligen
leveuswandel. Tegeuwoordig warden al de aanbidders van den Dalai-Lama under den naatn S. verstaan ; en de Nolken van Middel-Azie noemen hunne
priesters sjamanen.
Samanella. Lie A
Sainanhoed, het Heracheopolis (en niet Sebennyte) der ouden, stad in i\eder-Egypte, op den
liukeroever van den oostelijken Nijlarm, 1 uur gaatF
beoosten 111eltailet-el-Kebir, 5000 inw.
Samanieden, eene perzische dynastic, gestieht door Ismail Sunni (geb. 847), stadhouder
in Transoxiana, die 892 zijne veroveringen begot]
door zich vanTaberistan meester te maker'. In 902 ook

Samaria, stad in Palestina,in den starnEphraim,
grensvesting tegen den stain Manasse, was na Sicheui
hoofdstad van koninkrijk der Tien Starnmen (kon.
Israel) en later hoofdplaats van het landschap S.
(zijnde in de twee eerste eeuwen van 't roweinsche keizerrijk eel' der 4 groote provincien, waarin
Palestina ittgedeeld was, met de volgende grenzen:
Galilea ten N., Judea ten Z., den Jordaan ten 0. en
de zee ten W. De slat! S. was in 912 v. Chr. gesticht door Atnri (Otnri), en werd 718 (of 722) ingenomen door Salmanassar, die de inwoners grootendeels overbraelit naar andere zijde van den
Enphraat, en de stad bevolkte met Cutheers (zie
CUTIIA). NVeder bevolkt door Assar-Haddon in 672,
werd S. wederotn ingenomen 203 v. Chr. door Autiochus den Groote, en vervolgens verwoest door
Joh. Hyrcattus (129 v. Ctn..). Door Gabinius werd
de stad weder opgebeurd, en Herodes bracht haar
tot Karen vroegeren blister terug : ter eere van
Augustus noernde hij hear Sebaste (het grieksche
woord Fool. Augusta).
Samaritanen, eigenlijk de bewoners der israelitisehe stad Samaria, (loch inzonderheid de bij
de Ilabylonisehe gevangensehap achtergeblevette en
met de ingevoerde heideusehe bevolking (zie CUTHA)
vertnengde inheemsche bevolking van Palestine. Door
de wedergekeerde Joden werden de S. zeer gehaat.
Uit lien hoofde hidden de S., ow niet near Jeruzaletn
te behoevett te komen bij de groote godsdienstige
plechtigheden, cell eigen tempel gebouwd op den
berg Gerizim ; hunne gewijde boeken (enkel de VW'
Docket' Mosis) zijn vervat in een letterschrift van
zeer hooge oudheid. Jezus trachtte den nationalen
haat van zijne tOdgenooten tegen de S. te temperen;
vaudaar zijne gel6kenis van den barinhartigen Samaritan (Lucas 10).
Samarkand, het nude Maracanda, eertijds
hoofdstad (titans de tweede stad) van Groot-BuchaQe of sultanaat Bokhara, ligt op den berg Kohak,
25 mijlen beoosten Bukhara; 10,000 inw.; is sedert
23 eeu ► en een der voornaamste stapelplaatsen van
den ind.-aziat. karavanenhandel. Omstreeks 465 v.
Citr. gesticht niet yer van het oude Sogd, ward S.
reeds spoedig de hoofdstad van Sogdiana. Door
Alexander werd S. ingenomen ; later werd bet begrepen in het grieksche rijk der Ilactren (Bactriana),
en in bet rijk der kalifen. Gengis-khan veroverde S.
in 1220 ; doch het bereikte zijn toppunt van bloei

Ithorassau en een ge,!ccite van West-Perzie onder-

onder Tamerlan (wiens paleis en graf inen el. nog

van Tirol scheiden, loopt eerst noord- daarna oustwaarts, besproeit Saltzburg, neetnt vervolgens de
oostenrijksche Saale in zich up, scheidt Oostenrijk
van lieieren, en valt na 25 alien loop in de Inn.
Salzburg, 1) hoofdplaats van het oostenrijksche kroonland Salzburg (zie OOSTENRIJK), in de
middeleeuwen Salisburgium, stad in Opper-Oosteurijk, ter plaatse van bet oude Juvavuin, aan de Salza,
circa 40 mijlen bezuidw. Weenen; 18,000 inw.; de
1623 gestichte universiteit van S. werd in 1810 in
een lyceum hersehapen; S. is de geboorteplaats van
Mozart. — 2) marktvlek in 't hongaarsehe comitaat
Saros, I uur pans bezuidoosten Eperies; 2000 low.
—3) marktvlek itt Zevenbergen, 1 our gaans bezuidoosten Carlsburg ; 3300 inw.
SalzUngen, stad itt Saksen-Meiningen, aan de
Werra, 8 urea goat's benoordw. Meiningen; 3200
inw.; in de nabijheid het zilte Salzunger-nteer.
Salzwedel, stad itt 't pmts. reg.-district
Maagdenburg, aan de bier bevaarbare Jetze, 11 mijlen benoordw. Maagdenburg; 8000 inw.; eertijds
Hanze-stad.
Sama, een van David's helden ; I Chron. II : 44.

Samalhoet, het oude Co, vlek in MiddelEgypte, 12 mijlen bezuiden lienisweif, op den linker
N ij I - oever.
Samanakodam, of Somnionaeodom, d. i. de

Sambas
vindt); hij verhief S. tot hoofdstad van zijn groote
rijk, en wilde van S. de grootste stad der wereld
maken: onder hem telde S. 150,000 inw.; doch sedert de 16e eenw begon de Mister van S. te dalen.
Sambas, stad ter noordwestkust van bet eiland
Borneo, aan de uitwatering der rivier S. in de (zuid)
Chineesche Zee, hoofdstad van een koninkrijk of
sultanaat S. (thans nederlandsch residentschap S.,
circa 245 vierk. mijlen, met 50,000 bewoners). In
1815 werd de stad S. verbrand door de Engelschen.
Sambaya, de Solo-rivier op Java.
Sambeek, dorp in Noord-Braband, 20 minuten gaans ten Z. Z. 0. van Boxmeer; 800 inw.; door
brand geteisterd 11-12 Maart 1702 ; wordt ook
wel Santbeek genoemd (1400 als Sandbekevermeld).
De naam is eene verbastering van Sint-Jan's beck.
Sambilan, eiland in de Straat van Malakka
(nederl. 0. I.), aan de oostkust van Sumatra.
Sambilang - kottaas (de), eene landstreek
op Sumatra, in de Padangsche Bovenlanden ; de S.
zijn eerst in 1838 your goed aan bet nederl. gezag
onderworpen.
Samboepo, stad op de zuiderlandtong van
Celebes (koninkrijk Makassar); bet sterke kasteel
van S. werd 24 Juni 1669 stormenderhand genomen door den gouverneur-gent. Speelman.
Sambor, stad in Galicia, aan den Dniester,ruim
8 mijlen bezuidw. Lemberg; 11,000 inn'.
Sambre, tie oude rivier Sabis, ontspringt in bet
fransche dept. Aisne, 1 nor gaans benoordoosten
Nouvion, besproeit Landrecies, Pont-sur-Sambre,
Maubeuge, Marchiennes-au-Pont, Charleroi, en ontlast zich bij Natnen in de Maas, na 26 mijlen loop.
In Frankrijk ontvangt de S. de Groote en Kleine
Helpe ; in Belgie de Heure, den Pieton, den Orneau.
Het Sambre-kanaal loopt znidwaarts naar de Oise.
Het, voormalige fransche departement S.-en-Maas
was 1795 gevormd uit het graafschap Namen en 't
noordwestgedeelte van 't groothertogdom Luxemburg ; het had tot hoofdplaats Namen (Namur), en
werd 1815 deels bij de prov. Namen, deels bij de
prov. Luik ingedeeld.
Sameland, zooveel als Lapland, niet te verwarren met Samland.
Samen, voormalig dorp op Java, resid. Djokdjokarta, 19 Oct. 1827 in de arch gelegd door de
nederl. troepen, nadat die er daags te voren eene
overwinning op de muitelingen behaald hadden.
Samgar, een israelitisch held, die 600 Philistijnen versloeg met een ossendrijversstok ; Richt.
3: 31; 5: 6.
Samhara, de smalle en heete kustrand van
Abyssinia, in het noorderdeel van Oost-Afrika, bewoond door nomadiseerende Sjohos, Danakil en Hazortas; de voornaamste stad der S. is Massowa.
Samhuth, een overste in Israel; I Chron. 27 : 8.
Samia, d. i. van Samos (waar zij een tempel
had), bijnaam van Juno.
Samibl, of Samael, de duivel, die de menschen
van God aftrekt ; ook de opperste der duivelen.
stad in Juda ; Jozua 15: 48. —
Samir,
2) stad in stain Issaschar ; Richt. 10: I, 2.
Samir,aktammeling van Kahath; I Chron. 24:24.
Sarnia, een worst der Edomieten ; Gen. 36 : 36,
37; 1 Chron. 1: 47: 48.
Samlai, zijn geslacht kwam terug nit Babylonie; Ezra 2 : 46.
Samland (niet te verwarren met Sameland),
een der vier voormalige provincien van Oost-Pruisen, tussehen den Pregel, het Frische Haff, de Oostzee, bet Kurische Haff en de Deine, had Konings-

Samaium
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bergen tot hoofdplaats; in S. lagen ook : Palau,
Fischhausen, Tapiau en Labiau.
Samma, 1) kleinzoon van Ezau ; Gen. 36: 13,
17; I Chron. 1: 37. -- 2) broeder van David ; I Sam.
16: 9; 17: 13. — 3) twee helden David's; II Sam.
23 : 11, 25, 33. — 4) afstammeling van Azer ;
I Chron. 7 : 37.
Samurai, drie verschillende personen uit stain
Juda ; I Chron. 2: 28, 32, 44, 45; 4 : 17.
Sammanieden. Zie S_AMANIEDEN.
Sammoth, een van David's helden ; I Chron.
11:27.
Sammua, vier verschillende personen in het
0. T.; Num. 13: 4; I Chron. 14: 4; Neh 11: 17;
12: 18.
Samnieten, lat. Samniles, een oud yolk in
Middel-ltalie, van den Sabellischen scam ; ze bewoonden Samnium (zie dat art.).
Samnitische oorlogen. Zie SAMNIUM.
Samnium, thans Sannio (zie MousE), een
land in Italie benoorden Campanie, beoosten Latium,
bezuiden de Frentanen, was een zeer bergachtig
land en bevatte slechts weinig steden, waarouder
Aufidena, Treventum, iEsernia, Clavia, Tifata, Bovianum, Equus-Tuticus, Maleventum (later Beneventum genoemd), Caudium. De bevolking van S. (de
Samnieten) splitste zich in Caraceni en Pentri in
het noorden, en Hirpini in het zuiden. In de 5e en
4e eeuw v. Chr. leverden zij talrijke huurbenden aan
de grieksche steden van Groot-Griekenland en Sicilie. Van 424 tot 421 veroverden zij Capua en CuOok Lucanie viel in de macht van eene vereeniging Samnitische huurbenden en avonturiers.
Hetzij met de Samnieten alleen, hetzij met hunne
bondgenooten, hadden de Romeinen gedurende Iangen tijd hardnekkig te oorlogen. De bondgenooten
van S. waren: 1) at de volkeren van sabijnsche afkomst : Sabijnen, Pelignen, Marsen, Marrucijnen,
Vestijnen, Frentanen, Premiers, Sassinaten, bewoners van Picenum ; 2) de gansche etruskische
bond, de Umbriers, de Senonen ; 3) de verschillende
rijkjes van Groot-Griekenland (Apulie, Salentijnen,
Tarentum, Messapie, Picentijnen, Lucaniers, Brutiers, enz.). Al die volkeren werden langzamerhand
door de Romeinen onderworpen. Zeven in getal
zijn de Samnitische oorlogen, nl.:
De le (343-341) ging samen met den grooten
opstand van Latium (342-338); de aanleiding tot
dezen oorlog lag in de vijandelijkheden, die door de
Samnieten gepleegd werden tegen de bevolking van
Capua, welke zich onder bet protectoraat van Rome
gesteld had.
De 2e (327-324) brak uit na een 14-jarig tijdvak van (oprechten of geveinsden) vrede.
De 3e (324-318), waaraan Apulie deelnam,brak
plotseling uit, nadat pas de vrede tot stand was gekomen, en werd in 318 geschorst door een tweejarig
bestand, na afloop waarvan die tegen Apulie alleen
voortgezet werd. In dezen oorlog zagen de Romeinen
zich gedwongen onder de Caudijnsche Vorken door
te gaan 321 v. Chr.
De 4e (316-304), was de ernstigste en tevens
de uitgebreidste : van 311 tot 308 waren ook Etrurie en Umbria de schouwplaats van dezen strijd.
Gemeene zaak met de Samnieten maakten de Marsen en Pelignen (308 v. Chr.), de Salentijnen (307),
de Hernieken (306 v. Chr.).
De 5e (299-290) begon, toen, na eene vijfjarige
rust, geheel Etruria en Samnium met al de omliggende landstreken de wapenen opvatteden tegen de
Romeinen, en eindigde hiermede, dat en de Samnie-
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ten en hunne voornaamste bondgenooten aan Rome
onderworpen werden.
De 6e (283 - 272). Aan dezen oorlog namen de
Samnieten slechts als bondgenooten deel, eerst van
de Lucaniers en Brutiers, vervolgens van Tarentum
en van Pyrrhus.
De 7e (269 v. Chr.) te midden van den oorlog
der Sassinaten, was eigenlijk slechts eene poging
van het partijhoofd Lollius, en werd zeer spoedig
beteugeld.
De voornaamste der veldheeren, die de Samnieten
in dm oorlogen tegen de romeinsche legerhoofden
(Fabius, Papirius, Decius, Curios Dentatus, Fahricius) .overstelden, was Pontius Herennius, overwinnaar bij.Caudium. De onderwerping van de Samnieten had weldra die van geheel Zuid-Italie ten gevolge.
Samoa - eilanden, zooveel als Schipperseilanden.
Samogitie, in het Litausch Tsnwedts, d. i.
Diep- of Laag-land, dat gedeelte van Litauen, dat
aan de Oostzee grenst, vroeger onder suzereiniteit
van Polen een eigen hertogdom vormde, met Rossiena tot hoofdStad, en thus tot het russische gouvt.
Wilna behoort.
Samojeden, in hunne eigene taal Khasowa gen4amd, een yolk in het uiterste noordoosten van
Europa en noordwesten van Azle; ze behooren tot den
grooten altaischen volkeren-stam, en zijn door de
Russen verward met de Laplanders of Lappen (vandaar bun russische naam S., van Sanzeinda, den russischen naam van Lapland). De S. zijn voor het
grootste gedeelte nog Heidenen ; van de taal, die ze
spreken, leverde Castrdn eene spraakkunst (Petersburg 1854) en een woordenboek (Petersb. 1855).
Samos, eiland van aziat. Turkije in de Egeelsche Zee, aan de kust van Ionie in Klein-Azie, is
ruim 9 vierk. mijlen groot, beet thans Samo, en beat
tot hoofdplaats Kora, terwij1 Vathy de voornaamste
stad is. In 1831 weed door eene aardbeving een
berg gedeeltelijk verplaatst, waardoor eene rivier op
S. te voorschijn kwam. Oudtijds was S. Yeel bylaw). rijker clan nu; de hoofdstad was toen de stad
waarvan in de nabijheid van Kora nog ruinen aanwezig zijn : dat was de geboorteplaats van Pythagoras, van den schilder Agatharchus, enz. (S. had eene
eigene school van kunstschilders: de Samische School);
de godin Juno werd te S. inzonderheid vereerd ; in
het N. T. vinden wij S. vertneld Hand. 20: 15. Het
eiland S., na eerst bewoond geweest te zijn door Lelegen en door Carie•s, viel in handen der Grieken,
en werd een der voornaamste staten van den Ionischen bond. Eerst koninkrijk, vervolgens republiek,
had S. bij tijden tirannen, o. a. den verrnaarden Polycrates (in de Ge eeuw v. Chr.). Pericles onderwierp
S. aan Athene in 441. Het kwam herhaalde tnalen
in opstand. Later behoorde S. tot het koninkrijk
Pergamurn, en deelde in de lotgeyallen van dat rijk;
vervolgens was S. van Augustus' tijd weder onafhankelijk, totdat Vespasianus het inlijfde bij de Proyincie der Eilanden. Het maakte deel nit van het
Grieksche rijk, behoorde toen achtereenvolgend aan
de Arabieren, de Venetianen, de Genueezen, en vie(
eindelijk in handen der Turkel). In 1821 en 1824
beproefde S. teyergeefs om het juk of te werden.
Sainosata, thans Samisat of Sjauisjad, in bet
turksche ejalet Oerfa, oude hoofdstad der syrische
provincie Comagene, aan den Euphraat, benoordoosten Antiochie, werd vermaard als geboorteplaats van
1,neianus en van den patriarch Paulus van S., die de
lief terij der Santosateniancit in de wereld bracht.

San•intonio
Samothrtice, of SamOthiacia, eiland in de
Egeeische Zee, aan de .kust van Thi.acie, thans het
tot 't turksche ejalet Dzjezair behoorende 'Samendraki of Samathraki, ontving den naam S. (d. i.
Thracisch Samos), om het van het andere Samos te
onderscheiden. De noordkust van S. werd vooral
vermaard door de Cabiren-dienst(zie CABMEN). In
het N. T. vinden wij S. vermeld Hand. 16:11. Op
S. was Aristarchus gebo•en. Het eiland is vierdhalve
vierk. mijI groot, bevolla met circa 2000 zielen,, en
heeft tot hoofdplaats CastrO.
Sampietro, beer van Ornano, een corsicaansch
edelman, geb. 1501, Best. 1567, diende lotrelijk in
Frankrijk onder Frans Len Hendrik II, en ging•Met
de Thermes (1552) Corsica ontweldigen aan de Genueezen. Na den vrede van 1559, Waarbij de 'Genueezen weder meester van Corsica werden, riep hij de
hulp van Turkije in, en deed met vijfentwintig man
eene landing op Corsica, otn het eiland in opstand te
brengen (1564); zijne vrouw Vanina stak hij eigenhandig dood, omdat zij zich met de genueesche aanvoerders in onderhandeling ingelaten had. Zijn aanhang werd al spoedig grooter ; doch 4 Jan. 1566
werd S. door den broeder zijner vrouw (Michel Angelo van Ornano) nit weerwraak doodgestoken.
Samserai, een afStammeling van Benjamin;
I Chron. 8: 26.
Samsoe, deensch eiland, tusschen Jutland en
Seeland, is zeer vruchtbaar, 2 vierk. mijlen groot
met 5500 bewoners, beeft, Nordby tot hoofdplaats,
en verscheidene goede havens.
Sanisoen, Samsun, Samsoun, het nude Amisus,
stad in aziat. Turkije, ejalet Trebizonde, aan de
Zwarte Zee, ruim 8 mijlen benoordoosten Atnasieli ;
8000 inw.; veroverd door Mahomed Il. Zie - Amisus.
Samson. Zie —IMSON.
Samuel, lie en laatste reciter over Israel, en
protect, had twintig jaren aan het hoofd des yolks
gestian, toen hij op verlangen des yolks eenen toning over Israel zalfde, waartoe hij Saul koos. De
twee boeken in het 0. T., die zijnen naam dragen
(Sam. I en II) en waarin men de lotgevallen van
zijne regeering en van die van Saul en David beschreven vindt, zijn eerst verscheidene eeuwen later
opgesteld.
San, rivier in Gallieie , ontspringt aan den voet
der Carpathen, wordt bij Przetnysl bevaarbaar, en
valt na 59 mijlen loop in de Weichsel, bij Sloepka
in Polen.
San, het italiaansche en spaansche woord voor
staat voor eerie rnenigte geographische namen, waarvan de voornaamste bier volgen. In het
Portugcesch beteekent dat woord Sao; gernakshalve
worden bier ook ettelijke portugeesche benamingen
onder San opgenomen.
San - Angelo, gebergte in de napolitaansehe
prov. Capitanata. Zie G ABC ANO.
San - Angelo, italiaanselv: steden, narnelijk :
1) S.-A.-del-Lombardi, in Principato ulteriore
Napelsche), 7 a 8 urea gaans bezuidoosten Montefusco ; 7000 inw. — 2) in Lombardije, aan den
Lainbro, tusschen Crewa en Lodi; 3300 inw.
S.-A.-in-Vado, in den Kerkelijken Staat, 5 neon
gains bezuiden Urbino.
San - Antonio, 1) s5'9 - Anta'0, hoofdstad van 't
portugeesehe eiland St.-Thomas, in de Golf van Guinea ; 4600 inw.; haven. — 2) rivier in Texas, ontstaat nit de vereeniging van Medina en Salado,
riiijlen boven de slid S.-A.-de-13e,jar, en malt na 50
mijlen loop in de Ileilig,en-(;cost-baai der Golf van
Mexico. — 3) S.-A.-de-Be jor, stad in Texas, arm do
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rivier S.-A. ; 8400 inw.
4) S.-A.-de-Tellico, tot
1832 de naam der brazil. stad Diamantino.
San—Blas,havenstad in den mexic. staatXalisco,
op een eiland aan de uitwatering van den Rio Grande
de Santiago ; 3000 inw.; is de havenplaats vanTepic.
San Borja, stad in de zuid-amerik. republiek Uruguay, aan den Uruguay, was eenigen tijd
de woonplaats van Bonpland.
San Carlo, in Spanje. Zie A LFAQUES.
San Carlos, I ) in Spanje, in 't noordw. van het
eiland Leon, nabij Cadix ; 4400 inw. — 2) in Venezuela, 6 a 7 uren g. bezuidw. Caracas ; 8000 inw.;
is gesticht door de eerste missionarissen in Venezuela.
— 3) in Nicaragua (Middel-Amerika), daar waar de
rivier San Juan nit het Nicaragua-meer komt.
4) S.-C.-de-Monterey, in Nieuw-California; zie het
art. MONTEREY.
San Domingo, hoofdstad met 10,000 inw.
van de republiek S.—D. (of Dominicaansche republiek), die tot 1861 het oostgedeelte van bet
eiland Haiti bevatte, eene oppervlakte van 810 vierk.
mijlen besloeg, en 200,000 zielen telde. De stad S.-D.
werd 1495 op den linkeroever van de Ozama gesticht door de Spanjaarden, en Nieuw-Izabella genoemd, (loch in 1504 vernield door een orkaan, en
toen op den rechteroever weder opgebouwd waar
zij thans staat. De republiek S.-D., die zich na
de onafhankelijk-wording van het eitand (zie verder hieronder) uit de vroeger spaansch geweest zijnde
gedeelten gevormd had, doch sedert 1822 bij het keizerrijk Haiti ingelijfd was geweest, vormde sedert
1844 wedereen onafhankelijk gemeenebest, van Fehr.
1853 tot 1858 0. a. was de dominicaansche generaal
Santana president dier republiek, welke echter door
de gedurige vijandelijkheden van Haiti gedwongen
werd zich aan Spanje te onderwerpen (18 Maart
1861); doch nadat het spaansche decreet van 19
Mei 1861 de inlijving van S.-D. bij Spanje had bekrachtigd, ondervoaden de Spanjaarden op S.-D.
zooveel verzet en nederlagen, dat het Spaansche gouvernement in 't begin van 1865 de inlijving weder
te niet deed. — De naam S. D. wordt ook wel aan
het geheele eiland Haiti gegeven, waarvan Port-auPrince (Port-Republicain) de hoofdstad is ; inzonderheid de Nederlanders, Franschen en Engelschen
verstaan onder den naam St.-Domingo doorgaans
bet geheele eitand. Toen Columbus het 6 Dec. 1492
ontdekte, noemde hij het Hispaniola of Espanola;
het ligt in de Zee der Antillen, bezuidoosten Cuba
en beoosten Jamaica, en werd feitetijk de eerste
europeesche nederzettiner in Amerika. Nadat de
b stad S.-D. gesticht hadSpanjaarden er (1495) de
den, onderwierpen zij spoedig at de inboorlingen aan
hurt gezag, doch ze mishandelden die menschen derwijze, dat er omstreeks de helft der 16e eeuw geen
tweehonderd inboorlingen van onvermengd Caratbisch ras op het geheele eiland meer te vinden waren. De spaansche kolonie was nog van luttel gewicht, toen die (1586) vernield werd door den engelschen admiraal Drake. In het midden der 17e
eeuw (omstr. 1640) kwamen de Boucaniers, die zich
op het Schildpadeiland (aan de noordkust van Haiti)
nedergezet hadden, de spaansche kolonie op Haiti
verwoesten ; en na door het fransche gouvernement
erkend te zijn, vestigden zij zicb in het westgedeelte
van het eiland Haiti, welk gedeelte bij den vrede van
Rijswijk (1697) voor goed aan Frankrijk werd toe
gewezen. De nieuwe fransche kolonie ontwikkelde
zich met kracbt ; mar juist de overgroote mate van
haren bloei, werd de oorzaak van haren ondergang.
De talrijke slaven, die veel te barbaarsch behandeld

werden, kwamen in 1722 in opstand ; deze eerste
beweging werd echter spoedig onderdrukt ; maar
toen de Nationale vergadering in Frankrijk bij decreet van 28 Maart 1790 ook de kleurlingen bevoegd
verklaard had tot het genot van die staatsburgerlijke
rechten, die tot dusverre uitsluitend door de blanken waren genoten, trokken de zwarten in 1791
partij van de daaruit onder de kolonisten ontstane
yerdeeldheid, en kwamen overal in opstand ; onder
aanvoering van zekeren Boukman bedreven zij de
afschuwelijkste wreedheden. In 1793 maakte Mayaca,
een zwart opperhoofd, zich van het geheele haitische
kaapd 'strict meester, en vermoordde daar de gansche
vrije bevolking. Een ander zwart opperhoofd, Tonssaint-Louverture, bemacbtigde in 1794 de voornaamste plaatsen der fransche kolonie, verdreef eene
engelsche armee, die de kolonisten van Jamaica gezonden hadden om de blanken te beschermen, en
maakte zich meester van bet spaansche gedeelte van
Haiti, dat door Spanje (1795) aan Frankrijk afgestaan was. In 1802 landde generaal Leclerc op St.Domingo aan het hoofd eener fransche armee van
20,000 man, maakte zich door verrassing meester
van den persoon van Toussaint-Louverture, en zond
hem gevankelijk op naar Frankrijk. De vijandelijkheden, een oogenblik geschorst, werden 1803 hervat onder aanvoering van den zwarten generaal Dessalines, die de Franschen derwijze in de engte dreef,
dat Rochambeau (de opvolger van Leclerc) genoodzaakt werd zich over te geven aan eene engelsche
vloot. Dessalines, meester van het eiland gebleven,
nam den titel aan van Jacobus I, keizer van Haiti;
hij werd 1806 vermoord. Christophe (Christoffel)
maakte zich dadelijk van bet hoogste gezag meester,
en bleef, na eenen hardnekkigen strijd met zijnen
mededinger Petion, meester van het grootste gedeelte
des eilands; bij nam in 1811 den titel aan van koning, onder den naam van Hendrik I. Het zuidgedeelte des eilands bleef echter in de macht van Petion tot aan diens dood (1818). Christophe verloor
bet leven in eenen militairen opstand (1820). Nu
werd Boyer (die Petion in het zuiden opgevolgd was)
als koning uitgeroepen ; hij onderwierp ook het
spaansche gedeelte, en was 1822 meester van het
geheele eiland. In 1825 sloot hij een tractaat met
Frankrijk, waarbij de onafhankelijkheid van Haiti
erkend werd, terwi,j1 bet gouvernement van dat eiland zich verbond tot betaling van 150 millioen
francs als schadeloosstelling voor de oude kolonisten: die betaling ondervond echter allerlei vertragingen, totdat Frankrijk zich genoodzaakt zag toe
te geven, dat die som eene aanzienlijke vermindering
onderging. In 1843 werd Boyer, beschuldigd van
tirannie, weggejaagd, en vervangen door generaal
Herard, op wien volgden : 1844 Guerrier, 1845 Pierrot, 1846 Riche, 1847 Soulouque, die zich 1849 Iiet
uitroepen als keizer onder den naam van Faustin I,
doch ties jaren later (Jan. 1859) door eene omwenteling genoodzaakt werd afstand van den Croon te
doen (zie FAUSTIN).
San Domingo Comitlan. Zie COMITLAN.
San Felipe, I) een der Kaapverdische eilanden ; zie FoGo. — 2) zie MONTEVIDEO. - 3) S.-F.el-Real, stad in Chili, aan den Aconcagua, 20 mijlen
benoorden Santiago ; 8000 inw.; gesticht 1754. —
4) stad met 6000 inw. in Venezuela, 25 mijlen
bezuidw. Caracas. — 5) S.-F.-de-Austria, vroegere
naam der stad Cariaco in Venezuela. — 6) zie het
art. BENGUELA. --. 7) stad in Peru ; zie CALLAO.
8) S.-F.-de-Xativa, of Ciudad de Felipe, stad in de
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spaansche prov. Valencia, vroeger vesting, thans nog

968 San•Feliu•de-Guixols
wapenplaats, beeft 16,000 inw. Deze stad, 7 mijlen
bezuidw. Valencia gelegen, heette bij de ouden
STtabis, was onder den naam van Xixona eerie bloeiende stad der Mooren, en ontving later den naam
van Xativa (of, volgens de nieuwe spelling, Jativa).
Partij gekozen hebbende tegen Filips V, werd Xativa
in 1707 door zijne troepen veroverd en verwoest,
en later onder den naam van S.-F. weder opgebouwd.
-- 9) S.-F.-de-Austin, stad in Texas, bewesten
Houston, ligt aan den Rio-Colorado, en is de hoofdplaats der prov. San-Felipe; men moet deze stad
niet verwarren met het, noordwestelijk van dear,
insgelijks aan den Rio-Colorado gelegene Austin in
de prov. Mina.
havenstad in de
spaansche prov. Gerona, aan de Middellandsche Zee;
6500 inw.
San -Fernando, 1) S.-F., ook Isla de Leon
genaamd, stad met 18,000 inw. in de spaansche
pros, . Cadix. op Isla de Leon ; sterke vestitwwerken;
sterrenwacht. --2) stad in Chili, prov. C'olchagua,
15 mijlen bezuiden Santiago ; 9000 inw.; is gesticht
1741. — 3) S,-F.-de-Apure, stad met 6000 inw. in
Venezuela, aan den Apure, heeft Achaguas vervangen als hoofdplaats der prov. Apure, en is berucht
wegens de onnitstaanbare zomerhitte. — 4) prov.
en stad in de Argentijnsche republiek ; zie het art.
CATAMARCA. - 5) can der Guinea-eilanden ; zie
FERNANDO-PO.
San -Filippo d'Argiro, bet oude Agyrium
(wear Diodorus van Sicilia gehoren was), stad op
Sicilie, prov. Catania, 5 uren gaans bezuidoosten
Nicosia ; 7500 inn.
San - Francisco, 1) rivier in Brazilie, ontspringt • in de prov. Minas-Geraes, doorstroomt de
prov. Bahia,.vormt dan de grensscheiding eerst tusschen Bahia en Pernambuco, clan tusschen Sergipe
en Alagoas, en valt na 350 mijlen loop in den Atlantischen Oceaan. — 2) cane andere rivier in het
zuiden van Brazilie, doorstroomt de prov. Ste. Catharina, en valt in den Oceaan tegenover het eilandje S. - F., dat op zijne westkust eene stad
S. - F. tot hoofdplaats heeft. — 3) zeestad in den
noord-amerik. staat California , heeft moral door de
gouddelving in de omstreken eerie verhazende vlucht
genomen, had in 1847 slechts 5000, en heeft thans
over de 60,000 inw.; deze stad ligt aan de westzijde
der San-Francisco-baai, die in 1578 ontdekt is door
Francis Drake, naar wien de stad voorheen FransDrake's-haven genoemd ward.
San - Germano, 1) sardische stad met 4000
inw., 8 uren gaans bezuidw. Novara. — 2) stad met
4500 inw. in bet Napelsche, 8 uren gams bezuidoosten Sora, ward in 1730 ingenomen door de
gaf Murat in 1815 de nederSpanjaarden ; bij
laag aan dt Oostenrijkers. In dit S.-G. (in walks
omstreken de rumen van Casinum en van 4quinum)
teekenden pans Gregorius IX en keizer Frederik II
in 1230 den vrede.
San - Ildefonso, stad met 2500 in w. en het
heroemde vorstelijk buitenverblijf (la) Granja (zie
dat art.) in de spaansche prov. Segovia, is historisch
bekend door den Vrede van S.-I. van 1 (Mob. 1777,
waarbij de grenslijn your de Spanjaarden en Portogeezen in Zuid-Amerika vastgesteld werd ; ook door
het traktaat van bondgenootschap, bier 29 Aug. 1796
tusschen Spanje en Frankrijk gesloten, en door het
geheime traktaat van 1 Oct. 1800 betretiende de
afstanddoening van Louisiana aan Frankriik.
Sari - Jacinto, rivier in Texas, outlast zich na
20 mijlen loop bevaarhaar in de Baal van S.-J. (zijnde

San•Salvador
een gedeelte van de groote Baal van Galveston). Nabij
de uitwatering gaven 21 April .1836 de Texianen de
nederlaag aan de Mexicanen in den Slag van 5.4.,
waardoor de onafhankelijkheid van Texas beslist
werd.
•
San - Jago. Zie
San - Jorge, een der Azorische eilanden.
San - Jose, 1) een der Marianen. — 2) hoofdstad (met 16,000 inw.) van Costarica (CentraalArnerika); werd IWO bijna geheel verwoest door
eeneaardbeving. --3) S.-J.-de-Cucuta; zie Rosanni.
San - Juan, 1) hoofdstad van het eiland Portorico, op de noordkust, heeft 11,000 inw.; ward
gesticht 1514, geplunderd door adiniraal Fr. Drake
in 1594, en door den graaf van Cumberland in 1597.
— 2) stad in Nieuw-Granada, 14 mijlen beztlidoosten Bogota, is de hoofdplaats van los 'Janos (zie
1,LANos).
3) de ruim 20,000 inwoners hebbende
hoofdstad van den 883 vierk. mijlen grooten, en
met 62,000 zielen bevolkten argentijnschen staat

San-Juan-de-la-Frontera.
...ARANHSO.
San-Luis, 1) zie het artikel m
2) S.-L.-de-Potosi, eene met inhegrip van hare
voorsteden 140,000 inw. telleude stad in den mexicaanschen statenbond, is de hoofdstad van den staat
S.-L.-de-Potosi (4519 vierk. mijlen met 395,000 be‘voners). — 3) zie GALVESTON.
San - Marco, 1) sled met 3000 low. in het
Napelsche (Calabria cit.), 8 uren pans benoorden
Cosenza; heette vroeger Argezztana. — 2) stad met
15,000 inw. in het Napelsche (Capitanata), 5 uren
benoordw. Manfredonia, worth San-Marco-in-Lanais
genoemd. — 3) stad met 3400 inw. op bet eiland
Sicilie, 10 mijlen bezuidw. Messina ; heette oudtijds
Agathyrne.
San - Marino, de kleinste republiek van Europe, is ruim elf tiende vierk. wiji groat, met 8000
bewoners, waarvan 6000 in de stad S.-M. (de
eenige stad der republiek, die tusschen de italiaansche provincien Urbino en Forli ligt).
San - Miniato, stad in de ital. proy. Florence,
8 uren gaans bewesten Florence ; 24 honderd inw.
en 11 kerken, waarondereene aan kunstschatten rijke
kathedraal. Alen besehouwt S.-M. ak de oorsprongspleats der familie Bonaparte.
San - Paolo, 1) vlek in het Napelsche (in de
Capitanata), 3 nren gaans benoordw. San-Severo;
4000 inw.; in de nabijheid van S.-P. liggen de ruinen van Teanum Apulum. — 2) zie LOANDA.
San - Remo, het oude Fanum Sancti Remuli,
stad met ruim 10,000 inw., heerlijk gelegen can de
westzijde der Golf van Genoa ; ward in 1745 gebombardeerd door de Engelsehen.
San - Roque, stad in (le spaansche prov. Cadix, derdhalf uur gaans benoorden Gibraltar, op
eenen berg; 7000 in•.; bij S.-It. de spaansche
yerdedigingslinie tegen Gibraltar. De stad S.-11. is
gesticht 1704 ; doch (le fortificatien zijn eerst in
1779 aangelegd.
San - Salvador, 1) stad in l ► razilie; zie BAntA.
— 2) hoofdstad van Congo; zie CONGO.
3) S.-S.,
of Guanahani, een der groote liahama-eilanden, is 9
mijlen Ling, liij eene gemiddelde breedte van I mijl,
heeft '1000 bewoners, en was het eerste land, dat
— 4) door de
Columbus onttlekte (12 Oct.
inlanders Cuseatlan genoemd, stad in Centraal-A merika, 30 mijlen beznidoosten Gwitemnla, was in 1528
gesticht door Alvarado, had in 185i rnim 40,000
inw., (loch werd irr hu ► Sdilladit (I 6-17 April) van
dat jaar bijna geheel in een pninhoop hersehapen
door eene verschrik kelijke aardbeving. Het heeft
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thans weder 15,000 inw., en is de hoofdstad van
den staat die tot 1847 deel uitmaakte van
Guatemala, in dat jaar onafhankelijk werd, thans
begrecsd wordt ten N. door den Grooten Oceaan,
ten N. W. door Guatemala, 345 vierk. mijlen groot
is, en eene bevolking heeft. van 600,000 menschen
(waarvan ongeveer een vierde tot het roode ras behoort).
San - Sebastian, stad in Spanje, hoofdplaats
der prov. Guipuzcoa, aan de Biskaaische Zee;
16,000 inw.; voorname haven en koopstad.
San - Thome, 1) of Meliapoer, stad in britsch
0. 1., derdhalf nur gaans bezuiden Madras, behoorde
van 1545 tot 1672 aan de Portugeezen, en was de
hoofdplaats hunner bezittingen op de kust van Coromandel; kwam 1672 aan de Franschen, 1674 aan
de Hollanders, 1749 aan de Engelschen. — 2) zie
ANGOSTURA.
Sana, of Szanaa, not Sanna, hoofdstad van bet
bergachtige imamaat S. (het eigenlijke Jemen), in
zuidwestelijk Arable; 40,000 inw.; speelde eene
groot.e rol VOOr Mahomed's tijd.
Sanadon (Noel Etienne), fransch Jr.zniet, geb.
1676 te Roman, gest. 1 731 als bibliothecaris aan 't
College van Lndewijk XIV, maakte goede latijnsche
verzen (Odw, Caen 1702 ; Carminum libri IV, Parijs
1715), en leverde eene heroemde fransche vertaling
van Horatius (2e druk 8 dln. 1756). — S. (David
Duval-), een rijk planter, uit de familie van den vorige, geh. 1742 op Guadelonpe, gest. 1816, trad in
krijgsdienst, streed onder de bevelen van graaf de
Grasse tegen de Engelschen 1781, en irachtte den
slavenhandel te verdedigen.
Sanballat. Zie SANEBALLAT.
Sancerre, Sacrum. Cesaris of Sacro-Cwsarinum
bij de ouden, stad in 't fransche dept. Cher,
een half umr gaans van de Loire; 3700 inw.; gesticht
in de 9e eeuw; doorstond in den vierden religieoorlog (1573 en 74) een gedenkwaardig beteg, dat
verinaard is door den verschrikkelijken hongersnood,
die de belegerilen teisterde : sedert de 12e eeuw was
S. een graafschap.
Sanchez de las Brocas (Fr.), bekend bij
den verlatijnschten naain Sanctius, beroemd spaansch
philoloog, geb. 1523 te Las Itrozas in Estremadura,
gest. 1600 als professor te Salamanca. Zijn voornaamste werk is Minerva seu de causis linguce latince
(Salamanca 1587; dikwijls herdrukt, o. a. door
Baur, 2 dln. Leipzig 1793-1801). Eene complete
editie van S.'s werken gaf Mayans (i dln. Amsterdam 1766).
Sanchoniaton, phenicisch geschiedschrijver
nit Berytus (of nit Tyrus), was hierophant in zijne
geboortestad. Volgens sommigen was hij een tijdgenoot van Semiramis (20e eeuw v. Chr.), volgens anderen van Mozes (17e eeuw) of van Gideon (14e
eeuw), terwij1 weder anderen hem ben !even on
eons 12, clan weder 6 eeuwen voor Christus. Hij had
in de phenicische taal eene geschiedenis van zijne
vaderstad en van Egypte geschreven, en cone verhandeling over de Physica van Hermes; doch zijne werken zijn verloren gegaan. Van zijne historische geschriften is in de 2e eeuw na Chr., door Herennius
Philo nit Ryblos, eene grieksrhe vertaling gemaakt,
waarvan een Mein gedeelte tot ons gekomen is in de
•Evangelische Voorbereiding" van Eusebius, waaruit
het afzonderlijk overgedrukt is met commentarien
door Orelli (Leipzig 1826). De zoogenaamde complete editie van S. (door Fr. Wagenfeld, Bremen
1837) is niets anders dan eene speculatie geweest
om geld te verdienen.

Heilig.
Sanet, de duitsche vorm voor Sint, d
Eenige namen, die somwiilen met Sand aangetroffen
worden, zoeke men onder ST,
Sanet - Goar, stad in Rijnpruisen, op den linkeroever van den Rijn, 7 uren gaans bezuiden Coblent.z; 1400 inw.; een weinig beneden S.-G. het
slot Rheinfels, en daartegenover (in 't Nassausche)
bet stadje St.-Goarshausen (1100 inw.). in welks
nabijheid de door de legende zoo vermaarde Loreleisanctie
rots.
(Pragmatirlie). Zie PRAGMATIEKE.
Sanctius. Zie S_ANCIIEZ.
Sancus, of Sangus, eene machtige sabijnsche
godheid, wader van Sahus, door de Romeinen vergeleken bij hun thus fidius. Zie SEMO.
Saney, plaatsje met 700 inw. in 'i fransche
Moezel-dept., 3 uren gaans henoorden Briey, was
eertijds eene vesting, en werd 1639 ingenomen door
Piccolornini. — S. (Pay - de - ), berg ; zie MONT D'OR.
Sand (George), gefingeerde auteursnaam. Zie
DUDEVANT.
Sand (Karl Ludwig), een jonge dweper, geb. 5
Oct. 1795 te Wunsiedel, sedert 1817 student der
theologie te Jena, zag in A. von Kotzebue, die destijds to Manheim woonde, een spion van Rusland,
een vijand der academische vrijheid, enz., en besloot,
dies man uit den weg te ruimen. Tot dat einde
twain S. naar Manheim, volvoerde zijn opzet 23
Maart 1819, trachtte toen zich zelven van taut te
maken, werd echter van zijne zware verwonding genezen, en onderging daarua (20 Mei 1820) de schavotstraf. Tot zijn laatste oogenhlik betuigde S. Been
metleplichtigen te hebben ; zijne daad had niettemin
een zeer streng toezicht op de duitsche universiteiten ten gevolge.
Sandee, stad met 7000 inw. in Galicie, aan de
Dnnajetz, ruim 8 mijlen beznidoosten Krakau, is de
hoofdplaats van den kreis S. (72 a 73 vierk. mijlen
met 208,000 zielen): bet wordt ook Nieutv-S. genoemd (Nowo-S.), ow het te onderscheiden van het
vierdhalf uur gaans zuidwestelijk van daar gelegene
Oud-S. (Start'-S.), dat aan den Poprad ligt en 3000
inw. heeft.
Sandelhout - eiland, ook Sumba, Sombo of
Sandelbosch genoemd, een der Kleine Soenda-eilanden (nederl. 0. 1.) ligt hezuidw. Flores, is 236 vierk.
mijlen groot en goed hevolkt.
Sandfirde, of Sanforde, ook Zandvoort, friesch
dorpje, met inbegrip van de buurtschap SandfirderRijp omstr. 100 inw., ligt 3 uren gaans ten W. Z.
W. van Sneek.
Sandifort (Eduard), nederl. ontleedkundige,
geb. 1732 te Dordrecht, gest. 1814 als prof. te Leiden. Museum anatomic= academics Lugduno-Batavce
(2 dln. met 136 platen, Leiden 1789-93) is zijn
voornaamste werk. — S. (Gerard), zoon van den
vorige, geb. 1779 te Leiden, gest. als prof. der ontleedkunde aldaar 1848, leverde o. a. het vervolg op
bovengenoemd werk zijns vaders.
Sandomir, of Sandomierz, stad in russ. Polen,
gouvt. Radom. aan de Weichsel, 28 mijlen hezuidoosten Warschau ; 4500 inw. In 1570 werd te S. de
Consensus Sandomiriensis gesloten tusschen Boheemsche Broeders, Lutherschen en Gereformeerden ; in
1702 ook een verbond der aanbangers van koning
August tegen Karel XII.
Sandraboni, koninkrijk op de zuidelijke landtong van het Soendasche eiland Celebes.

Sandraeottus, of Sandrocottus, een Indier
van geringe afkomst, bracht na Alexander's dood de
aan Seleucus toegedeelde indische provincien in op.

Sank*

Santa

stand, en liet zich kronen te Palibothra. Hij breidde
zijn gezag uit op de beide oevers van den Ganges,
en over bijna geheel den tegenwoordigen Pendzjab;
hij dwong zelfs Seleucus hem te erkennen, hetgeen
plaats vond bij een vermaard tractaat, dat hij te Palibotbra sloot met de gezanten van den macedonischen vorst (305 v. Chr.).
Sandtdljk, oude naam van 't zeeuwsclie dorp
Zandijk.
Sandusky, bavenstad met 8500 inw. in den
noord-amerik. staat Ohio, aan de Sandusky-baai van
bet meer Erie. — S. (Lower-), d. i. Neder-S.; zie

SangrO, de oude Sagrus, rivier in het Napelsche, in Abruzzo Citeriore, ontspringt hij Gioja, en
valt na 18 mijlen loop in de Adriatische Zee, 4 uren
gaans beznidoosten Lanciano.
Sanguesa, het oude Suessa, stad in Spanje,
aan den Aragon, 11 uren gaans bezuidw. Pamplona ;
3800 inw.; voorheen vesting.
Sangus, een god der Sabijnen. Zie SANCUS.
Sanhedrin,of Synedri um (grieksch synedriOn),
in de oudheid het hooge gerechtshof der Joden te
Jeruzalem ; bestond nit 72 (of 70) leden. Later is
de naam S. ook wel aan andere aanzienlijkejoodsche
raadsvergaderingen gegeven.
Sanherib, koning van Assyrie, zoon en opvolger van Salmanassar, ontweldigde eenige steden aan
de Joden, versloeg de koningen van Egypte en Ethiopie, die als bondgenooten der Joden tegen hem optraden, deed drie jaren lang eenen strooptocht door
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FREMONT.

7
Sandvoort. Zie -ANDVOORT.
Sandweiler,dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 5 kwartier gaans beoosten Luxemburg, aan
den weg naar Remich ; 500 inw.; in 1814 hoofdkwartier der hessische troepen.
Sandwich, waa rsch ij n I ij k het oude Rutupim,
marktvlek in 't engelsche graafschap Kent, aan den
Stour, ruim 4 uren gaans beoosten Canterbury ;
3000 inw.; een der Cinque-Ports, was vroeger gewichtiger clan thans.

Sandwich eilanden, ook Hawaii-eilanden
genaamd, eene groep eilanden in 't noordoostelijkst
-

gedeelte van den Stillen Oceaan, in de nabijheid van
den noorder-keerkring, bestaat nit 14 eilanden, te
zamen circa 184 vierk. mijlen groot, en slechts met
70,000 menschen bevolkt (ofschoon Conk in 1779
het zielental op 400,000 schatte). Het grootste der
S. is Hawaii of Owaihi (engelsch Owhyhee); op dit
eiland sneuvelde Cook in 1779, nadat hij pas het
jaar te voren de S. ontdekt - had of althans teruggevonden ; want ze waren reeds gezien in 1542). Vender zijn de voornaamste der S.: Maui en Oahoe of
Owahoe; op dit laatste de havenstad Honolulu, dat
tevens de residentie . des konings is (zie KAMEIIAMERA).
Wijders zijn van de S. nog te noemen Kauai en Nihau. De naam S. werd door Cook aan deze eilanden
gegeven ter eere van lord 'Sandwich, destijds eerste
lord der admiraliteit.
Sane, nude naam der rivier de Zaan.
Saneballat, of Sanballat, stadhouder voor Arthahsasta over Jeruzalem, zeer vijandig gezind jegens
Nehemia ; Neh. 3, 4, 6 en 13.
Sangar, 4) verkeerdelijk ook wel Sangir genoemd, het kleinste sultanaat op het soendasche
eiland Soembawa (nederl. 0. 1.); werd zwaar geteisterd door de uitbarsting van den Tambora 10 April
1815. — 2) voormalige stad op het eiland Flores;
werd 1815 in de asch gelegd.
Sangarius, thans Sakaria, rivier in KleinAzle, doorstroomde Galatia en Bithynie, en ontlastte
zich in den Pontus Euxinus. — In de mythologie
heeft men als dochter van den S. eerie nimf Sangaris,
die no eens de moeder, clan eens de minnares van

Atys heel.

Sangerhausen, stad in pruis. Saksen, 11
uren gaans benoordw. Merseburg; 8000 inw.
Sangir eilanden, eene groep van 46 eilandjes in de Zee van Celebes (nederl. 0. I.), rondom
een grooter eiland dat Groot-Sangir heel, en daarmede te zamen 13 vierk. mijlen groat, met 30,000
bewoners; de S. hehooren tot de nederlandsche residentie Menado. Op de noordkust van Groot-Sangir
de altijd rookende berg Aboe (Goenong Awoe), waarvan de twee vreeselijkste uitharstingen geweest zijn
die in 1711 en die van 2 Maart 1856: beide die keeren werden groote verwoestingen aangericht, en verloren vele menschen daarbij het leven (in 1856 over
de zes duizend).
-

Egypte, van waar hij terugkeerde met eenen ontzaglijken buit, en kwam toes het beleg opslaan voorJeruzalem, waar de godvreezende Hizkia regeerde.Volgens den Bijbel zond God op de bede van Hizkia den
slaanden engel door de assyrische belegerings-armee,
zoodat in eenen nac h t 185,000 man daarvan stierven, en S. zich genoodzaakt zag het beleg op te breken en onverrichterzake naar Nineve terug te keeren (11 Kon. 18: 13; 19: 16-36; II Chron. 32:
1-22; Jezaia 36: 1 ; 37: 17, 21, 37). Volgens assyrische Keil-opschriften daarentegen werden bij die
gelegenheid over de 200,000 Joden gevankelijk door
S. naar Assyrie overgebracht, terwijt Hizkia slechts
voor eene ontzaglijk groote sore gelds van S. verkreeg, dat hij het beleg voor het zwaar-benauwde
Jeruzalem opbrak. De regeering van S. wordt berekend 702-680 ,v. Chr. volgens sommigen, of 712

—690 volgens anderen. Hij werd opgevolgd door
zijn zoon Assar-Haddon.

Sauna (Kirjath-). Zie in KIRJATH.
SannaZar0 (Jacopo), ital. dichter, geb. 1458
te Napels, gest. 1530. Van zijne Italiaansche gedichten verseheen eene complete editie te Padua in 1723;
daarvan afzonderlijk de Arcadia (laatste editie Milaan
1806). Van zijne latijnsche gedichten werd er een, nl.
De virtu virginis door Becker herdrukt met duitsche
vertaliug er bij (Leipzig 1826).
Sannio, provincie van Napels. Zie MOLISE.
Sanraboni. Zie SANDRABOM.
Sansanna, stad in scam Juda ; Jozua 15: 31.

Sans - culotten, d. i. Broekeloozen, spotnaam,
die in 't begin der groote fransehe omwenteling gebezigd werd voor de omwentelingsgezinden, die
meerendeels tot den geringen stand schenen te behooren. Later werd die naam door de Bergpartij als
een eernaam gekozen voor de aanhangers van het
uiterste republicanismus. 1)e feesten, die in de 5 aanvuldagen van bet repnblikeinsche jaar gevierd werden, stonden ollicieel vermeld als sans-culotides.
SanSOn.(Nicolas), beroemd fransch geograaf,geb.
1600 te Abbeville, gent. 1667, de varier der cartogra&lie in Fraukrijk. Hij gals les in de aardrijkskunde aan
Lodewijk XIII. Van zijne vele kaarten noemen wij die
van Groot-Griekenland, het oude Gallie, enz.
Sans souci, d. i. Vrij van zorgen, het prachlige paleis, dat Frederik 11 in 1745 liet bouwen een
kwartier pans buiten de Brandenburgsche poort te
Potsdam, en waar hij 1 786 stierf. In zijne geschriften noemde die vorst zich dikwijls dePhilosoof van S.
-

Santa, of Parilla, havenstad met 5500 inw. in
Peru, aan de uitwatering der rivier S. (of Tombo),
werd 1 685 door de Engelsehen plat gesehoten, en is
toen meer land waarts-in weder opgebouwd.

Santa
Santa,

de vrouwelijke woordsvorm van San en
heilig, wordt als aanvangswoord in vele
geographische namen aangetroffen. De voornaamste
volgen hieronder.
_
Santa-Anna,d iCiatOP van Mexico. Zi.0 SANTANA.
Santa - Clara, stad met 7000 inw. op Cuba.
Santa-Croce. Zie BUA.
Santa-Cruz, I) stad in Marokko ; zie AGADIR.
2) hoofdstad met 10,000 inw. en haven van het
Canarische eiland Tenerife.
3) westindisch eiland. Zie STE.-CROIX
4) een der Santa-Cruz-eilanden, die 1595 ontdekt
zijn door Mendana; in 1767 door Carteret gevonden,

Santo

noemde die ze Koningin-Charlotte-eilanden; ze worden ook Vanikoro-eilanden genoernd (zie het artikel
L A PEY ROUSE).

5) S.-C. de la Palma, hoofdstad van het Canarische eiland Palma ; 9000 inw.; haven.
6) S.-C. de la Sierra, stad met 10,000 ,inw. in
Bolivia, midden in eene onafzienbare vlakte, is de
hoofdplaats van een evenzoo genaamd departemeut,
groot 6490 vierk. mijlen, met 160,001 zielen.
7) S.-C. de Mudela, stad met 5000 inw. in de
spaansche provincie (6 mijlen bezuidoosten de stad)
Cindad-Real ; minerale bronnen.
Santa Cruz (Alvarez de Bassano, markies van),
spaansch admiraal onder Karel V, yeroverde Oran en
Tunis, bevocht 1582 bij St.-Michel (een der Azoren)
cene overwinning op Stroz7i, generaal voor Catharina de Medicis, en stierf 1587.
Santa Fe, 1) stad in Nienw-Mexico, aan den
Rio-Grande ; 5000 inw.; 1846 veroverd door de
Noord-Amerikanen. — 2) stad in de Argentijnsche
republiek aan de uitwatering van den Salado in den
Parana; 15,000 inw.; gesticht 1573 door Garay; is
de hoofdstad van den bewesten den Parana liggenden
staat S. F. (1800 vierk. mijlen, met 40,000 bewoners). Tegenover de argentijnsche stad S.-F. Iigt
Parana, de hoofdstad van den staat Entre-Rios, die
vroeger Bajada-da-S.-F. heette. — 3) zieANTIOQUIA.
— 4) S.-F. de Bogota; zie BOGOTA. - 5) zie het
art. GUANAXUATO.
Santa Lucia, 1) een der Kleine Antillen.
2) stad op Sicilie, prov. Messina; 8000 inw.
Santa Margarita, 1) stad in 't binnenland
op 't spaansche eiland Majorca ; 2500 inw. —2) stad
op Sicilie, 7 uren gaans bezuidw. Corleone ; 9000
inw. — 3) stad in de ital. prov. Genua, aan tie Golf
van Genua ; 6500 inw.
Santa Maria, 1) een der Azoren; 2 vierk.
mijlen groot, met 8000 bewoners.
2)S.-M.-de-Bethencuria, hoofdplaats van het eiland
Fortaventura, dus genoernd ter eere van Bethencourt,
den eersten veroveraar der Canarische eilanden.
3) S.-M.-de-Fe, stad in Paraguay, 25 mijlen bezuidoosten Assuncion ; in dit S.-M. word Bonpland
geruimen tijd zoo goed als gevangen gehouden door
den dictator Francia.
4) zie n0. 4 van PUERTO.
5) S.-M.-di-Capua, stad in het Napelsche, in
Terra di Lavoro, 1 our gaans bezuidoosten Capua ;
10,000 inw.
6) S.-M.-di-Leuca, stad in het Napelsche, in Terra
d'Otranto, 4 uren gaans bezuidell Alessano, aan de
zuidpunt van Italie (kaap Leuca); 3600 iuw.
Santa Marta, stad in Nieuw-Granada, gesticht 1554, platgeschoten door Fr. Drake 1596, weder opgebouwd, in den onafhankelijkheids-oorlog
zwaar geteisterd, en 1834 bijna geheel verwoest door
eene aardbeving ; is de hoofdplaats der prov.
die aan de Zee der Antillen grenst, tusschen 't de-
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partement Zulia (van Venezuela) ten 0. en de prov.
Cartagena ten W.
Santa - Maura, een der Ion ische eilanden, ruim
3 vierk. mijlen groot, met 20,000 bewoners. Zie
LEUCADIA.
Santa - Rosa, I) stad in Nieuw-Granada, stoat
Antioquia. — 2) stad in Nieuw-Granada, in staat
Boyaca. — 3) stad in Chili, aan de Aconcagua, 5
uren gaans bezuidoosten Aconcagua. — 4) stad in
Mexico, staat Cohabuila, 18 mijlen benoordoosten
Montelovez ; 5000 inw. — eiland in de Golf van
Mexico, aan de kust van \Vest-Florida.
Santa - Severina, het oude Seberina, stad in
het Napelsche, in Calabria Ulteriore 2a, 11 uren gaans
benoordoosten Catanzaro ; 1000 inw.; werd 1783

grootendeels verwoest door cene aardbeving.
Santa's, een yolk van den decaanschen slam.
Ze bewonen het bergland van Bengalen, tusschen
Radzjrnahal en Boerdwan, en zijn in 1855 in opstand
geweest tegen bet Britsche gezag.
Santana (Antonio Lopez de Santa-Anna, kortweg genoernd), geb. 21 Febr. 1798 te Jalapa in den
mexic. staat Veracruz, ging 1821 als Older tot de
opstandelingen over, werd 1829 onder Guerrero minister van oorlog en opperbevelhebber der armee.
Sedert Maart 1833 president der Mexicaansche republiek, werd S., na verscheidene lotgevallen doorworsteld, opstanden gedempt en omwentelingen beteugeld te hebben, in Sept. 1841 tot dictator benoemd, zag zich alweder herhaalde malen verdreven
en weder op het kussen gebracht (zie Mexico, dl. II,
blz. 537), doch moest 9 Aug. 1855 uit de hoofdstad
vluchten, to midden van eenen opstand, onderteekende te Peyote de akte van abdicatie, en ging te
Veracruz scheep naar Cuba. Vervolgens hield hij eerst
te Turbaco in Venezuela, daarna op St.-Thomas vertrachtte bij den val van het keizerrijk Mexico
nogmaals in troebel water te visschen, doch vond
ditmaal in het geheel geen aanhang meer. — Men
veri,varre met hem niet den dominicaanschen generaal
S. A., die van Febr. 1853 tot in 1858 aan het
hoofd der Dominicaansche republiek gestaan heeft als
president.
Santander, d. i. Sint-Andreas, 1) een der
staten van Nieuw-Granada ; 400,000 bewoners;
hoofdstad Bucaramanga. — 2) hoofdstad der spaansche provincie S. (circa 100 vierk. mijlen, met
215,000 bewoners) in Oud-Castilie, 45 mijlen van
Madrid, aan de Biskaaische Zee, met 29,000 inw. en
goed versterkte haven, is eene koopstad van den eersten rang en zeebadplaats; werd in 1808 ingenonien
door de Franschen. — 3) Nieuw-S.; zie het artikel
-

TAM AULIPAS.

Santander (Francisco de Paula), geb. 2 April
1792 te Rosario-de-Cucuta in Nieuw-Granada, eerst
rnede-, daarna tegenstander van Bolivar, van 1832
tot 1836 president der republiek Nieuw-Granada,
gest. te Cartagena 1840.
Sant'Antonio.

Zie SANTO-ANTONIO.
Santarem,d.i. Sinte-lrene, I )het oudeScalabis,

later Pra,sidium Julianum, stad in Portugal, prov.
Estremadura, aan den Taag, 11 mijlen benoordoosten
Lissabon ; 9000 inw.: voorname koopstad ; werd 1147
door Alfons I aan de Mooren ontweldigd; in 1254
vergroot door Alfons III, was S. vervolgens de residentie der koningen van Portugal tot den tijd van
Johannes I ; bekend is S. door de totale nederlaag
der strijdmacht van dom Miguel 16 Mei 1834.
2) stad in Brazilie, prov. Para, aan den mond van
den Tapajos in de Amazonenrivier, 106 mijlen bezuidw. Para ; 3000 inw.
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Santdorp

Santdorp, voormalig dorp in 't noordoosten
der prov. Groningen, bewesten de Ee en de Tjamme,
werd 1277 verzwolgen, door den Dollart.
Santee, rivier in Zuid-Carolina, ontspringt in
de Blauwe Bergen (ontstaat nit (le vereeniging van
Congaree en Wateree), is geheel en al voor stoombooten bevaarbaar, en valt na 30 mijlen oostwaartschen loop in den Atlantischen Oceaan...
Banton, pruis. stad. Zie XANTEN.
Santerre, voormalig fransch landsc ► ap in Picardie, vormt thans het oostgedeelte van het dept.
Somme.Ingedeeld in Opper-(Haut-) en Neder-(lIas-)
S. bevatte het in Neder-S. de steden Montdidier en
Hoye, in Opper-S. de steden Bray, Chaunes en de
gemeenschappelijke hoofdstad Peronne.
Santerre (Claude), fransch demagoog, was een

rijk bierbrouwer in de voorstad Saint-Antoine te
Parijs; als werktuig van de !eiders der omwenteling,
werd hij een der voornaamste aanvuurders der oproerige bewegingen op het Marsveld 20 Juni en 10
Aug. 1792, werd daarop benoetnd tot korninandant
der rationale garde van Parijs, en kornmandeerde de
wacht aan de gevangenis den Tempel, toen Lodewijk
XVI met lamilie daar opgesloten zat. Tot generaal
benoemd, werd S. met eerie arrnee van 20,000 man
naar de Vendee gezonden, doch ontving daar, te Coron bij Chollet, 18 Sept. 1793 de voile nederlaag.
Bij zijn terugkeer te Parijs werd hij. als aanhanger
van den hertog van Orleans, in de gevangenis geworpen, en bleef in hechtenis zuchten tot na den val
van Robespierre. Voorstander van het Directoire,
trachtte S. tevergeefs de gebeurtenis van 18 I3rumaire tegen te houden. Van dat oogenblik of werd
hij eene onbeduidendheid, en stierf in tienarde umstandigheden 6 Fehr. 1809.
Santfurde, fi
.r.esc-hd
Zi
7i e SANDFIRDE.
Santiago, d. i. Sint-Jacobus, ook Sari-Jago,
1) het grootste der Kaapverdische eilanden ; '24,000
bewoners; hoofdplaats Villa-da-Praya.
2) hoofdstad der zuid-atnerik. republiek Chili, aan
den Maypocho, gesticht in 1541 door Pedro de Val-

divia, teed veel door aardbevingen, vooral door die
van 182'2 en 1829, heeft sedert 1842 eene nniversitea, en telt thans 108,000 inw.; de provincie S. is
339 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 275,000
zielen.
3) S.-de-Alanhi, zeestad in Panama (Zuid-A merika), aan de Zuidzee; 4000 inw.; is de havenplaats
der stad David (in Nieuw-Granada).
4) S.-de-Casenr, havenstad in Portugal, prov.
Alemtejo, district Deja ; 2200 inw.
5) S. ,cle-Cali, stad in Cauca, aan den Rio-Cali;
zie CALI.

6) S.-de-Compostella, in middeleeuwsch latijn
Campus Stella', stall in Spanje, prov. Coruna, aan den
voet van den berg Pedroso, 46 mijlen benoordw. Madrid, niet ver van het oude Brigantivan der Romeinen, ligt aan de samenvloeiing van den Sat. en de
Sarela, iieeft 27,000 inw., eene in 1532 gestichte
universiteit, en is de hoofdstad van Galicie. Sedert
onrstreeks 830 is dit S. eerie bedevaartplaats, die
door geloovigen tilt alle oorden druk bezocht wordt;
otnstreeks dat jaar, namelijk, is het lijk van den
apostel Jacobus (in 808 door Theodomir gevonden)
te S. gebracht, te gelijk met de stichting van het
bisdom van S. Reeds kort daarna (onder Ramirus I)
hij den veldslag van Logroilo, verrees Jezus' apostel
nit de dooden, en kwam, op een wit paard gezeten,
medestrijden, waardoor (hetgeen wel van zelf
spreekt) eene schitterende overwinning bcvochten
werd op de Arabieren van A bd-ur-Rahman II, waarna

Santana
Jacobus weder in zijn graf terugkeerde, en bet voorwerp werd van de hoogste vereering. He MoOren
verwoestten S. in 997:Karel V riep er de Cortes
bijeen in 1520; de Franschen hielden S. bezet van
1809 tot 1814.
7) S.-de-Cuba, tot 1589. de hoofdstad van het
spaansche eiland Cuba in West-lndie, thans.hoofdplaats van het oost-departetnent des eilands, aan
den mond (ler rivier S.; 25,000 inw.; versterkte
haven (geopend 1778). De stad is 1514 .gesticht
door Diego Velasquez.
8) S-de-Haiti, ook S. de los Caballeros genaamd,
eene in het laatst der 15e eeuw op Haiti gestichte
stad, 20 mijlen benoordw. St.-Domingo ; 14,000 inw.
10) S.-del-Estero, stad in de Argentijnsche republiek, aan den Rio-Dulce, vijfdhalf nur gaans bezuidoosten Tucuman, is gesticht in 1562, heeft 4000 inw.,
en is de hoofdstad van den staat S. (1825 vierk.
mijlen met 60,000 bewoners).
11) S.-de-la-Vega. Zie SPANISH-TOWN.
12) S.-de-los-Caballeros, naam van verscheidene
amerikaansche steden; zie o. a. n°. 8 hierboven, het
oude GUATEMALA, enz.
13) S. de Tole, havenstad in den staat Bolivar der
republiek Nieuw-Granada, aan de Morrosquillo-baai;
hier hegint de Tolu-pas.
14) S.-de- Veragua, stad in Panama, aan de St.Martijn-rivier ; 6200 inw.
Santillana, het °tide Concana, stad in Spanje,
7 uren gaans bezuidw. Santander, aan vier kleine

beken ; 2600 inw.; geboorteplaats van den bouwmeester Herrera, die het Escuriaal voltooid heeft.
— Eertijds werd het oostgedeelte der Asturien genoemd Astoria de S., in tegenstelling van het westgedeelte, dat toen Asturia de Oviedo heelte.
Santillana (Iiiigo Lopez de Mendoza, marties van), spaansch staatsrnan en veldheer, geleerde
en dichter, geh. 1398 te Carrion-de-los-Condes,
gest. 14. to Guadalaxara, diende de castiliaansche
koningen Johannes II en Hendrik IV. Complete editie der Obras van S. (Madrid 1852).

Santo, d. i. Heilig. Zie SAN.
Santo Antioco, het oude Enosis, eilandje in
-

de Middellandsche Zee, aan de zuidwestkust van
Sardinie, waarmede het door eene brag verbonden
is; 2200 bewoners; werd nagenoeg geheel verwoest
door de Arabieren, later door de Pisanen en door de
Genueezen.
Santo Antonio, bijgenaamd de 10 Laguna,
omdat het op den oost-oever van het nicer Laguna
ligt, stad in Brazilie, 10 mijlen van Nossa-Senhorado-Desterro, nabij den Atlantischen Oceaan.— Zie
-

001i SAN-ANTONIO.
Santon. Zie.e t. meervoudige SANTONS.
Santora, havenstad en vesting in de spaansche

prov. Santander, 7 urea gaans beoosten Santander;
1750 inw.; door de Spa njaarden genotnen 1809 en
1823.
Santonen, lat. Santones„Fallisch yolk in Aquibezuiden de Pictonen. Zie SANTONES.
Santones, het land der Santonen (flops Saintonge, Angounnois en Aunis); de hoofdstad (Santones, eerst Mediolanum, thans Saintes) lag ongeveer
in het midden van bun land, aan den Carantonus
(lions de Charente).
Santons, eene soort van bedelmonniken onder
de Mahomedanen. Men vindt zelden een Santon, die
Wet, onder het masker van godsdienst-ijver en yenvuldheid van Gods geest, er op uit is ow al zijne
dierlijke !listen te bevredigen waar hij er slechts
leans toe ziet.

Sapor

Santorin
Santorin, of Santorini, het oude Thera, bet
zuidelijkste der tot Griekenland behoorende Cycladen, is circa 2 vierk. mijlen groot, bevolkt met
22,000 zielen, vormt met de beide eilanden Therasia en Aspronisi een voortdurend in vulcanische werking zijnde geheel, zonder stroomend water, (loch
met een bij uitstek vruchtbaren grontl. De hoofdplaats is Thira. Op S. stierf de heilige Irene (Santa
Irene) in 304 den marteldood, en waarschijnlijk
ontving het eiland naar haar den naam S.
Santos, I) hoofdstad (gesticht 1545) der brazil. prow. Sdo-Paulo, op het eiland Sao-Vicente;
7000 inw. en versterkte haven. — 2) Los Santos,
stad in Panama (Z.-Arnerika), aan de Santa-Maria
2 ['Alen an de Golf van Panama; 6500 inw.
Sanudo (Marco), venetiaansch generaal, geb.
1153, maakte den vierden kruistocht mede, hielp de
Franken den troon van Constautinopel °I ► ver werpen en het Latijnsche rijk stichten, maakte zich ten
be ► oeve van de Venetianen meester (1207) van de
Sporadische eilanden en van de Cycladen (inzonderheid Naxos), en werd door den latijnschen keizer
Hendrik verheven tot Herlog van den Archipel, welke
titel op zijne afstarnmelingen overging. Hij ontweldigde Caudia aan zijne landgenooten, en liet zich
uitroepen als zoning van dat eiland, doch verloor
het reeds kort daarna. Hij behield eater Naxos, en
stierf daar in 1220. Zijne afstarnmelingen onderscheiddeu zich in de oorlogeu tegen de Genueezeu
en tegen de Grieken, en d•oegen den titel van
,Hertog van den Archipel" tot op Johannes Satiudo,
den zesden hertog, wietis docker in het Iaatst der
14e eeuw in den echt triad met den vorst van Negrepont, die door dat huwelijk in 't bezit kwatn van
de souvereiniteit over Naxos.
Zie SAN.
Sao, portugeesche woord voor
Saone, de Araris der outlet], in tie middeleenwen Segona en Saucona, rivier in Frankrijk, outspringt bezuiden Mirecourt, in 't dept. der Vogesen,
en watt na 68 mijlen loop (waarvan 37 bevaarbaar,
van Gray af) in de Rhone, bij Lyon. De voornaattiste
rivieren, die de S. in zich opneemt, zijn: (rechts)
Armance, Salon, Title, Ouche; (links) Oiguon, Doubs,
Seille, Reyssouse, Veyle. De S. geeft haren naam aan
twee departementen van Frankrijk, nl.:
I) Haute-Saone (ddpartement de la), dept. van
den Bovenloop der Sate, 97 a 98 vierk.
met ruitn 317,000 bewoners, gevormd uit een gedeelte der Franche-Comte, is ingedeeld in drie arrondissementen (Vesoul, Gray, Lure), en heeft tot
hoofdplaats Vesoul.
2) Sa8ne-el-Loire (dept. de), dept. van SaOne en
Loire, groot 156 vierk. mijlen, met 582,000 bewoners, gevormd nit eeti gedeelte van het oude Bourgogne, is ingedeeld in vijf arrondissementen (Macon,
Audin, Chalons, Charolles, Louhans), en heeft tot
hoofdplaats Macon aan de Same.
Saorgio, stad op het sardische wasteland, ruim
9 uren gaans benoordoosten Nizza ; 3500 inw.; de
citadel van S. bestrijkt den bergpas Col di Tende.
In 1794 wend S. ingenomen door Massena.
Saosducheits, dezelfde als Nebucadnezar I.
Saparoewa, voormalige residentie (thans adsistent-residentie) in nederl. 0.1., in den Molukschen
archipel, bestaande uit bet eiland Honimoa (dat verkeerdelijk dikwijls S. genoemd wordt), het eiland
Noessa-Laut, en een gedeelte der trust van Ceram,
te zamen bevolkt net '28,000 zielen. Op Honitnoa
bet aanzienlijke dorp S., waar 4 Mei 1817 de opstand van Matulesia begon met het vermoorden van
den nederl. resident Van den Berg en zijne farnilie.

Sapaudia, lat. imam van Savoje.
Saph, een aanvoerder der Philistijnen ; H
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21: 18.
7i 31
an). -.e
Saphadijn (sulttan,.
Sapham, tweede hoofd in den stain

Gad ;

I Citron. 5: 12.

Saphan, 1) schrijver van koning Josia ; II Knit.
22 en 25; II Chron. 34. — 2) vader van Ahikam;
Je•etn. 26: 24; 39: 14; 40 : 5--11 ; 41: 2; 43:6.
— 3) vader van den gezant van koning Zedekia; Jer.
29 : 3.— 4) vader van Gernaria den schrijver; Jereri► a 36: 10-12. — 5) vader van het hoofd der 70
ondsten in Israel ;Ezech. 8: H.
Saphat, I) vader van den profeet Eliza ; I Kon.
19 : 16, 19 ; II Kon. 3 : 11; 6: 31. 2) een nit den
stain Simeon; Num. 13 : 5. — 3) een zoon van Sernaja ; I Chron. 3 : 22. — 4) een uit stam Gad in
Basalt ; I Chron. 5: 12. — 5) een van David's opzichters over de runderen ; [Citron. '27: '29:
Sapher, een der legerplaatsen van de Israelieten gedurende bonne 40-j. ornzwerving; Num. 33:
23, '24.
Saphir, ecne door den profeet Micha vermelde
stad ; Micha I : 11.
Saphir (Moritz Gottlieb), duitsch dichter en
beroetnd humorist, geb. 8 Sept. 1793 te LovasBereny nit joodsehe ouders, sedert 1834 te Weenen
woonachtig, waar hij 4 Sept. 1858 stierf. Vooral
melding verdienen zijn tijdschrift Der Humorist (to
Weetten sedert 1837) en zijn Conversalions-Lexikon
fur Geist, Witz and Humor (2e &Elk, 5 dln. Dresden 1860).
Saphira, de vrouw van Ananias, welke beiden
oat bonne leugenachtigheid door Petrus zoo ernstig
bestraft werden, dat ze van ontroering stierven ;
Hand. 5: 1 en v.
Sapieha, litausch prinsengeslacht, titans in 2
linien gesplitst, nl.: S.-Rozinski (de litausche linie)
en S.-Kodenski (de galicische Voornaamste
personen: S. (Leon), geb. 1557, zegevierend als
veldheer tegen Rusland, kon echter Gustaaf Adolf,
die 1625 eenen inval in Litauen deed, niet stuiten,
en stierf 1633. — S. (Jan Piotr), geb. 1569, starost
van Uswiat, aanvoerder der poolsche hulptroepen
van den valschen Demetrius, rukte alley verwoestend
voort tot Moskou, doch kwa ►n in verdenking, dat hij
zich zelven als heerscher over Rusland wilde opwerpen, en stierf in het Kremlin te Moskou 1611. —
Lene groote rot speckle de familie S. in de langdurige partij-oorlogen, die Polen verwoestten.
Sapmeer, het gron. dorp Sappemeer.
Sapomara, stad in het Napelsche, in Principato Citeriore, 10 uren gaans benoordoosten La Sala ;
5000 inw. In de nabijheid de ruinen van Grumentum,
dat door de Gothen verwoest is.
Sapor, of beter Schack-Poer, naam van drie
sassanidische koningen van Perzie en van een sassanidischen koning van Armenie, nl.:
S. I, zoon van Ardzjier of Artaxerxes I en eene
slavin nit het geslacht der Arsacieden, beklom den
troon ornstr. 238, overweldigde Mesopotamie (242),
doch trok terug voor Gordianus, en sloot eenen onvoordeeligen vrede. Door het vermoorden van den
arsacidischen vorst Khosroe of Chosroes maakte hij
zich van Armenie meester, vatte de wapenen weder
op tegen Rome under Valerianus, drong in Syrie
door, en, heintelijk in verstandhouding getreden met
Macrianus, nam hij Valerianus gevangen (260) en
behandelde dies met de grootste ontnenschelijkheid
(zie VALERIANUS): toen had hij de handen ruim om
Syrie, Cappadocie en Cilicie te verwoesten (260),

Sapor

Saragossa•gee

doch werd tot terugtrekken genoodzaakt door de
nederlaag, die hij bij den overtocht van den Euphraat
feed, waarbij hij tot Ctesiphon achterna gezet werd
door Odenatus (261).14 had juist een verbond met
Zenobia gesloten tegen Aurelianus, toen de dood hem
wegrukte (271), en zijn troon overging aan zijnen
zoon Hormisdas I. — S. II, een zoon van Hormisdas II en geboren na diens dood, werd reeds als
koning uitgerocpen eer hij nog het levenslicht aanschouwd had (310 of 311). Op 16-j. leeftijd toog
hij ten strijd tegen de Arabieren, die een inval gedaan hadden in zijn rijk; hij vervolgde de Christenen, en beschermde in Armenie de afgodische partij,
die Khosroe verdreef (338), door welken vorst hij
zich schatting liet betalen, toen die door Constantins II op den troon hersteld was. Vervolgens beoorloogde S. II de Romeinen rechtstreeks, leverde
negen veldslagen (o. a. die van Singara in 348), en
zag zijne poging oni Nisibis te bemachtigen mislukken (350). In 359 de wapenen weder opgevat
hebbende, maakte S. 11 zich, na een moorddadig
beleg, wester van Amid, en oorloogde vervolgens
te.l_zen Julianus, die kcizer geworden was: na eerst
verscheidene tegenheden ondervonden te hebben,
won S. II aan den Tigris eenen veldslag, waarin Julianus doodelijk gekwetst werd (363). Door diens
opvolger Jovianus deed S. 11 de vijf transtigritaansche provincien en vijftien ste•ke vestingen aan zich
afstaan, benevens de suprematie over Armenie en
lberie. In 380 stierf S. II, en werd opgevolgd door
Artaxerxes II. — S. III, opvolger van Artaxerxes II, regeerd.e van 384 tot 389.
S., koning van Armenie, zoon van den perzischen
konink Jezdedzjerd I, werd bij den dood van Khosroe III tot koning van Armenie verheven, ten nadeele van Bahram-Schach-Poer (Varanes-Sapor). Hij
deed vergeefsche pogingen om zijne onderdanen afte trekken van het Christendom en van bet bondgenootschap met de Romeinen ; terwijl hij eene reis
deed naar Ctesiphon, kwam zijn yolk in opstand en
verloor hij zijne kroon (420), waarop zijn broeder
(Behram V) hem op verraderlijke wijze ter dood liet
brengen.
Sappemeer, of Saprneer, dorp in de provincie
Groningen, aan het Winschoterdiep, vierdhalf uur
gaans ten 0. Z. 0. van Groningen ; 2400 inw.; bier
lag vroeger een meer, dat 1618 afgetapt werd, en
dat, om 't gebrnis van zijn water, ook welDuivels-nteer
genoernd placht te worden.
Sappho, beroemde grieksche dichteres, geb. te
Mitylene op bet eiland Lesbos omstr. 612 v. Ch•.,
trouwde met een rijk man uit Andros, wien zij eerie
dochter schonk met name Clais, werd reeds vroeg
weduwe, smeedde met Alceiis eerie samenzwering
tegen Pittacus, den verdrukker van haar land, weed
deswege gebannen, en stierf op Sicilie. Men noemde
haar de Tiende Muze. \Vat van hare dichtstukken
bewaard is gebleven, is o. a. verzameld door Berghk
in de vLyrici poetre Grwci" (2e druk Leipzig 1854
—55). Vertalingen vindt men in het ),Museum Criticum" (Cambridge 1813), in dl. 6 van Hartung's
sGriechische Lyriker" (Leipzig 1857), en in de weeken van Boileau en van Delille. — S., eerie vermaarde lichtekooi nit Eresos op Lesbos (niet te verwarren met de vorige, die veel vroeger geleefd heeft).
Zij voedde een onwederstaanbaren hartstocht voor
zekeren jonkman met name Phaon, en toen die eindelijk net meer met haar te doen Wilde hebben,
maakte zij uit wanhoop een einde aan haar leven
door van de Leucadische rots in zee te springen en
zich te verdrinken.

Sapri, het oude Sipron, stad in bet Napelsche,
in Principato Citeriore, derdhalf uur gaans bezuidoosten Policastro; 2400 inw.; haven aan de Golf
van Policastro.
Sara, I) dochter van Thera, halve zuster van
Abraham, die haar tot vrouw nam, en haar medenam naar Egypte, waar zij hem ontnomen werd door
pharao Apophis, die op hare schoonheid verliefd
werd en haar bij zich hield, waarvoor hij aan Abraham veel rijkdom schonk in vee als anderszins; doch
toen S. na verloop van eenigen tijd onvruchtbaar
bleef, gaf de pharao haar aan Abraham terug (Gen.
12), die no met haar Egypte verliet, al zijnen, rijkdom rnedevoerende. Eenige jaren later, nog steeds
kinderloos zijnde, gaf S. hare dienstmaagd Hagar
aan Abraham tot bijslaap (zie IsmAeL). De roep van
S.'s schoonheid was intusschen zoo groot, dat die,
toen Abraham zich in het land van Gerar kwam nederzetten, weldra de lusten prikkelde van Abimelech,
den koning van Gerar, die hoar liet weghalen om
haar te beslapen (Gen. 20), waaraan hij echter geen
gevolg gaf toen hij ontdekte, dat zij de vrouw van
Abraham was, aan wien hij haar no teruggaf zonder haar aangeraakt te hebben. Toen Abraham 100
jaren en S. 90 jaren oud was baarde zij eindelijk
eenen zoon (zie IsAac), verkreeg daarna van Abraham, dat hij Hagar en haren zoon Ismael wegjoeg,
en was 127 jaren oud toen zij te Hebron stierf. —
2) in het Boek van Tobias heet des jongen Tobias
vrouw insgelijks S., dochter van Baguet te Rages in
Medie.
Sarabat, of Kedoes, de oude Pactolus, rivier
in Klein-Azie, ontspringt op den Moerad-Dagh, en
ontlast zich 5 uren gaans benoordw. Smirna in de
Golf van Smirna, na 40 mijlen loop.
Saracena, het oude Sestum, stad in het Napelsche, in Calabria Citeriore, 4 uren gaans bewesten
Cassano; 2400 inw.; naar men wil gesticht door de
CEnotriers.
Saraceenen, lat. Saraceni, een volksstam in
het noorderdeel van Woest-Arabie, wederstond lang
de mach t van bet Oostersche rijk ; volgens sonnnigen
identiek met de Kedareenen of Cedareenen (zie
KEDAR en CEDAR); naar de S. werden de Sarraceenen
in de middeleeuwen genoemd ; zie SARRACEENEN.
Saragossa, spaansch Zaragoza, het Salduba
der hooge ondheid, het Cresarea Augusta der Rotneinen, spaansche vesting en hoofdstad van het spaansche koninkrijk Aragonie, waar eertijds de aanvoerder of koning der Gitanos (Heidens) resideerde, is
de hoofdplaats der provincie S. (ruim 310 vierk.
mijlen met 385,000 bewoners), ligt aan den Ebro,
36 mijlen benoordoosten Madrid, heeft eerie in 1472
gestichte universiteit, en omstr. 57,000 inw. Gesticht door de Pheniciers, weed de stad vergroot en
verfraaid door de Romeinen, inzonderheid ten tijde
van Cesar, naar wien de oude naam Salduba veranderd werd in C ae sarea Augusta, dat bij verbastering
Saragossa is geworden. De Gothen bemachtigden S.
in 470, de Sarraceenen in 712. In 1017 weed S. de
hoofdstad van een moorsch koninkrijkje, en in 1118
werd het na een langdurig beleg aan de Arabieren
ontweldigd door Alfons den Strijdlustige, koning
van Aragonie. Onder de muren van S. bevocht aartshertog Karel eene schitterende overwinning op Filips V in 1710. Maar vooral beroemd werd S. door
den heldhaftigen moed, waarmede de bevolking zich
gedroeg in de twee belegeringen door de Franschen
1808 en 1809 (zie PALAFOX, hertog van S.).
Saragossa — Zee, eene ondiepe, met drijvend
wier overdekte groote vlakie in den Atlant. Ocenan.
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Sarai

Sardinia

Sarai, 1) de naam van Abraham's huisvrouw
(Gen. 11 : 29-31 ; 12 ; 5-17 ; 16: 1 - 8;17: 15)
werd op haar 90e jaar door God veranderd in Sara,
omdat zij toen met zwangerschap gezegend werd;
zie SARA. - 2) een der Israelieten, die in de Babyl.
gevangenschap vreemde vrouwen genomen hadden;
Ezra 10 : 40.
ksche
_. e _OSNA-SERAl.
d Zi
I stad.
Sarajewo, tu r k
Saramacca, rivier in nederlandsch Guiana.
kolonie Suriname, komt uit de bergen bezuiden die

chaldeesch priester, brachten, de Meden, de Perzen
en de Babyloniers tegen hem in opstand. Toen liet
S. zijne weelderige levenswijze varen, en toog ten
stripe; in eenen eersten veldslag tegen de opstandelingen bevocht hij de ove•winning, doch vervolgens werd hem de voile nederlaag gegeven, en redde
hij zich in Ninive, waar hij zich nog ruitn een jaar
tang bleef verdedigen ; doch eindelijk ziende, dat hij
het niet Langer konde volhouden, liet hij eenen
brandstapel oprichten, waarop hij at zijne schatten
benevens zijne vrouwen en zijn eigen persoon plaatste,
en zoo zich zelven en alles wat hij bezat door de

kolonie, en valt, na eenen noordwaartsehen kronkeleaden loop van 40 mijlen, in den Atlantischen
Ocean, 6 mijlen bewesten den mond der rivier Suriname, na zich even te voren met de Coppename
te hebben vereenigd.
a_est.na. Zle A
Saranis, 1corp in _PI
Sarausk, stad in europ. Rusland, gouvt. Penza,
aan de rivieren Saranja en lnzara, 13 mijlen benoorden Penza ; '11,000 inw.
Saraph, een afstammeling van Juda, regeerde
over de Moabieten ; I Chron. 4 : '22.
Sarapoel, stad in europeesch Rusland, gouvt.
Wjetka, aan de Kama, 37 mijlen bezuidoosten
Wjetka; 8000 inw.
Sarar, vader van een van David's helden; II
Sam. 23 : 33.
Sarasins, in fransche boeken voor Sarraceenen.
Sarasvati, in de mythologie der brahmanische
Hindoes de vrouw van Brahma, als godin der welsprekendheid en welluidendheid.
Saratoga, n.-amerik. stad met 3000 inw. in
staat New-York, 33 mijlen benoorden New-York ;
in de nabijheid de badplaats Saratoga-Springs met
7000 inw., een der drukst bczoehte badplaatsen
in de Unie ; ook 'niet ver van S. het Saratoga-meer.
Nabij S. gal de amerik. generaal Gates in 1777
de nederlaag aan den engelschen generaal Burgoyne.
Saratow, fabriek- en koopstad in europ. Rusland, aan de Wolga, 105 mijlen bezuidoosten Moskou, gesticht in 't laatst der 16e eeuw, afgebrand in
1774, heeft thans 64,000 inw., en is de hoofdplaats
van bet gouvernenzent S. (rnim 1486 vierk. mijlen,
met 1,640,000 bewoners), tusschen de gouvvt. Penza
en Simbirsk ten N., Orenburg ten 0., Astrakan ten
Z., de Donsche Kozakken, Woronezj, en Tambow ten
W. In bet gouvt. S. vele volkplantingen van Duitschers, derwaarts getrokken door Catharina 11.
Sarawak, voormalig maleisch vorstendom ter
noordwestkust van Borneo, omstreeks 140 vierk.
mijlen groot, sedert 1841 eigendom van den radzja
James Brooke (zie BROOKE), heeft aan de uitwatering
der rivier S. tot hoofdstad S. (met 15,000 inw.)
Sarawan, landschap in 't binnenland van Beloedzjistan, tusschen Kaboel ten N., Katsj-Gandawa
(Cutch-Gundava) ten 0., Dzjalawan ten Z., Mekran
ten Z.W., is 700 vierk. mijlen groot, met 50,000
zielen bevolkt, en heeft tot hoofdplaats de stad S.
met 2000 inw., 13 mijlen bewesten Kelat.
Sarbite, vroeger portugees. naam van Adanara.
Sarea, de bovenloop der rivier Mincio.
Sardaigne, fransche naam voor Sardinie.
Sardam, in sommige boeken voor Zaandam.
Sardanapalus, een chaldeesch wooed, dat
beteekent door God gegeven, is als naam gedragen
door verscheidene vo•sten van Assyrie. De voornaamste harmer, die ook wet voorkomt onder de namen Empacmes en Tonos-Concoleros, is de laatste
vorst van bet eerste Assyrische rijk. Hij regeerde
van 797 tot 759 v. Chr., leefde in overdaad en zingenot,en bekreunde zich weinig om het regeeringsbeleid. Arbaces, een medisch vorst, en Belesis, een
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vlammen liet verte•en (759 v. Chr:). Overigens is
alles wat omtrent dezen vorst verhaald wordt zeer
onzeker. Volgens sommige tijdrekenkundigen heeft
hij geregeerd van 836 tot 817 v. Chr. Na zijnen
dood werd ziju rijk verbrokkeld, en in drie koninkrijken gesplitst, nl.: Medie, Babylonie, Ninive. Over
laatstgenoemd rijk regeerde Phul (in den Bijbel
worth hij Pul genoemd) onder den naam van S. II;
zie Pun en Put_
Sardegna, italiaansche naam van Sardinie.
Sarden, de Sardinie•s.
Sardes, thans Sart, de beroemde hoofdstad van
het oude koninkrijk 14ydie in Klein-Azie, aan den
Pactolus (nabij de uitwatering dier rivier in den HeInns) en aan den voet van den berg Tmolus, in eene
bekoorlijke en vruchtbare vlakte. Het was de residentie van Cresus (in de nabijheid van S. vindt men
nog een monument ter gedachtenis van Cresus' vader Alyattes). In 548 v. Chr. maakte Cyrus zich van
S. meester, en vernietigde het koninkrijk Lydie.
Vervolgens werd S. de hoofdplaats der tweede satrapie van het Perzische rijk. Onder de Perzen begon
de rijkdom van S., die tot dusverre tot een spreekwoord geweest was, eenigszins te dalen, in weerwil
dat S. bet aanrakingspunt was tusschen de Grieken
en de Perzen, en het middelpunt van een uitgebreiden goederen- en inzonderheid ook slavenhandel.
Door de Atheners werd S. verbrand omstr. 500 v.
hetgeen aanleiding gaf tot de Medische ()briogen. in 262 v. Chr. bracht Eumenes (van Pergamum)
in de nabijheid van S. de nederlaag toe aan Antiochus I. Onder het keizerrijk werd S. weder zeer
bloeiend: Florus noemt het 't Tweede Rome. Door
eene aardbeving omver geworpen, werd S. door Tiberius weder opgebouwd, en door Adriaan werd
bet verfraaid. Om de 4 jaren hadden te S. beroemde
openbare spelen plaats. Reeds zeer vroeg had zich
te S. eerie christengemeente gevormd (Openb. 1 :
11; 3 : 1, 4). in 1402 werd S. door Tame•lan verwoest ; at wat er thans nog van over is, is het armzalige dorpje Sart.
Sardes (Etats), fransche naam voor de landen
die het koningrijk Sardinie vormden.
Sardica, Ulpia Sardica, thans Sophia of Triaditza, stad in Neder-Dacie, geboorteplaats van keizar Galerius. Het keizerlijk besluit, waarbij die vorst
in 311 een einde maakte aan de vervolgingen tegen
de Christenen, wordt Edict van Sardica genoemd.
In 347 een concilie te S., waarbij de kette•ij van
Arius veroordeeld werd.
Sardiniti, ital. Sardegna, dat door de oude
Grieken Sandaliotis of Ichnusa en later Sardo genoemd werd, cen thans tot het koninkrijk Italie behoorend eiland in de Middellandsche Zee, bezuiden
Corsica, waarvan het door de Bonifacius-straat is
gescheiden, is circa 442 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 588,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats de stad
Cagliari. Naar het schijnt werd dit eiland oorspron-

kelijk bevolkt half door de Iberen, half door de Pe-
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lasgen of Pheniciers (zie SARDUS). De Carthagers
nestelden zich op S. en heerschten daar sedert de 5e
eeuw v. Chr. De Romeinen verschaften er zich voet
aan wal in '259 v. Chr. en onttrokken het aan Carthago in 238 v. Chr. na den oorlog tegen de Huurhenden (zie CARTHAGO). Ornstreeks 436 na Chr.
werd Genserik meester van S.; de Grieken, die het
aan de Vandalen ontweldigden, konden er zich niet
staande houden tegen de Arabieren uit Spanje, die
zich reeds spoedig op S. kwamen vestigen. Geholpen
door Pisa en Genua (1022) werden de Sarden van
de Ongeloovigen verlost, en hadden eenigen tijd een
eigen bewind; het eiland was toen ingedeeld in vier
haljuwschappen of provincien : Arborea of Oristano
naar het W., Oleastro naar het 0., GaBora naar het
N.O., en Torres near het N.W. Duch Bariso (of Borns*, baljuw van Arborea, wist zich tot heer en
meester van het geheele eiland te verheffen, dat nu
door keizer Frederik I verheven werd tot een koninkrijk (1164). De twee republieken Genua en Pisa
maakten zich echter van S. meester en deelden het
onderling (1175), onder het opperleenheerschap an
den pans. Nadat S. vele woelingen doorworsteld had
zag het (in 1239) door keizer Frederik II tot koning
van S. verheffen zijn natuurlijken coon Enzio of
Enzo (vie ENzo),•en na diens gevangennerning maakten (1258) de Pisanen zich weder meester van het
eiland. Pans Bonifasius VIII, die zich op het voetspoor zijner voorgangers het leenheersrecht over S.
aanmatigde, schonk dit benevens Corsica in 1296
als leen aan koning Jacobus 11 an Aragonie, door
wien S. in het volgende jaar aan Pisa ontweldigd
werd. Door de spaansche burgeroorlogen kwam S.
vervolgens aan de kroon van Spanje, waaraan bet
bleef toebehooren totdat het in den spaansehen saccessie-oorlog door de Engelschen veroverd werd
(1708) ten behoeve van Oostenrijk, aan welke mogendheid bet bij den Vrede van Utrecht (1713) definitief werd toegewezen. Maar reeds in 1720 stood
Oostenrijk in roil voor Sicilie het eiland S. af aan
Victor Amadeus 11 van Savoje, en sedert dat tijdstip

vormtle het met Savoje en Piemont (zie 't volgend
art.) het koninkrijk Sardinia. Het eiland S. is nooit
in de macht geweest van Napoleon I; terwi-j1 die at

het vastelandsgrondgebied van 't koninkrijk Sardinie
overweldigd had, resideerden de koningen KarelEmmanuel en Victor Emmanuel (1798-1814) op
bet eiland.

Sardinie (hel koninkrijk), tot 1860 een koninkrijk in Italie, dat nit twee vaneen gescheidene
bestanddeelen samengesteld was, nl. nit het eiland
Sardinie, en op het vasteland nit het hertogdom Savoje, bet prinsdom Piemont, het graafschap Nizza
en het hertogdom Genoa. De bevolking van dat
koninkrijk bedroeg H 1857 (op een grondgebied
van ruim 1376 vierk. mijlen) 5,167,542 zielen. Het
uitgangspunt, waaruit bet koninkrijk S. ontstotill, was
het kleine graafschap Moriana (zie MAURIENNE),
welks graven, vasallen van het koninkrijk der beide
Burgundian (999, en v.) reeds spoedig (1027)
graven van geheel Savoje werden, daartnede eerst
het graafschap Suza, en in 1091 Turijn vereenigden,
en bovendien de waardigheid bekleedden van rijksvicaris in Piemont en in Lombardije. Bij den dood
van Filips, graaf van Savoje, die in 1285 kinderloos
stierf, went het huis van Sardinie door zijne drie
never in drie linien gesplitst, rrt. Waadt, Pietnont,
Savoje : de twee eerstgenoemden hidden op te regeeren 1359 en 1418. 1)e derde linie, waarvan ArnedeCis V de stamheer was, had inmiddels de graafschappen Eresse en Genevois aar, naar gron d ge hi e d

Sardinie
toegevoegd, vergrootte zich in 1418 met Piemont
en in 1419 met het graafschap Nizza. Amedeiis V111,
eerste hertog van Savoje (1418), was eenigen tijd
pans (14391447) onder den naam van Felix V.
Bij zijnen dood kwam Savoje, door onlusten verscheurd, onder den invloed van Frankrijk. Zich later
voor Karel V verklaard hebbende, werd Savoje door
de Franschen bezel en bleef 17 jaren lang eene
fransche provincie (1532-1559). Eindetijk, bij den
vrede van Cateau-Cambresis, werd het aan zijnen
hertog teruggegeven, nl. aan Emmanuel Philibert,
den overwinnaar van Saint-Quentin. Bij den vrede
van Lyon (1601) deed Karel Emmanuel I ten behoeve van Frankrijk afstand van de landschappen
Bresse en Bogey. Nu eens de bondgenoot van Frankrijk, dan wetter van Oostenrijk, verwierf Victor
Ametlefis 1 van laatstgen. rnogendheid eenige districten in het Milaneesche (Alessandria, enz.), en
bekwam 1713, bij den vrede van Utrecht, het koninkrijk Sicilie, dat hij echter reeds in 1720 genoodzaakt was af te stoat], terwijt hij er Sardinie voor
in roil ontving. Van dat tijdstip af voerden de hertogen van Savoje den titel van honing van Sardinia.
In 1735 stood Oostenrijk nog aan Savoje af : Novara,
Tortona, enz., en in 1745 Vigevano; maar in 1798,
na de inname van Turijn door Joubert, werd Karel
Emmanuel 11 beroofd van al zijn vastelands grondgebied, dat bij Frankrijk ingetijfd werd ; hij nam
de w'ijk naar bet eiland Sardinie, waar hij bleef re-

geeren tot 1802, toen hij afstand van den troon deed
ten behoeve van zijnen broeder Victor Emmanuel,
die gedurende een dozijn jaren slechts over het
eiland regeerde, en eerst door de gebeurtenissen van
1814 in het bezit gesteld werd van Savoje en Piemont ; ook de nude republiek Genua werd nog daaraan toegevoegd. In 1821 had, in navolging van den

Napelschen opstand, eene dergelijke beweging in
Piemont plaats, die echter nog in datzelfde jaar
door Oostenrijk's wapenen onderdrukt werd.Inmiddels had Victor Emmanuel, door (lien opstand daartoe gedwongen, afstand van den troon gedaan (1821)

ten behoeve van zijnen broeder Karel Felix, die no
regeerde tot 1831, toen hij opgevolgd werd door
Karel Albert (zie dat art.), die reeds in 1821 in den
opstand eene rot had gespeeld. Deze vorst, ofschoon
even ale zijne voorgangers absolutistisch regeerende,
toonde echter niede te gaan met den geest van zijnen
tijd. Sedert 1847 stool hij zich aan de beweging
van Italie aan, gaf 4 Niaart 1848 aan zijn yolk den
constitutioneelen regeeringsvorm, en verklaarde, zoodra de opstand te Milaan uitgebroken was, den oorlog aan Oostenrijk. Hij rukte Lombardije binnen,
doch zag zich door gebrek aan de noodige ondersteuning genoodzaakt van den zegevierenden oostenrijkschen vetdheer Radetzky eenen wapenstilstand
aan te nemen, en Lombardije weder te ontruitnen.
De 12 Maart 1849 hervatte oorlog eindigde reeds
21 en 23 dierzelfde maand met de nederlagen bij
Mortara en Novara, en Karel Albert deed afstand
van den troon, ten behoeve van zijnen zoon VictorEmmanuel Ii, die de constitutie handhaafde, en
zoodoende zijn rijk tot het middelpunt maakte van
bet nationale en liberate streven van geheel Italie ;
door zijn bondgenootschap met. Frankrijk werd 1859
de oostenrijksche invloed uit Italia verdrongen (zie
ITALIAANSCRE OORLOG)
en door de staatsmanshulp
van Cavour en de heldenhulp van Garibaldi bracht
Victor Emmanuel het zOO ver, dat hij 17 Maart 1861
zijn titel van koning van Sardinie kon verwisselen
tegen dien van Koning van Italie. Ziehier de naamlijst der vorsten van S. :
;

Sara()
I Graven van Savoje.
Berthold, graaf van
Maurienne
Humbert 1, met de

witte handen
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027
1048

Karel II
1489
Filips H
1496
Philibert II
1497
Karel HI
150i
Emmanuel Philibert 1553
Karel Emmanuel I 1580
Victor Amedeiis I 1630
Frans Hyacinth 1637
Karel Emmanuel II 1638

Amedeit's I
1060
Amedefis II
1072
Humbert H
1118
Amedeiis 111
1118 HI.Koningen van Sardinie.
Humbert III
1188 Victor A medeiis
Thomas I
1233
(II als hertog)
Arnedetis IV
1675
1253
(1 als koning)
Boni facius
1720
1263 Karel Emmanuel I
Petrus
1268
(III als hertog) 1730
Filips I
Victor Amedefis 11 1773
Amedeiis V, de
1285 Karel Emmanuel II 1796
Groote
1323
in Sardinie I 798-1802
Eduard
1329 Victor Emmanuel I 1802
Aymon
Amedetls VI, de
(eerst in Sardinie,
Groene
1343
sedert 1814 over
Amedeiis VII, de
at de Sardische
1383
Roode
landen, tot aan zijII. Hertogen van Savoje.
neabdicatie1821.)
Amedefts VIII (eerst
1821
Karel Felix
graaf, doch sedert
1831
Karel Albert
1416 hertog)
1391
(abdicatie 1849)
Lodewijk
1459 Victor Emma1465
Amedeiis IX
1849-1861
noel
1472
Philibert I
(worth 1861 ko1482
Karel I
ning van Italie).
Sardo, stad en vesting op het eiland Sardinie,
prov. Sassari, aan de Golf van Asinari; 2000 inw.
Sardonen, lat. Sardones, yolk in het zuiden
van Narbonensis la, aan de Middellandsche Zee; in
hun land (thans Roussillon) waren Ruscino en Illiberis de voornaamste steden.
Sardopater. Zie -AROUS.
Sardus of Sardopater, zoon van Hercules, bracht
eene volkplanting Pheniciers of Libyers naar Sardinie, en gaf zijnen naam aan het eiland, waar hij vereerd werd als eene godheid.
Sarem, vroegere benaming voor het noorderdeel van de Goudkust (Opper-Guinea), waarin de
gad S. (zie SALLACA.)
Sarepta, 1 ) of Zarphath, ook wel Sarephta,
thans Sarfend, stad in Phenicie, aan de Middellandsche Zee, tusschen Tyrus en Sidon ; de profeet
Elias wekte de zoon eener weduwe te S. uit de
dooden op ; Lucas 4 : 26 ; I Kon. 17 : 9, 10 ; Obadja,
vs. 20. — 2) stad in europ. Rusland, gouvt, Saratow, 7 uren gaans bezuiden Tsaritsin; 5000 inw.;
gesticht door Hernhutters.
Sarezer, 1) zoon van Sanherib ; II Kon. 19 :
37 ; Jezaia 37 : 38. — 2) een uit Babel wedergekeerde ; Zach 7 : 2.
Sargon, een koning van Assyrie; Jezaia 20 : 1.
Sarguemines. Zie SARRECUEMINES.
Sari, 't oude Zadracarta, stad in Iran, is hoofdstad van Mazanderan, ligt 17 mijl. benoord. Teheran,
9 uren gaans beoosten Balfroesj, heeft 30,000 inw.
Sariba, of Saribe, een rijk ter westkust van
Borneo, in de nederl. 0. I. residentie Pontianak ; tot S.
behoort bet rijk van Sambas.
Sarid, een der landpalen van stam Zebulon;
Jozua 19 : 10, 12.
Sarisberiensis (J.). Zie Jon ANNES VAN
SALISBURY.
Sark, of Sercq, engelsch eilandje met 6 a 700
bewoners in 't Britsche Kanaal, aan de kust van
Normandie, anderhalve mijl beoosten Guernsey.

Saronische Golf
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Sarlat, stad met 6500 inw. in 't fransche dept.
Dordogne, 9 mijlen bezuidoosten Periguent, was de
geboorteplaats van Montaigne's vriend Et. de La

Boaie.

Sarmatid, lat. Sarmatia, zoo noemden de ouden eene groote landstreek, die zich (in Europa en
Azie) uitstrekte tusschen de Oostzee en de Caspische Zee, benoorden de Zwarte Zee. Voor sommigen
is S. niets anders dan het west-gedeelte van Scythie ;
volgens anderen is het juist niet dat gedeelte, maar
lag S. meer naar het westen. Wat daarvan zij, zooveel is zeker, dat S. geplaatst werd in West-S. of
Europeesch-S. (tusschen de Weichsel en den
Tanais al de landen bevattende, die thans Rusland
en Polen uitmaken) en Oost-S. of Aziatisch-S. (van
den Tanais tot aan de Caspische Zee).
De Sarmaten, 14 de Grieken Sauromaten genoemd, waren een yolk, van de Scythen geheel yen.
schillend. Ze schijnen oorspronkelijk uit het tegennoordige Turkestan en tang benoorden den Caucasus gewoond te hebben ; ze overwonnen de Scythen
en verontrustten de grieksche kolonien benoorden
de Zwarte Zee, en werden vervolgens cijnsplichtigaan
Mithridates. Verstond men vroeger onder den naam
van Sarmaten at de barbaarsche volken, die benoorden de Zwarte Zee woonden, in den tijd der romeinsche keizers werden met den naam van Sarmaten
doorgaans de Jazygen (zie dat art.) bedoeld. In de
3e en 4e eeuw kwamen de Sarmaten onder het juk
der Gothen, en ze maakten gemeene zaak met de
Hunnen om het Gothische rijk ten val te brengen
(376); in de 5e eeuw namen de Sarmaten deel aan
de vijandelijke invallen, die de Hunnen deden in
West-Europa.
Sarmisegethusa, hoofdstad van Trajaansch
Dacie. Zie ULPIA (Trajana).
Sarnen, stad in Zwitserland, kanton tinter..

walden, 10 mijlen beoosten Bern, aan bet bekoorlijke
Sarner-meer ; 3500 inw.; is de hoofdplaats van het
halve kanton Obwalden (zie UNTERWALDEN). Te S.
hadden sedert 1830 de aristocratiscbe (conservatieve) vergaderingen plaats, waaruit 14 Nov. 1832 de
Sarnerbond ontstond, die echter reeds 17 Aug. 1833
voor ontbonden verklaard werd.
Sarnia, de oude naam van 't eiland Guernsey.
Sarno, het oude Sarnus, stad in het Napelsche,
vijfdhalf uur gaans benoordw. Salerno, aan de rivier
S. (den ouden Sarnus); 15,000 inw.; druk bezochte
minerale bronnen; is eene zeer oude stad, gesticbt
door de Pelasgen. In de nabijheid van S. werd Tela,
koning der Gothen, gevangen genomen en ter dood
gebracht door Narses ; en nabij S. werd Ferdinand I
(van A ragonie), koning van Napels, overwonnen door
Jan van Anjou (1460).
Saron, eene vlakte in West-Palestina, langs de
kust der Middellandsche Zee, was beroemd door de
weligheid van haren plantengroei. In Salomon's
Hooglied (2 : worden de rozen van S. genoemd ;
wijders vindt men S. in het 0. T. vermeld : I Cbron.
5 : 16 ; 27 : 29 ; Jezaia 33 : 9 ; 35 : 2 ; 65 :10. De
vlakte van S. worth ook in bet N. T. vermeld (Hand.
9 : 35), en de bewoners dezer vlakte werden genoemd Saronieten.
Zie ook SARON1SCHE GOLF.
Saronieden, dichterlijke naam der Druieden,
afgeleid van 't grieksche woord saronis, d. i. eik.
Saronische Golf, lat. Saronicus sinus, than
Golf van Egina, bet gedeelte der Egeeische Zee, tusschen Attica en Argolis, bevattende de eilanden Salamis en • zEgina. Deze golf werd S. genoemd, hetzij
naar de beek Saron (in Trcezene), hetzij naar koning
Saran, die, op de hevtenjacht zijnde, bier verdronk,
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Sarcoma°, vlek in de italiaansche'prov. Milaan,
aan de Lura, 6 uren g. benoordw. :Milaan ; 5000 inw.
Saros, comitaat in Hongarije, tusschen Galicie
ten N., en de comitaten Abaujvar ten Z., Zips ten
W., Zemplin ten 0., is mica 69 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 147,000 zielen, heeft vele geneeskrachtige bronnen, en tot hoofdplaats de stad Eperies.
Saros ( Golf van),'bij de ouden Sinus Melas, de
noordoostpunt der Egeeische Zee, wordt door bet
schiereiland Gallipoli gescheiden van de Zee van
Marmora en de straat der. Dardanellen.
Sarpedon, zoon van Jupiter en Europa, betwistte den troon van Creta aan zijnen broeder Minos, werd door dezen overwonnen, en ging toen met
zijnen aanhang een rijkje stichten in Lycie. Volgens
Homerus was S. een der vorsten, die hulp verleenden
aan Troje, en werd bij gedood door Patroclus ; doch
Apollo baalde S.'s lijk van bet slagveld en zond het
(gewasschen, gebalsemd en in 't gewaad der onsterfelijkheid gedost) naar Lycie.
Sarpi (Pietro Paolo), bij. zijn k1oosternaam
Fra Paolo, beroemd geschiedschrijver,geb.1552 teVenetie, sedert 1585 procurator-generaal der Servieten
te Rome, werd bij de Inquisitie aangeklaagd wegens
omgang met de ketters, nam toen de wijk naar zijne
geboortestad, en was van 1597 tot aan zijnen dood
de bekwame verdediger van Venetie in de kerkelijke
twisters met pans Paulus V. In 1607 werd door sluipmoordenaars een aanslag op zijn leven beproefd,
doch hij herstelde van de 'bekomene verwonding, en
stierf in zijn klooster te Venetie 14 Jan. 1623. Van
iijne werken, die alien te Rome op den Index staan
(6 dln. Venetie 1677 ; 24 dln. Napels 1790) verdient
inzonderheid melding zijne lstoria del concilio Tridentino (Londen 1619, dikwijls herdrukt en in 't
Duitsch vertaald door Winterer, 4 dln. Mergentheim
1839---41).
SarraCeenen, onder dezen naam (verbasterd
van Saraceenen) zijn bij de middeleeuwsche schrijvers
de Arabieren bedoeld ; later verstond men onder
den naam S. alle Mahomedanen, vervolgens de Turken, eindefijk ook alle niet het Christendom belijdende volken tegen wie kruistochten gepredikt werden.
Sarre, duitsch Saar, lat. Saravus en Sara, rivier
die in het fransche dept. der Vogesen ontspringt, bij
Sarrebourg in 't departement Meurthe komt, vet.volgens bij Sarreguemines in 't Moezeldepartement,
dan Rijnpruisen bereikt en, na daar Saarbriick en
Saarluis besproeid te hebben, bij Consarbriick in
de Moezel valt. Deze rivier gaf haven naam aan het
Department de la Sarre (Saar-departement), dat
onder de fransche republiek (1795) gevornid werd
ten koste van het bisdom Trier, de stad Trier tot
hoofdplaats had, en 1815 aan Pruisen kwam.
Sarrebourg, duitsch Saarburg, bet oude
Caranusca, later Sara castrum, stad in Frankrijk,
dept. Meurthe, aan de Sarre, ruim 8 mijlen beoosten Nancy; 2700 inw.; eertijds rijksstad ; beltoorde
aan de bisschoppen van Metz sedert Otto 1, kwam
aan de hertogen van Lotharingen (1464), aan Frankrijk (1661). In 1635 wend S. door de pest geteisterd.
Sarrebruck. Zie -AARBRuCK.
Sarreguemines, duitsch Saargemiind of
Saargmund, stad in Frankrijk, dept. Moselle, circa
10 mijlen beoosten Metz, aan de ineenvloeiing
(d. i. Gemiind) van de Sarre en de Blise ; 5000 inw.;
indertijd eenc sterke vesting van Lotharingen; belegerd door de Pruisen 1794 ; bezet door de Geallieerden 1814 en 1815 ; door brand geteisterd 1824.

Sarrelouis. Zie -AARLUIS.
Sarre-Union.2ie-sSAAR-UNION.
Sarsechim-Rab-Saris, een der vorsten
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van het Babylonische rijk onder de regeering van
Nebucadnezar ; Jer. 39 : 3.
Sartina, of Bobium, oude stad in Umbrie
(thans ital. prov. Forli), 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Cesena, was de geboorteplaats van Plautus.
De Sarsinalen namen deel aan de oarlogen der Sarmaten tegen de Romeinen, inzonderheid aan den
Ten oorlog (269 v. Chr.). Thans heeft S. 2500 inw.
Sart, 1) het oude Sardes; stad in Anatolie (aziat.
Turkije), 11 mijlen. benoordoosten Aidin; vele rutnen der oude stad Sardes, die verwoest is door
Tamerlan. '2) stad in Mazanderan (Perzie). —
3) .Rivier van S." noemt men somwijlen het riviertje
Bagoelet (zijnde de mule Pactolus) in aziat. Turkije.
Sarthne, het nude Sartena, stad op Corsica, 6
a 7 mijlen bezuidoosten Ajaccio; 4000 inw.
Sarthe, lat. Sartha, rivier in Frankrijk, ontspringt in 't dept. Orne, nabij de oude abdij La
Trappe, benoorden Mortagne, stroomt tangs Beaumont-le-Vicomte, Aleneon, Mans, Sable, en valt boven Angers in de Mayenne, na 35 mijlen loop, waarvan ruim 15 mijlen bevaarbaar (van Arnage af). In
de S. ontlasten zich Orne, Huisne, Loin, enz. De S.
geeft haven naam aan een departement van Frankrijk (departement de la S.), begrensd door de departementen Orne ten N., Mayenne ten W., LoirCher ten 0. Het dept. S. (gevortnd nit Neder-Maine
en Opper-Anjou) is I13 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 467,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondissementen
(Mans, La-14'16de, Mamers, St.-Calais), en heeft
tot hoofdplaats de stad Mans.
Sarti (Giuseppe), italiaansch opera-componist,
geb. 1730 te Faenza, gest. 1802 te Petersburg.
VANNUCCHI.
Sarto (Andrea del), schilder.
Sartorius (Georg), geb. 1765 te Cassel, sedert
1814 professor der staatk. te Gottingen, 1827 verheven tot baron van Waltershausen, gest. '24 Aug.
1828. Zijne voornaamste werken zijn: Geschichle
des Hanseatischen Bundes (3 din. Gott. 1802 —8);
Urkundliche Geschichte des Ursprungs der Deutschen
Hansa (2 tlIn. Hamburg 1830).
Baruch, een in Jezus' geslachtsregister; Luc.
3 : 35.
Saruchen, stad in stam Simeon ; Jozua 19 : 6.
Sarzana, stad in de ital. prov. Massa ; aan de
Magra, 3 uren gaans bezuidoosten Spezzia ; 5000
inw.; geboortepl. van paus Nicolaas V ; in de nabijbeid ruinen van Luna.
Sarzeau, plaats in 't fransche dept. Morbihan,
6 uren gaans bezuiden Vannes; 7500 inw.; geboortepl. van Lesage; oudtijds residentie der hellogen van Bretagne.
Sas (het). Zie SAS-VAN-GOES.
Sasai, een der Israelieten, die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen genomen hadden ; Ezra
10 : 40.
Sasak, een afstamtneling van Benjamin ; I Chron.
8 : 14, 25.
Sasbach, dorp in Baden, ruim 6 uren gaans
benoordoosten Straatsburg, en (hie kwartier benoordw. Achern ; 1400 inw.; gedenknaald ter eere
van Turenne, die hier 27 Jul' 1675 sneuvelde.

Sasignan, eilandengroep, de westelijkste der
Aleoeten ; deze groep ligt het dichtst bij hamtschatka.
Saskatsjewan,twee rivieren in Britsch NoordAmerika, beiden uit de Rotsgebergten komende,
loopen meest in oostwaartsche richting, en zijn

Sassa•candavum
slechts de noord- en zuid-arm van dene rivier, daar
ze zich bij Fort Hindson vereenigen, ow zich vervolgens (na ruim 400 mijlen loop) te ontlasten in
het meer Winipeg.
Sassa- Gandavum, lat. naam van Sas-vanGent.
Sassanieden, eene perzische dynastie, gesticht door Ardesjier-Babekhan (Artaxerxes I), zoon
van Sassan (226 na Chr.) en geeindigd met den
dood van Jezdedzjerd III (652). Zie PERZle.
Sassari, stad op bet eiland Sardinie, 20 mijlen
benoordw. Cagliari, en nabij de plaats van bet oude
Turris Libissonis. heeft eene universiteit en 22,000
inw.; gesticht is S. door de Romeinen, het werd
verwoest door de Genueezen 1166, en door de
Franschen 1527 ; bet is de hoofdplaats der italiaansche provincie S., die de noorderhelft van het eiland
bevat, ruim 195 vierk. mijlen groot is, en 216,000
zielen telt.
Sassem, verkort voor Sassenheim.
Sassenheim, 1) dorp met 1200 inw. in Rijnland (Zuid-Holland), circa 2 uren gaans benoorden
Leiden, aan den straatweg van Leiden naar Haarlem,
bij verkorting Sassem genoemd, heette oudtijds
Saxenheim ; Melis Stoke noemt bet Zassenem, en
in een brief aan graaf Dirk V (1084) beet het Saxnem ; de oude naam beteekent xverblijfplaats der
Saksen" (omstreeks de helft der 4e eeuw hadden
de Saksen zich in Rijnland nedergeslagen).— 2) dorp
met 800 inw. in 't groothertogdom Luxemburg, vierdhalf uur g. ten W. Z. W. van Luxemburg, wordt
in de wandeling Sanem genoemd. — 3) vlek met
1800 inw. in bet pruisische reg.-district Munster,
aan de Hassel.
Sassina. Zie SARSINA.
Sassinaten, of Sarsinaten. Zie SARSINA.
Sassoferrato, het oude Ju fcuni, stad in de
ital. prov. Macerata, 5 uren gaans bezuiden Pergola ;
2400 inw.; geboortepl. van Bertbolus en van den
letterkundige Nic. Perotti.
Sas - van - Gent, stadje met 1000 inw. in
Zeeland (in 't voormalige Staats-Vlaanderen), aan
de belgische grenzen, 4 uren gaans van Gent,3 uren
gaans zuidelijk bewesten Goes, staat door het Kanaal
van Neuzen in gemeenschap met Neuzen en Gent,
en draagt de latijnsche namen Agger- (of Cataracta-)
Gandavetzsis en Sassa-Gandavilm, ontstaan rondom
de sluis (het Sas), die tot uitwatering diende Toor
het kanaal, dat in 't midden der 16e eeuw met vergunning van Filips II door de Gentenaars gegraven
werd naar de Elonte, ten einde voor hunne schepen
gemeenschap met de zee te hebben langs een anderen weg dan langs Dendermonde en Antwerpen, welke
vaart wegens onveiligheid gestremd was zoodra
laatstgenoemde stad (hetgeen verscheidene mien
het geval is geweest) de zijde der Staten koos. Ter
bescherming van die sluis werd reeds spoedig eene
sterkte aangelegd, welke geheel vernield werd, 1572,
door eene tot muiterij overgeslagene bende engelsche soldateu, die zich van S. meester maakten en
er at de huizen verbrandden. Reeds spoedig door de
Gentenaars weder versterkt, werd S. in 1576 aan
den prins van Oranje toegekend voor zijne verleende
hulp tegen de oproerige spaansche soldaten in
Vlaanderen ; doch 20 Oct. 1583 werd het sterke S.
overrompeld en bezel door de Spanjaarden. In 1644
(28 Juli) kwam prins Frederik Hendrik het beleg
opslaan voor S., dat, vijf weken tang dapper door de
Spanjaarden verdedigd, eindelijk (5 Sept.) genoodzaakt werd zich bij capitulatie over te seven. Twee
aanslagen der Franschen, om betzij door verraad
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(1678) betzij door krijgsgeweld (begin 18e eeuw)
in het bezit van S. te komen, mislukten ; beterslaagden zij in 1747, toen S. zich na eene 6-daagsche belegering bij capitulatie aan de Franschen overgaf;
14 den vrede van .ken (1748) werd S. aan de Nederlanden teruggegeven ; doch in Oct. 1794 op nieuw
door de Franschen bemachtigd, bleef het 18 Febr.
1814 aan Frankrijk toebebooren. In den belgischen
opstand werd S. 17 Oct. 1830 door eene bende Belgen overvallen, die er den baas speelden tot 29 Oct.
en toen weder aftrokken.
Sas - van - Goes, of bet Goessche Sas, bij verkorting he Sas, gehucht met 60 inw. op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland ; op den zeedijk benoordwesten S. staat de lantaaru, die aan de zorgen van
Frans Naerebout toevertrouwd werd (zie NAEREROUT).
Sas - van - Strijen, dorp in Zuid-Holland. Zie
STR1JeN-SAS.
Satakunda, een finsch o landschap, thans van
de russische gouvernementen Abo het noorder- en
Wasa het zuiderdeel uitmakende.
Satalieh, of Adalia, het oude Attalea, stad in
Anatolie (aziat. Turkije), 50 mijlen bezuidoosten
Smirna, als amphitheater gebouwd aan eene golf 'der
Middellandsche Zee (genaamd Golf van S., waar in
790 de byzantijnsche vloot vernield werd door de
Arabieren), heeft thans 20,000 inw.; de oude stad
was gesticht door Attains II, koning van Pergammn.
Niet ver van S., en 7 mijlen benoordw. Alaja, ligt
gebouwd op de puinhoopen van het
oude Side.
Satan, in de theologie van 't Christendom de
personificatie van het Kwaad; 't is een Hebreenwsch
woord en beteekent .vijand", .bestrijder".

Sate. Zie SATI.
Saterland, landschap in het hertogdom Oldenburg, kreis Kloppenburg, beeft 2000 bewoners (afstammelingen der oude Friezen).
Saters. Zie SATYRS.
Sati, of Sate, egyptische godin van den tweeden
rang. Haar beeld wordt dikwijls aangetroffen bij lijkplechtigheden; zij zit geknield, en grijpt naar een
sperwer (het zinnebeeld van de zielen der afgestorvenen). De Grieken hebben baar Hera (d. i. Juno)
genoemd.
Satraap, in het oude Perzische rijk de met
schier onbeperkte macht bekleede stadhouder van
eene provincie. Naar de satrapen werden de provincien genoemd Satrapien.
SatriCUm, stad in Latium, bezuidoosten Rome.
Satsoema, een der machtige prinsen of landsgrooten in Japan, die zich vijandig toonden jegens
de Europeanen. Vooral prins S. speelde daarbij eene
voorname rol, zoodat het 1863 noodig werd hem te
tuchtigen, tot welk einde de vereenigde europeesche
strijdkrachten in de Japansche wateren, gezamenlijk
eenen krijgstocht ondernamen tegen het grondgebied
van S. (1864). Zie JAPAN.
Saturnalin, Saturn us-feesten. Zie SATURNUS.
Saturnia, bijnaatn van Juno, als dochter van
Saturnus.
Saturninus, twee helligen der roomsch-kath.
Kerk : de eene predikte bet Evangelic in Gallic,
werd benoemd tot bisschop van Toulouse, en stierf
aldaar den marteldood onastr. bet jaar 250; kerkelijke gedenkdag 29 Nov.; — de andere, priester in
Africa, werd anno 304 te Carthago om 't !even gebracht ; kerkel. gedenkdag 11 Febr.
Saturninus (Lucius Apuleius), eerst questor
te Ostia, daarna volkstribuun, was een werktuig van

Marius ; als oproermaker tegen den senaat in gewa.
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petiden opst'and; werd - hij in het kapitool ingesloten,
en reeds 'tpciedig'"genoodziiikt zich over te men,
waarop tjj doodg,esteenigd weed: S. (Sextus
Julius), van _gallische . afkomst, trad in romeinsche
krijgsdienst, onderscheidde zich in Gallia, Spanje en
Afrika, *as reeds bevorderd - tot de hoogste gra'den, toen, hij in 280 te Alexandrie uitgeroepen werd
als keizer. Tegen zijnen zin yam hij het purper aan,
zag zich eenige maanden later door zijne trOepen
verlaten, en werd in Apamea vermoord, S. (Q.
Sempronius), veldheer van Gallienus en stadhouder
van Egnite, werd in 262 door zijne armee als keizer uitgeroepen,hield zich 5 jaren in Egypte staande,
en werd door zijne eigene soldaten vermoord toen
bij de krijgstucht wilde handhaven. -- S., een usurpator in Gallie, speelde daar voor keizer (350-363)
wider Constantius H en onder Julianus.
Saturnus, aanvankelijk bij de Romeinen god
van den landbouw en van de maatschappelijke samenleving, later door hen geldentificeerd met den
Kronos der Grieken, en als zoodanig god van den
allesverslindenden tijd, was een zoon van Uranus en
Gea (d. i. van den Hemel en de Aarde). Zijn oudere
brOeder Titan deed afstand van den troon des hemels
ten behoeve van S., onder beding, dat S. alle kinderen van 't mannelijk geslacht, die hem geboren
mochten worden, zoodra ,ze 't levenslicht aanschouwden zou .opeten, ten einde geen zonen te hebben, die
aanspraak op den troon zouden kunnen maken,
waartoe na S. alleeu de zonen van Titan (de Titanen) gerechtigd moesten blijven. Aan deze overeenkomst getrouw, waren Pluto en Neptunus nauwlijks
geboren, of S. slokte de arme kleinen naar binnen;
maar toen Jupiter geboren werd, liet S. zich door
zijne gemalin Cybele verschalken, want zij gaf hem
een steen te slikken in plaats van het kind, en zoodoende werd de kleine Jupiter gered. Hiermede nog
niet tevreden, noodzaakte Cybele haren gemaal,
waarschijnlijk door middel van een braakdrankje,
de twee door hem iugeslikte kinderen (Neptunus
en Pluto) weder uit te spuwen, waarna zij hen weder
levend maakte ook. Zoodra Titan te weten kwam,
dat er drie zonen van S. leefden, stiet hij hem van
den troon en zette hem gevangen. Maar nu sprong
Jupiter voor zijnen vader in de bres, overwon de
Titanen, en herstelde S. op den troon. Maar S. werd
al spoedig naijverig op dien machtigen zoon, en
spande den jongen god allerlei strikken, zoodat Jupiter eindelijk boos op zijn vader werd, en de wapenen tegen hem opvatte; hij overwon hem, verminkte hem toen op eene erge manier, en smect
hem ten slotte den hemel uit. Op de aarde te land
gekomen, ging S. zich verbergen (la(ere) in Latium,
waar hij eene wijkplaats vond bij god Janus, die
hem zijne dochter Venilia tot vrouw gaf, en hem tot
zijnen troonopvolger benoemde. Van S. leerden de
Latijnen de graanteelt en den akkerbouw ; onder
zijnen schepter bloeiden vrede, overvloed en rechtvaardigheid, en de regeering van S. was voor Italie
de gouden eeuw. Hij legde de grondslagen eener stad
Saturnia op den Capitolijnschen berg, en liet zijnen
troon na aan Picus. Om de nimf Philyra te bekoren
had S. de gedaante van een paard aangenomen en
zoo bij haar den centaur Chiron (half mensch, half
paard) verwekt. Nadat S. met Kronos geidentificeerd was, werd hij afgebeeld oud, mager, met een
grijzen baard, het hoofd omsluierd, en met eene
zeissen in de hand; somwijlen ook met een zandlooper in de andere hand.-- Men heeft S. dikwijls willen vereenzelvigen met den phenicischen of carthaagschen Mo/och, aan wien kinderen geofferd

werden. Het vereischt echter niet yea scherpzinnigheld om in de fabel, dat S. zijne kinderen verslond,
een zinnebeeld te zien van den tijd, die alles wat hij
voortbrengt ook weder verslindt. To Elis• bad S.
een tempel ; Drepanum beweerde in 't bezit
zen van zijne zeissen. Te Rome werd floor Numa, door
Tullus Hostilius en vervolgens door de consuls aan S.
een tempel toegewijd, waar de openbare schatkist
bewaard werd. De feesten ter eere van S. (Saturnalien
genoemd) waren een tijd van algemeene gelijkheid
en vrijheid: zoo lang die feesten duurden bestond er
geen onderscheid van stand, en de meesters bedienden aan tafel bunne eigene slaven. Aanvankelijk
duurden de Saturnalien slechts 1 dag, later 3, en
van Claudius' tijd . af zelfs 5 dagen, aanvangende 17
December. Het was gebruikelijk, elkander bij die gelegenheid geschenken aan te bieden, welk gebruik
bij de Christenen behouden is gebleven (de Kerstgeschenken).
Satyrs, of Saters, in de fabelleer de naam van
goden, afgebeeld met bokspooten en bokken-ooren,
een buitengewoon lang teellid, en over het geheel
veel overeen.komst hebbende met de Faunen. Men
geeft hen als gevolg aan Bacchus, dien ze vergezelden op zijnen tocht naar Indie; somwijlen worden
de S. zelfs zonen van•god Bacchus genoemd. Door
de dichters worden ze voorgesteld als minnaars van
dronkenschap en wellust, inzonderheid jacht makende op schoone nimfen, met wie de S. ook dikwijls afgebeeld worden, wulpsche dansen dansende.
Sau, rivier; dezelfde als de Save.
Saul, 1) zoon van Kis uit den stam Benjamin,
werd door Samuel tot eersten koning van Israel gekozen. Later haalde S. zich bet misnoegen van
Samuel op den hals, die nu in het geheim David tot
koning zalfde. Saul wilde den troon echter niet aan
David afstaan, maar vervolgde hem zooveel hij kon ;
de vlagen van krankzinnigheid, waaraan S. no en
dan teed, werden erger, en toen hij in eenen veldslag
tegen de Philistijnen de nederlaag leed, maakte S.
zelf een einde aan zijn leven. Behalve deze S., die
veelvuldig vermeld wordt in de twee Boeken Samuel,
in I Chron., in 't Boek der Psalmen, in Jezaia 10 : 29
en ook in de Handelingen der Apostelen, komen er
in 't 0. T. nog twee Sauls voor, nl.: — 2) een koning in Edom ; Gen. 36 : 37, 38; I Chr. 1 : 48, 49.
3) zoon van Simeon; Gen. 46 : 10; Exod. 6:
14; Num. 26 : 13; I Chron. 4 : 24. De afstammelingen van dezen S. heeten Saulieten (Num. 26 : 13).
Sauli (Alexander), de apostel van Corsica, geb.
1535 te Milaan, werd 1570 tot bisschop van Aleria
(op Corsica) verheven, bracht daar de nog halfwilde
volksstammen tot het Christendom en tot beschaving, en stied' 1592 ; kerkel. gedenkdag 23 April.
Saulieten. Zie San 3).
Saulieu, het oude Sitii/ocum of Sedelaucutn,
stad in 't fransche dept. Cote-d'Or, 7 uren gaans
bezuidw. Saumur; 3400 inw.; geboortepl. van Cl.
Saltier ; zeer oude stad (men heeft er zelfs een ouden
Zonnetempel ontdekt); in 1359 werd S. door de
Engelschen verbrand ; het Iced ook veel in de Religieoorlogen.
Saulus, de vervolger van de Christenen, die op
den weg naar Damascus bekeerd werd. Zie PAULUS,
Apostel der Heidenen. Zie ook Hand. 7 : 58; 8 : 1,
3 ; 9 : 1 en v.
Saumaise (Claude de). Zie SALMASIUS.
Saumur, lat. Salmurium, stad in 't fransche
dept. Maine-Loire, aan de Loire, bezuidoosten Angers; 13,000 inw.; geboortepl. van mad. Dacier;
was voorheen vesting en hoofdplaats van Saumurois,
,
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tot 1789 een der acht kleine gouvernementen van

Lettres sur l'Egypte (3 dln. Parijs 1788-89);
Lettres sur la Grece (1 deel Parijs 1788); eene
Grammaire arabe (Parijs 1814); enz. — S. (Julien),
broeder van den vorige. Men heeft van hem Guerre
des Vendeens et des Chouans contre la Republique
(6 dln. 1824).
Savary (Anne Jean Marie Rene), bertog van
Rovigo, fransch .generaal, geb. 1774 te Marc in de
Ardennen, trad 1789 in dienst, was 1793 reeds kapitein der kavallerie, 1800 adjudant van Bonaparte,
maakte den tocht naar Egypte mede, na zijn terugkeer kolonel der keurbende gendarmen, werd als
zoodanig belast met de terdoodbrenging van den
hertog van Enghien, en klom spoedig op tot brigade-, daarna tot divisie-generaal. Hij onderscheidde
zich bij Austerlitz, Eylau, Ostrolenka, Friedland,
werd 1807 tot hertog van Rovigo verheven en benoemd tot stadhouder in Pruisen, 1808 bekleed
met het opperbevel over de armee in Spanje, waar
hij bleef tot de aankomst van koning Jozef, was van
1810 tot 1814 minister van politie, vergezelde 1815
den keizer naar Rochefort en tot op den Bellerophon,
werd toen van Napoleon gescheiden en door de Engelschen 7 maanden gevangen gehouden op het eiland
Malta, waar hij het plan ontwierp van zijne &moires ;
uit zijne gevangenschap ontsnapt, keerde hij naar
Frankrijk terug, verkreeg de vernietiging van bet
vonnis, waarbij hij ter dood was veroordeeld bij
verstek (1819), schreef eene brochure, waarin hij
de schuld van des hertogs van Enghien dood op
prins Talleyrand schoof, moest dientengevolge de
wijk nemen naar Rome, keerde 1830 naar Frankrijk
terug, werd 1831 opperbevelhebber der armee in
A frika, en stierf 2 Juni, 1833. Zijne belangrijke
Mdmoires zagen eerst in 1 8 28 het licht.
Save, duitsch San, de Savus der ouden, rivier
in Oostenrijk, ontspringt in de nabijheid van den
Terglou in de Krain, wordt bij Laibach bevaarbaar,
en outlast zich, na 140 mijlen loop, waarin zij verscheidene watervallen gevormd heeft, bij Belgrado
in den Donau. — 2) kleine rivier in de fransche
departementen Hautes-Pyrenees en Gers, •ontlast
zich in de Garonne.
Savenay, fransche stad, dept. Loire-Infer., 12
uren gaans benoordw. Nantes; 2000 inw.; de Vendeeers ontvingen hier 1793 de nederlaag van generaal Kleber.
Saverdun, stad in 't fransche dept. Ariege,
vierdhalf uur gaans benoordw. Pamiers; 4000 inw.;
geboorteplaats van Benedictus XII ; was eertijds eene
vesting van het landschap Foix.
Saverne, I 't oude Tabernw, duitsch Zabern,
(zie dat art.),stad in 't fransche dept. BenedenRijn, aan
de Zorn, 10 uren gaans benoordw. Straatsburg, in
de nabijheid van een bergpas, die nit Lotharingen
naar den Elzas loopt; 6000 inw. Het oude Tabernce
werd, naar men wil, verwoest door Attila ; de tegenwoordige stad behoorde achtereenvolgend aan de
bisschoppen van Metz en aan die van Straatsburg ;
bet was eene sterke vesting, die echter herhaalde
malen ver- en heroverd werd, o. a. in 1525 door
eene bende Rustauds (Elzasser boeren) en in 1636
door de Franschen ; werd 1696 ontmanteld. 2)
fransche naam der engelsche rivier Severn.
MITA, een acht uren gaans lang Alpendal in
Grauwbunderland, doorstroornd door de Rabiusa of
Savior-Rijn.
SaviglianO, stad in de ital. prov. Coni, tusschen de Maira en de Grana, 6 uren .gaans benoordw.
Coni ; 15,000 inw.; veroverd door Frans I ; teruggegeven 1574 door Hendrik IV. Bij S. versloegen de

Frankrijk. Sedert 1026 maakte S. deel uit van Anjou ;. bet werd in 1549 aan Frans van Lotharingen,
hertog van Guise, verpand, en eerst in 1570 gelost
door Karel IX. De Vendeeers bemachtigden S. 9 Juni
1793, docb zagen zich 15 dagen later (24 Juni) genoodzaakt de stad weer te ontruimen. De naam van
Komplot van S. heeft men gegeven aan de rebellie
van generaal Berton (1822).
Saurat, stad in. 't fransche dept. Ariege, zevendhalf uur gaans bezuidw. Foix; 5500 inw.; minerale bron.
Saurin (Elie), fransch predikant, eerst te .
Embrun, later te Utrecht, geb. 1639, gest. 1703, is
vermaard geworden door zijn twistgeschrijf tegen
Jurieu. — S. (Jacques), fransch protestantsch kanselredenaar, geb. 1637 te Nimes, op 9-j. leeftijd met
zijn vader uitgeweken (Edict Nantes), studeerde te
Geneve, werd waalsch predikant te Londen, daarna
te 's-Hage. Zijne Sermons (12 din. 1749) zijn juweelen van welsprekendheid ; Cheneviere leverde
daaruit eene bloemlezing (Sermons choisies de S.,
Geneve 1824) opnieuw uitgegeven doorWeiss(1854).
Sauromaten, zooveel als Sarmaten.
Sauna, schrijver van koning David ; I Chron.
18 : 16.
Saussure (Horace Benoit de), natuurkundige, geb. 1740 te Conches hij Geneve, sedert 1762
professor te Geneve, gest. 1799. Voornaamste werk :
Voyages dans les Aires (4 din. Geneve 1779-96).
S. was de eerste die den Mont-Blanc beklom, in
1787. — S. (Theodore de),:zoon van den vorige,
geb. 1767 te Geneve, gest. als professor altlaar 1845,
beroemd als planten-scheikundige. — S. (mevr.
NECKER de), dochter en zuster van de beide vorigen,
geb. 1765, gest. 1841, schreef uitmuntende werken
over de opvoedkunde.
Sauves (Charlotte de Beaune-Samblancay, barones van), hofdarne van Catharina de Medic's, werd
bemind door den koning van Navarre (later Hendrik IV); zij hield hem dikwijls op de hoogte van
komplotten, die tegen hem gesmeed werden. Geboren
1551, als weduwe hertrouwd met den markies van
Noirmoutiers, stierf zij 1617.
Sauwert, of Salwert, dorp in Hunsingo, prov.
Groningen, 5 uren g. bewest. Appingedam ; 370 inw.
Savage (Richard), engelsch dichter, geb. te
Londen 1608, ip overspel geteelde zoon van lordRivers
en gravin Macclesfield, werd door zijne moeder verstooten, leidde een armzalig Leven, en stierf 1743
terwijl hij gegijzeld zat voor schuld. Van zijne
AVerken" (2 dln. Londen 1777) is vooral beroemd
'de Bastaard", zijnde zijn eigene levensgeschiedenis.
Savannah, grensrivier tusschen Georgie en
Zuid-Carolina, ontstaat uit de vereeniging van de
Tngaloo en den Keowee, loopt in zuidw. richting
langs Augusta en Savanna, en valt na 100 mijlen
loop met verscheidene monden in zee. Aan de zuidzijde der rivier, 4 mijlen van hare uitwatering, ligt
de stad S., de grootste stad en voornaarnste haven
van Georgie; 22,500 inw. In de nabijheid van S.
gaven de Engelschen in 1779 de nederlaag aan de
Amerikanen en Franschen. In den amerik. burgeroorlog werd S. in Dec. 1864 belegerd en ingenomen
door Sherman, generaal der Unie.
Savarin (Anthelme BRILLAT-), fransch magistraat, geb. 1755 te Bellay, gest. 1826, beroemd door
zijn gastronomische werk : Physiologie du gout
(le druk 2 dln. 1840).
Savary (Nicolas), fransch reiziger, geb. 1750
te Vitro, gestorven 1788. Men heeft o. a. van hem:
,
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Savignano

Franschen de Oostenrijkers in Sept. 1799; thans
staat S. in spoorweggetneenschap met Tnrijn.
Savignano, twee ital. steden : 1) aan den
Fiumesino (den onden Rubicon), 4 uren gaans bezuidoosten Cesena; 5000 inw.; academie, genaamd
kubiconia.
2) in het Napelsche, in de Capitanata,
4 uren g. bezuidw. Bovino; 2500 inw.
Savigny, 1) dorp in Savoje, 6 uren gaans
beznidw. St. Julien ; wartne bron. 2) dorp in 't
fransche dept. Rhone, 5 uren g. benoordw. Lyon ;
1600 inw.; Benedictijner abdij (St. Martin de Savigny). — 3) S.-les-Beaune, dorp in 't fransche
dept. Cote-d'Or, 5 kwartier g. benoorden Beaune;
1100 inw. — 4) S.-sur-Brave, in 't fransche dept.
Loir-Cher, 5 urea g. benoordw. Vendome; 2800 inw.
Savigny (Friedrich Karl von), beroemd rechtsgeleerde, geb. 1779 te Frankfort aan den Main,
1808 professor te Landshut, 1810 te Berlijn, werd
tot verachillende hooge ambten benoemd, o. a.
1842 tot minister van justitie; hij trad in 1848
als zoodanig af, en stierf 25 October 1861. Van
zijne vele uitmuntende werken noemen wij enkel :
Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter (6 d I n.
Heidelberg 1815-31; 2e druk 7 dln. 1834-51).
Zijne vrouw (gest. 18 Mei 1863) was de water
van Bettina von Arnim.
Savile, markies van Halifax. Zie HALIFAX.
Savilhan,fransche naamsvorm voor Savigliano.
Savo, eene groep nederl. 0. I. eilanden in de
Indische Zee, waartoe behooren : 1) Groot-S., 4
mijlen fang en 3 mijlen van bet 0. naar het W.
breed, met 28,000 bewoners, ingedeeld in vijf vorstendommen, waarvan Timo of Temo het voornaamste
is. In 1770 werd dit eiland door Cook bezocht. —
2) Klein-S., of Nieuw-S., is onbewoond en ligt be-

zuidoosten Groot-S.
Savoje, het Sabaudia of Sapaudia nit de midd eleenwen, aanvankelijk graafschap, later hertogdom,
behoorde tot 1860 aan het voormalige koninkrijk
Sardinie, en werd in dat jaar aan Frankrijk afgestaan ; het ligt tusschen Zwitserland ten N., Piemont
en de Alpen ten 0. en Z., Frankrijk ten W., is ruim
201 vierk. mijlen groot, bevolkt met 543,000 zielen,
en is het hoogstgelegen land van geheel Europa ;
in het 0. heeft men er de Grajische Alpen (met den
Mont-Blanc), in het W. de Cottische Alpen, en in 't
N.O. de Pennijnsche Alpen. De Savojers (Savoyards)
spreken een eigenaardig fransch dialect ; velen
hunner gaan hun brood zoeken in den vreemde,
ins. in Frankrijk, om, als ze met op straat doedelzak-spelen en dansen, en met allerlei geringe dienstverrichtingen een spaarpenninkje bijeengewonnen
hebben, naar hun land terug te keeren. Tegenwoordig is S. ingedeeld in twee departementen : S., of
Neder-S., ruim 118 vierk. mijlen, met 275,000 bewoners en Chambery tot hoofdplaats, en Opper-S.,
maim 83,000 bewoners, hoofdpl. Annecy. De voornaamste rivieren in S. zijn Rhone, Isere, Arve en
Arcq. Toen S. bij het eerste fransche keizerrijk ingelijfd was, vormde het 't dept. van den Mont-Blanc
en een gedeelte van het dept. Leman. In den romeinschen tijd was S. gesplitst in de provincien
Alpes Graia , en Alpes Pennince ; men vond er de Allobrogen, de Centronen, de Nantuaten, de Veragren.
De naam Sapaudia, waarvan de naam S. afgeleid is,
dagteekent hoogstens nit het laatst der 4e eeuw.
Na eerst deel uitgemaakt te hebben van het Romeinsche rijk, teen van het rijk van Karel den Groote,
kwam S. in 888 onder het gezag van Rudolf, koning
van Transjuraansch Burgundie door Koenraad den
Sailer werd het aan het Duitsche keizerrijk getrok-

Sap'
ken, en omstr. 1027 verheven tot een graafichap
ten behoeve van Humbert, bijgenaamd 'met de witte
handen", den stamheer der graven van S.; in 1416
werd S. hertogdom ; sedert 1720 maakte S. deel nit
van het koninkrijk Sardinid. Voor de graven en hertogen van S. zie SARDINIe.
Savona, het nude Sava of Sabata, stad in de
ital. prov. Genoa, aan de uitwatering van het kustriviertje Egabona in de Middellandsche Zee, circa
10 uren gaans Genus ; 19,000 inw.; haven;
geboorteplaats van Chiabrera; in de nabijheid van S.
was Julius H geboren. In 1525 werd S. bemachtigd
en de haven vernield door de Genueezen ; in 1745
gebombardeerd door de Engelschen; 1746 aan de
Genueezen ontweldigd door den koning van Sardinie.
Door de Franschen ingenomen 1809, werd S. verheven tot hoofdplaats van het departement Montenotte.
Van 1809 tot 1812 hield Napoleon I bier pans Pius
VII gevangen.

Savonarola

(Girolamo), beroemd kanselrede-

naar van de orde der Dominicanen, geb. 21 Sept.
1452 te Ferrara, waar zijn vader een der voornaam-

ste geneesheeren van zijnen tijd was, werd 1488 benoemd tot prior van San-Marco te Florence, onderscheidde zich door een strengen levenswandel, en
door zijn ijveren tegen de heerschende verdorvenheid van zeden, nam 1494 een werkzaam aandeel
aan de vestiging van een democratisch bewind te
Florence, en riep alle vorsten op, om de handen ineeu
te slaan tot eene doortastende kerkhervorming. De
schandelijke levenswijs van het Bros der geestelijken
vond in S. een duchtig bestrijder, maar hij in die
alien even zoo vele vijanden. De liederlijkheden en
snoodheden van paus Alexander VI werden niet door
S. gespaard, en wederkeerig deed de pans hem in den
ban. Al weder echter bleek ook bier, dat het recht
der vvaarheid tegenover het recht van den sterkste
maar zelden triomfeeren kan. Het einde van S.'s
streven werd, dat hij met twee monniker. (Domenico de Pescia en Silvestro Marussi) gevangen genomen, op de pijnbank gebracht, en vervolgens leveed
verbrand werd (23 Mei 1498). Eene complete editie
zijner werken verscheen te Lyon (6 dln. 1633-40).
Lezenswaardig zijn Rudelbach's Savonarolaund seine
Zeit (Hamburg 1838) en La storia di Girolamo
Savonarola (Florence 1859).
SaVITS, lat. naam van de Save.
Saxe, fransche naam van Saksen.
Sago, bijgenaamd Grammaticus of Longus,
deensch gescbiedschrijver uit de 12e eeuw, gest.
ornstr. 1204. Zijne Hisloria Danica (laatste editie
Kopenbagen 1839-58) is in 't Deensch vertaald
door Grundvig (3 dln. 1818-22).
Saxonia, het land der Saxones (Saksen).
Saxonia Transalbina zooveel als Noord-Albingia.

Zie SAKSEN.
Saxons, fransche naam voor de Saksen.

Say (Jean Bapt.), fransch staathuishoudkundige,
geb. 1767 te Lyon, gest. 1832 te Parijs.Voornaamste
werk : Cours complet d'ilconomie politique pralique
(6 dln. Parijs 1829; nieuwe druk 1842).
Sayansk-gebergte. Zie -AJANISCHE.
Saylessie, landschap in nederl. 0. I., noordelijk op het schiereiland !Moe (eiland Amboina). In
S. de steile berg Capaha, waar de inlanders zich
1643 verschansten en zich onverwinnelijk waanden,
doch 1644 hunne sterkte stormenderhand zagen
bemachtigen door de nederl. troepen. Beoosten dien
berg het gebergte Tanita, zijnde het hoogste van
het geheele eiland.
Sayn. Zie WITTGENSTEIN.

Smyth
Scsevola (C.
een Jong Romein,diebij
het beleg van Rome door Porsenna (507 v. Chr.) in
het etruskische kamp doordrong, tot in de tent des
konings, om dczen te vermoorden. Hij vergiste zieh
echter in den persoon, en doorstak slechts des koflings geheimschrijver. Dadelijk gevat en in 't verhoor genomen, beantwoordde hij de tut hem gegerichte vragen niet, maar stak zijne rechterhand,
die den verkeerden dolksteek had toegebracht, in
een daar staanden bak met gloeienden kolen, en liet
haar verbranden bij wijze an straf voor haar mistasten. Daarop richtte hij het woord tot den koning,
en zeide, dat er in Rome 300 jongelingen waren,
die zich verbonden hadden, om, evenals hij, den koning naar 't leven te staan, en ter volvoering van bun
besluit een voor een him leven te wagen, totdat het
doel bereikt zou zijn. Van doze mededeelingschrikte
Porsenna derwijze, dat hij S. op vrije voeten stelde,
en zich haastte den vrede te sluiten. — S. (Q. Muemus), pretor in Sardinie in 217 v. Chr., werd voor
den bekwaamsten rechtsgeleerde van zijnen tijd ge'louden. Ook zijne zonen Quintus en Publius, en verscheidene anderen onder zijne afstammelingen, waren uitstekenderechtsgeleerden.— S. Augur (Q. Mnemus), kleinzoon van den vorige, bekwaam rechtsgeleerde, was consul in 47 v. Chr., overwon de Dahliaten, en genoot de eer van den grooten triomf. Hij
deed ook voortreffelijke diensten in den oorlog tegen de Marsen. Cicero was een zijner leerlingen.
S. (Q. Mucins), schoonvader van Pompejus, en neef
van den vorige, was insgelijks een bekwaam rechtsgeleerde. Hij was consul in 95 v. Chr., en vervolgens
proconsul van Azie, in welke provincie hij zich door
onbaatzuchtigheid en reehtvaardigheid algemeen bemind maakte. De jonge Marius liet dezen S. vermoorden.
Scaffelaer. Zi e SCHAFFELAAR.
Scagen, Scardam, Scarwoude, enz. Zie SCHA...
Scala, stad in de ital. prov. Salerno ('t Napelsche, Principato Cit.), bij de Tyrrheensche Zee, ter
plaatse van bet oude Amalfi, 5 kwartier gaans beviesten het tegenwoordige Amalfi ; 1400 inw.
Scala (della), beroemd gibellijnsch geslacht, dat
na den vat der familie Romano, het hoogste gezag
te Verona in handen had van 1260 tot 1387.
Zie 00k SCALIGER.
Scalabis, stad in Lusitanie ; thans Santarem.
Scala - Nova, het Neapolis der ouden, door de
Turken genoemd Koesje-Adassi, stad in Anatolie (in
aziat. Turkije), aan de Golf van Scala-Nova, 15 uren
g. hezuid. Smirna ; 20,000 inw. Vergelijk KOESJADASI.
Scalas, oude naam van Calais.
Scalden. Zie SKALDEN.
Scaldis, tat. naam der Schelde.
Scale di Levante. Zi e _AVANT.
Scalea, La Scalea, havenstad in 't Napelsche
(Calabria Cit.), aan de uitwatering van den Lao in de
Tyrrheensche Zee, 7 mijten benoordw. Paolo, ter
plaatse van het oude Talao, gesticht door de Sybarieten; 3300 inw.
Scalia, lat. naam van 't eiland Schouwen.
Scaliger (Julius Cesar), beroemd geleerde,geb.
1484 te Padua (volgens anderen te Verona, volgens
derden te Venetia), gest. 1588 te Agen in Frankrijk,
waar bij zich gevestigd had als geneesheer van Ant.
de la Rovere (bisschop van Agen). Hij was de zoon
van een miniatuur-schilder, met name Benedictus
Bordoni, doch beweerde of te stammen van het adellijk geslacht della Scala, waarnaar hij zich dan ook
noemde. Behalve vele philos. en natuurk. werken,
commentarien op Hippocrates, Aristoteles, Theo-
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phrastus, enz. schreef hij De causis lingua Latince
(Lyon 1540; dikwijls herdrukt) en Poetices sire de
arte poetica (Lyon 1561 ; dikwijls herdrukt).
S. (Jozef Justus), zoon vnn den vorige, geb. 1540
te Agen, omhelsde het Protestantismus, werd professor te Leiden, overtrof zijn vader als philoloog,
maakte zich tevens beroemd als geschiedschrijver en
tijdrekenkundige, en stierf 1609. Voornaarnste werken : De emendatione femporum (beste editie Geneve
1829) en Thesavrits temporum (Leiden 1606: 2e
drnk Amsterdam 1658).
Scarnandrus, of Xanthus, kleine rivier in
Troas, bewesten Troje, ontsprong aan den voet van
den Ida nit twee bronnen, van welke de eene warm,
de andere koud was. De rivier S. ve•eenigde zich
met den Simms, en viel in de nabijheid van het
voorgebergte Sigeiim in de Egeesche Zee. Ten tijde
van Strabo was een der twee bronnen (nl.de warme)
reeds opgedroogd.
Scanderbeg (George Castriota, genaamd), dat
is xAlexander de aanvoerder", zoon van Johannes
Castriota, prins van Albanie, schatplichtig aan Amurat II, werd als gijzelaar uitgeleverd aan dien sultan,
die hem liet grootbrengen in het Mahomedaansche
geloof. Hij ontving van Amurat den titel van sandzjak en het kommando over 5000 man, en bewees
dien vorst goede diensten tegen den despoot van
Servie ; doch besloten zijnde den troon van Albanie
weder op te richten, verliet S. de Turken in den slag
aan de Morawa (1443), maakte zich bij verrassing
meester van Creia, de hoofdstad zijner erflanden,verklaarde zich openlijk als Roomsch-katholiek, liet
zich uitroepen als opperhoofd door den bond der albaneesche en epirotische edelen, versloeg de Turken
aan de Zwarte Drin, overvveldiede Macedonia, sloot
een verdrag van bondgenootschap met Ladislas V,
koning van Hongarije, en met Hunyades, verwierp
de vredesvoorslagen, die Amurat hem deed, en noodzaakte hem het Eeleg van Croia op te breken (1450).
Niet minder voorspoedig oorloogde S. tegen de troepen van Mahomed II, zelfs na de inname van Constantinopel, en vond nog tijd om, te midden van zijnen strijd tegen de Turken, hulp tegen Jan van Anjou (1462) te gaan verleenen aan Ferdinand 1, koDing van Sicilia, die hem uit erkentelijkheid verhief
tot hertog van San-Pietro. Daarop keerde S. in allerij1 terug, om het hoofd te bieden aan de ontzagwekkende krijgstoerustingen van Mahomed H, aan
wien hij nogmaals de nederlaag gaf. Kort daarna
stierf S. (1467) te Lissa, bij de Venetiers, met wie
hij op het punt was een verbond te sluiten tegen de
Porte. De Turken bedienden zich van den naam van
S. om kleine kinderen bang te maken: zij noemden
hem ,de Walachische Witte Duivel"; tot op den huidigen dag leeft S. in de nationale liederen der Albaneezen.
Scanderieh, egypt. stad. Zie ALEXANDRIA.
Scanderoen, stad en golf in aziat. Turkije.
Zie ALEXANDRETTE.
Scandia, zoo noemden de ouden bet zuiderdeal van bet tegenwoordige Zweden ; ze plaatsen
daar de Sitonen, de Swionen, de Hillivonen, de Gmten (de drie laatstgenoemde namen vinden wij terug in Zweden, Halland, Gothland); overigens was
bun van S. weinig of Diets bekend. Volgenssommige
geleerden was S. Diets anders dan bet eiland Funen4
Zie SCANDINAVIe.
Scandiano, vlek in 't voorm. hertogdom MoJena, vijfdhalf uur gaans bezuidw. Modena ; geboorteplaats van Bojardo en van Spallanzani ; volgens
sommigen ook van Ariosto.
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Scandinaven, een oud yolk. Zie SCANDINAVIC geleverd. Daarop schreef de fransche bouwmeester
Soandinaviii, deze naam, waaronder men Mazois zijn boek Le Palais de Scaurus.
Sceaux, in middeleeuwsch latijn Cella, stadje
reeds bij Plinius de Oostzee-eilanden en het zuiderin 't fransche dept. Seine, 'nabij de Bievre, 3 urea
deel van Zweden bedoeld, vindt, word in de middeleeuwen gegeven aan Noorwegen en Zweden (het gaans bezuiden Parijs; 1800 inw. Eertijds stand te
Scandinavische schiereiland), en wordt nog tegen- S. een prachtig kasteel, gebouwd door Colbert; het
woordig bij dichters en overdrachtelijk veel gebruikt kwam aan den natuurlijken zoon van Lodewijk XIV
voor de drie leaden : Zweden, Noorwegen en Dene- nl. den hertog van Maine, wiens vrouw er eene ware
hofhonding hield ; later werd de hertog van Penmarken.
thievre eigenaar van dat kasteel, en in de otnwenScanie, fransche naam voor Schonen.
Scarborough, stad in Noord.'Riding van 't teling werd het verwoest.
engelsche graafschap York, aan de Noordzee, 17
Scenitisehe Arabieren, van 't grieksche
urea gaans benoordoosten York ; 18,500 inw.; goede woord skene, tent. Den naam S. gaven de Romeinen
en Grieken aan de nomadiseerende Arabieren. De
haven.
Scarborough's eilanden. Zie het artikel ouden kenden inzonderheid de Arabieren, die heen
en weer trokken tusschen Syrie en den Euphraat,
GILBERTS.,EILANDEN.
die in Zuid-Mesopotamia, enz.
Seardische Bergen. Zie SCARDUS.
Scepsis, stad in 't zuidwesten van Mysie, is
Scardona, I) thans Isola Grosse, of Arbe,
bekend als geboorteplaats van Neleus, bijgenaamd
eilandje in de Adriatische Zee, aan de kust van Livan S., en vooral ook doordien daar de lang verloburnid.-2) of Skardin, stad met 300 inw. en haven
ren gewaande werken van Aristoteles teruggevonin Dalmatia ; derdhalf uur gaans benoordoosten Spaden werden.
latro; 6000 inw.
Sceptische wijsgeeren, Sceptici, van 't
Scardus mons, of Scordus mons, thans Tsjargrieksche woord skepsis, onderzoek ; ze worden ook
dagh of Gljoebotin, bergketen in Epirus, sluit zich
Pyrrhonici genoemd, near Pyrrho wit Elis. Later
in 't oosten aan den Orbelus aan.
heeft men den naam van Sceptici gegeven aan ellen,
Scarlatti (Alessandro), ital. componist, geb.
die in het leerstellige des geloofs op sommige pun1659 te Trapani, gest. 1725 te Napels, leverde een
ten twijfelden.
aantal operaas en kerkmuziek. — S. (Domenico),
zoon van den vorige, geb. 1683, gest. 1757, de beSceva, een joodsch hoogepriester, wiens 7 zonen als duivelbezweerders rondreisden; Hand. 19 : 14.
roemdste harpspeler van zijnen tijd, was muziekmeester der koningin van Spanje. — S. (Giuseppe),
Scevola (Mucius). Zie SCXVOLA.
zoon van den vorige, geb. 1718, gest. 1776 te WeeSchaardam, 't noordholl. dorp Schardam.
nen, niet alleen beroemd els klavierspeler maar teSchaasberg, limb. dom. Zie SCHAESBERG.
yens als componist ; bij leverde o. a. 12 operaas,
Schach (Mohammed-). Zie MOHAMMED-SCHACH.
waarvan it Mercato di Malmantile een verbazenden
Schaesberg, dorp in nederl. Limburg, 5 uren
opgang maakte.
g. benoordw. Maastricht, een half uur g. benoorden
Scarpa (Antonio), beroemd ontleed- en heelHeerle ; omstr. 8000 inw.; kasteel ; van de oude heekundige, geb. 1747 in Friuli, sedert 1783 professor
ren van S. stamt het geslacht der (sedert 1712)
te Pavia (na dat eerst te Modena geweest to zijn),
rijksgraven von Schaesberg in Wurtemberg af.
gest. 1832.
Schaffelaar (Jan van), hopman in dienst van
den ut•echtschen bisschop David van Burgundie,
Scarpanto, eiland. Zie CARPATHO.
Scarpe, rivier in Frankrijk, ontspringt in 't
maakte zich met 19 zijne• manscbappen meester van
dept. Pas-de-Calais, loopt langs Arras, wear zij beden toren te Barneveld (Juli 1482), die daarop door
vaarbaar wordt, komt dan in het dept. Nord, beden vijand (Amersfoort en Nijkerk) zoo deerlijk besproeit Douai, Marchiennes, St.-Amand, en valt daar
schoten werd, dat de onderhebbenden van S. zich
bij verdrag wilden overgeven. Hun aanbod tot cain de Schelde.
—

Scarphe, of Scarphia, stad in het oosten van
Locris, in de nabijheid tier Thermopylen en van de
Malische golf, werd verwoest door eerie aardbeving;
bij S. werden de Acheers verslagen (147 v. Chr.)
door Q. C. Metellus.
Scarron (Paul), fransch dicker, geh. omstr.
1610 te Grenoble, was de zoon van een raadsheer
in 't parlement, leidde, in weervvil dat hij voor den
geestelijken stoat bestemd was, een allerlosbandigst
leven, en Verloor dien ten gevolge het gebruik van
zijne ledematen (1658), maar niet zijne opgeruimdheid. In 1652 trod hij in den echt met jithrouw
d'Aubignd (later beroemd geworden als mevrouw
Maintenon); hij stierf 1660. Zijne Oeuvres (10 din.
Parijs 1737) zijn in 1786 herdrukt in 7 din.
Scaurus (Marcus Emilius), beroemd Romein,
geb. 163 v. Chr. wit eene aanzienlijke, doch toen
lang reeds in 't verval zijnde familie, klom door zijne
verdiensten en talenten tot de hoogste waardighe*den op, werd tevens schatrijk (volgens sommigen,
o. a. Sallustius, niet op eene altijd even eerlijke wijze),
en stierf anno 87 v. Chr. — S. (Marcus Emilius),
zoon van den vorige, is niet anders bekend dan door
de pracht van zijn paleis op den Palatijnschen berg,
waarvan Plinius eene schitterende beschrijving heeft

pitulatie werd aangenomen, mits zij S. door een der
galmgaten van den toren naar beneden wie•pen,
welke voorwaarde met afschuw an de hand werd
gewezen; waarop S., ow zijne wapenbroeders to
redden, wit eigen beweging boven van den toren
sprong, en beneden (nog niet geheel dood zijnde)
dadelijk door den vijand werd afgemaakt. Doze daad
van zelfopoffering is o. a. bezongen (boor Tollens, en
tot een meesterlijken roman (de Schaapherder) uitgewerkt door J. F. Oltmans.
Schaffhausen, of naar de fransche spelling
Schaf[house, lat. Scaphusia, stad in Zwitserland, op
den rechteroever van den Rijn, 9 mijlen beoosten
Bazel ; 8000 inw.; een half uur gaans van S. de beroemde Rijnval; geboorteplaats van J. Muller. In de
13e eeuw werd S. eene rijksstad, viel 1330 in de
macht van Oostenrijk, werd 1415 weder vrij, en liet
zich 1501 in den zwitserschen bond opnemen ; het
is sedert de hoofdstad van het kanton S., circa 6
vierk. mijlen groot, met omstr. 36,000 bewoners.
Schach, perzische naam voor koning.
Schach —Dzjehanabad, zooveel als Delhi.
Schachpoer, zooveel als Sapor.
Schaft, dorp in Noord-B•aband (Meierij),
vierdhalf uur g. bezuiden Eindhoven; 200 inw.

Schagen

Schave-Kirjathaim

Schagen, of Scagen, vlek in Noord-Holland,
4 uren g. benoorden Alkmaar; 1500 inw.; is een der
oudste plaatsen in N.-Holland, reeds 1402 met eene
vrije markt, en 1405 met stadsprivilegien begiftigd.
In 1168 werd S. geplunderd en verbrand door Allardus XI, heer van Egmond, die echter met verscheidene edelen door de Schagers doodgeslagen
werd in het gevecht, waarin hem de geroolde
buit weder ontweldigd werd. In 1491 stelden de
Schagers zich aan het hoofd van het Kaas-enBroodvolk, dat naar Alkmaar trok om te plunderen.
In 1517 werd S, geplunderd en platgebrand door de
Friezen. — Het Huis-te-S., in 1394 gebouwd door
Willem (onechten zoon van den hollandschen graaf
Albrecht van Beieren bij Maria van Bronckhorst)
stond ter plaatse waar thans het kerkhof is. Het
voormalige Schagerbosch strekte zich uit van S. tot
voorbij Alkmaar; den Alkmaarder Hout is daarvan
nog een overblijfsel.
Schagerbrug, dorp in Noord-Holland, een
half uur g. benoordw. Schagen ; 450 inw.
Schaik, noordbrab. dorp. Zie SCHAYK.
Schakenbosch, voormalige heerlijkheid in
Rijnland , onder de gemeente Veur-en-LeidschendamNoordzijde. Sedert lang is het bosch, dat volgens de
daarvan in 1569 gemaakte kaart, toen nog 47 morgen (ruim 40 blinders) groot was, geheel in bouwen weiland herschapen.
Schalal (Maher-) Chas-Baz ; Jezaia 8: 3.
Schalauen, het zich aan weerszijden van den
Memel uitstrekkende landschap in Oost-Pruisen.
Schalken (Govert), nederl. schilder, geb. 1643
te Dordrecht, gest. 1706 te 's-Hage.
Schalkwijk, dorp in de prov. Utrecht, derdhalf uur gaans bewesten Wijk-bij-Duurstede, is
ruim 1 uur gaans lang en heeft omstr. 1300 inw.,
waarvan 900 in de kom van het dorp, dat 15'23 overstroomd werd door het doorbreken van den Lekdijk,
en 1527 gebrandschat eerst door den utrechtschen
bisschop, kort daarna (September) door Christoffel
van Lange.
Schallecheth, eene poort ; I Chron. 26: 16.
Sehalsum, of Schalsem, dorp in Friesland, 2
uren gaans benoordoosten Harlingen ; 140 inw.; geboorteplaats van Ulpius Cisswns (een vriend van
Erasmus).
Schammua, of Sammua, een zoon van David
bij een zijner bijwijven ; II Sam. 5: 14.
Schamyl. Zie SJAMYL.
Schandel, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, een half uur gaans benoorden Useldingen.
Schanghai. Zie ..-JANGRAL
Zir SJ
Sch
Schardam, dorp in Drecliterland,prov. NoordHolland, nabij de Zuiderzee, aan den zeedijk, die
bier 1508 en opnieuw 1509 doorbrak, waarbij eenige
menschen omkwamen ; 120 inw. — S. (Noord-, en
Zuid-) twee buurtschappen in Noord-Holland, 1 a
2 uren gaans ten Z. Z. W. van Hoorn.
Scharl, voormalig dorp (thans gehucht met
omstr. 100 inw.) in Friesland, een half uur gaans
bezuidoosten Stavoren ; geboorteplaats van den kronijkschrijver Otto Scarlensis (die 970 nog leefde).
In 1306 hevig gevecht tusschen die van S. en van
Warns, waarbij ruim 150 dooden op het slagveld
bleven.
Scharluinen, oude naam van Schelluinen.
Scharmer, of Schermer, ook wel Schermercarspel (in de krona van Emo en Menco Sciratne),
dorp in Fivelgo, prov. Groningen, 2 uren g. beoosten
Groningen; 500 inw.

tijds Scharnum, en in 't Friesch Schernhenistra,
dorp in Friesland, circa 1 uur g. benoordoosten Sneek ;
met inbegrip van de buurt Nyeklooster 300 inw.
Scharnitz, dorp in Tirol, kreis Innsbruck, in
bet 3 uren gaans lang zijnde Scharnitz-dal, aan de
Isar en de grens van Beieren, met een bergpas, die
reeds onder de Bomeinen versterkt was, en de ruinen
der vesting Porta Claudia, die in den Dertigjarigen
oorlog en • in den Spaanschen Successie-oorlog, alsook in de oorlogen van 1505 en 1809, eene rol gespeeki heed (loch later geslecht is.
Scharp (Jan), beroemd kanselredenaar, geb.
1756 te 's-Rage, predikant 1778 te St.-Annaland,
1780 te Axel, 1788 te Noordwijk-Binnen, 1789 te
Rotterdam, werd daar (als warm aanhanger van
Oranje) weldra in zijne bediening geschorst, nam
Juli 1798 bet beroep naar Loga in Oost-Friesland
aan, werd in 't laatst van dat jaar (als Oranje-gezinde)
te Groningen gevangen gezet, doch op eenen eisch
van het Pruisische bewind weder in vrijheid gesteld ;
trad 23 Nov. 1800 weder als predikant te Rotterdam op, waar hij als zoodanig werkzaam bleef tot
aan zijnen dood 2 Maart 1828. Bekend is van S. de
predicatie, waarin de letter r in 't geheel niet voorkomt, in 't Licht verschenen onder het pseudoniem
Jan Welgeslepen. Under de werken van S. merkt
men ook op eene Verhandeling over de beffen of halskragen (Rott. 1806).
Scharpenzeel, het dorp Scherpenzeel.
Schartlin von Burtenbach (Sebastiaan),
beroemd kapitein der landweer, geb. 1496 te Schorndorf in Wurtemberg, diende van 1518 tot 1546 den
keizer, hielp Rome bestormen en plunderen, werd
toen veldheer van de rijkssteden, die lid waren van
den Schmalkaldischen bond, ging na den aftocht
van het bondsleger van Ingolstadt naar Frankrijk, en
was de onderhandelaar voor Maurits van Saksen. In
1553 keerde hij terug naar zijn landgoed Burtenbach bij Augsburg, en stierf daar 1577.
Scharwoude, dorp in Noord-Holland, 1 uur
gaans bezuidw. Hoorn ; 300 inw.; in 1394 werd door
den hoogen vloed de buitendijks staande kerk verzwolgen ; ook 1508, 1514, 1 en 17 Nov. 1675 werd
S. telkens deerlijk door overstrooming geteisterd.
Voorheen werd S. ook genoemd Zwarlkerkje. —
S. (Noord-), dorp in Noord-Holland, derdhalf uur
gaans benoorden Alkmaar; 660 inw. — S. (Zuid-),
dorp in Noord-Holland, 7 kwartier gaans noordelijk
beoosten Alkmaar; 780 inw,
Schauenburg, de eigenlijke naam van bet
graafschap Schaumburg in Westfalen.
Schaumburg, eigenlijk Schauenburg, voormalig graafschap in Westfalen, sedert 1619 tot
prinsdom verheven, werd 1640, nadat het mannelijk
oir uitgestorven was, gedeeld tusschen Brunswijk,
Keurhessen en Lippe (zie 't volgende art.). —
S., eene heerlijkheid in het Nassausche. — S., een
graafschap in het land boven de Enns.
Schaumburg Lippe (prinsdom), net westerdeel van het voormalige graafschap Schaumburg
in Westfalen, ten N. 0. door Hanover, ten N. W.
door Pruisen en Hanover begrensd, is ruim 8 vierk.
mijlen groot, heeft 31,000 bewoners in 2 steden
(Buckeburg en Stadthagen) en 103 dorpen. Het .onafhankelijke prinsdom S.-L. was een der staters van
den 1866 uiteengespatten Duitschen bond.
Schave, een dal, waar Abraham en de koning
van Sodom een mondgesprek hadden; Gen. 14: 17.
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Scharnegoutum, doorgaans Gaulurn, eer-
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Schave-Kirjathaim, hier versloeg KedorLaomer de Emieten ; Gen. 14: 5.
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Schayk

SohoHeinen

SChayk, of Schaik, dorp in Noord-Braband, dissementen of ringen met de hoofdplaatsen Middelanderhalf our gaans bezuidw. Grave ; 150 inw.; Iced
burg, Goes, Zierikzee, Steenbergen, Breda, Dordrecht
veel in (ten watervloed van Januari 1820. Het worth,
en Brielle.
ook Herper-S. genoemd, om het te onderscbeiden
Schelestadt, duitsch Schlettstadt, stad en
van Osser-S. (of Schadewijk) eene buurt met 600
vesting in 't fransche dept. Beneden-Rijn, II uren
inw. een kwartier gaans ten 0. N. 0. van Oss in
gaans bezuidw. Straatsburg, aan de III; 10,500 inw.;
Noord-Beoband.
is gehouwd op de plaats van het oude Elsebus, dat
Schear - Jaschub, zoon van Jezaia ; Jez. 7 : 3.
verwoest werd door Attila ; weder bevolkt in de 13e
Scheba, het arabische landschap Saba (zie dat
eeuw, werd S. een der Lien rijkssteden van den. Elart.), in het 0. T. vermeld - Job. 6: 19; Ps. 72: 10,
zas, door de Zwedcn ingenomen 1632, en arm Frank15 ; Jezaia 60: 6; Jerem. 6: 20; Ezech. 27: 22,23;
rijk afgestaan 1648. In tie 13e eeuw is te S. het
38 : 13; Joel 3: 8. De koningin ran S. bandit Saloverglazen van aardeweik uitgevonden.
mon ; I Kon. 10 en II Chron. 9.
SchelfhOUt(Andries), neclerl. landschap schilScheba, 1) kleinzoon van Kirsch; Gen. 10: 7;
der (inz. winters), geb. 1787 te 's-Gravenhage.
I Chron. 1 : 9. — 2) kleinzoon van Heber; I Chron.
Schelfzee, onder dezen naam wordt de Roode
: 22.
3) kleinzoon van Abraham ; I Chron. 1: 32.
Zee (zie dat art.) in het 0. T. vermeld ; Exod. 10:
Schebam, landschap; Num. 32:3.
19 ; Dent. 11 : 4; Jozua 2: 10 ; 4: 23; Neh. 9: 9;
Schebarim, bier werd aan de 1sraelieten eene
Ps. 106: 7, 9, 22; 136: 13, 15; Jerem. 49: 21.
gevoelige nederlaag toegebracht door die van Ai ;
Scheihorn (Joh. Georg), de oude, bibliograaf,
Jozua 7: 5.
geb. 1694 te Memmingen, gest. aldaar 1773. VoorSchebat, de elide maand van het joodsche
naamste werk Amcenitates litterarite (14 - dln. Frankf.
jaar; Zach. 1: 7.
en Leipzig 1725-41; dl. 1-4, 2e druk 1737-38.
Scheele (Karel Willem), zweedsch scheikun- — S. (Joh. Georg.), de jonge, zoon van den vorige,
dige, geb. 1742 te Straalsond, gest. 1786. Eene
geb. 1733, gest. 1802, leverde onder andere eene
complete editie zijner werken leverde Hebenstreit
Anleitung fur Bibliothckare end Archivare (2 dln.
(Opuscula chemica et physica, Leipzig 1788) en
Ulm 1788--91).
Hermbstadt (Scheele's sammtliche phys. und chem.
Schellach, voormalig dorp op het zeeuwsche
Werke, Berlijn 1792).
eiland Waicheren, in de verwoesting van 't platteland
Scheemda, of Scheemte, dorp in de prov. Grovan Walcheren (n72-74) geheel te niet gegaan.
ningen, 5 kwartier gaans benoordw. Winschoten ;
Sehellenberg, berg in Beieren, in de nabij1000 inw. — S. (Nieuw-), of Scheernder-Harnrik,
held van Donawert; bier versloeg Marlborough in
1704 de Beieren.
dorp in de prov. Groningen, 1 uur g. benoordw.
Scheemda; 800 inw.
Scheller (Immanuel Job. Gerh.), lexicograaf,
Scheemder - Hamrik. Zi e —CHEDIDA 2).
geb. 1735 te Ihlow in Saksen, gest. 1803 als rector
Scheeren, eigenlijk Skaren, de zeeklippen of te [Irieg, leverde o. a. het Ausfahrliche lat.-deutsch.
rotseilandjes aan de kusten van Zweden en Finland.
und deutsch-lat. Worterbuch (3 dln. Leipzig 1783
Scheffer (Ar•), beroemd schilder (romanti—84; 3e dr. 7 dln. 1804-5) en bet Lat.-deutsches
sche richting) nit de school van Guerin te Parijs,
and deutsch-lat. Worterbuch (2 dln. Leipzig 1792):
geb. 12 Febr. 1795 te Dordrecht, gest. 17 Juli 1858,
beide werken zijn klassiek geworden.
was de schoonvader van Ronan. — S. (Henry),
Schellinckwoude, 't noordholl.dorpSchelbroeder van den vorige, geb. 1798, gest. 1862, hislingwoude.
tone-, genre- en portretschilder.
Schelling (Friedr. Willi. Jos. von), duitsch
Zie ANGELUS
Scheffler (.1AL,.
I
SILESIUS.
philosoof, geb. 1775 te Leonberg in Wurtemberg,
A
Schelah, vijver te Jeruzalem ; Neh. 3: 15.
gest. 20 Aug. 1854 in de badplaats Ragatz, wear zijn
Schelde, fransch Escaul, de nude Smiths, rileerling (koning Maximiliaan van Beieren) hem in
vier, die bij fleaurevoir in het fransche dept. Aisne
1856 een gedenkteeken oprichtte. Sammtliche Werke
ontspringt,spoedig bevaarbaar work, bij St.-Antoine
le afd. 10 dln., 2e afd. 4 dln. (Stuttg. 1856-1861).
in de belgische prov. Henegonwen komt, zich beneSchelling (Ter-), eiland benoorden de Zuiden Antwerpen in twee armen splitst (Oosler- en
derzee, behoort tot de prov. Noord-Holland ; circa
Wester-Schelde, zie HoNTE) en bij Vlissingen nit3000 bewoners ; werd 1378 geplunderd en platgeloopt in de Noordzee. De vaart op de S. was tot
brand door de Engelschen. Veel iced Ter-S. in den
1832 gesloten, doch werd na de overgave van de
hoogen vloed van 3-4 Febr. 1825. Op Ter-S. het
citadel van Antwerpen opengesteld, waarvoor alto
dorp Oost-ter-S. (zie n°. 3) HoonN), en het dorp
schepen een klein tolgeld moesten betalen (den zooWest-ter-S. (het grootste van het eiland) met omgenaamden Schelde-lol), hetgeen later tot veel moeistreeks 1600 inw.
lijkheden tusschen Belgie en de Nederlanden aanSchellinghout, dorp. Zie SCHELLINKHOUT.
leiding gaf, totdat de Scheldetol, na langdurige onSchellingwoude, dorp in Noord-Holland,
derhandelingen, in 1863 afgeschaft werd. Ook de
3 wren gaans bezuidw. Edam ; 150 inw.; leed veel
door watervloed Nov. 1775 en Febr. 1825.
afdamming van de Ooster-S. door Nederland, gaf
aanleiding tot veel diplomatieke papier-hekladderij
Schellinkhout, dorp met 600 inw. in Noord(1866-68), ofschoon Nederland zich ten slotte
Holland, 1 our gaans beoosten Hoorn, door oude
gehandhaafd mocht zien in zijn good recht tot die
schrijvers somwijlen verward met Schellingwoude.
afdamming.
In den zomer van 1282 nabij S. een hevig gevecht,
Onder het eerste fransche keizerrijk
gaf de S. haren naam aan twee departementen, nl.:
waarbij Floris V, graaf van Holland, de overwinning
1) dept. van de Monden der S.; zie n°. 4 van MONDEN.
bevocht op de West-Friezen.
— 2) dept. der S., hoofdplaats Gent, tusschen de
Sehelluinen, dorp in Zuid-Holland, 3 kwartier gaans bewesten Gorinchem; omstr. 100 inw.;
departementen Monden der S., Beide Nethen, Dyle,
Jemmapes en Lys. — Ook had de S. haren naam
geweldige brand 31 Mei-1 Juni 1841. In de pastorij te S. werd 4 Febr. 1814 't verdrag gesloten,
gegeven aan het departement der S.- en Moas,volgens
bepalende, dat de Franschen 20 Febr. Gorinchem
de staatsregeling van 23 April 1798 het achtste
dept. der Ilataafsche Ilepubliek, ingedeeld iii 7 arronzouden ontruimen.

Sae limit!'

Schets

Sohelomith, of Selomith, moeder van den
godslasteraar, die gesteenigd werd ; Lev. 24 : II.
SChent3ma,aanzienlijk friesch geslacht, waarvan we reeds eenige leden vermeld vinden als onderteekenaars van het Verbond der edelen (1566).
— S. (Paulus Cornelis), geb. te Franeker 1752,
gest. aldaar als rijks-ontvanger 1835. Men heeft van
hem : Spreekwoorden, gezegden en anekdoten met
geschied- en oudheidk. aanteekeningen (2 stnkken,
1826 en 1831). — S. (Jacobus), brueder van den
vorige, geb. 1767 te Franeker, gest. 1835 te Utrecht
als griffier bij het hoog militair gerechtshof. Van
zijne vele pennevrnchten noemen wij Kier enkel de
Geschiedenis der Heksen-processen (1828).

Schemnitz, stad in 't hongaarsche gespanschap Honth, aan de rivier S., 11 uren gaans benoorden Ipoly-Sagh; 14,000 inw.; voornaamste gouden zilvermijnen van Hongarij e . De stad S. bestond
reeds in het begin der 11 e eeuw ; niet te verwarren
met Chemnitz in Saksen.
Schemyl. Zie SJAMYL•
Schenck (George, of Jurriaan, ridder), vrijheer
van Tautenburg, veldheer van Karel V, voerde in
1522 het bevel in Overijsel, werd benoemd tot
stadhouder van Friesland, later ook van Overijsel
en Drenthe, bemachtigde 1535 bet door de Wederdoopers bezette Oldeklooster bij Bolsward, vermeesterde 1536 Appingedam, het Slot-te-Wedde en Koevorden, en stierf 1540.
Schenck (Maarten), of Schtinck, een geldersch
edelman, geb. omstr. 1549, trad jong in krijgsdienst,
ging na de pacificatie van Gent nit de dienst van
Oranje in die van Spanje over, en werd een schrik
voor Gelderland. In 1597 bemachtigde hij door list
de stad Doetinchem ; 1598 ontzette hij Groningen;
doch na den dood van Rennenberg gehoopt bebbende
zelf tot opperbevelhebber te zullen benoemd worden, hinderde het hem geweldig toen Verdugo als
zoodanig benoemd werd. Wel hielp hij nog aan het
veroveren van Breda (1581), viel echter 1582 in
handen der Staatschen en zat eenigen tijd gevangen ;
en na zijne invrijheidstelling trad hij weder in Staatsche dienst, verwierf door vele heldhaftige wapenfeiten dat hij door Leicester tot ridder geslagen werd,
deed 1589 eenen aanslag op Nymegen, die echter
mislukte, en waarbij hij verdronk in de Waal. Zie
het art. SCHENKENSCHANS.
Schenectady, stad in den noord-amerik.
staat New-York, 7 uren gaans benoordw. Albany ;
10,000 inw.; ligt aan bet Erie-kanaal en aan het
kruispunt van de Noorder- en Wester-spoorwegen.
Schenkenschans,eene door Maarten Schenck
aangelegde schans in het oostgedeelte der OpperBetuwe, waar de Rijn zich in twee armen verdeelt.
Schenkendorf (Friedr. Max von), duitsch
vrijheidsdichter, geb. 1784 te Tilsit gest 1817 te
Coblentz. Scimmtliche Gedichte (Berlijn 1837).
Schenkman, (Jan), geb. 1807, tot 1849
onderwijzer, heeft zich sedert doen kennen als een
geestig dichter ; gestorven te Amsterdam 4 Mei 1863.
Schen si. Zie SIEN-SI.
Scheremetjew (Boris Pe t row i tsj , gra a ,
geb. 1652, veldheer van Peter den Groote, ried aan
elken beslissenden veldslag tegen Karel XII te ontwijken (1708), had in gronte mate deel aan tie overwinning bij Pultawa (1709), vergezelde tsaar Peter
in zijnen veldtocht van den Proeth, veroverde Riga
en Lijfiand, versloeg den opstandeling Stenko aan
de oevers van de Caspische Zee, en stierf 1719.
Scherer (Barthelemy Louis Joseph), fransch
generaal, geb. te Delle bij Mort, zoon van een
,
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slachter, diende 12 jaren in de Oostenrijksche armee,
deserteerde nit Mantua, leidde eenigen tijd een losbaudig 'even te Parijs, trad toen in fransche dienst,
en was in 1789 opgeklommeu tot den rang van majoor. Hij onderscheidde zich bij het leger van SambreMaas (1794) als divisie-generaal, werd benoemd
tot opperbevelhebber der armee in Italie, behaalde
de overwinning van Loano, en werd 1797 minister
van oorlog, moest echter, wegens de vele beschuldigingen die tegen zijne schraapzucht inkwamen, in
Febr. 1799 aftreden, keerde teen naar Italie terug,
doch deed daar niets dan mislukkende wapenfeiten,
vvaarom hij vervangen werd door Moreau. Door het
Directoire benoemd tot inspecteur der fransche
troepen in Belgie, kwamen er opnieuw beschuldigingen tegen hem in, zoodat hij zich genoodzaakt zag
de vlucht te nemen. Na 18 Brnmaire leefde hij vergeten tot 1804, toen hij (19 Aug.) te Chauny stierf.
Men heeft van hem : Precis des operations du general
Scherer en Italie (Parijs 1798).
Scherif, sjerif, d. i. verheven, hoilig, oorspronkelijk de titel der afstammelingen van Mahomed
door zijne docker Fatime ; thans is S. zooveel als
Emir. Zie HEZJAM.
Schermeer (de), verkeerdelijk ook wel genoemd de Schermer, voormali ,, meer in Noord-Holland, tusschen 1631 en 1635 bedijkt en drooggelegd,
27 Sept. 1509 onder water gezet tengevolge van
dijkbreuk. In de Schermeer twee dorpen ; zie volgend art.
Schermeer (Noord-), dorp in Noord-Holland,
anderhalf uurgaansbeoosten Alkmaar.—S.(Zuid-),
anderhalf our gaans bezuidoosten Alkmaar.
Schermer, het gron. dorp Scharmer.
Schermer (de). Zie SCHERMEER (de).
Schermer, of Oud-Schermer, voormalig dorp
in Noord-Holland, 2 uren gaans ten O.Z.O. van Alkmaar, was reeds in 1062 bekend ; de kerk van S.
stortte 1612 in door een geweldigen storm ; een gedeelte van bet koor, zijnde het eenige overblijfsel
dat nog van het geheele dorp bestond, is in 1817
afgebroken.
Schermer (Groot-), ook wel Nieuw-Schermer
genaamd, dorp in Noord-Holland, 2 uren gaans ten
O.Z.U. van Alkmaar, strekt zich nit van bet N. naar
het Z.; 450 inw.; eertijds waren het twee dorpen
(Noord-S. en Zuid-S. genaamd).
Schermerhorn, dorp in Noord-Holland, 2
uren gaans beoosten Alkmaar; 750 inw.; in 1699
werden 63 huizen in de asch gelegd dooreenen brand.
Schernhemstra, ondfriesche naam van het
dorp Scharnegoutuni.
Scherpenisse, dorp op het zeenwsche eiland
Tholen, 2 uren gaans ten W.N.W. van Tholen ; 1000
inw.; is zeer oud, althans bestond reeds in 1206 ;
werd 1538 nagenoeg geheel vernield door brand ;
leed 4-5 Febr. 1825 zwaar door watervloed.
Scherpenzeel, I ) dorp in Gelderland, 2 uren
pans bezuidw. Amersfoort ; 1400 inw. — 2) dorp
met 180 inw. in Friesland, 4 uren gaans bezuidw.
Heerenveen ; watervloed Febr. 1825.
Schertz (Joseph Georg), verdienstelijk oudheidkenner, geboren 1678 te Straatsburg, gestorven
1754 als professor te Ilalle. Zijn voornaamste werk

is: Glossarium Germanicum medii nvi (uitgebreid
door Oberlin, 2 dln. Straatsburg 1781-84).

Schets (Gaspar), bijgenaamd Corvinus, baron
van Wesemale, beer van Grobbendonck, geb. te Antwerpen, gest. 1580. Men vindt van S. een verslag
over de inname van 't kasteel van Namen (24 Juli
1577 door Don Juan van Oostenrijk) in de 'Analecta

&chi a nti

Schettens
Belgica" van P. Burmannus Seeundus...—S. (Auto
nie), beer van Grobbendonck i was:gouverneur van
's-Hertogenbosch in dienst van Spanje tijdens. bet.
vermaarde ruitergevecht tusschen Brdaute en Lekkerbeetje (zie Gerard ABRAHAMS). Dat S. later wei
gerde, met Breaute te duelleeten, was om eene of
andere bijzondere reden ; want aan moed ontbrak
het hem nie.t. In 1601 verdedigde bij 's-Bosch met
kloekheid tegen prins Maurits, en in 1629 hield bij
5 .maanden heldhaftig het beleg nit tegen prins Frederik Hendrik, die hem wet is waar eindelijk tot de
overgave dwong, maar hem toch als een heidhaftig
en beleidvol verdediger prees.
Schettens, dorp in Friesland, 1 uur gaans
benoordw. Bolsward; 160 inw.
Scheuchzer (Joh. Jac.), genees- en natuurkundige, geb. 1672 te Zurich, professor aldaar, gest.
1733.M en noemt voorat van hem : Museum diluvianum
(Zurich 1716); Physica sacra (Ulm 4 dln.1731-35).
De in het Britsche Museum bewaard wordende
Homo Scheuchzeri of Homo diluvii testis, gehouden
voor een mensch in versteenden toestand, is naderhand bewezen een reptiel te zijn. — S. (Job.),
natuur- en kruidkundige, broeder van den vorige,
geboren 1684 te Zurich, gestorven als professor
aldaar 1738.
Scheut, kasteel in Zuid-Brahand, 5 kwartier
gaans bewesten Brussel; in de nabijheid van dit
kasteel in 1356 een bloedige veldslag, waarin de
Vlamingen de Brabanders overwonnen.
Schevelingen. verbasterde naam voor Scheveningen.
-

Scheveningen, aanzienlijk visschersdorp in
Zuid-Holland, aan de Noordzee, circa 1 nor gaans
benoordw. 's-Gravenhage (waarvan het administratief eene wijk is); 7500 inw.; drukbezochte zeebadplaats ; werd dikwijls door de zee geteisterd, n1.1470,
5 Nov. 1530, 1538, 1546, 1551, inzonderheid Allerheiligendag 1570, en ook 15 Nov. 1575. Het is de
geboorteplaats van den zeeheld Cornelis Jol, bijgenaamd Houten Been. In 1795 ging de laatste stadhouder Willem V te Scheveningen scheep met zijn
gezin, de wijk nemende naar Engeland, en 30 Nov.
1813 landde bier onze eerste konincr (Willem I).
MEDULA,
b
Schiavone (Andrea), eigenlnkAndrea
schilder der Venet. school, geb. 1522 te Sebenico in
Dalmatie, gest. 1582 te Venetie.
Schie (de), kanaal of vaart in Zuid-Holland
aanvangende te Delft, loopt Tangs Overschie en Schiedam, en vervolgens naar de Maas. — S. is ook de
naam der vaarten van Overschie naar Rotterdam en
naar Delftshaven. — S. of Schiemeer, voorrnalig
meertje in Friesland, kanton Bolsward, is 1835
drooggemaakt. — S. (Nieuwe-), een der oudite
namen van Schiedam. — S. (Ouwer-), oude naam
van Overschie.
Schiedam, stad in Zuid-Holland, anderhalf
uur gaans bewesten Rotterdam; 15,000 inw.; vele
jeneverbrandernen ; in de 13e eeuw tot stad verbevel). — S. (Oud-), soinwijlen de naam van
Oversch ie.
Schieland, voormalig baljuwschap in ZuidHolland, bevatte hoofdzakelijk de steden Schiedam,
Rotterdam en Delftshaven, de dorpen Capelle en
Nieuwerkerk (beiden op den IJsel), Kralingen,
Moercapelle, Moordrecht, Overschie, Zevenhuizen en
Zuid-Waddinxveen.
Schieren (Nieder-), dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 5 kwartier gaans bezuidw. Diekirrh ; met de buurten Ober-Schieren en Schierenmiihl 800 inw.

Schieringers en Vetkoopf", two-partijen ender de. edelen in Friesland, in de 14e en 15e
eeuw. Reeds tang hadden zij twijfelachiig bestaan
zonder kenrnerkende benamingen, toen ze zich omstreeks 1280 meer duidelijk vertoonden als twee
vijandig tegenover . elkander staande partije.n. De
edelen uit Westergoo noemden zich Schieringers,
naar het hoofdmiddel , hunner inkomsten, zijnde de
handel in eene soort van .paling, Schier-aal genamnd,
die in hunne waterrijke landstreek in groote menigte
gevangen werd. De edelen uit Oostergoo daarentegen,
waar de velweierij de voornaamste bron van welvaart
was, noemden zich Vetkoopers, en beschouwden bun
bedrijf (de vetweierij) als fatsoenlijker dan de palingvangst. Vandaar een naijver tusschen de edelen
van Westergoo en die van Oostergoo, welke reeds
tang gesmeuld had, toen die eindelijk uitbarstte bij
gelegenheid van een gastmaal, .waar de Vetkoopers
zich een toon van meerderheid gaven, die een hevig gevecht uitlokte: dit was het begin van die binnenlandsche beroeringen, die Friesland gedurende
twee eeuwen met onrust, onveiligheid en bloedvergieting vervuld hebben, totdat Westergoo onder het
gezag van Albrecht van Saksen kwam, en Oostergoo
onder den verbloemden naam van bondgenootschap
your de overheersching van de Groningers te bukken had. De oude veete duurde toen nog altijd voort
in de strijden eerst tusschen de Saksische en Grofinger partneri, gevolgt1 door de verwoestingen die
aangericht werden door de Saksische, Geldersche en

Burgundische krijgsbenden; aan al die ellenden kwam
eerst voor goed een einde, nadat de Friezen in 1523
Karel V hadden aangenomen als lumen beer. Doordien tot aanvoerders der Vetkoopers altijd de edelsten en aanzienlijksten hnnner partij werden gekozen, en de Schieringers daarentegen menigmaal aanvoerders hadden van geringer geboorte, zoude men
de Vetkoopers en Schieringers gevoeglijk de friesche
Patriciers en Plebejers kunnen noemen.
Schiermonnikoog, een tot Friesland behoorend eiland benoorden de Friesche kust, oudtijds
Monnikoog, lat. Monicoga genaamd, was tot het jaar
1720 slechts met drie buorten (samen ongeveer 150
huizen) bebouwd doch na de watervloeden van
Kerstnacht 1717 en Nieuwejaarsdag 1720, werden
de huizen dichter bijeen gebouwd, en zoo ontstolid bet dorp Oosterburen, dat thans omstr. 1000
inw. telt.
Schriten, duitsche spelling voor Sjyieten.
Schikgodinnen, lat. Para( grieksch Moira,
in vele boll. boeken Parcen, in duitsche Parzen, in
fransche Parques, in de oude mythologic dfie zusters, als godinnen over den levensdraad der menschen gesteld, namelijk: 1) Clotho, begint den draad
te spinnen (geboorte), en, terwijl 2) Lachesis hem
vasthoudt (lotsbestemming), gaat het spinnen zoo
lang voort, totdat 3) Atropos den draad afsnijdt
( het sterven).
Schild (het Oude-), dorp op Texel. 'Lie het
art. OUDESCHILD.
Schilda, stad in pruis. Saksen, 8 mijlen ten
O.N.O. van Merseburg; 1500 inw.; geboorteplaats
van generaal Gneisenau ; de bewoners van S. waren
certijds vermaard als grappenmakers, zoodat men
nog tegenwoordig met Schildburgerstreichen kluchten en snakerijen bedoelt.
Schildwolde, dorp in Fivelgo, prov. Groningen, vierdhalf our gaans beoosten de stad Groningen;
380 inw.
Schillaard, dorpje in Friesland, 3 wren gaans
bezuidw. -Leeuwarden ; 40 inw.
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Schiller
Schiller (Job. Christoph Friedrich von), een
van Duitschland's grootste dichters, geb. II Nov.
1759 te Marbach in Wurtemberg, stndeerde eerst
rechtsgeleerdheid, toen-geneeskande, dock wijdde
zictl weldra gebeel aan de dichtkunde : in 1777
maakte hij zijn eerste stuk .Die Lauber". Inmiddels
in krijgsdienst gesteld als officier van gezondheid,
zocht zijn ontslag te bekomen, en toen dit niet
gelukte nam bij de vlucht (1782), hield eenigen tijd
verblijf te Bauerbach bij Meiningen, sedert 1783 te
Mannheim, waar hij tooneeldichter werd; doch tengevolge van vele onaangenaanaheden ging hij 1785
naar Leipzig, hield daarop eenigen tijd verblijf bij
zijn vriend Korner te Dresden en te Loschwitz, ging
1787 naar Weimar, werd 1789 benoemd tot buitengewooii hoogleeraar te Jena. Van nu of regende het
voor S. onderscheidingen; de hertog van Weimar
benoemde hem tot hotraad, de Fransche republiek
verleende hem bet burgerrecht, de keizer van Duitschland verleende hem brieven van adeldom ; de vriendschapsbetrekking tusschen S. en GOthe dagteekent
van 1793. Dock S.'s gezondheid was zeer lijdend,
en 9 Mei 1805 stierf hij te Weimar. Van zijne werken noemen wij de Geschichte des Dreissigjahrigen
Kriegs en de Geschichte des Ab[alls der Vereinigten
Niede•lande in proza. Van de vele complete editien
van S.'s werken noemen wij enkel die in de verzameling der Duitscheklassieken (12 din.1854-55).
Alle steden, waar S. verblijf heeft gehouden, hebben
met Marbach en met Weimar gewedijverd om hem
ter eene standbeelden of monumenten op te richten.
Schilling (Friedr. Gust.), duitsch novellist,
geb. 1766 te Dresden, tot 1809 Saksisch officier,
gest. te Dresden 1839. Zijne complete werken verschenen in twee serien (le serie 50 din., 2e serie
44 din.) te Dresden 1810-27; nieuwe editie in 80
din. (Dresden 18'28-39).
Schiltberger (Hans), geb. te Munchen, deed
(1394-1427) eene reis door Hongarije, Walachije,
Bulgarije, het Byzantijnsche rijk, Klein-Azie, Syria,
Egypte, Perzie en Turkestan, Armenia, Georgie, hield
lang verblijf in Kiptsjak, en werd na zijne terugkomst kamerheer van hertog Albrecht van Beieren.
Van zijne Reisbeschrijving (in de 15e en 16e eeuw
een geliefkoosd boek) leverde Neumann een nieuvven
druk (Berlijn 1859).
Schilter (Job.), duitsch rechtsgeleerde en oudheidkenner, geb. 1632 te Pegau, gest. 1705 te
Straatsburg.Van zijne werken noemen wij : (in 3 din.)
Thesaurus antiquitatum Teutonicarum (Ulm 1727).
Schimmelpenninck (Rutger Jan), nederlandsch staatsman, geb. 31 Oct. 1761 te Deventer
(behoort niet tot het adellijke geldersche geslacht
Schimmelpenninck, dat reeds in de 14e eeuw bekend was, in 't begin der 16e eeuw den toenaam
van der Oije aannam, en tot op den huidigen dag
voortleeft). Hij zette zich na volbrachte studien als
advocaat te Amsterdam neder, koos in de woelingen
van 1785-87 de partij der gematigde patriotten,
werd na de omwenteling van 1795 tot gezant der
Bataafsche Republiek te Parijs benoemd (12 Juni
1798), en speelde als plenipotentiaris op bet congres
van Amiens 1802 eene gewicbtige rol in het tot
stand brengen van den vrede. Vervolgens ambassadeur te Londen, trachtte hij Nederland's onzijdigheid te bewerken in den oorlog tusschen Engeland
en Frankrijk, hetgeen hem ecbter door den onverzetteNken wit van Napoleon mislukte. In 1803 door
Napoleon weder naar Parijs geroepen, werd S. in
1805 met den titel van Raadpensionaris met bet
hoogste gezag over de Nederlanden bekleed. Zijn
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bestuur kenmerkte zich door wijsheid en beleid,
doch bet duurde slechts negen maanden; toen Napoleon's broeder Lodewijk tot koning van Holland
benoemd was, keerde S., die zich ten sterkste tegen
die benoeming verklaard had, tot bet ambtelooze
leven terug. Na de inlijving van Holland bij het
Fransche keizerrijk, werd S., wien inmiddels bet ongeluk had getroffen dat hij blind was geworden,
door Napoleon met de grootste eerbewijzen overladen ter erkenning van zijne uitstekende verdiensten:
hij werd o. a. verheven tot senateur en graaf des
rijks (zijne afstammelingen voeren den grafelijken
titel erfelijk). Dat bij in al zijne hooge ambten niet
slechts een groot, maar tevens een rechtvaardig
en eerlijk man geweest was, blijkt voldoende uit
deze bijzonderheid, dat hij, zoo geeerd en gevleid
door Napoleon, bij de stichting van het koninkrijk •
der Nederlanden, door Willem i benoemd werd tot
lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Hij
stierf te Amsterdam 15 Febr. 1825.
Schimmert, dorp in nederl. Limburg, 3 uren
gaans benoordoosten Maastricht ; 250 inw.
Schinderhannes (Johann Buckler, genaamd),
kapitein eener gauwdieven-bende aan den Rijn, geb.
1779 te Unstadten in 't graafschap Katzenellnbogen,
ear hij aan 't hoofd zijner bende kwam in dienst
bij een scherprechter, werd, na tal van inbraken en
rooverijen, met verscheidene leden zijner bende
gevat, en 21 Nov. 1803 te Maintz geguillotineerd.
Schingen, dorp in Friesland, 2 uren guns
bewesten Leeuwarden ; 150 inw.
Schinkel (Karel Friedrich), een der grootste
bouwmeesters onzer eeuw, geb. 1781 te Neuruppin,
gest. 1841 te Berlijn, dat aan zijn talent tal van verfraaiingen te danken heeft.
Schinnen, dorp in nederl. Limburg, aan de
Geleen, anderhalf uur g. bezuideu Sittard; 300 inw.
Schin op Geul, dorp in nederl. Limburg,
aan de Geul, derdhalf uur gaans benoordoosten
Maastricht ; 120 inw.
Schinveld, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans bezuidoosten Sittard; 900 inw.
Schio, stad in 't Venetiaansche, 6 uren gaans
benoordw. Vicenza; 6000 inw.
Schipluiden, dorp in Zuid-Holland, 1 uur
gaans bezuidw. Delft ; 380 inw.
Schippers eilanden, veelal daarvoor den
vreemden naam Navigators-eilanden, ook Samoaeilanden genoemd, eene groep eilanden in Polynesia,
waaronder 8 groote, hoog boven den spiegel der
zee liggende; Savali en Oepoloe zijn de voornaamste.
De 35,000 bewoners der S. belijden sedert 1830
het Christendom ; ze waren vroeger wild en bloeddorstig : op Maoena werden negen tochtgenooten
van Lapeyrouse vermoord (in de baai van Massacre).
De S. bezocht 1768 Bougainville, 1787 Lapeyrouse,
1791 Edward.
Schiras. Zie -JIR AZ.
Schisma, scbeuring, de verdeeldheid, die in de
Roomscbe Kerk ontstaat zoodra er twee pausen te
gelijk verkoren worden: zoo noemt men die van
1378 tot 1429 de Groole Scheuring, toen er al dien
tijd twee pausen te gelijk waren (een te Avignon
en een te Rome), die elkander wederkeerig in den
ban deden. — In ruimeren zin verstaat men onder
den naam S. iedere afwijking van eene orthodoxe
Kerk, wegens verschil van zienswijze over de kerkelijke instellingeu ; betreft het verschil van meening de kerkelijke leerstellingen, dan beet de afwijking heresie, d. i. ketterij ; vandaar dat de Roomsche
Kerk de Protestanten k e t t e r s noemt, terwijl zij
—

—

—
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voor de niet -. getinieerde Grieken en Armeniers den
naam heeft van Schismatieken.
De voornaamste kerkelijke scheuringen, die in de
Geschiedenis opgeteekend staan, zijn ;
I) het Schisma tusschen deJoden in 962 v. Chr.
onder Salomon's zoon Rehaheam, Coen de twee koninkrijken Israel en Juda ontstonden,
2) het S. waardoor de Grieksche Kerk zich zelfstandig verhief naast de Roomsche, begonnen door
Photius (862) en bestendigd door den patriarch
Cerularius (1053). Dit noemt men het Oosiersche S.
3) het Groole Westersche S.; zie boven.
4) het S. van Engeland, de stichting van de An.,
glicaansche Kerk (1534), waardoor de Engelschen
van de gemeenschap met Rome afgesneden werden
onder Hendrik VIII.
5) het S. waardoor de Musulmannen gesplitst zijn
in Sunnieten en Sjyieten (zie die twee namen), aangevangen bij den dood van Mabomed (632) en voortdurende tot op den huidigen dag.
Schiadming, marktvlek in Stiermarken, aan
de Enns, 11 mijlen bewesten Judenberg; 1000 inw.;
vroeger belangrijk door 't mijnwezen; 1817 werd hier
doorVest het rnetaal ontdekt, datjunonittingenoemd is.
Schlagintweit (vijf gebroeders), zonen van
den beierschen oogarts Jozef S. (geb. 1792, gest.
1854), waarvan drie beroemd als reizigers, tervvijl
ook de twee anderen zich verdienstelijk hebben gemaakt, nl.: S. (Hermann von), geb. 13 Mei 1826 te
Munchen, en S. (Adolf), geb. 9 Jan. 1829, deden
zich sedert 1846 gunstig kennen door hunne gemeenschappelijke waarnemingen aangaande de Alpen, en werden daarop door de Oostindische Cornpagnie aangenomen tot bet doen van eene wetenschappelijke reis naar Judie en de noordwestelijk
daaraan grenzende berglanden, welke reis zij (1854
—58) volbrachteu gezamenlijk met een derden
broeder S. (Robert von), geb. 27 Oct. 1837. Slechts
twee hunter keerden terug ; Adolf S., die door HoogAzie naar Siberie wilds gaan, werd 26 Aug. 1857 te
Kasjgar vermoord. De inzonderheid voor geologie,
natuurkundige geographie en ethnologie hoogstbelangrijke resultaten Bier reis zijn openbaar geniaakt in
Results of a scientific mission to India and High-Asia
(d1.1-3, Leipzig 1860-63, met atlas). De twee teruggekeerde broeders werden kort na Winne terugkomst in den beierschen adelstand opgenomeu. -S. (Emil), ambtenaar te Wurtzburg, heeft eene bijzondere studie gemaakt van het Tihetaansch ; men
heeft van hem : Buddhism in Tibet (Leipzig 1863).
— S. (Eduard), de vijfde broeder, maakte als beiersch eerste-luitenant den spaansch-marokkaanschen
oorlog mode, en gaf in het Licht : Der span.-nzarokkan.
Krieg in den Jahren 1859 and 1860 (Leipzig 1863).
Schlan, of Schlany, stad in Bohemen, 7 uren
gaans bewesten Praag; 6200 inw.
Schlangenbad, dorpje met 300 inw. in het
Nassausche, circa 3 uren gaans ten W. N. W. van
Wiesbaden ; bezocbte rninerale bronnen.
Schlegel (Aug. Willi. von), dichter en orientalist, geb. 1767 te Hanover, 1818 prof. aan de universiteit Bonn en verheven tot den adelstand, gest.
te Bonn 12 Mei 1845. Zijne Samintliche Werke (10
din. 1845-46) bevatten o. a. zijne meesterlijke vertalingen van Shakespeare en Calderon en zijne
Vorlesungen fiber dramatische Kunst and Literally
(3 din. Heidelberg 1809-11 ; 2e drnk 1817), die
in schier alle beschaafde tales overgezet zijn. De
Oeuvres edites en francais van S. vormen 3 deelen
(Leipzig 1846). — S. (K. W. Friedr. von), een der
broeders van den vorige, geb. 1772 te Hanover, hield

in Jena (sedert 1800) philosoph. voorlezingen, ging
tot Rome's kerkleer over, en heeft zich sedert does
kennen als een bestrijder van staatkundige en godsdienstige vrijheid. Sedert 1808 te Weenen gevestigd,
stierf hij 1829 te Dresden. Sammtliche Werke (14
dln. Weenen 1846). — S. (Joh. Elias), oom der
beide vorigen, geb. 1718 te Meissen, gest. als professor aan de ridder-academie te SOrde 1749, beeft
zich als dramatisch dichter doen kennen. Zijne werken (5 din. Kopenhagen en Leipzig 1761-70) zijn
in 't Licht gegeven door 4n jongsten broeder, nl.:
S. (Joh. Heinrich), gab. te Meissen 1724, als historiograaf en professor te Kopenhagen gest. 1780,
van wien men o a. heeft Geschichte der danischen
Konige ens dent oldenburg. Stamme (2 dIn. Kopenh.
en Leipz. 1777).
Schleiden, stadje in Rijnpruisen, 6 uren gaans
bezuidoosten Aken ; geboorteplaats van den gescbiedschrijver Sleidanus.
Schleiermacher (Friedr. Dan. Ernst), beroemd protestantscb godgeleerde en philosoof, geb.
1768 te Breslau, gest. 1834 te.Berlijn, waar bij sedert 1809 predikant (en sedert 1810 tevens theol.
professor) was. Sammtliche Werke van S. (1835 en
v. in 3 afdeelingen); S.'s literar. Nachlass (2 deelen
Berlijn 1835).
Schleitz, Schleiz, stad in 't prinsdom ReussSchleitz, anderhalf uur gaans benoordoosten Saalburg; 7000 inw.; geboorteplaats van J. Friedr.Bottcher, uitvinder van Saksisch porselein. Zie SCHUTZ.
Schiesien, duitsche naam van Silezie.
Schlestadt. Zie SCHELESTADT.
Schleswig, duitsche naam van Sleeswijk.
Schlettstadt. Zie SCHELESTADT.
Schleusingen, stad in pruis. Saksen, 13 uren
gaans bezuidw. Erfurt, aan de ineenvloeiing van Erlau en Nahe ; 3000 inw.
Schley, of Slie, eene 5 mijlen Lange, zeer smalle
bock der Oostzee, aan de oostkust van Sleeswijk.
Schlichtegroll (Adolf Heinr. Friedr.), numismaticus en bibliograaf, geb. 1765 te Waltershausen bij Gotha, gest. 1822 als directeur der hofbibliotheek te Munchen. Beroemd is onder andere zijn
Necrolog der Deutschen (28 din. Gotha 1791-1806).
Schlik, rijke tot den bobeemschen adel behoorende uit welke S. (Caspar), gest.
1449, rijkskanselier van drie keizers van Duitschland (Sigismund, Albrecht II en Frederik III), in
1437 tot graaf verheven werd. — S. (graaf Stephanus), 1526 in den slag bij Mohacs gesneuveld, liet
de rijke zilvermijnen in het Joachims-dal ontginnen,
en liet in 1517 de eerste Joachimsdaalders (ook
Schlikendaalders genaamd) slaan. — S. (Frans,
graaf van), geb. 1789 te Praag, was 18.i8 opgeklommen tot luit.-veldmaarschalk in oostenrijksche dienst,
en gaf hlijken van veel beleid en moed in den hongaarschen omwentelingsoorlog. Sedert Juni 1854
opperbevelhebber van de 4e oosteur. armee (in Galicie) ging hij daarmede 1859 naar het oorlogstooneel in Italie, en kommandeerde den rechtervleugei
in den slag bij Solferino. Hij stierf 1862.
Schlindermanscheid, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, derdhalf uur gaans benoordw.
Diekirch, aan de Sure en den Schlinder, welker
oevers hier zeer boog en steil zijn.
Schlitz, stad met 2700 inw. in Opper-Hessen,
8 mijlen ten 0. N. 0. van Giessen, hoofdplaats van
het ruim derdhalve vierk. mijl groot zijnde graafschap Gortz-S. Zie SCHLEITZ.

Schlossberg, marktvlek in Zevenbergen. Zie
DEVA 5).

Schlosser
Schlosser (Friedr. Christoph), duitsch geschiedschrijver, geb. 1776 te Jever, sedert 1817
prof. der geschied. te Heidelberg, gest. 23 Sept. 1861.
Voornaamste werken : Geschichte des 18. Jahrh.
(4e druk, 8 dln. Heidelb. 1853-60; 5e dr. 1864);
Universal historische Uebersicht der Geschichte der
Allen Well (3 din. in 9 stukk. Frankf. 1826-34);
Weltgeschichte in zusammenhangender Erzahlung (4
din. in 9band.,2e dr.Frankf.1839-41); IVeltgeschichle far das deutsche Volk (19 d In., Frankf. 1844-60).
SchlOtzer, Schlozer (Aug. Ludes. von), duitsch
geschiedschrijver, geb. 1735 te Gaggstedt in 't
graaischap Hohenlohe-Kirchberg, sedert 1761 te
Petersburg woonachtig, sedert 1765 professor bij de
academie aldaar, sedert 1767 prof. te Gottingen, aldaar gest. 1809. Voornaamste werken zijne vertaling
van den russischen kronijkschrijver Nestor (5 dln.
Gottingen 1802-9) en zijne Allgemeine nordische
Geschichte (2 dln. Halle 1772). — S. (Kurd von),
kleinzoon van den vorige, geb. 1822, insge4jks geschiedschrijver ; voornaamste week : Geschichte der
deutschen Ostseelander (3 dln. Berlijn 1850-53).
Schluckenau, of Schlottenau, stad in Bohemen, 15 uren g. benoordoosten Leitmeritz; 4000 inw.
Schltisselburg, 1) vroeger Noteburg, vestingstad in europ. Rusland, aan de uitwatering der
Newa in 't Ladago-weer, 8 urea gaans beoosten
Petersburg; 2000 inw.; staatsgevangenis, waar tsaar
lwan IV gekerkerd zat van zijne outtroning tot aan
zijn flood (1741-65). —2) stad in Westfalen, 6 uren
g. benoordoosten Minden, aan de Weser; 1400 inw.
Schlyter (Karel Jan), geb. 1795 te Karlskrona, sedert 1838 professor der rechtsgeleerdheid
te Lund, is te beschouvven als de schepper der geschiedenis van Zweden's rechtswezen. Voornaamste
werk Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui (dl. 1-9,
Lund 1827-59).
Schmalkalden, stad in Keurhessen, aan de
zich in de Werra ontlastende Schmalkalde, 15 uren
gaans benoordoosten Fulda ; 5500 inw.; stiftskerk
gebouwd in 1413. Vroeger was S. de hoofdstad der
voormalige heerlijkheid S. (ruim 5 vierk. mijlen
gronds thans met 28,000 bewoners).
Schnzalkaldische Bond heet het 27 Fehr, 1531 te
S. aangegane bondgenootschap tusschen 9 protestantsche prinsen en graven (nit de huizen Saksen,
Brunswijk, Hessen, Anhalt en Mansfeld) en 11
rijkssteden, om bet Protestantismus en hunne staatkundige onafhankeltjkbeid te verdedigen tegen Karel
V en de roomsch-kathol. stenden. Die bond,aanvankelijk gesloten voor eels 9-jarig tijdvak, werd 24
Dec. 1535 voor tien jaren verlengd, waarbij ook tot
de oprichting eener staande bonds-armee besloten
werd. De bond versterkte zich door de toetreding
der pommersche vorsten en verscheidene rijks- en
andere steden, en nam in Februarij van 1537 de
Schmalkaldische artikelen aan, zijnde de in Dec.1536
te Wittenberg door Luther opgestelde artikelen, die
het onderwerp van beraadslaging zouden uitmaken
op het door pans Paulus 111 te Mantua bijeengeroepene concilie (dat nu in duigen viel). De keurvorst
van Saksen en de landgraaf van Hessen waren bewindvoerende hoofden van den bond. Eerst in 1546
kwam het tot openbare vijandelijkheden, welke oorlog tegen den keizer groote gevolgen had kunnen
hebben als Sebastiaan Schartlin geheel alleen opperbevelhebber van het bondsleger geweest ware. Door
de tweedracht tusschen de beide hoofden mislukte
intusschen alles, toen keurvorst Johan Frederik van
Saksen teruggeroepen werd naar zijn land, dat door
hertog Maurits bezet werd ter voltrekking van den
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rijksban. Wel heroverde de keurvorst ziju land, en
bemachtigde dat van Maurits bovendien; doch beiden
verloor hij weder, alsook zijne vrijheid, in den ongelukkigen slag bij Mahlberg 24 April 1547, waardoor
de geheele bond bijna vernietigd werd, en waarvoor
Maurits met de waardigheid van keurvorst werd beloond. Reeds spoedig herstelde de bond zich van die
nederlaag, en zag zich, doordien Maurits v. Saksen
den keizer afvallig werd, in staat om Karel V te
noodzaken tot het verdrag van Passau (1552) en
eindelijk tot den religie-vrede van Augsburg (1557).
Schmarda (Ludw. Karl), duitsch zooloog,
geb. 1819 te Olmiitz, eerst professor der zoologie te
Praag, deed 1853-57 met Frans von Fridau eene
wetenschappelijke reis om de wereld, en werd 1862
prof. der zoologie te Weenen. Voornaamste werken:
Die geogr. Verbreitung der Thiere (3 din., Weenen
1853); Grundziige der Zoologie (Weenen 1853);
Reise um die Erde (3 din. Brunswijk 1861).
Schmeller (Joh. Andr.), taalgeleerde, geb.
1785 te Tirschenreuth in Opper-Franken, als professor te Munchen gest. 1852. Men heeft o. a. van
hem : Die Mundarten Baierns (Munchen 1821); het
voortretielijke Baierisches Worterbuch (4 dln. Stuttgart en Tubingen 1827-36) en het in M. S. door
hem nagelatene Cimbrisches IVorterbuch (in 't licht
gegeven door Bergmann, Weenen 1855).
Schmid (Christoph von), geb. 1768 te Dinkelsbah!, gest. als domheer te Augsburg 3 Sept. 1854,
de lievelingsscintver der jeugd door zijne uitmuntende Vettellingen (24 deeltjes 1840-46).
Schmid (Joh. Heinr. Theod.), geb. 1799 te
Jena, gest. als professor der philosophie aldaar 1836,
schreef o. a. eene Geschichte des Mysticismus des
Mittelalters (Jena 1824) en eene Kritik von Schleiermacher's Glaubenslehre (Leipzig 1835).
Schmidt (Michael Ignaz), duitsch geschiedschrijver, geb. 1736 te Arnstein, gest. als archivaris
te Weenen 1794. Voornaamste werken: Geschichte
der Deutschen (dl. 1 - 5, Ulm 1778-85); van dl. 6
of nit de papieren van S. samengesteld door Milbiller:
Neuere Geschichte der Deutschen (17 deelen Ulm
1785 - 1808); door Dresch op eigen band vervolgd in:
Geschichte Deutschlands seit dent Rheinbunde (5 din.
Ulna 1824-30).
Schmidt (With. Adolf), d uitsch geschiedschrijver, geb. 1812 te Berlijn, eerst professor aldaar, van
1851 tot 1860 te Zurich, sedert 1860 te Jena. Voornaamste werken : d eschichte der Denk- and Glaubensfreiheit im I. Jahrhundert der Kaiserherrschaft and
des Christenthums (Berlijn 1847); Der Aufstand in
Konstantinopel enter Justinian (Zurich 1854).
Schmidt - Phiseldeck (Christoph), geschiedschrijver, geb. 1740 te Nordheim, gest. 1801,
leeraarde eerst geschiedenis en openbaar recht aan
't Carolinum van Brunswijk, kwam toen aan 't hoofd
van archief van Wolfenbuttel, en bracht daarna
eenige jaren door in Rusland, over welks geschiedenis hij goede werken geschreven heeft.
Schmiedeberg, stad in pruis. Silezie, 3 urea
gaans bezuiden Hirschberg; 3200 inw.
Schmblnitz, hong. Szomolnok, duitsche mijnwerkersstad in het hongaarsche comitaat Zips, 7
uren gaans bezuidw. Einsiedel; 3000 inw.

Schnectady. Zie SCHENECTADY.
Schneeberg, mijnwerkersstad in 't saks. Ertsgebergte,10 urea g. bezuidw. Chemnitz ; 7600 jaw.
__e
Zie_IESENGEBIRGE.
R
Schneekoppe, _erg.
h
Schneidemiihl,stad in pruis. Polen, 11 mijl.
bewest. Bromberg; 7000 inw.; 19 Oct. 1844 stichtte
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Schneider (Eulogius), demagoog, geb. 1756
te Wipfeld in het Wiirtzburgsche, was professor der
grieksche taal te Bonn toen de fransche omwenteling uitbrak, legde zijn professoraat neder en begaf
zich naar Straatsburg, werd benoemd tot vicarisgeneraal van den bisschop van Straatsburg, vervolgens tot mire van Hagenau (1792), daarna tot
openbaar aanklager bij het crimineel gerechtshof in
den Elzas, en was de personificatie van het schrikbewind ; hij reisde als in triomf den Elzas rond,
altijd met de rechters, den beat en de guillotine in
zijn gevolg, totdat hij, door St.-Just en Lebas beschuldigd van samenzwering, zelf ter dood veroor
deeld en geguillotineerd werd (1 April 1794).
Schneider (Job. Gottlob), taalgeleerde en na
tuurkundige, geb. 1750 te Collmen bij Wurtzen,
gest. als prof. te Breslati 1822. Voornaamste werken :
Scriptores rei rusticce (4 din. Leipzig 1794-97); de
werken van Theophrastus (5 dln. Leipz. -1818-21);
groot kritisch Grieksch-Duitsch Woordenboek (3e dr.
2dIn. met supplement, Leipz. 1819-21).
Schneller (Jul. Franz I3orgias), geb. 1777 te
Straatsburg, als prof. te Freiburg gest. 15 Mei 1833.
Voornaamste werken : Wellgeschichte (4 dln. Gratz
1810-12); Geschichte der Menschheit ( Dresd .1828);
Der Mensch and die Geschichle (Dresden 1828).
Schnepfenthal, dorp in Saksen-CoburgGotha, aan den voet van 't Thuringerwald, een half
nor gaans van Waltershausen ; beroemd instituut,
1784 opgericht door Christ. Gotthilf Saltzmann.
Schnitzler (J. H.), fransch statisticus en geschiedschrijver, geb. 1802 te Straatsburg, 1830-45
redacteur der .Encyclopedie des gees du monde",
vervolgens prof. te Straatsburg. Voornaamste werken : Statistique generale de la France (4 dln. Straatsb.
en Parijs 1842-4G): Histoire intime de la Russie
sous les empereurs Alexandre I et Nicolas (2 dln.
Parijs 1847); L'empire des Tsars (di. 1 en 2, Parijs
en Straatsburg 1860-1862); La Russie en 1812.
Bostopchine et Koutousof (Par.1863); Atlas historique
et pittoresque (4 dln. Straatsburg 1859-62).
Schobab, of Sobab, een zoon van David bij
een zijner bijwijven; 11 Sam. 5: 14.
Schodde, voormalig dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland ; zie SCHOL'DEE.
Schokkers, de bevolking van het Zuiderzeeeiland Schokland.
Schokland, eilandjein de Zuiderzee, is nauwlijks een uur gaans lang, zeer smal, schraal bevolkt;
zal waarschijnlijk mettertijd geheel ye; laten worden.
Schoaneus, vader van Atalante.
Schoenfels, Schwas, dorpje 't groothert.
Luxemburg, 3 uren gaans benoorden Luxemburg,
aan den Mamer.
Schoffer (Peter), uit Gernsheim (in HessenDarmstadt), boekdrukker uit de 15e eeuw en schoonzoon van Johann Fust, met wien hij eigenaar was
van de eerste boekdrukkerij in Maintz. Hij stierf
1502. In 1836 is hem te Gernsheim een gedenkteeken opgericht.
Scholastica, de heilige, zuster van den hell.
Ilenedictus, uit Nursia, leefde als kluizenaarster op
den Monte-Casino, en stierf in 543. Kerkel. gedenkdag 10 Fehr.
Scholasticus, bij de Romeinen een leeraar
der welsprekendheid. Gewoonlijk verstaat men onder
Scholastici de philosofen uit de middeleeuwen, wier
leer, Scholastiek, of Scholastische wijsbegeerte genaamd,zich kenmerkte door eenc beperking van 't philosophisch onderzoek tot de theologie. Als voorbereidend tijdvak van deze richting kan het tijdperk van

Stioinierg
de 9 - tot de Ile eeuw beschouwd worden; waarin
zich voornamelijk Herbert (later pans Sylvester II),
Berengarius van Tours, Lanfranc, Anselmus van Canterbury onderscheidden. Aanleiding ter verdere ontwikkeling van de scholaStiek gaf de omstreeks het
midden der 12e eeuw door Joh. Roscellinus verwekte twist over de beteekenis der algenieene begrippen, waardoor de S. zich splitsten in Nomina
listen en Realisten. •De theologie, zooals die door
kerkvaders, concilie-besluiten en pauselijke uitspraken als dogma vastgesteld was, werd als lets onaantastbaars beschouwd, dat door de philosophie
slechts tot een stelsel gebracht mocht worden; vandaar de uitdrukking Philosophic theologian ancilla,
d. i. de wijsbegeerte is de dienares der godgeleerdheld. Terwiji de S. een aantal spitsvoridige onderscheidingen in de theologie invoerden, ontwikkeiden
zich ook de logica en de dialectica naar Aristoteles
meer en meer, zoodat de scholastiek algemeen den
boventoon begon te hebben in de 13e eeuw, die als
bet tijdperk van haren hoogsten bloei te beschouwen is. Met haar ontwikkelden zich verschillende
theologische stelsels, waarvan inzonderheid melding
verdienen die van Alexander van Hales, Albertus
den Groote, Thomas van Aquino en Duns Scotus,
vooral de twee laatstgenoemden, naar wie de S. zich
weder splitsten in twee partijen (Scotisten en Thomisten). Het !contrast dat bet mysticismus met de
scholastiek vormde, de afkeerigheid die bij klassiekontwikkelde mannen door de haarkloverijen der S.
gaande gemaakt werd, de vooruitgang der 15e eeuw
in natuurkunde en daaraan verwante vakken van
wetenschap, en bovenal ook de Kerkhervorming, gaven den doodsteek aan de Scholastiek, ofschoon die
nog tot op den huidigen dag blijft voortbestaan op
vele Jezuieten-scholen.
Schb11( Max. Samson Friedr.), geleerd geschiedschriiver, geb. 1766 te Harskirchen in NassauSaarbriicken, trail na menige lotswisseling in pruisische staatsdienst 1814, en stierf als zoodanig 6 Aug.
1833 te Parijs ; Voornaamste werken waren : Histoire
abregee de la litterature grecque (2e druk 2 din. Parijs 1823-25); Elements de chronologie (2dln.1812);
Cours d'histoire moderne des dtats europdens.
Schomberg (Henri, graaf van), maarschalk
van Frankrijk, gab. 1583 te Parijs, tilt eerie familie
die herkonistig was uit Meissen, diende aanvankelijk
Rudolf II, werd vervolgens ambassadeur van Frankrijk, eerst in Engeland, Loon in Duitschland, werd
1619 zooveel als minister van finantien, 1621 hoofd
van het ministerie, viel 1625 in ongenade, hetgeen
echter niet lang duurde, en werd toen begiftigd met
den maarschalks-staf. Hij verdreef de Engelschen
van bet eiland Re, onderscheidde zich in Piemont,
overwon de Languedocsche opstandelingen te Castelnaudary, waar Montmorency gevangen genomen werd
(1632), en stierf in datzelfde jaar als gouverneur
van Languedoc. — S. (Charles, hertog van), eerst
bekend onder den naam van hertog van Halluyn,
geb. 1601, zoon van den vorige en zijn opvolger als
gouverneur van Languedoc, overwon de Spanjaarden
bij Leucate (1636), werd kort daarna maarschalk
van Frankrijk, en veroverde Perpignan. I3ij den dood
van Lodewijk XIII verloor hij de hooge gunst, waarin
hij gestaan had, en werd als gouverneur van Languedoc ontslagen, waarvoor hij slechts het gouvernement Metz als schadeloosstelling ontving. Hij stierf
1656.
Schomberg (Armand Frederik van), maarschalk van Frankrijk, in geen familie - betrekking

staande tot de twee vorigen, geb. 1616 te Heidel-
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United Stales of America (dl. 1-6, Washington en
berg, diende eerst onder prins Frederik Hendrik
Philadelphia 1851-57).
van Oranje en onder diens zoon Willem, ging toen
Schoonderwoerd, verbasterd voor Schoon(1650) in fransche dienst over, ontving den maar•
rewoerd.
schalksstaf ter belooning voor zijne zegevierende
Schoondijke, dorp in 't voormalige Staatswapenfeiten in Portugal en Catalonia, doch verliet
Vlaanderen, thans prov. Zeeland, 4 uren gaans bede fransche dienst na de herroeping van het Edict
van Nantes; diende wen eerst Pruisen, daarna I'orzuiden Middelburg; 500 inw.
tugal,en kwarn eindelijk wetter in hollandsche dienst ;
Schoonebeek, dorp in Drenthe, 2 uren gaans
vergezelde prins Willem van Oranje op diens tocht
beoosten Coeverden; 700 inw. De onderhoorige buurtnaar Engeland (1688), en sneuvelde in den veldheeft omstr. 1200 inw.
schap
slag aan de Boyne (1690).
Schoonhoven, stad in Zuid-Holland, aan de
Schomburgk (sir Robert Herman), geb. 5 Lek, 6 wren gaans beoosten Rotterdam, 3 uren g. ten
Juni 1804 te Freiburg aan de Unstrut, koopman,
0. Z. 0. van Gouda, en 2 uren g. bezuidoosten Ondewater; 2800 inw.; rivierhaven; veel good- en
hield onder vele Iotswisselingen verblijf eerst in
zilversmeden; eertijds was de zalmvisscherij van S.
Noord-Amerika, toen in de West-Indian, deed 1834
beroemd ; het is de geboorteplaats van verscheidene
—39, in dienst van het Geographisch genootschap
personen van naam, o.a.: Olivier van Noort, de eerte Londen, eene wetenschappelijke reis naar de binste zeeman, die de vaart rondom den aardbol gedaan
nenlanden van Guiana, en stond 1841-43 aan bet
'weft ; Klaas Lonwerse Blom, die in 1549 den eersten
hoofd der expeditie, die belast was met bet opnemen
windmolen nit Holland naar Spanje overbracht, en
van de grenzen tusschen Brits-eh-Guiana en Brazilie.
1613 stierf. Volgens sommigen bestond S. reeds in
Van Aug. 1848 tot 1857 was S. britsch consul en
787; zooveel is zeker, dat S. gedurende verscheizaakgelastigde bij de republiek van St.-Domingo, en
deny eeuwen eene belangrijker plaats is geweest clan
werd 1857 als zoodanig verplaatst naar Bangkok in
Gouda ; bet was ook fang eene vesting. Het kasteel
Siam. De voornaamste der vele werken van S. zijn :
(Slot-te-S.) waarvan men reeds in 1300 gewag geDescription of British Guiana (Londen 1840); Reisen
history
maakt vindt, en dat 1312 verbouwd werd, is 1577
in Guiana and am Orinoco (Leipzig 1841);
afgehroken, zonder dat men weet waar bet eigenlijk
of Barbadoes (Londen 1827).— S. (Moritz Richard),
gestaan heeft. Het heeft nietternin eene treurige verbroeder van den vorige, bereisde sedert 1840 met
maardheid door den verschrikkelijken dood, dien de
hem Guiana, en gaf daarna in 't licht: .Reisen in
even ridderlijke als heldhaftige Albrecht Belling onBritisch-Guiana in den Jahren 1840-44 (3 dln.
derging, toen hij, zijn eerewoord gestand doende,
Leipzig 1847-41).
Schan (Martin), ook Schongauer genaamd, de terugkeerde naar de aanhangers van Jacoba van
Beieren, die hem genoodzaakt hadden bet kasteel
voornaamste schilder der hoogduitsche school in de
over te geven (zie BEYLING). In 1375 is de gansche
15e eeuw, geb. 1420 te Kalenbach, gent. 1,18G te
stad (met het pas in 1330 gebouwde CarmelietenCalmar.
klooster) eene prooi der vIammen geworden; in
SchOnbrunn, lat. Pons bellus, van de vele
plaatsjes in Duitschland, die dezen naam dragen, is
1518 is S. nogmaals door eenen brand geteisterd,
waardoor 320 huizen, 3 kloosters, I poort en 1 tohet voornaamste een dorpje met 400 inw., I uur
ren in de asch gelegd werden. In 1300 trachtten de
gaans bezuidw. Weenen, met een keizerlijk buitenZeeuwen S. te bemachtigen, doch werden door de
verblijI, omringd door een prachtig park. Dit paleis
burgers van S. kloekmoedig afgeslagen. In 1389
bevat 1441 vertrekken, waaronder het Blauwe hahinet, het geliefkoosde verblijf van keizerin Maria
leden de Schoonhovenaars in een bloedig gevecht
tegen den bisschop van Utrecht de nederlaag. In
Theresia, waar Napoleon I woonde in 1809, en waar
1426 werd S. weken tang tevergeefs belegerd door
zijn zoon, de hertog van Reichstadt, in 1832 geden stadhouder van Holland, en gedurende dat beleg
storven is. Tc S. werd 26 Dec. 1805 de te Presburg
deden de Schoonhovenaars bij menigen uitval wongesloten vrede bekrachtigd ; den volgenden dag vaarderen van dapperbeid. In Dec. 1488 werd het Kadigde Napoleon bier zijne proclamatie uit tegen de
beljauwsche S. aangetast door eene sterke Hoeksche
dynastie Bourbon en Nape's; en 15 Mei 1809 ging
krijgsmacht uit Rotterdam; doch de aanvallers wervan bier zijne oproeping aan de Hongaren nit, doch
14 Oct. 1809 werd hier de Vrede van Weenen geden genoodzaakt met een ontzettend verlies het hazenpad te kiezen. In 't begin van den 80-j. oorlog
sloten.
SchOnebeck, fabriekstad in pruisisch Saksen, werd S. verscheidene malen veroverd en heroverd.
In de twisten der Remonstranten en Contra-remonvierdhalf uur gaans bezuidoosten Maagdenburg, aan
stranten waren ook te S. de gemoederen dikwijls
de Else; 9000 inw.
Schtinefeld, kerkbuurt met 2200 inw., een aan het gisten, en werd in den naam Gods menig
werk des duivels verricht : op bet stuk van godshalf uur gaans benoordoosten Leipzig, met vele fadienstige verdraagzaamheid zijn de menschen altijd
brieken en buitenplaatsen ; was het hoofdtooneel
en overal eenerlei, helaas!
van den slag bij Leipzig (1813).
Schoonrewoerd, dorp in Zuid-Holland, geSchonen, zweedsch Skane, eene tot Gothland
sticht in 1025 door beer Jan van Arkel, ligt I uur
behoorende provincie van Zweden, aan de 0., Z. en
gaans benoorden Leerdam ; 800 inw.; in 1479 geW. zijde bespoeld door de Oostzee en de Sond, ruim
plunderd en verbrand door de Gorinchemmers.
202 vierk. mijlen groot, bevolkt met 495,000 zielen,
en ingedeeld in twee tans (Christianstad en Malmo).
Schoore. Zie SCHORE.
De voornaamste steden in S. zijn Malmo, Lund en
Schoorl, of Schoorle, dorp in Noord-Holland,
anderhalf uur gaans benoordw. Alkmaar, reeds in
Helsingborg. De bevolking van S. kenmerkt zich door
eigenaardige zeden, en spreekt een eigen tongval.
868 vermeld onder den naam Schorla; met inbegrip
der buurtschap Schoorldam cnz. 700 inw.; 6 Oct.
Schonfels, luxemb. dorp. Zie SCHOENFELS.
1575 werd S. in de asch gelegd door de SpanjaarSchooleraft (Henry Rowe), amerik. reiziger
den ; 36 Sehoorlaars verloren bet lcven hij 't ge.
en ethnoloog, geb. 1793 te Guilderland bij Albany.
Veornaamstewerk: Information respecting the history,
vecht 19 Sept. 1799 tussellen de Angto-Russen en
condition and prospects of the Indian tribes of the
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Schotland

nieitwen munr. De . Scoten. die nit lerland kwaSehopfheim, start in 't groothertogdom Bamen, en de Picten, een yolk van gothischen oorden, 5 uren glans benoordoosten Bud; 2000 inw.
sprong, namen vervolgens Noord-Schotland in beSohOpflin (Joh. Dan.), geschied- en outlheidzit. I)eze volkeren deden invallen in het noorden
knndige, geb. 1694 te Saltzburg in de Breisgau, eerst
van Britannia, eerst tegen de Romeinen, later, Coen
professor te Bazel, tater historiograaf te Straatsburg,
die vertrokken waren, tegen tie Britonen. In de 9e
gest. aldaar 1771. Voornaamste werken: Alsatia
illastrata (2 deelen, Colmar 1751--61); Historia eeuw (833) vereenigde Kenneth 11 Macalpin de
twee kronen (der Picten en tier Scoten) op zijn
Zteringo-liadensis (7 din. Cartsruhe 1763-66),
hoof& en werd zoodoende feitelijk de eerste koning
voortgezet door Koch.
van S. De schotsche geschiedschrijvers rekenen vOOr
rna..a E
F mma WEISE, mevrouw),
Sehoppe
hem nog 66 koningen, waarvan de eerste, Fergus
geb. 1791 te Borg op Femern, schreef na den dood
genaarnd, gezegd• wordt geregeerd te hebben omvan haren Man (die doctor in de rechten was gestreeks 350 jaren v. Chr.; doch het bestaan van die
weest te Hamburg) eenige novellen (3 din. Leipzig
koningen is fabelachtig tot op Fergus II, die den
1828-36), begaf zich 1851 naar Amerika, en stierf
troon !Adorn in bet jaar 410 na Chr. Het Christendaar 1858 te Schenectady.
dom was in Schotland doorgedrangen sedert de 6e
Sehore, dorp op 't zeeuwsche eiland Zuideeuw. In de l le eeuw, onder de regeering van MalBeveland, 2 uren gaans bezuidoosten Goes ; 300 inw.
colm ill (1047-1093), die met eene Saksische
Sehorel, Zie SCROORL.
primes getrouwd was, Damen vele Saksen,' om zich
Sehotel (Johannes Christ.), nederlandsch zeeaan de overheerschin ,7 van Willem den .Veroveraar
schilder, geb. 11 Nov. 1787 te Dordrecht, gest. 21
te onttrekken, wijk naar
'
Schotland, waardoor de
Dec. 1838 : wordt geroemd als een der grootste
nog ruwe zeden der beValking eenigszins werden
meesters bet yak van zeestukken,
Sehotelingekerke, of Soetelinxkerke, voor- getemperd. In 1286 stied(' bet oude geslacht der koningen van S. nit met Alexander Ill, en na verscheimalig dorp op 't zeeuwsche eiland Noord-Beveland,
dene omwentelingen, waarin de familien Bruce, Balag bewesten Wijtvliet en bezuiden Wissekerke, en
llot en Stuart elkander den troon betwistten, zegeverdronk in 1208.
vierden eindelijk de Smarts (1370). Te midden van
Sehoterland, grietenij in Friesland, bevat het
die binnenlandsche twisten deed Engeland herhaalde
vlek Heerenveen, 11 kerkdorpen en 8 gehuchten, is
malen pogingen om Schotland te vermeesteren ; doch
81 nur gaans lang van het W. naar het 0., en van
de overwinning van Robert Bruce bij Bannockburn
N. naar Z. anderhalf uur gaans breed.
(1314) outnam den Engelschen vooreerst alle uitSchoterwerf, oude naam der grietenij Schozicht op de verwezenlijking van dat oogrnerk. Jacoterland.
Schotland, eng. Scotland, fransch Ecosse, bet bus I had het er op gemunt, om de macht der groote
baronnen te kortwieken ; doch hij werd door hen
Caledonia der ouden, in nieuw-lat. Scotia, vroeger
verrnoord (1457). Jacobus II, zijn zoon (1437—
een zelfstandig koninkrijk, thans de noorderhelft
1460) zette met gunstig gevolg het werk van zijnen
van Groot-Britannic, wordt ten N. en ten W. door
varier voort ; doch Jacobus III, die hero opvolgde,
den Atlantischen Oceaan, ten 0. door de Noordzee
lokte zoodoende slechts eenen algemeenen opstand
bespoeld, grenst ten Z. aan Engeland, is (met inbeuit, waarin hij overwonnen en gedood werd (1488).
grip der Hebrieden, Orcadische en Shetland-eitanJacobus IV, die in den edit trad met Margareta,
den) circa 1478 vierk. mijlen groot, met ruim 3 roildochter van honing Ilendrik VII van Engeland, verlioen zielen, en Edinburg tot hoofdstad. Administrawierf daardoor voor zijne afstarnmelingen het recht
tief is S. ingedeeld in graafschappen ; naar de grondorn aanspraak te maken op den engelschen troon ;
gesteldheid onderscheidt men Zaid-S., Middel- S. en
hij sneuvelde in den veldslag van Flodden (1513)
,Nord-S. (waarvan de twee laatstgenoemde deelen
tegen de Engelschen. Jacobus V trouwde met Maria
bergachtig zijn ; naar de zeden, afkomst en taal der
van Guise, en haalde door dat liuwelVik nog [lamer
bevolking splitst men S. in twee deelen, nl. de
Lowlands (Laaglanden, Nederlanden) en de Highlands de bander toe, die Schotland aan Frankrijk verbonden, waarrnede het sedert in bondgenootschap stood.
(Hooglanden); de Hooglanders spreken het Ersisch,
Ouder zijne regeering begot' de Kerkhervorming,
zijnde een tongval van bet Gaelisch ; de Laaglanders
die bet eerst gepredikt werd door Hamilton (1527),
hebben als volkstaal een eigenaardig dialect van bet
en die vervolgens onder den naam P resbyterianismus
Engelsch. De voornaamste rivieren van S. zijn : Tweed
veld won door den rusteloozen ijver van Knox. In
(met Teviot), Tay, Clyde, Forth ; de voornaarnste
1542 werd Jacobus V opgevolgd door zijne dochter
handelshavens zip: Glasgow, Greenock, Leith, DunMaria Stuart, die verloofd was met den Dauphiju
dee, Perth, Aberdeen, Grangemouth, Montrose, Dumvan Frankrijk (later Frans II). De krachtige poginfries ; universiteiten heeft S. te Edinburg, Glasgow,
gen van deze koningin om de hervorrning tegen te
Aberdeen, St.-Andrews.
pan gaven de eerste aanleiding tot bet misnoegen,
Ceschiedenis. De oudste bekende bewoners van S.
dat eindelijk oversloeg tot eenen openbaren opstand,
behoorden tot den celtischen stam (zie no. 2 van 't
waardoor zij rich genoodzaakt zag te vluchten en de
artikel ADEL). De Romeinen strekten hunne verovewijk te nemen naar Engeland bij koningin Elizabeth,
ringer] niet vender nit dan in het znidgedeelte van
hare nicht ; maar deze, in plants van haar hulp te
het tegenwoordige S., dat zij Caledonia noemden,
vericenen, hield haar gevangen en bet haar ter dood
waarnaar de bewoners Caledoniers heetten. Agricola
brengen (1587). Jacobus, zoon van Maria Stuart,
(omstr. 85 na Chr.) drong de inboorlingen tern tot
volgde haar in Schotland op onder den naam van
aan de golven van Forth en Clyde; Adriaan hedwong
1,,col ► us VI, en werd na den dood van Elizabeth tehen (NO) door ecuen muur, die van de Tyne tot
vuns honing van Engeland onder den naam van Jaaan de golf van Solway liep. Twintig jaren later, oncobus I (1605). Schotland behield nogtaus zijneu
der de regeering van Autoninus, bouwde men een
titel van koninkrijk, zip eigen parlenont en zijne
anderen moor, die den Forth met den Clyde vereigene wetter': eerst eerie eeuw later (1707) werden
bond, en de landstreek bezuiden dezen mum . ram
de beide rijken tot eerie monarchic vereeuigd onder
Aveldra den naam aan van Valencia. Eindelijk in
den imam van Groot-ltritanni.
207 bouwde Septim ins Severus nog noordelijker een

Schotland
Koningen van Schottandsedert Fergus II (410-1625).
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ZiNOVA-SCOTIA.
N
Schotland (Ni.euw-,. )..._.e
Schott (Wilhelm), beroemd orientalist, geb.
1807 te Maintz, sedert 1837 professor te Berlijn.
Van zijne vele belangrijke werken noemen wij:
Versuch fiber die tartarischen Sprachen (Ber1.1836);
Ueber das altaische Sprachengeschlecht (Ber1.1849);
Versuch einer Beschreibung der chinesischen Litleralur
(Berl. 1854) en Chinesische Sprachlehre (Ber1.1857).
Schotten, inboorlingen van Schotland.
Schotten, stad in Hessen-Darmstadt, aan de
IN idda, 11 uren g. bezuidoosten Giessen; 2200 inw.
Schouten (Willem Cornelisz.), hollandsch
zeevaarder, geb. te Hoorn omstr. 1580, deed eerst
als stuurman verscheidene reizen naar Oost-Indie,
kwam toen in kennis met Lemaire (zie datart.),met
wien hij 14 Juni 1615 in zee stak om eenen nieuwen zeeweg om de Zuid te zoeken; zoodoende werd
S. de eerste, die kaap Hoorn omzeilde; 1 dull 1617
in Zeeland teruggekeerd, deed hij nog verscheidene
groote reizen, en stierf, op eene terugreis van Batavia„April 1625, ter kuste van Madagascar.De beschrijving van zijne met Lemaire ondernomene reis verscheen in 1. lick 1617 te Amsterdam ; de naam van
S. is gegeven aan eene door hem op die reisontdekte
groep eilanden benoordoosten Papoeazie.
Schouten (Wouter),geb.omstr.1638 te Haarlem, vertrok in April 1658 als chirurgijn op een
schip der 0. I. Compagnie naar Batavia, bezocht van
daar Amboina, Ternate en omliggende eilanden, 't
rijk Aracan, Bantam, Ceilon en de kusten van Coromandel tot aan den Ganges, en kwam, na reel geva•en doonsorsteld te lieblmn, in Oct. 1665 weder te
Haarlem aan, waar hij 1704 stierf. Zijne Reistochten
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naar en door Oost-Indie (3e druk Amsterdam 1740)
munten evenzeer uit door belangrijkheid als door
waarheidsliefde.

Schouten's eilanden.Z. SCHOUTEN(W.C.).
–

SChOUWen, het noordelijkste der tot de nederl.
prov. Zeeland behoorende eilanden, in de wandeling
doorgaans het land van Zierikzee genoemd, is circa
3 vierk. mijlen groat, en heeft eene bevolking van
16,000 zielen, in twee steden (Zierikzee en Brouwershaven) en eenige dorpen. Dat S. dikwijls in watersnood verkeerd heeft, behoeft nauwlijks gezegd ;
zoo in de jaren 1288, 1530, 1532, 1553, 1570 (toen
ruim 300 menschen in de golven omkwamen),
1575-78 (onder water gezet om de Spanjaarden
te weren), 1682, 1715, 19 Oct. 1720, Jan. 1808,
Febr. 1825, winter 1845-46. Oorlogstooneel was
S. in 1204 en 1205 (tusschen den graaf van Holland en de Vlamingen); 1576 toen de muitende
Spanjaarden het gansche eiland afstroopten; nog in
datzelfde jaar ging S. aan Oranje over.
Schraard, voorheen ook wel Schaduwaert ,
dorp in Friesland, anderhalf uur gaans benoordw.
Bolsward ; 280 inw.
Schrabbekerke, verkorte naam voor 't
zeeuwsche dorp 's-Heer-Abtskerke.
Schramm (Jean Paul Adam, graaf), fransch
generaal, geb. 1 Dec. 1789 te Arras, trad 1803 in
dienst, maakte al de veldtochten van Napoleon I
mede, bestnurde 1815 de voorgenomene verdedigin' van Parijs, en bleef sedert zonder aanstelling
tot 1831. In 1832 was hij als luit.-generaal bij Antwerpen, werd staatsraad, vervulde 1838 en 1839
eenige diplomatieke zendingen, ging 1840 als chef
van den generalen staf der armee in Afrika naar Algiers, (loch nam na zijne terugkomst 1841 zijn ontslag. Warm Bonapartist, was bij van Oct. 1850 tot
Jan. 1851 minister van oorlog, en werd na den
staatsgreep senateur (Jan. 1852).
Schrant (Joannes Matthias), geb. 24 Maart
1783 te Amsterdam, van 1817 tot 1830 hoogleeraar
te Gent, daarna toegevoegd aan de letterk. faculteit
der hoogeschool te Leiden, 7 Jan. 1845 professor
aldaar, 1853 emeritus, gest. 5 April 1866.
Schregels – C4erecht, voormalig dorp in
Rijoland, verzwolgen door het Haarlemmermeer.
Schrevelduin – Kapelle, verkeerde spelling voor 't noordbrab. dorp 's - Greveldnin - Capelle.
Schrevelius (Corn.) nederl. philoloog, geb.
1615 te Haarlem, gest. 1664. Zijn Lexicon manuale
grceco-latinum was lang klassiek voor pasbeginners.
Schrikbewind, Terrorismus, regime de la
Terreur, noemt men inzonderheid de dwingelandij,
waaronder Frankrijk zuchtte van 31 Mei 1793 (toen
de Bergpartij in de Conventie zegevierde over de Girondijnen) tot 9 Thermidor 27 Juli 1794, toen
Robespierre viel).
Sehrimm, stad in pruis. Polen, 11 uren gaans
bezuidoosten Posen, aan de Warte ; 5400 inw.
. Schrbekh (Joh. Matthias), geschiedschrijver,
geb. 1733 te Weenen, eerst professor te Leipzig,
toen te Wittenberg, gest. aldaar 1808. Voornaamste
werken : Christliche Kirchengeschichte (35 dln. Leipzig 1768-1803; 2e druk. dl. 1-14, Lpz. 1772—
1825); Kirchengeschichte seit der Reformation (voortgezet door Tzschirner,10 dln. Leipzig 1804-1812).
Schrbder (J. Joachim), orientalist, geb. te
Neukirchen in Hessen-Cassel, gest. 1756. Men heeft
o. a. van hem Thesaurus lingua' arabicce.
Schrontweiler, dorp met 180 inw. in 't
groothert. Luxemburg, zesdhalf uur gaans benoorden Luxemburg.
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Schubert

Schwartzburg goadershansed
sche ouders, die derwaarts de wijk hadden genotnen
om (Protestantsch zijnde) aan de geloofsvervolgingen
van Alba te ontgaan. Toes 3 jaren later de Protestauten ook te Keulen vervolgd werden, namen de

SChibert,duitsche componisten,n1.:S. (Franz),
de voornaamste, geh. 1797 te Weenen,gest.18'28.
S.(Ferdi na nd ), zijn broeder, geb. 1794. gest. 1859.—
S. (F. L.), gest. te Leipzig in Maart 1868.
Schubert (Friedr. geschiedkundige en
statisticus, geb. 1799 te Koningsbergen, setlert 1823
professor aldaar. Vooruaainste werken : Handbuch
der allgemeinen Staalskunde van Europa (2 dln. in
7 stukken Koningsb. 1835-48); Sammlunq der
Verfassungsurkunden and Grundgesetze der Staaten
Europas and der nordamerik. Freistaaten (2 din. Koningsb. 1840- -50).
Schubert (Gotthilf Heinr. von), geh. 1780,
werd 1820 prof. der nattiurl. historie te Erlangen,
1827 te Munchen, gest. 1860. Van zijne vele wer
ken noemen wij : Reise in das Morgenland (3 din..
Erlangen 1838 —39); Die Unveil and die Fixsterne
(2e (iruk Dresden 1839).
Schulemberg (J. Montlejeux de), maarschalk
van Frankrijk, was bij den veldslag van Praag (1620),
verdedigde met kloeken mood de steden Coblentz
(1632), Hermenstein (1637). Arras 1654, werd
1658 door Lodewijk XIV tot rnaarschalk verheven,
en stierf 1671.
Schulenburg, adellijk duitsch geslacht, dat
vele beruenade staatsheden en veldheeren voortgebracht heeft, o. a.: S. (J. Matthias, graaf von der),
geb. 1661 in de nabijheid van Maagdeuburg, streed
1702-1706 als saksisch luit.-generaal met roem
tegen Karel XII, daarna als bevelhebber van een saksisch lialpkorps voor Holland tegen Frankrijk, verliet 1711 de saks. dienst, en trad 1715 als veldrnaarschalk in dienst der republiek Venetie, verdedigde
Corfu, en vervolgde de Turken tot in Albanie, waar
hij bet beleg opsloeg voor Scutari. Hij stierf 1747.
Schultens (Albertus), orientalist, geb. 1686
te Groningen, eerst predikant te Wassenaar, toen
prof. te Franeker, gest. 1750 als prof. der hebreeuwsche taal te Leiden. Voornaamste werk: Institutiones
ad [undamenta lingute Hebraicce (Leiden 1737). —
S. (Joh. Jac.), zoon van den vorige, geb. 1716 te
Franker, eerst prof. der theologie te Herborn, 1749
dito en der oostersche talen te Leiden, gest. 1778.
— S. (Hendr. Mb.), zoon van den vorige, geb. 1749
te Herborn, 1773 prof. der oost. talen te Amsterdam, 1770 zijns vaders opvolger als zoodanig te
Leiden, gest. 1793.
Schultze (Joh. Abraham Pet.), duitsch componist, geb. 1747 te Luneburg, gest. 1800 te Schwedt.
Sehumegh, hongaarsch comitaat. Zie SOMOGY.
Schumla, turksche stad. Zie SJOEMLA.
Sehuni, zoon van Gad; Geri. 46: 16.
Schurega, of Schuringa, voorrnalig dorp (thans
gehucht) in Friesland, 3 uren pans bezuidoosten
Heerenveen.
Schurmann (Anna Maria von). Zie SCHUURMAN.
Schuseha, russische vesting. Zie SJOESJA.
Schuster, voormal;.ge stad. Zie SJOESTER.
Schlitt, twee Donau-eilandjes in Opper-llongarije, nl.: 1) Groot-S., 12 mijlen lang, bij 2 a 4 mijlen
beeedte, om cline vruchtbaarheid .de gouden hof van
Hongarije" genoemd, behoort tot de comitaten Presburg en Komorn, en heeft eene talrijke bevolking in
200 plaatsen. — 2) Klein-S., zuidwestelijk tegenover het middelgedeelte van Groot-S., behoort tot
de comitaten Wieselburg en Raab.
Sohuttringen, fransch Schuttrange, dorp in
't groothert. Luxemburg, aan de Syret4, circa 2 uren
g. benoordoosten Luxemburg; 4000 inw.
Schuurman (Anna Maria van), eene geleerde

souverein prinsdom in Thuringen (tot 1866 bondsstaat), 15 a 16 vierk. mijlen, met 65,000 bewoners ;

vruuw, geb. 5 Nov. 1 G07 to Keulen uit nederland-

hoofdstad Soadershause a.

ouders met hun kind de wijk naar bet Guliksche,
van waar ze 1615 verhuisden naar Utrecht. De
jonge Anna Maria bleek weidra een genie te zijn van
den eersten rang : in schiltteren, muziek, zang en
vronwelijke handwerken, zij een uitstekend
talent aan den tin, leerde bijna zouder meester een
aantal vreernde oleo (Fransch, Engelsch, ltaliaansch,
Latijn, Grieksch, Hebreetiwsch, Chaldeesch, Syrisch,
Arabisch, Perzisch, Ethiopisch), maakte goede verzen in 't Latijn, Frame!' en Hollandsch, en was door

hare groote taalliennis en grondige bijbelstudie eene
vraagbaak voor de beroerndste godgeleerden van haren tijd: zelfs vorsten en vorstinnen en buitenlandsche geleertlen k•arnen haar bezoeken en bewonderen. Een korten tijd (sedert 1625) hadden zij te
Franeker gewoond, zoo lang haar broeder daar studeerde ; daar stierf haar vader, die haar aan zijn
sterfbed de belofte afnam, dat zij nitnmer zoo trouwen. In Utrecht teruggekeerd, stond zij in vriendschapsbetrekkingen met G. Voetius, en deelde in
diens streng calviuistische gevoelens; in 't belang
van twee blinde tantes bracht zij van 1652 tot 1655
met haren broeder te Keulen door. Wetter in Utrecht,
kwam zij in kennis met den dweper Labadie, die
daar ties Jager) ten haren huize logeerde; zij ging
naar Middelburg, zoodra hij daar als waalsch predikant was beroepen ; en ofschoon de gelofte houdende, die zij aan haren vader had gegeven, stond
zij met den schijnheiligen Labadie in de nauwste betrekking (zie LABADIE) tot aan zijneu dood, vergezelde hem overal, had sinds zij in die betrekking
stond een afkeer van al wat naar studie of letterkunde geleek, ging zich na Labadie's dood (1673)
met een kleinen aanhaug geestverwanten te Wiewerd in Friesland nederzetten, en stierf daar 4 Mei
1678. Men heeft van haar Opuscula (Utrecht 1652;
Leipzig 1794).
Schuylkill, rivier in Pennsylvanie (n.amerik.
Unie), ontspringt in de Illauwe Bergen, besproeit
Reading, Philadelphia, en vereenigt zich na 30 mijlen loop met de Delaware.
Schwabach, stad in Beieren, 4 uren g. bezuidw. Neurenberg ; 7000 inw.; bekend nit den
Reformatie-tijd door de Schwabacher artikelen (14
Juni 1528) en door bet Convent te S. (Octob. 1529).
Schwaben, duitsche naarn van Zwaben.
Schwansen, een ruirn 3 vierk. mijlen grout
en met 11,000 zielen bevolkt schiereiland aan de
Oostzeekust van het hertogdom Sleeswijk, tusschen
Schlei en de Golf van EckernfOrde.
Schwartz (Berthold), een Franciscaner monnik, geboortig uit Freiburg in de Breisgau, wordt
gezegd omstr. 1330 het buskruit uitgevonden te
hebben. Anderen noemen als uitvinder daarvan Roger Bacon (gest. 1292); loch het is zeer waarschijnlijk, dat aan beiden slechts de eer toekotut, eene
reeds voor hen gedane uitvinding in toepassing gebracht te hebben. In 1853 is te Freiburg een gedenkteeken ter eere van S. opgericht.

Schwartzburg Rudolstadt,duitsch sou-

""rei n prinsdom in Thuringen (tot 1866 bondsstaat),
17 a 18 vierk. mijlen, met 72,000 bewoners ; hoofdstad Rudolstadt.

Sehwartzburg Sondershausen,duitsch
-

Schwartzeoberg

Scioto
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Schwartzenberg, and ade110 geslacht uit
Schwerin, I) bet oude Squirsina, hoofdstad
Frankenland, dat zich 1437 in twee linien splitste,
van 't groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, aan
de beiersche en de frankische, van welke de eersthet groote Schweriner-meer, 13 uren gaans bezuidgenoemde 1646 uitstierf. In 1599 tot den gravenoosten Lubeck; 23,500 inw.; ingenomen door de
stand verheven, werd dit geslacht reeds 1670 in
Pruisen in 1750 ; door de Franschen bezet in 1806.
Johan Adolf van S. verheven tot den prinsenstand,
— 2) stad in pruis. Posen, aan de Warta, ruim 6
terwijI 1746 de prinsentitel verleend werd aan al de
uren g. bewesten Birnbasm: 6400 inw.
leden van het geslacht S. — S. (Karel Filips, prins
Schwerin, adellijk pommersch geslacht; daarvan),00stenrijksch veldmaarschalk,geb.1771teWeetoe behoort: S. (Karl Christoph, graaf van), pruis.
nen, onderscbeidde zich reeds dapper in de oorlogeneraal, geb. 1684, diende eerst in de Nederlanden
gen tegen de fransche republiek, vervolgens in die
tegen Frankrijk, ging toen in mecklenburgsche,
tegen keizer Napoleon, werd oostenr. ambassadeur
daarna (1720) in pruisische dienst over, en werd
te Petersburg, 1809 als zoodanig verplaatst naar
1739 tot opperbevelhebber der pruis. infanterie beParijs, waar hij het huwelijk van Napoleon net Maria
noemd. Toen Frederik II den troon beklom (1740)
Louise tot stand bracht ; bij gelegenheid van dat
werd S. tot veldmaarschalk en graaf verheven ; bij
huwelijk gaf S. een schitterend bal, dat door Napoden tweeden Silezischen oorlog dwong hij Praag tot
Icon en de bloem van het fransche hof bijgewoond
capituleeren (16 Sept. 1744); en toen de vrede gewerd, doch op welk hal een verschrikkelijke brand
sloten was, ging S. tot herstel van gezondheid stil
uitbarstte, waarbij verscheidene aanzienlijke perso'even op zijn landgoed. Eerst toen de Zevenjarige
nen den dood in de vlammen vonden. In den russioorlog begon trok bij weder te velde, en sneuvelde
schen veldtocht 1812 was S. opperbevelhebber van
in den slag bij Praag (3 Mei 1757), waarin zijne
het oostenrijksche hulpkorps; 1813 en 1814 stond
armee de overwinning bevocht. Te Berlijn op het
hij aan het hoofd van de legertnacht der GeallieerWilhelmsplein staat S.'s marmeren standbeeld.
den tegen Napoleon, bevocht bij Kulm de overwinSchwytz, Schwyz, een verstrooid gebouwd
ning op Vandamme, bij Leipzig op Napoleon, en
vlek met circa 6000 inw. aan den voet van twee
rukte met de geallieerde armee op naar Parijs. In
bergen (Haken en Mythen), ruim 13 mijlen beoos1816 werd hij president van den oostenr. hofkrijgsten Bern, in 1642 afgebrand, doch spoedig weder
raad, en stierf 1820 te Leipzig, op rein zijnde naar
opgebonwd. Te S. wordt de banier bewaard, door
eene badplaats.
pans Julius H aan de Zwitsers geschonken. Het is
Schwartzwald. Zie _WARTEWOUD.
de hoofdstad van het kanton S., groot circa 17
Sehwatz, marktvlek in Tirol, 6 uren gaans vierk. mijlen met 45,000 bewoners, zijnde een der
benoorden Insbruck ; 4000 inw.
drie kantons, die oorspronkelijk den zwits. bond
Schwebsingen, dorp in 't groothert. Luxemvormden, en een der vier zoogenaamde Waldstadten.
burg, aan de Moezel, 3 kwartier gaans bezuiden
Schyleten. Zie S_JY1ETEN.
Remich ; 400 inw.
Sciacca, Aquce Labodes of Therm Selinuntince,
Sehweden, duitschenaamsvorm voor Zweden. stad op Sicilie, 8 mijlen benoordw. Girgenti ; 13,000
Schwedt, stad in Pruisen, reg.-district Pots- inw.; geboorteplaats van Agathocles.
dam, aan de Oder, 5 uren gaans benoordoosten AnSeiathus, eiland in de Egeesche Zee. Zie SitIATO.
germunde; 8000 inw.
SciCli, het oude Casmena, stad op Sicilie, derSchweidnitz, voormalig onafhankelijk Bile- dhalf uur gaans bezuidw. Modica ; 11,000 inw.; anziscli prinsdoni, dat in de 14e eeuw aan Bohemen
derhalf nur g. van S. de kleine haven San Pietro.
kwam, en 1741 aan Pruisen afgestaan werd, had tot
Scigliano, stad in het Napelsche, in Calabria
hoofdstad S., aan de Weistritz, thaws 15,500 inw.,
Cit., aan den Savuto, vijfdhalf uur gaans bezuiden
11 uren gaans bezuidw. Breslau. Vermaard is de stad
Cosenza ; 12,000 inw.
S. als vesting, door de vele belegeringen die zij
Sciglio, ital. kaap en stad. Zie SCYLLA.
heeft moeten doorstaan, inz. die ran 1761-62, toen
Seillonte, fransche naarnsvorm van Scillus.
de fransche generaal Gribeauval de vesting !anger
SCHlus, stad van Triphylie, in Ells, nabij Pisa.
dan twee maanden voor Maria Theresia verdedigde
her schreef Xenophon zijne Geschiedenis.
tegen eene ontzettende legertnacht van Frederik H.
Scilly - eilanden, fransch Sorlingues, bij de
In 1807 werd S. ingenomen door de Franschen.
ouden Cassilerieden, of Tin-eilaitden, eene groep van
Sehweikhardt (mevrouw Bilderdijk, geb.). 145 eilandjes in het britsche Kanaal, 6 a 7 mijlen
Zie BILDERDIJK.
van kaap Landsend, zijnde de uiterste zuidwestpnnt
Schweinfurt, loude Devona,laterTrajectumvan Cornwallis en geheel Engeland ; sleeks 6 der
Suevorum, stad in Beieren, aan den Main, ruim 9
S. zijn bewoond (samen ornstr. 2500 zielen); het
uren gaans benoordw. Wurtzburg; 8800 inw.; eervoornaanaste der S. is St.-Mary; hoofdpl. Hughtown.
tijds vrije rijksstad, in 1802 afgestaan aan Beieren.
Seindia. Zie GWALIOR.
Schweinichen (Hans von), geb. 1552, verSCiO, eiland. Zie Cnros.
gezelde hertog Hendrik XI van Liegnitz op zijne
Scioppius, gelatiniseerde naam van Caspar
avontuurliikereizen door Duitschland, en stierf 1616
Schoppe, geb. 1576 te Neumark in de Palts, ging,
als maarschalk van hertog Frederik. Het Dagboek
om zijne eerzuchtige oogmerken te kunnen bevrevan S. (3 din. Leipzig 1823, uitgeg. door Busching)
digen, tot de Roomsche Kerk over, werd dan ook
is eene belangrijke bijdrage tot de geschietlenis der
door pans Clemens VIII met titels en ambten begifzeden en gewoonten.
tigd, doch maakte zich door trots, aanmatiging en
Schweiz (die), duitsche naam van Zwitserland. inconsequentie algemeen gehaat, en stierf 1649 te
Schwenkfeld (Kaspar), een silezisch edel- Padua. Van zijne vele (104) werken noemen wij
man, geb. 1490 te Ossig, gest. 1561, was een der
slechts Grammatica philosophica (Milaan 4628; dikeerste aanhangers van Luther, week echter op ate wifis herdrukt); Verisimilia (Neurenberg 1596) en
lijke punten van Luther's leer of (avondmaal, menSuspect& lectiones (Neurenb. 1597; Amst. 1664).
schelijke natuur Christi, enz.) en had een eigen
Scioto, rivier in den noord-amerik. staat Ohio,
aanhang, genaamd de Schwenkfeldianen, die sedert
besproeit Delaware, Columbus, Piketon, enz., en valt,
1733 in Amerika gemeenten gesticht hebben.
na 45 mijlen loop, in den Ohio bij Portsmouth.
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Scipan

Zie GIUPANA.
Scipan;
Scipio, een patricisch romeinsch geslacht, be-

Scodde; voorm. zeeuwsch
Zie;ScouDEE.
Scodra en Scodrus, stad (thans Scutari) en

hoorende tot de gens Cornelia. De eerste S., dien wij
in de geschiedenis aantreffen, is de krijgstribunn
PubHas Cornelius 8., omstr. 394 v. Chr.; de eerste
S., die consul werd, is Lucius Cornelius S., in 350
v. Chr. Wijders zijn de voornaamste:
S. Barbalus (Lucius Cornelius), consul 298 v.
Chr., onderscheiddezich in den Samnitischen oorlog.
S. (Lucius), zoon van den vorige, consul 259 v.
Chr., onderscheidde zich in den eersten Punischen
oorlog door de verovering van Sardinia. Zijne zonen
(Publius S. consul in 218 v. Chr., en Cnejus Comebus S., consul 222 v. Chr., sneuvelden in 212 v. Chr.,
29 dagen na elkander.
S. Africanus major (Publius Cornelius), geb. 235
v. Chr., zoon van Publius, veroverde in den tweeden
Punischen oorlog het gansche carthaagsche grondgebied in Spanje (zie ALLUTIUS), en versloeg 19 Oct.
202 Hannibal bij Zama, waarvoor hem de eernaam
Africanus geschonken werd. Tengevolge van eene
onrechtvaardig tegen hem ingebrachte beschuldiging
nit Rome gebannen (187 v. Chr.), nam hij de wijk
naar zijn buitenverblijf Liternum in Campania, waar
hij omstr. 184 v. Chr. stierf. Zijne dochter Cornelia
S. is de moeder der Gracchen.
S. Asiaticus (Lucius Cornelius), jongere broeder
van S. Africanus, werd consul 190 v. Chr., en bracht
den oorlog tegen Antiochus Ill van Syrielen einde;
hij ontving daarvoor den eernaam Asiaticus. Even
als zijn broeder onrechtvaardiglijk beschuldigd, zag
hij zijne bezittingen verbeurd verklaren en werd in
de gevangenis geworpen ; doch later herstelden de
Romeinen hun onrecht jegens hem in ruime mate,
zoodat hij een der rijkste burgers van Rome werd.
S. Africanus minor, geb. 185 v. Chr., zoon van
S. 41.milius Paulus, geadopteerd door Publius S., den
coon van S. Africanus major, werd 148 v. Chr. consul, en beeindigde 146 v. Chr. den derden Punischen
oorlog door de verovering van Carthago, waarvoor
hij den eernaam Africanus ontving. In 134 andermaal consul, bemachtigde hij het lana tevergeefs
door de Romeinen belegerde Numantia (133
' v. Chr.),
hetgeen hem den eernaam verschafte van Numantinus.
In 129 v. Chr., terwijl de senaat hem waarschijnlijk
tot dictator benoemd zou hebben om de binnenlandsche onlusten te laten beteugelen door zijne krachtige hand, vond men hem op zekeren morgen ver-

berg in Albania.
SCOeneveld, voormalig zeenw.sch eiland in
den mond der Home (Wester-Schelde); werd met
de daarop gebouwde stad door de' zee verzwolgen in
de 14e eeuw (voor 1377).
Scone, viek in 't schotsche graafschap Perth,
aan de Tay, 3 kwartier gaans benoorden Perth;
2800 inw.; indertijd residentie der koningen van

moord liggen in zijn bed (zie CARBO).
S. Nasica, eene Ulric van het geslacht S., starride
of van Cnejus S., den oom van S. Africanus major,
en heeft insgelijks verscheidene uitstekende rnannen
opgeleverd.
Sciron, een roover in Attica, zoon van Eacus,
-maakte den weg van Athena naar Megara
totdat hij door Theseus overwonnen en gedood'
werd. Deze S. hield er eene schildpadden-fokkerij
op na : de reizigers, die hij machtig werd, liet hij
door zijne schildpadden verslinden, welke dieren hij
vetmestte voor eigen tafelgebruik.
Selaven, Sklaven, of Staten, ook Winen, genaamd, een van de Scythen of Celteu afkomstige
volksstarn, die aan den Donau te huis behoorde (zie
SLAWEN) en in 't begin der 5e eeuw met de WestGothen naar de Nederlanden kwam. Volgens sornmigen was de vermaarde koopstad Wiliam (zie dat
art.), aan den mond van de Maas, door deze S. of
Wilten gesticht.
SClaVO Chori, het oude A myclie, stad in Griekenland, in Laconic, derdhalf uur gaans beoosten
Misitra.

Schotland.

Sconrole, oude naam van 't dorp Schoorl.

Scoonrewoerde, oude naam van Schoonrewoerd.

Scordisken, lat. Scordisci, een yolk dat, na
eerst eenige kolonien gesticht te hebben in Pannonia,
bezuiden de San en den Donau, en in Thracie, zich
nederzette in de bergstreek benoorden Macedonie.
In 135 v. Chr. werden ze door de Romeinen (onder
Asconius) verslagen; in 114 v. Chr. brachteu ze in
Macedonie consul Cato en zijne gansche armee omhats, en deden eenen inval in Dalmatia, maar de
Romeinen drongen hen reeds spoedig terug naar den
Donau, zoodat ze hun behoud zochten in de vlucht,
deels den Donau over, deels naar de overzijde van
den Hebrus, en van dat oogenblik al hielden ze op,
gevreesd te zijn. De S. maakten deel nit van de
armee van den tweeden Brennus (280-278 v. Chr.);
uit dien hoofde bruit men hen voor een Yolk van
gallischen oorsprong, hetgeen intusschen zeer twijfelachtig is. Ze waren zeer barbaarsch; ze slachtten
hunne krijgsgevangenen als oll'erande aan hunne go-

den, en dronken het bloed dier ongelukkigen uit
hunne schedels.

Scordus mons. Zie SCARDUS.
Beaten, lat. Scoti, een uit Hibernia herkomstig
yolk. Ze kwamen zich reeds vroeg nederzetten in
bet noorden van bet eiland Albion, in Caledonia, en
betwistten tang het bezit daarvan aan de Pieter], totdat die beide volkeren ineensmolten omstreeks de
eeuw (zie PICTEN). De S. alleen hadden lutusschen de eer hunnen naarn aan het laud te geven :
Schotland (lat. Scotia). Sornwijlen worth Ierland,
waar de S. zich aanvankelijk nedergezet hadden,
naar hen Scotia major genoeind ; vaudaar dat de iersche godgeleerde Johannes Erigena den naam heeft
van Scotus.
Scotia. Zie SCOTEN.
(Nova-). L
' ie NNOVA
Scotia (N
SCOTIA.
Seotisten, de aanhangers van Duns Scotus.
Scott (sir Walter), engelsch romanschrijver,
gel). 15 Aug. 1771 te Edinburg, sedert 1792 advocaat aldaar, maakte naain als dichter, en kocht in
1811 awl den oever van den Tweed voor hetgeen
zijne verzen hem reeds opgebracht hadden eene buitenplaats, die hij Abbotsford noemde, en waaraan hij
veel verfraaiingen Het aanbrengen. Daar schreef hij
al die meesterlijke historisehe romans, die zijneu
naam vereeuwigd hebben, en die verscheidene tnalen
herdrukt en in andere Olen overgezet zijn. In 1820
tot baronet verheven, verloor S. in 1826 door een
bankroet nagenoeg alles wat hij bezat, waarop hij
zich met vernieuwden ijver aan het schrijven begaf.
Vandaar nog: The hi,' of Napoleon (9 (1111.1827);
Tales of a grandfather( 828-30);History of Scotland
(2 dln. 1830). lIij stierf 21 Sept. 1832.
Scotus (liens-). Zie DUNS SCOTUS.
Scotus Erigena, Johannes Scotus, bijgenaamd Erigena, d. i. geboortig tilt Erin (oude naam
van leriand), ge!eerde ierselio mini nit de lie eeuw,
werd door Karel den hale naar Frankrijk geroepen,

Scotussa
en bracht verscheidene jaren door aan diens hof.
Door pans Nicolaas van ketterij beschuldigd, verliet
S. op diens verlangen Frankrijk, en begaf zich (877)
op uitnoodiging van Alfred den Groote naar Oxford,
waar hij otnstr. 886 stierf. Van zijne werken noemen wij De divisione naturce, waarin hij een stetsel
ontwikkelt, dat niet veel van het pantheismus verschilt. Hij is te beschouwen als een der stichters van
de scholastische wijsbegecrte.
Scotussa, stad in Thessalie, bezuidoosten Larissa, in de nabijheid der Cynoscephalen.
Scoudee, ook Schoudee, Schodde, Scodde,voormalig dorp op het Zeenwsche eiland Zuid-Beveland,
verdronk in den vloed van 1 Nov. 1530.
Scrabbekerke. Zie SCHRABBEKERKE.
Scribonia, vrouw van Augustus. Zie het art.
SCRIBONIUS.
Seribonianus (Furius Camillus),rorn.consul
in 32 na Chr., kommandeerde een legerkorps in Dalmatie, toen Claudius den troon beklom. Hij zond
Bien vorst eenen brief, waarin hij hem opvorderde
out afstand van den troon te doen, en liet zich zelven als keizer uitroepen. Doch zijne troepen verlieten hem, en hij werd (anno 42) op het eiland Lissa
rermoord.
Scribonius, plebejisch romeinsch geslacht,
waartoe behoorden : S. Curio (Caj us), gest. 53 v. Chr.
de eerste rorneinsche veldheer, die voorwaarts drong
tot den henedenloop van den Donau. Zijn zoon is
vermeld op blz. 800 dl. 1 Cunt° (C. Scribonius). —
S. Libo, voerde het bevel over een eskader der pompejaansche vloot, en was in 34 v. Chr. consul. Zijne
zuster Scribonia was eenigen tijd de vrouw van Augustus, wien zij Julia baarde.
Seriverius (Petrus Schrijver,genaamd),nederl.
geleerde, geb. 12 Jan. 1576 te Haarlem, studeerde
1593-98 te Leiden, bleef daar metterwoon gevestigd tot 1656, ging toen te Oudewater wonen,
waar zijn zoon Hendrik baljuvv enz. was, en stierf
daar 30 April 1660. Als historie-schrijver, latijnsch
dichter en philoloog heeft S. zich gunstig doen kennen. Van zijne werken noemen wij : Antiquitatum
batavicarum labularium (1609 in 40.); Principes et
comites Holt., Zeel. et Frisice (1650; in 't Hollandsch
sertaald door P. Brugman, 1667). Westerhuis gaf
nog van S. in het Licht Opuscula anecdota,philologica
et metrica (Utrecht 1738).
Scrivia, rivier in Piemont, ontspringt in de
ligurische Apennijnen, besproeit de provv. Genoa,
Novi, Tortona, Alessandria, Voghera, en valt na 10
mijlen loop in de Po, beneden Castelnuovo.
Scuderi (Georges de), fransch dichter, geb.
1601 te Havre, gest. 1667. — S. (Madeleine de),
romanschrijfster, zuster van den vorige, geb. 1607,
gest. 1701, schreef, behalve een aantal romans, ook
Conversations (4 dln. 1680-94) en Conversations de
morale (4 dln. 1688-92).
Scultenna, rivier in Italie ; thans Panaro.
SeUrCula, bet sande Excubice, vlek in bet Napelsche, in Abruzzo Ult. 2a, 8 uren g. bezuiden
Aquila; 1500 inw.; overwinning in 1268 van Karel
van Anjou op Conradijn.
Scutari, -1) het Oeskoedar der Turken, stad in
Anatolie (aziat. Turkije), nict ver van het oude
Chrysopolis,aan den Bosporus, tegenoverConstantinopel, waarvan het als eerie voorstad beschouwd wordt;
100,000 inw.; prachtige begraafploatsen, waar alle
aanzienlijke Turken begraven worden. Bewesten de
stad, op eene rots, de Kis-kalessie of Toren van
Leander.
2) het oude Scodra, stad in Albanie
(europ. Turkije), aan het Meer van S. of Meer van
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Zenta (Labeatis laces), 20 mijlen benoordw. Con
stantinopel ; 24,000 inw.; gesticht door Alexander,
heeft S. achtereenvolgend toebehoord aan de Serviers, aan onafhankelijke opperhoofden, aan Venetie,
en is eindelijk in 1479 afgestaan aan Turkije. Het
is de hoofdplaats van het livah S. (het noordelijkste
livah van Albanie), dat bestuurd worth door een
gouverneur, die den titel van pacha voert; in 1831
kwam de pacha van S. in opstand tegen de Porte, en
werd eerst na eenen hartinekkigen strijd tot zijn
plicht gebracht.
Seylaceum, thans Squillace, stad in het oosten
van Bruttium, nabij eene golf der Ionische Zee, genaamd Scylacische Golf, was gesticht door de Atheners; geboorteplaats van den geleerden Cassiodorus.
SCylax, grieksch geograaf, schrijver van een
Periplus der Middellandsche Zee, afzonderlijk uitgegeven door B. Fabricius (Leipzig 1848, en o. a.
ook te vinden in de .Geogr. grxci minores" van
Hudson, 1698).
SCylitzes (Johannes), byzantijnsch geschiedschrijver uit de Ile eeuw. De le druk van zijn werk
verscheen in het Latijn (Venetie 1570 in fol.); de
2e druk, door hem zelven uitgebreid is in 't Grieksch
en Latijn opgenomen in dl. 9 van de editie der Byzantijnen.
Scylla, 1) siciliaansche nimf, werd bemind door
Glaucus. Vandaar dat Circe, die op Glaucus verliefd
was, de arme S. nit minnenijd veranderde in eene
rots, welke de gedaante eener vrouw had, waarvan
het bovenlijf boven het water uitstak,terwij1 de heupen bedekt waren door zes schrikwekkende hondenkoppen, met groote bekken, die aanhoudend blaften,
hetgeen rondom de rots eene woeling in het water
veroorzaakte, veel gevaarlijker dan die der nabijgelegene rots Charybdis; vandaar het spreekwoord:
van Charybdis in Scylla vervallen (zie bet volgende
art.). — 2) eene andere S., dochter van Nisus; zie
Nisus.
Scylla, vermaarde kaap aan de Tyrrheensche
Zee, de zuidpunt van 't voorrn. koninkr. Napels,aan
de invaart der straat van Messina, tegenover de klip
Charybdis, was oudtijds omringd door vele klippen
en draaikolken, die voor de scheepvaart zeergevaarlijk waren; door vulcanische oorzaken schijnt dat
gevaarlijke geheel en al verdwenen, althans de S.
(thans de klip La-Rema aan de Calabreesche kust)
boezemt aan de zeevaarders geen vrees meer in; zie
het vorige art.
Scymnus, nit Chio, grieksch geograaf, leefde
80 j. voer Chr. aan bet hof van Nicomedes, koning
van Bithynie, en schreef een Periegesis, waarvan
slechts 741 verzen geheel, en van '236 andere slechts
fragmenten tot ons gekomen zijn, in de .Geographi
grwci minores" van Hudson (1698); nieuwe afzonderlijke editie van Letronne (1841).
Scyron. Zie SCIRON.
Scyros, thans Skiro, grieksch eiland in de
Egeesche Zee, beoosten Eubea, is in de mythologie
vermaard als wijkplaats van Achilles en als sterfplaats van Theseus. Het stotielijk overschot van Bien
held (zooals het hectic) nerd door Cimon van dit
eiland naar Athene overgebracht.
Scythen, de gemeenschappelijke naam van vele
volkeren in Scythie. Zie SCYTHIA.
Scythia, zoo noemden de ouden al de landen
ten N. en ten O. van het beschaafde gedeelte der
wereld, zoodat de grenzen van S. onbepaald zijn.
Volgens semmigen begon S. beoosten de Vistula
(Weichsel) en benoorden den Donau, strekte zich
zonder grenzen uit naar het Oosten en Noorden, en
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bevatte dus gebeel Sarmati6; voigens anderen was S.
gelegen of benoorden Sarmatie, of wet tusschen
den Borysthenes en den Tanais, en strekte zich
beoosten den Tanais nit tot in de binnenlanden
van Azle. Daarnaar zou Europeesch S. of West-S.
tusschen de twee groote rivieren (Borysthenes en
Tanais) gelegen hebben, terwijI Aziatisch S. of Oost-S.
dat aanving beoosten den Tanais, weder ingedeeld
werd in twee groote landstreken, namelijk S. generzijds de Imaus-bergen en S. dezerzijds den [mous
(Scythia extra Imaum ten N., en Scythia intro Imaum
ten Z.). Dat de grenzen van S. zoo onbepaald zijn
is hieraan toe te schrijven, dat de nomadiseerende Scythen gedurig van verblijfplaats veranderden. Zij waren gesplitst in eene menigte volkeren,
o. a. Geten, Fennen, lEstyen, Tauren, Jazygen, Basta rnen, Roxolanen, Agathyrsen, Scyren, Herulen; wijders de S.,die door Herodotus, uit hoofde van hunnen
regeeringsvorm, koninklijke S. genoemd worden, en
de gynecocratumenische S., d. i. die gerecreerd werden door vrouwen: want er waren in S. werkelijk
eenige horden, die van tijd tot tijd onder het oppergezag eener vrouw stonden, hetgeen wet aanleiding zal gegeven hebben tot de mythe der Amazonen. — In den Bijbel stammen de Scythen of van
Magog, zoon van Japhet (ook in het N. T. zijn ze
vermeld; Coll. 3:11). Aanvankelijk aan den Araxus
gevestigd, breidden zij hunne veroveringen zeer ver
nit, oaderwierpen een gedeelte van Europa en van
Azle, hielden gedurende 28 jaren Klein-Azie onder
hun juk (624-596 v. Chr.), en drongen door tot in
Egypte. De grootste veroveraars (Cyrus, Darius I,
Alexander) deden vruchteloos pogingen om hen te
onderwerpen. Later ech ter werd S. door onderscheidene volken overweldigd, waarvan de voornaamste
de Sarmaten waren, die hunnen naam gaven aan een
gedeelte des lands. De Gothen stichtten hun uitgestrekte rijk in West-S. Eindelijk, door vluchtende
horden nit Azle vertalrijkt, kwamen de Scythen nit
bet Oosten, onder den uaam van Hunnen, in 376 bet
rijk der Gothen aanvallen, hetgeen de voorbereiding
werd tot den grooten inval der barbaren. De naam S.
verdwijnt uit de geschiedenis in de 7e eeuw, toen
de Slawen, Awaren en Bulgaren het land in bezit
namen. De Scythen schijnen van hetzelfde ras te zijn
als de Tsjoeden, Oeraliers of Finnen ; men rekende
daartoe ook de Turken, de Tartaren, enz.

Scythia minor, Klein Scythie, thans Do-

broedzja (Dobrudscha), kleine romeinsche provincie
van de diocese Thracie, tusschen de Zwarte Zee en
den Donau, vormde aan die zijde de grens des rijks,
en had tot hoofdplaats Tomis.
Scythopolis, eerst Bethsan, thans Bisan, stad
in Palestina, in het zuidoosten van Samaria, was gesticht door de Scythen, die eenen inval in Medic en
Syrie deden.
Sdilo, of Sdili, twee eilandjes in den griekschen
archipel, genaamd Groot-S. (het oude Rhenia) en
Klein-S. (het oude Delos).
Seaford, een der Cinque-Ports, stad in 't engelsche graafschap Sussex, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Brighton.
Seal, een der Israelieten, die in de babyl. hallingschap vreetnde vrouwen hadden; Ezra 10 : 29.

Sealsfield(Charles),eigenlijk Seefeld, een vOOr
1830 naar Amerika verhuisd Duitscher, hield later
weder afwissetend in Zwitserland verblijf, en stierf
to Bern 26 Mei 1864. In romans en tafereeleii (samen
18 din. Stuttgart 1845-46; 15 din. Stuttg. 1845
—46) heeft hij het levee in Noord-Amerika meesterlijk geschilderd.

Sebastiaan
Sealthie1,1) zoon van koningJechonia; I Chron.
3 : 17. 2) grootvader van Zerubbabel; Ezra 3 : 2,
8; 5 : 2; Neb. 12:1; Hagg. I: I, 12, 14; 2 : 3,24.
Sean, later Seythopolis. Zie nBETH-SEAN.
Seapoys, de op europeesche wijze gedrilde inlandsche soldaten in britsch Oost-Indic.
Searja, een der zonen van Azel, afstammeling
van koning Saul ; I Chron. 8 : 38 ; 9 : 44.
Seb, egypt. god, vader van Typhon, door de
Grieken gelijk gesteld met hunnen Kronos,
Seba, 1) stad in stani Simeon; Jozua 19 : 2.—
2) een put ten tijde van Isaac Gen. 26 : 33.
Seba, 1) kleinzoon van Cham; Gen.' 10 : 7 ;
I Chron. 1: 9 ; Ps. 70 : 2; Jezaia 43:3. — 2) kleinzoon van Abraham ; Gen. 25 3. --- 3) een oproermaker ten tijde van David ; II Sam. 20 : 1-22. —
4) afstammeling van Gad ; I Chron. 5 : 13.
Seba (Albert), geb. 1665 te Etzel in OostFriesland, eerst apothekersbediende te Amsterdam,
deed toen verscheidene reizen naar Oost- en WestIndie, waarna hij zich als apotheker te Amsterdam
vestigde, en 1736 stierf. Het door hem aangelegde
fraaie kabinet van naturalien verkocht S. aan tsaar
Peter I, met wien hij tijdens diens verblijf te Amsterdam gemeenzaam omging. Eene tweede verza-

meting, nog rijker dan de eerste, door S. aangelegd,
werd na zijnen dood verbrokkeld en openbaar verkocht; hij had die verzameling beschreven in Rerun;

naturalium thesauri accurata descriptio etc. (4 dln.

in fol. Amst. 1734-61). Van de platen van dit nitmuntende werk verscheen eene nieuwe editie (45
aflev. in fol. Parijs 1827 en v.).

Sebajam, landschap op 't soendasche eiland
Borneo, in de nederl. 0.-I. residentie Banjermassin,
benoorden Mondawi.
Sebak, egypt. god, op de meeste monumenten
afgebeeld met een krokodillenkop, omdat de krokodil aan hem toegewijd was.
Sebaldeburen, (Syb...) Sibaldeburen, dorp
in de prov. Groningen, 4 uren gaans bewesten Groningen; 250 inw.

Sebaldus, de heilige, schutspatroon van Neurenberg, als kluizenaar in een bosch bij Neurenberg
gestorven, en 1425 door pans Martinus V gecanoniseerd. Kerkelijk gedenkdag 19 Aug.

Sebanja, in het 0. T. vier verschillende personen nit den stam Levi ; I Chron. 15 : 24 ; Neh.9:
4, 5; 10 : 4, 10, 12; 12:14.
Sebaste, I) dezelfde stad als Samaria. — 2) nu
Sivas, stad in lilein-Azie, aan den Halys, behoorde
eerst aan Pont uq, later aan Cappadocie, en werd
eindelijk de hoofdplaats van Armenia la (gevornid
ten koste van Cappadocie).Aanvankelijk was S. sleeks
eene sterkte, Cabira genaamd; het werd vergroot
door Pompejus, die den naam veranderde in Diospolis;
en eindelijk werd het door Pythodoris, koningin van
Pontes, Sebaste genoemd (het grieksche woord voor
Augusta), ter eere van Augustus.
Sebastiaan, de heilige, geb. te Narbonne
otnstr. 250, diende eeni,9;en tijd onder Diocletiaan;
dat hij Christen was hield hij tang geheim, ten elude
zijne geloofsgenooten van dienst te kunnen wezen ;
doch eindelijk zijn geheim ontdekt zijude, werd hij
aan den bent overgeleverd en in den Circus doodgesla t;en (anno 288). lierkelijke gedenkdag 20 Jan.
Ilij is its beschermheilige der gevangenen.
Sebastiaan, honing van Portugal, zoon van
den infant Joilo (na wiens dood S. in 1554 te Lissabon geboren werd) en van Johanna (dochter van
heiztr harel V), was Pus een kleinzoon van honing
Jew (Jan, Johannes) 111, en volgde 1557 zijn groot-

Sebastiani
vader op den troon. Bezield door de begeerte om het
zwaard te trekken tegen de Ongeloovigen, besloot hij, zoodra hij zelf de teugels van het bewind
in handen bad alle krachten in te spanners om
bun bet bezit van Afrika te ontweldigen. In 1574
ondernam hij eenen eersten krijgstocht tegen hen,
die ecbter tot niets leidde. In 1478 toog hij andermaal derwaarts om huip te verleenen aan MuleiMobammed-el-Montasser, koning van Marokko, die
van den troon was gestooten door zijnen oom Muleiabdel-Melik. Met zijne armee geland te Azillah bij
Tanger, werd S. bij Alcazar-Quivir totaal verslagen
door Mulei-abbel-Melik (4 Aug.1578) ; waarschijnlijk bleef bij op het slagveld liggen, althans men
heeft nooit meer van hem gehoord of gezien. Zijn
oom, kardinaal Hendrik, volgde hem op als koning
van Portugal, en bij diens dood (1580) maakte Spanje's koning Filips II zich van Portugal meester. Onder
Filips H en Filips III wierpen zich verscheidene
gelukzoekers op, die zich voor koning S. uitgaven.
Sebastiani (Horace Francois de la Porta, graaf),
fransch maarschalk, geb. 1775 te Porta bij Bastin,
trad jong in fransche krijgsdienst, deed zich in al
de oorlogen der republiek en van het keizerrijk als
een dapper en beleidvol krijgsman kennen, en kweet
zich ook verscheidene malen met bet beste gevolg
van diplomatieke zendingen; toen het hem, Lafayette
en anderen na den slag van Waterloo niet mocht
gelukken hunne vredesvoorstellen door de geallieerden te zien aannemen, begaf S. zich naar Engeland,
keerde 1826 terug naar Frankrijk, werd na de Junomwenteling minister van marine, daarna van buitenlandsche zaken, ging vervolgens als gezant eerst
naar Napels, toen naar Londen, en stierf 21 Juli
1851, na eerst nog bet treurige uiteinde beleefd te
hebben van zijne eenige dochter (zie PR ASIAN).
Sebastopol, of Sewastopol, vroeger russische
oorlogshaven en vesting in 't gouvt. Taurie, aan de
Zwarte Zee, op de zuidwestkust van de Krim, gesticht 1786 beoosten de ruinen van bet onde Cherson en in de nabijheid van het Tartaren-dorp Aktiar,
werd vergroot door keizer Nicolaas I, en had voor
1855 ruim 45,000 inw. In den 11 ussisch-Oosterschen
oorlog (zie dat art.) werd S. belegerd door de vereenigde Engelsch-Fransche armee (9 Oct. 18548 Sept. 1855) en eindelijk stormenderhand bemachtigd, waarna bet heeft opgehouden vesting en oorlogshaven te zijn ; het telt thans slechts 7000 inw.
Sebastopolis, 1) thans Toerkal, stad in het
westen van Pontes, aan de Iris. — 2) thans Isgaur,
bet nude Dioscurias in Colchis.
Sebektekin, stichter van het rijk der lurksche Gaznewieden, eerst slaaf, later schoonzoon van
Alp-Tekin, veldheer der troepen van Noeh-de-Samanied, verving hem als stall !louder van Gaznah, maakte
zich in 975 onafhankelijk, veroverde een groot gedeelte van Hindostan en Turkestan, en stierf anno
997 te Balkh. Zijn zoon was de vermaarde Mahmoedde-Gaznewied, de eerste, die den titel van sultan
aannam.
$ebenico, stad en vesting in Dalmatie, aan de
uitwatering van den Kerka in de Adriatische Zee,
6 mijlen beznidoosten Zara; 5500 inw.; geboorteplaats van den schilder Schiavone. Tot in de 10e
eeuw was S. eene onafhankelijke republiek, onderwierp zich in 991 vrijwillig aan de Venetianen, die
bet behielden (uitgezonilerd in de 15e eeuw, toen S.
eenigen tijd aan Hongarije behoorde). De Turken
belegerden S. tevergeefs 1538 en 1648. Het kwam
in 1797 met geheel bet overige Dalmatie aan Oostenrijk.
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Sebennytus, thans Dzjemnoeti, stad in bet
oude Egypte (in de Delta), niet ver van de plaats
waar de NijI zich in verscheidene arrnen verdeelt.
De Sebennytische Nijl-arm is het noordgedeelte van
den Atarbechischen Nijl-arm.
Seber, zoon van Kaleb ; Chron. 2 : 48.
Sebeto, riviertje in 't Napelsche. Zie FORNELLO.
Sebinus lacus, een meer in Cisalpina ; thans
Iseo.
Sebna, 1) schrijver van koning Hizkia ; II Kon.
18 : 18, 26, ► 7 ; 19 : 2. —• 2) hofineester van koning Hizkia ; Jezaia 22 : 15; 36 : 3, 11, 22; 37 : 2.
SeboIm, of Zeboim, twee steden in Palestina :
1) aan den oever van het Zoutmeer, ging te gronde
gelijktijdig met Sodom ; Gen. 10 : 19 ; 14 : 2, 8 ; Dent.
2) in stam Benjamin; I Sam.
29: 23; Hos. 1
8.
13: 18; Neh. 11 : 34.
Sebswar, het oude Hyrcania, stad in Iran (in
Khorassan), 13 mijlen bezuidw. Nizjaboer ; eertijds
gewichtig ; werd 1381 veroverd door Tamerlan: toen
de stad kort daarna tegen hem in opstand kwam liet
hij tien duizenil der inwoners leveed begraven.
Sebuel, 1) afstammeling van Mozes; I Chron.
23 :16 ; 26 :24. — 2) zoon van Heman; I Chron.25: 4.
Sebz,of Sjeer-Sebz, stad in Turkestan (in Bucharije), 7 mijlen bezuiden Samarkand, aan de Kasjka;
is bewoond door Uzbeken, wier khan 20,000 ruiters
in het veld kan brengen. Deze stad vervaugt het
dorp Kesj, waar Tamerlan geboren was.
Secchia, de oude Gabellus, rivier in Italie, ontspringt op de noordhelling der Apennijnen, wordt
bij Modena bevaarbaar, en valt 2 uren gams bevves.
ten Rovero in de Po, na 18 mijlen loop.
Seceders, eene afgescheidene sekte der Schotsche Kerk, ontstaan in 1733 ; het recht van collatie
kennen de S. aan niemand toe; hunne predikanten
worden gekozen door at de lidmaten der gemeente.
Sechacha, stad in stam Juda: Jozua 15 : 61.
Sechanja, negen verschillende personen in het
O. T. (I Chron. 3 : 21, 22; 24 : 11 ; II Chron. 31 :
15; Ezra 8 : 3, 5; 10 :2; Neh.3:29; 6:18;12:3).
Sechellen, of Seychellen. Zie MARE-EILANDEN.
..-BAULT.
Sechelles (11A_rau.tI d
Sechem, 1 ) zoon van Gilead, en stamvader
der Sechemieten ; Num. 26 : 51 ; Jozua 17 : 2. —
2) kleinzoon der zuster van Gilead ; I Chron.7 : 19.
Seehu, eene plaats waar Saul kwam zoeken naar
Samuel en David ; I Sam. 19 22.
Seckau, 't nude Secoviunt, vlek in Stiermarken,
7 mijlen benoordw. Gratz, aan de Gail en aan den
voet der Seckauer Alpen ; 500 inw.; minerale bron.
Seckendorf, adellijk geslacht, in verscheidene
linien verbreid in Frankenland en Saksen, stamt of
van Lodewijk van S., die omstr. de helit der 13e
eeuw leefde. Uit dit geslacht noemen wij S. (Friedr.
Heinr., rijksgraaf von), veldmaarschalk, geb. 1673
te Konigsberg in Frankenland, trad 1693 in dienst
bij de engelsch-hollandsche, later bij de keizerlijke
armee, onderscheidde zich vooral in den oorlog tegen
de Turken en in den Spaanschen successie-oorlog
under prins Eugenius, werd 1719 tot rijksgraaf verheven, en tot verscheidene gewichtige diplom.onderhandelingen gebezigd. Na den dood van Eugenics
als veldmaarschalk opperbevelliebber geworden van
het bij Belgrado staande oostenrijksche Leger, bestannic hij den veldtocht van 1737 tegen de Turken
aanvankelijk niet onvoorspoedig, doch werd na het
ondervinden van eenige tegenheden teruggeroepen.
Deswege ontevreden op Oostenrijk, ging, hij na den
dood van Karel VI (1740), zijnen degen aaubieden
aan de tegenpartij van diens dochter Maria Theresia,
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namelijk aan den keurvorst, ran Beieren, die tot keizer verkoren was onder den naam van Karel. VII.
Voor dien vorst herove•de hij Beieren, en bracht
hem weder in Munchen (1744). Na den dood van
Karel VII sloot hij voor diens zoon (den jongen
keurvorst) het tractaat van Frissen (1745), verzoende zich zoodoende met Oostenrijk, word door
keizer Frans I in al zijne titels en waa•digheden
hersteld, en stierf 1763.
Seckingen, het crude Sancti°, othle stad van
Zwaben (thans in 't groothertogdom Baden, op een
eilandje in den Rijn, 6 uren gaans benoordoosten
Hazel ; ingenomen 1638 door Bernhard van SaksenWeimar ; gedeeltelijk door brand vernield 1678.
Seclaven, of Maratis, een yolk in 't noordwestgedeelte van het - eiland Madagascar.
Seclin, stad in 't fransche dept. Nord, derdhalf
uur gaans bezuiden Rijssel; 3000 inw.; gesticht in
de 6e eeuw, was de hoofdplaats van Melantois in
waalsch Vlaanderen.
Secolaunia, Iat. naam van Sologne.
Secularisehe spelen, lat. Steculares ludi,
eeuwfeesten, die met grooten luister en plechtigheid
te- Rome gevierd plachten te worden bij den aanvang
van elke nieuwe eeuw (gerekenil naar den Etruskischen Stijl, d. i. de cam op 110 jaren gesteld). Men
hield zich echter niet stipt aan den tijd, zoodat de
S. nu ceps vroeger, dan weder later gevierd werden.
Wij vindeu gewag gemaakt van 12 verschillende S.,
nl.: in 509, 449, 249, 149, 17 v. Chr. en in 47, 87,
147, 204, 247, 263, 404 na Chr. Voor de S. arm° 17
v. Chr. vervaardigde Horatius een eeuwzang, die tot
ons gekomen is.
Secundus, een der metgezellen van Paulus ;
Hand. 20:4.
Secundus (Janus). Zie JANUS SECUNDUS.
Sedaine (Michel Jean), fransch tooneeldichter,
geb. 1719 te Parijs, gest. 1797. Oeuvres choisies de S.
(3 dln. Parijs 1813).
Sedan, stad in 't fransche dept. der .Ardennert,
aan de Maas, belangrijk als grensvesting, ligt 5 uren
gaans bezuidoosten Mezieres; 13,500 inw.; standWeld van Turenne, die op 't kasteel te S. geboren
is ; S. is ook de geboorteplaats van Cappel, Macdonald, Ternaux. De beroemde p•otestantsche universiteit van S. werd opgeheven bij de herroeping van
het edict van Nantes.
Sedecias, in fransche boeken voor Zedekia.
Sedetir, een man nit stam Ruben, vader van
den door Mozes tot hoofd gekozen Elizur; Numeri
I : 5 ; 2 :10; 7 : 30,35; 10 : 18.
Sedgemoor, vlakte in 't engelsche graafschap
Somerset, tusschen Kiugsverton en Bridgewater, is
verrnaard door de nederiaag van den hertog van
Monmouth, die bier verslagen en gevangen genomen werd door de troepen van Jacobus 11 in 1685.
Sedgley, fabriekstad in 't engelsche graafschap
Stalbrd ; 37,000 inw.
Sedinum, t at. naam van Stettin.
Sedunum, lat. naam van Sicn in Zwitserland.
Sedzjelmessus, eene thans in ruinen liggende start in Marokko (koninkrijk Tatilet), 8 mijlen
beoosten Tafilet, aan de Liz ; eertijds bloeiend door
koophandel met Nigritie, was S. de hoofdstad van
een groot rijk, dat O(ik S. beetle : dat rijk lag Wsschen den Atlas en de Sahara, en was inachtig wider
de Edrisieten en under do Almoravieden (8e--12e
eeu•).
L__e
' ie s E _ST AN.
Sedzjestan,of s I
Seelan.d, I) ceensch Sjallaiu l, het grootsto der
deensehe ellanden, door the Solid an Lweden ge-

scheiden, door de Groote Belt. van Funen, en door
eene smaile zeeengte van Falster en Moen, is ruim
133 vie•k. mijlen groot, en bevolkt met 575,000
zielen. Op S. ligt de stad Kopenhagen. — 2) duitsche naam der nederl. prov. Zeeland.
• Seera, dochter van Ephraim, stichtte.eenige
steden ; I (loon. 7 : 24.
Seeraartskerke, verbasterd van 's-HeerArendskerke.
Seer — Apskerke, verbasterd van 's-HeerAbtskerke.
Seetzen (Ulrich Jasper), geleerd reiziger, geb.
1767 te Sophiengroder in het Jeversche, studeerde
genecs- en natuurkunde, natuurlijke historic, enz.,
ging daarna (13 Juni 1802) naar het Oosten, om
nit Arabic eene wetenschappelijke reis te ondernemen midden door Afrika; in October 1811 stied hij
plotseling op den weg van Mokka naar Sana. Het
riike daghoek van S.'s reizen is in 't licht gegeven
door Kruse in vereeniging met andere geleerden
(4 din. Berlijn• 1854-59).
Seez, 1) lieLoude Saii, Saiuna of Sagium, stad
in 't fransche dept. Orne, aan de Orne, ruim 6 uren
gaans benoorden Alencon; 5000 inw.; eertijds groot
en goed versterkt, dikwijls veroverd en verwoest
door de Noormannen, door de Engelschen en in de
religie-oorlogen. Het is de geboorteplaats van Conte,
wieu bier een standbeeld opgericht is. 2) stad in
Savoje, 3 kwartier gaans beoosten St.-Maurice, op
den weg van den Kleiner' St.-Bernard; 1800 inw.
Sef . . . . Lie SEPH .. . .
Segala, een district in de •esidentie Bagleu op
Java; 22 11aart 1826 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Segalaunen, lat. Segalauni, yolk in Gallic,
in het oosten van Viennensis, longs de Rhone, welke
rivier hen van de Helvidrs scheidde. Ze grensden ten
N. aan de Allobrogen, ten 0. rum (le Voconcen, ten
Z. aan de Tricastijnen. he hoofdstad der S. was Valentia (thus Valence).
Seged, of Segedin. Zie SZEGED.
Segesta, ook Acesta genaamd, bij de Grieken
Egesla, stad iii 't noordw. van Sicilie, niet ver van
het tegenw. Calatafima, in de nabijheid van de zee.
gesticht door Trojanen (door Crinisus of door Eneas,
die deze stad nit erkentelijklieid Acesta noewde, naar
koning Acestus), werd eene bloeiende stad in de 7e
en 6e eeuw v. Chr., doch had aanhotidende oorlogen te voeren tegen Selinus, riep de hulp in eerst
(417) van Athene, toes (410) van Carthago, hetgeen aanleiding gaf tot den krijgstocht der Atheners
naar Sicilie, en tot de verovering van Oost-Sicilie
door de Carthagers. lii 317 v. Chr. was S. onderhoorig aan Syracuse. In (le oorlugeu tegen Agathocles en de Carthagers door laatstgenoeunden verwoest,
werd S. door de Itomeinen weder opgebeurd.
Segestica, stad in Hispania; thans Biniesta.
Segesvar, duitsch Scheisburg, versterkte stad
met 8000 inw. aan den Grooten liokel, is de hoofdplaats van den stool S. in Zevenbergen.
Segherwilghe, voormalig dorp in StaatsViaanderen (prov. Zeeland); verdronk 1377.
Segni, kit. Signia. stad in den Kerkelijken Staat,
7 uren gaans bewesten Frostuone ; 4500 inw,
Segni (Lothanus van), paus. Zie INNOCENTIUS III.
Segniers, een der drie kleine volkeren, die
oinstreeks Chrisins' geboorte het laud bewoonden,
dat later het liertogdom Luxemburg werd.
Sego, hoofdstad van het rijk Bambara, in 't
westen Snapp, aan den bovenloop van den Niger ; 3000 inw.; reeds bezocht door Mungo-Park.
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Segobriga
Segobriga, twee steden in Hispania Tarraconensis; thans Segorbe en Priego.
Segodunum, stad in Gallie,- in Aquitanie,
hoofdstad der Rutenen; thans Rhodez.
Segontia, thans Siguenza, stad in Hispania
Tarraconensis, bij de Arevaken, niet ver van Clunia.
In 75 v. Chr. leverde Metellus bier aan Pampejus
een veldslag, waarbij de overwinning onheslist bleef.
Segontium, stad in Britannia 2a, bij de Ordovieken ; thans Caernarvon.
Segor, aanvankelijk Bala, thans Zoar, aan de
Doode Zee, een der steden van Palestina, die bestemd
waren om met Sodom verdelgd te worden ; doch S.
bleef gespaard op de voorbede van Loth.
Segorbe, het mule Segobriga, stad in Spanje,
7 mijlen benoorden Valencia; 7400 inw.; aan de
Mooren ontweldigd in 1245 door Jacobus I, koning
van Aragonie; door de Franschen ingenomen 1812.
Segovia, het oude Segubia, stad in Spanje, in
Oud-Castilie, 10 mijlen benoordw. Madrid ; 10,500
inw.; oudtijds hooldstad der Arevaken, van 1808
tot 181 -4 bezet door de Franschen, thans hooklplaats
der provincic S. (ruim 127 vierk. mijlen, met
147,000 bewoners).
Segre, de oude Sicoris, rivier in Spanje, ontspringt in de Pyreneen bij het defile van Perja,
wordt bij Lerida bevaarbaar, en outlast zich na 30
mijlen loop, voorbij Mequinenza in de Ebro.
Segre, stad in 't fransche dept. Maine-Loire,
aan den Ondon, 9 uren gaans benoordw. Angers;
2600 inw.; voorheen vesting ; speelde eene rol in
den oorlog der Vendee.
Segub, 1) zoon van Hie!, den Bet hlemiet ; I Kon.
16 : 34. — 2) zoon van Hezron; I Chron.2 :21,22.
Seguier, aanzienlijk fransch geslacht,00rspronkelijk uit Languedoc, leverde verscheidene beroemde
staatsnaannen, o. a.: S. (Pierre), geb. 1504, gest.
1580, verhinderde de invoering van4le inquisitie in
Frankrijk. — S. (Ant.), zoon van den vorige, geb.
1552, gest. 1626, verdedigde de vrijheden der Gallicaansche kerk, en liet in 1591 eene op die vrijheden inbrenk makende bul van Gregorius XIV veroordeelen door het Parletnent. —S. (Pierre), kleinzoon van den eersten Pierre, geb. 1588, gest. 1672,
werd onder Richelieu grootzegelbewaarder (1633)
en kanselier (1635). — S. (Antoine Louis), geb.
1726, was advocaat-generaal bij het parlement, en
beroemd als redenaar, emigreerde in bet begin der
omwenteling, en stierf 1791 te Doornik.
Seguillo, dorp op Java, resid. Baglen; overwinning der nederl. troepen op de muitelingen in
Dec. 1828.
Segur, aanzienlijk fransch geslacht nit Guyenne, had om zijne gehechtheid aan bet Protestantismus veel te lijden in de religie-oorlogen. Tot dit
geslacht behooren : S. (Philippe Henri, markies van),
geb. 1724, van 1780 tot 1787 minister van oorlog,
inaarschalk van Frankrijk sedert 1785, werd door
de revolutie arm gemaakt en in den kerker geworpen, omdat hij, ofschoon overigens steeds reclitvaardig, de officiersplaatsen in de armee nitsluitend voor
den adel hield. Men liet hem echter het Leven, en hij
stierf 1801 zijn natuurlijken dood. — S. (Louis
Philippe, graaf van), oudste zoon van den vorige,
geb. 1753 te Parijs, diende eerst onder Lafayette in
Amerika, werd vervolgens fransch ambassadeur in
Rutland. Door de omwenteling tot bet ambteloos
levee teruggebracht, werd hij door Napoleon weder
op het staatstooncel geroepen, ontving den titel van
graaf, werd opperceremoniemeester van het keizcrlijk hof en 1813 senateur. In 1818 tot pair van
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Frankrijk verheven, stierf hij 1832. Hij was een man
met reel talent, en heeft zeer veel geschreven, o. o.:
Decade historique, en Histoire unii'erselle voor de
jeugd, waarvan o. a. de Geschiedenis der Nederlanden te Rome op den Index staat. Oeuvres completes
33 dln. (Parijs 1821-30). — S. (Jos. Alex., vicomte de), tweede zoon van den maarschalk, geb.
1756, gest. 1805, schreef bltjspelen, operaas, liederen, romans, en is vooral bekend door zijn work
Correspondance secrete de Ninon de l'Enclos (Parijs
1790).—S. (Pan! Philippe. graaf van), tweedezoon
van graaf L. Ph., geb. 1780, kwam 1802 in den generalen staf van Napoleon, dies hij vergezelde op at
zijne velcItochten. Na de restanratie trad hij wederom in actieve dienst, werd 1831 tot pair verheven;
van zijne vele historische werken is het voornaamste:
Histoire do Napoleon et de In Grande armee pendant
1812 (2 dln. Parijs 1821 ; dikwijls herdrukt).
Segura, de wide Toiler , rivier in Spanje, ontspringt in de Sierra Segura (in Murcia), neemt de
rivieren Mundo, Sangonero, Quipar, enz. in zich op,
besproeit Murcia en Orihuela, en valt na 34 mijlen
loop in de Middellandsche Zee, 7 uren gaans bezuidw. Alicante.
Segura, verscheidene steden in Spanje, o. a.:
S. de Leon, het oude Secura, 11 a 12 uren g. bewesten Llerena ; 4500 inw. — 2) S. de le Sierra, het
oude Castro Altura, 13 a 14 mijlen benoordoosten
Jaen ; 4600 inw.
Seguro (13 or.o-„
" Zle P ORTO-SEGURO.
Segusianen, lat. Segusiaui, yolk in GalliaLugdunensis, op den rechteroever van de Rhone,
had tot voornaamste steden Lugdunum (Lyon)
en Segusianoruei forum (Feurs). De S. werden eerst
onderhoorig aan de Arvernen, vervolgens aan de
Edners; ze namen deel aan den inval der Galliers
in Italie, en in Cisalpijnsch Gallie stichtten zij Segusio (Suza) en Mediolanum (Milaan).
Segusio, stad in Cisalpijnsch Gallie ; titans Suza.
SegUStero, stad in Transalpijnsch Gallie (in
Narbonensis 2a); titans Sisteron.
Segwaard. Zie 7—EGWAARD.
Seharja, een van de hoofden der vaderen ;
I Chron. 8: 26.
Sehirath, naar S. vluchtte Ehud ; Richt. 3: 26.
Sehlem, oude naam van Zellem.
Seida, of Saida, het Sidon nit den Bijbel, zeestad in Syrie, 10 mijlen benoorden Acre, aan de
Middellandsche Zee; 8000 inw.; omstreeks 1630
lict emir Fakr-ed-Dyn de haven van S. verstoppen;
men vindt hier vele ruinen en grafsteden van koningen van het oude Syrie ; herhaalde malen is S.
geteisterd door de pest, en dikwijls verwoest door
aardbevingen (o. a. 1785 en 1796). De stad S. heeft
haren naam gegeven aan bet turksche ejalet S.,
waarin S. gelegen is, doch dat Beiroet tot hoofdplaats heeft ; dit ejalet omvat het oude Palestina en
Phenicie.
Seihoun. Zie SHION.
Seikhs, of Sikhs. Zie LAHORE en NANEK.
Seille, drie rivieren in Frankrijk 1) ontspringt
in 't dept. Jura, benoordoosten Lons-le-Satilnier,
besproeit Louhans, en valt na 13 mijlen loop beneden
Tournus in de Saone. — 2) ontspringt in 't dept.
Meurthe, bezuidoosten Dime, besproeit Dieuze,
Marsal, Moyenvic, Vic, Notneny, komt dan in 't
Moezel-dept., en valt, na 13 a 14 mijlen loop, bij
Metz in de Moezel. Bij Vic outlast zich in deze rivier:
3) de Kleine S. (la petite Seille).
Seim, Seime, of Sem, tivier in Rusland, besproeit de gouvernementen Koersk en Tsjernigow,

1004

Selercia

Seine

outlast zich 5 kwartier gaans bezuidoosten Sosnitza
in de Desna, na 70 tnijlen loop. •
Seine, de oude Sequana, rivier in Frankrijk,
ontspringt in 't dept. Cote-d'Or, en besproeit o.a.
de volgende steden : Bar-sur-Seine, Troyes, Romillysur-Seine, Pont-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Montereau, Melun, Corbeil, Parijs, St.-Denis, St.-Germain,
Poissy, Meulan, Mantes, Vernon, Pont-de-l'Arche,
Rouaan, Caudebec, Lillebone, Quilleboeuf, Honfleur,
en outlast zich, na 97 mijlen loop, tusschen Havre
en Harfleur in 't britsche Kanaal. De S. neemt in
haren loop een aantal rivieren in zich op: (rechts)
Ource, Aube, Maine, Oise, Epte, Andelle; (links)
Yonne, Loing, Essonne, Pere, Bievre, Eure, Rille.
De S. geeft haren naam aan vier departementen van
Frankrijk, nl.:
1) Seine (dept. der), groot circa 9 vierk. mijlen,
met ruim 2 millioen bewoners, ingedeeld in drie
arrondissementen (Parijs, St.-Denis, Seem); hoofdplaats Parijs.
2) Seine (dept. der Beneden-), Seine-Inferieure,
circa 110 vierk. mijlen groot, met 790,000 bewoners, ingedeeld in vijf arrondissementen (Rouaan,
Havre, Dieppe, Yvetot, Neufchatel); hoofdplaats
Rouaan.
3) Seine-Marne (dept. van), ruim 107 vierk. mijlen, met 353,000 bewoners, ingedeeld in vijf arrondissementen (Melun, Meaux, Coulomtniers, Provins,
Fontainebleau); hoofdplaats Melon.
4) Seine-Oise (dept. van), ruim 102 vierk. mijlen, met 513,000 bewoners, ingedeeld in zes arrondissetnenten (Versailles, Rambouillet, Corbel!, Mantes, Etarnpes, Pontoise); hoofdplaats Versailles.
Soh-, een bergland, dat dikwijls in het 0. T.
verrneld is, bewoond door de Horieten (van wie ook
een koning S. vermeld wordt, Gen. 36: 20 21;
I Chron. 1: 38), en in bezit genomen door de nakomclingschap van Ezau; Gen. '14 : 6 : 33: 14; 36:
8; Num. 24: 18; Dent. 2: 5; 33: 2; Richt. 5: 4;
I Chron. 4: 42 ; II Citron. 20: 10; 25: 11; Jezaia
21 ; 11 ; Ezech. 25 : 8; 35 : 2.
Seissel. Zie S_EYSSEL.
Seistan, of Sedzjestan, landschap in 't zuidwestgedeelte van Afghanistan, schatplichtig aan
Kaboel, is het vaderland van Dzjemzjid en Rostam,
de twee fa ► elachtige helden der onde Perzen.
Seivenharen, oude naam van Zevenaar.
Seja, schrijver van David ; 11 Sam. 20: 25.
Sejanus (Elius), uit Volscinii, romeinsch ridder en prefect van het pretorium, gunsteling van
Tiberius, ruinide verscheidene leden der keizerlijke
familie nit den weg door middel van vergif, en werd
met nagenoeg onbeperkte macht bekleed, toen Tiberius stil ging Leven op het eiland Capri. Oin zich den
weg te batten tot den troop, verleidde S. des keizers
schoondochter Livia (de weduwe van Drusus), en
vroeg toen om hare hand. Deze werd hem geweigerd,
en no zette S. eene samenzwering op het getouw,
om zich van den Croon meester te maken, welk opzet echter verijdeld nerd door Tiberius, die hem
in hechtenis lief nemen, eit op wiens bevel S. gewitml werd (auno 31).
Sela, of Selah, 1) kleinzoon van Sem: Gen. 10:
24 ; 11 : 12-15; IChron. 1: 18, 24. — 2) zoou
van Juda, en stamvader der Selanieten ; Gen 38:
5-26; 46: 12; Num. 26: 20; I Citron. 2: 3; 4:
21. — Zie ook SELAII.
Sela Machlekoth, bier !field Saul op, David
na te jagen ; 1 Sam. 23: 28.
Selah, hoofdstad van Sleenaclitig Arable; vermeld 11 Kon. 14 : 7; Jezaia 16: 1. Zie ook SELA.

Selambriai
Selanieten.

Zie P
_ENEUS.

Zie SELA 2).
Selarong, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
aan den voet van den berg S.; 5 Oct. 1825 werden
de muitelingen onder Diepo Negoro nit dit dorp
verdreven door de nederl. troepen.
Selastzi, dorp op Java, adsist.-resid. Magelang ; 20 Mei 1838 overwinning der nederl. troepen
op de muitelingen.
Sela - Tiga, de eigenlijke naam van Salatiga:
Selbig ( Elisa), gefingeerde naam. Zie AHLEFELD.
in den saksischen tijd Salebia, stad in
el
Selby,
't engelsche graafschap York, aan de Ouse, 5 wren
gaans bezuidoosten York; 5400 inw.; geboorteplaats
van Hendrik I, zoon van Willem den Veroveraar.
Selden (J.), engelsch staatsman en geleerde,
geb. 1584 te Salvington in 't graafschap Sussex,
gest. 1654, was lid van het Long-parlement (1640),
en is een der uitstekendste karakters in het tijdperk
der engelsche revolutie. Zijne werken vormen 3 din.
in fol. (Louden 1726).
Seldzjoecieden, of Seldzjoeken, een turksch
geslacht uit Bucharije, stichtte in de 11e en 12e eeuw
verscheidene dynastien in Voor-Azie. Ms hoofd van
het geslacht der S. geldt Togroel-Beg, kleinzoon
van Seldzjoek. In bet begin der Ile eeuw kwana hij
nit de steppen van Turkestan, maakte zich meester
van Nisjapoer (1037), veroverde het rijk der Gaznewieden, Balkh, Khowaresmie, Taberistan, maakte
een einde aan de revering der Boeieden van 'spaban, bemachtigde Bagdad, werd emir-al-omrah,
zwager en schoonzoon van den kalif. Bij zijnen dood
(1063) onderwierp zijn neef (Alp-Arslan) Georgie,
Armenie en een gedeelte van Klein-Azie. De zoon
van Alp-Arslan (Melik-schach) bracht bijna geheel
Syrie en verscheidene landschappen in Middel-Azie
onder zijn gezag (1072-92); dock reeds in 1074
had zijn neef (Soliman) een tweede seldzjoecidisch
rijk gesticht te Konieh, welk rijk later Nicea tot
hoofdstad had : het bevatte bijna geheel Klein-Azie,
Cilicie en Armenie, en wordt rnenigmital •sultanaat
Roem" genoemd. Aleppo, Damascus, A titiochie, Mossoel vorrnden na Melik's dood elk eett afzonderlijk
seldzjoecidisch rijk; doch geen van die alien evenaarde in macht de twee bovengenoemden. De S. van
Perzie eindigden in 1194 in den persoon van Togroel
die van den t . roon gestooten werd door de sultans van Khariztn. Zie CONIE11, PERZle, enz.
Sele, de nude Silaris, rivier in de ital. prov. Salerno, valt in de vlakte van Paestum in de Tyrrheensche Zee.
Soled, zoon van Nadab ; 1 Chron. 2: 30.
Selef, r_v_er in
i
t
zi ...ALYCADNUS.
Selehem, oude naam van Zelhem.
Selemia, of Selemja, negen verschillende persnnen in het 0. T. (1 Chron. 26 : 14 ; Ezra 10: 39,
41; Neh. 3: 30; 13: 13; Jerem. 36:14, 26; 37:
3, 13; 38: 1).
Selene, grieksche naam 1) van Luna ; 2) van
Diana. Zie ENDYMION.
Selenga, de oude Xchardus, rivier in Azle,
ontspringt in Mongolie, in het land der Kalkhas,
loopt eerst oust-, dan noordwaarts, komt itt Siberie,
besproeit Selenginsk, 1Verknei-Oedinsk, enz., en valt
ca 115 mijlen loop in bet meet. Baikal.
Seleph, zoon van Joktan ; Gen. 10: 26 ;
Chron. 1: 20.
Soles, afstammeling van Heber; I Chron. 7:35.
Selestat. LZ iie s- CHELESTADT.
Seleucia, naam van verscheidene door Seleucus Nicator gestichte steden, o. a.: 1) S. Babylonia,

geiencieden
op den rechteroever van den Tigris, eerste hoofdstad
van het Syrische rijk, gesticht omstr. 307 v. Chr.,
telde eenmaal 600,000 inw., kwam met fie promcien beoosten den Euphraat in 140 v. Chr. onder
het gezag der Parthen, en toen werd Antiochie de
hoofdstad der Seleucieden. Door de stichting van
Ctesiphon op den linkeroever van den Tigris, tegenover S. werd aan den bloei van S. den doodsteek
gegeven. Van beide die steden bestaan that's nog
slechts ruinen (zie ALMODA1N). - 2) S. Pieria, in
Syrie, in Seleucis, aan de uitwatering van den Orontes. — 3) S. ad Taurunt, in Pisidie. — 4) S. Cilicite
(of Trachea), thans Seletkeh, nabij de uitwatering
van den Calyeadnns.
Seleucieden, macedonische dynastie, die na
den dood van Alexander over Syrie en Hoog-Azie
regeerde, was gesticht door Seleucus I, voOr zijne
verhelling een van Alexander's veldheeren. De dynastie der S. hield zich 247 jaren staande (van 311
tot 64 v. Chr.). Zie SYR1e.
Seleucis, landschap in Syrie, des gettof:md
naar Seleucus Nicator, strekte zich nit laugs de
Middellandsche Zee, van de Golf van Issus ten N.
tot de uitwatering van den Orontes ten Z. Dit and
wordt dikwijls Teirapolis genoemd, official het vier
voorname steden bevatte, natnelijk: Seleucia
Antiochie, Laodicea en Apainea.
Seleucus, naam van verscheidene koningen
van Syrie, nl.: S. I, bijgenaamd Aricalor, d. i. de
Overwinnaar, geb. 354 v. Chr., was een der beste
veldheeren van Alexander; bij den dood van (Len
vorst was S. stadhouder van Media en Babylonie en
opperbevelhebber der ruiterij (323 v. Chr.). Hij nam
deel aan den bond tegen Pe•diccas (321), ontving
na de overwinning de provincie Babylonie, trail toe
tot den bond tegen Polysperchon en Eumenes, zag
zich in 315 v. Chr. nit zijne provincie verdreven en
vogelvrij ve•klaard door Antigonus, die het geheele
rijk van Alexander onder zijn gezag zocht te brengen, en nam de wijk naar Egypte, bij Ptolemefis,
met wien 14 de grondsiagen legde van eenen bond
tegen Antigonus. Na de overwinning van Gaza (312
v. Chr.) maakte hij zich weer van Babylonie meester, waar hij met opene armen ontvangen werd, veroverde Assyria en Media, en bleef in het bezit van
die veroveringen bij den vrede van 311. Vervolgens
kwam, door verovering als ande•szins, Perzie, Hyrcanie, Bactriana, en geheel Hoog-Azie tot aan den
Indus onder zijn gezag; hij trad toe tot den bond,
waardoor Antigonus van den troon gestootea werd,
en na de beslissende overwinning van Ipsus (301)
vereenigde hij met zijn toch reeds groote rijk nog
Syrie, Phrygie, Armenia en Mesopotamie. Het dunrde
niet lang of hij geraakte in ournin met Ptolernetis en
Lysimachus, en verbond zich met Demetrius Poliorcetes (den zoon van Antigonus), wiens dochter hij
tot vrouw natn; maar reeds spoedig kwam hij in
oorlog met zijnen schoonvader, die zich in Azle
vasten voet Wilde verschaffen (286), en hij hield
hem gevangen tot aan zijnen dood (284-283). Toen
rukte S. op tegen Lysimachus, koning van Thracie
en Macedonia, verstoeg hem bij Cyropedion (282),
en liet zich zelven uitroepen als koning van Macedonie, Thracie en Klein-Azie. Zeven tnaanden later
werd S. gedood door Ptolemeas Ceraunus (281 v.
Chr.). — S. II, bijgenaamd Callinicus, d. i. de Zegerijke (247-225), zag zijn gansche rijk verwoesten door Ptoletneiis III, die hem verscheidene provincien ontweldigde, en zich verwijderde met eenen
onmetelijken buit (242 v. Chr.). Middele•wijI begon
het rijk der Parthen, gevormd ten koste van dat der
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Seleucieden, zich hechtheid te verschaffen door Terscheidene overwinningen ; de opstandeling Antiochus Hierax verklaarde zich tot koning der provincien van Klein-Azie ; Eumenes en Theodotus vergrootten hun gebied, de eene in Pergamum (242),de
andere in Bactriana (241). Eindelijk, tegen de Parthen opgerukt, werd S. overwonnen en gevangen
genomen, en stierf in hunne boeien. In weerwil van
zijnen weidschen eernaarn, behaalde deze S. nowt
eene overwinning, overal waar hij streed leed hij de
nederlaag. — S. III (225—'22'2), zoon van den
vorige, een zwak karakter, die niets merkwaardigs
verrichtte; tegen o ► standelingen in Klein-Azie oprukkende, werd hij door twee zijner veldheeren vermoord. — S. IV, hijgenaarnd Philopalor (186—
174), zoon van Antiochus den Groote, knevelde de
Joden, deed tegen Euntene,s, koning van Pergamum,
eene vergeefsche poging on' Pharnaces, koning van
Pontes, te beschertnen, en schonk zijn gansche ver.
tronwen aan Ileliodorus, die hem met ondank beloonde, hem gevangen zette, en zelf den troon beklom. — S. V, zoon van Demetrius II Nicator en
van Cleopatra, werd bij zijns waders dood als koning
uitgeroepen (124), doch reeds spoedig vermoord op
last van zijne eigene moeder, die no haren tweeden
zoon (Antiochus Grypus) op den troon plaatste (123
v. Chr.). Jilt is de S. in Corneille's .Rodogune - ;
zie CLEOPATRA. B. VI, bijgenaamd Epiphanes,
d. i. de Doorluchlige, oudste zoon van Antiochus
Grypus, regeerde. eerst (97 v. Chr.) over een gedeelte van Syrie, waarvan Antiochie de hoofdstad
was, terwijl zijn oom (Antiochus van Cyzicum) over
Damascus regeerde. Wel gelukte het S. meester te
worden van het geheele rijk, doordien hij zijnen oom
overwori ; doch diens zoon Antiochus Eusebius trad
no op als S.'s tegenstander, en S. sneuvelde bij
Mopsuestia (93 v. Chr.).
Selge, in de oudheid eene volkrijke vrije stad
in Pisidie, aan den zuidervoet van den Taurus enaan
den Cestros, verdedigde zich dapper tegen Antiochus
den Groote, en behield zelfs onder de Romeinen zijn
republikeinschen regeeringsvorm.
Seligenstadt, stad in Hessen-Darmstadt, aan
den Main, 7 urea gaans benoordoosten Darmstadt ;
3500 inw.; oude Benedictijner abdij, gesticht door
Eginhard en Emma (dochter van Karel den Groote);
in de kloosterkerk het graf van Eginhard en Emma
en Emma's zuste• Gisela.
naam van drie ottomanische sultans, n1.:
S. I, bijgenaamd de Woestaard, zoon van Bajazet
II, geb. 1467, regeerde van 1512 tot 1520. Vol moed
en uitstekend dapper, maar ee ► zuchtig, trouweloos
en wreedaardig, stiet hij zijn vader van den troon
en liet hem om het 'even brengen, gaf bevel tot het
ter dood brengen van verscheidene zijner broeders,
verklaarde den oorlog aan Ismael, schach van Perzie,
welke sjyitische vorst de Sunnieten vervolgde, versloeg hem bij Tsjeldir of Tsjalderan (1514), onderwierp Syrie (1516) en verove•de Egypte, waar hij
een einde maakte aan de macht der Mamelukken
(1517). Bovendien deed de laatste der abbassidische
kalifen aan S. afstand van den titel van imam, met
de macht van kalif, waardoor S. verheven stond boven al de andere musulmansehe vorsten. — S. II,
bijgenaamd de Dronkaard, werd 1566 sultan, beoorloogde den Parrs, Filips II van Spanje, de Venetianen,
aan wie hij Cyprus ontweldigde (1570), verloor
1571 den grooten slag van Lepanto, doch heroverde
S. III, geb.
1573 Tunis op de Spanjaarden.

omstr. 1761, beklom den troon bij den dood van
zijnen oom Abd-ul-Hawid (1789), voerde eerst
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gen Rnsland en Oostenrijk een ongelukkigen oorlog,
waarin hij Otsjakow verloor, en die beeinoligd werd
door den vrede van Jassi (1792). Hij maakte gemeene
zaak met Engeland toen Bonaparte zijnen inval in
Egypte deed, doch sloot 1802 vrede met .Frankrijk,
en hield zich van dat nogenblik of hoofdzakelijk bezig met de verwezenlijking van zijn lievelingsplan,
om in zijn rijk de turksche_zeden en gewoonten te
doen plants maken voor de europeesche beschaving.
Zijne -rnaatregelen, dOorgedreven met te weinig bebeleid, maakten bet volk en de janitsaren misnoegd,
en door eene plotseling plants grijpende ornwenteling werd hij van den troon gestooten, en gevarikelijk in het serail geplaatst (1807). Toen Mustapha
Bairaktar eerie poging deed om S. op den troon te
berstellen, werd de ongelukkige S., op bevel van
sultan Mnstaplia IV, gewurgd (1808).
Selimnia. Zie
Selimno, of Sliwna, bet Islamdzji der Turken,
dezelfde stad als Islimje (zie dat art.), werd 1829
ingenomen door de Russen.
Selino, het Dude Lissa, stad op het eiland Candia, 7 mijlen bezuidw. Canea.
Selinonte, fransche naamsvorm voor Selinus.
Selinti (kaap), in aziat. Turkije, aan de Middell. Zee, 10 uren gaans bezuidoosten Alaia ; ruinen
van Selinus.
Selinus, I) stad. op Sicilie's westkust, 652 v.
Chr. gesticht als volkplanting van Megara, werd weldra rijk en machtig, doch was dikwijls in oorlog
met Segeste, later met Carthago, werd 409 v. Chr.
door de Carthagers verwoest, weder opgebonwd
door Hermocrates (schoonbroeder van Dionysius
den Jonge), en opnieuw verwoest 249 v. Chr.;
prachtige ruinen van S. bezuiden Miler1. Nabij S.,
zuidwestwaarts, lagen de ?'hernia' Selinunlinw, het
tegenwoordige Sciacca. — 2) stad in Cilicie
Azle), thans Selinti, komt ook onder den Imam van
Trajanopolis voor (Trajarms stierf te S.); het lag
benoordw. Antiochia, aan den mond der rivrer S.
Selkirk, start in Schotland, 14 uren gaans
bezuidoosten Edinburg, aan den Etterick; 3800
inw.; overwinning der Parlementairen (onder Lesly) op graaf Montrose (1645).Na den slag van Flodden (1513) werd S. door de Engelschen verbrand.
Het is de hoofdplaats van bet graafschup S., 12 a
13 vierk. mijlen, met circa 11,000 bewoners).
Selkirk (Alexander), schotsch matruos, nit
Lasgo in 't graafscha ► Fife, geb. omstr. 1680, werd
door kommandant Pradling achtergelaten op het
onbewoonde eiland Juan-Fernandez, en bracht daar
vijfdhalf jaar door in een leven vol ontbering, inspanning en gevaar. In 1709 werd hij aan boord genomen door Woods Rogers, en in zijn vaderland teruggebracht. De lotgevallen van dezen S. hebben aan
Daniel de Foe de stof geleverd voor zijne wereldverrnaarde historie van Robinson Crusoe.
Sellasia, stad in Laconie, aan den Gorgylus,
benoorden Sparta, vermaard door de overwinning
van Antigonus Doson en de Acheers op Cleomenes
en de Spartanen (222 v. Chr.), door welke overwinning Sparta onder 't gezag van Macedonia kwam.
Sellem, geld. dorp. Zie ZELHEM.
Sellingen, of Zellingen, dorp in de prov. Groningen, 5 uren gaans bezuidoosten Winschoten;
250 inwoners.
Sello, vlek op Java, resid. Soerakarta ; hier
heerscht de gelijkmatigste temperatuur, die op de
gansche aarde te vinden is; de thermometer van
Fahrenheit blijft bier, het gansche jaar door, tosschen 40 en 60 graden.

Sellum, in fransche boeken voor Santini,
Selmnitz (Eduard von), geb. 1791 te Leipzig,
trad vroeg in saksische dienst, maakte al de veldtnchten van 1806 tot 1814 mede, stond als kapitein
met zijn regiment in Frankrijk tot 1818, en stierf
1838 te Dresden. Hij is de uitvinder van het zoogenaamde bajonet-schermen, dat 1833 bij de saksi•
sche armee ingevoerd werd.
Selogo. Zie MALANG.
Seloh, dorp op Java, resid. Soerakarta; werd
bij de aardheving van 27 Dec. 1822 door de vulcanische uitwerpselen in brand gezet. De Yallei van S.
was 3 en 4 Jan. 1823 het tooneel van groote vet.woesting (aardbeving en vulcanische titbarstingen.)
Selo Merto, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
was in Sept. 1825 eene verzamelplaats der muitelingen,.die echter 21 Sept. door de nederl. troepen
op de vlu
cht gedreven werden.
Selomi, vader van Achihud, den overste in
stam Aser ; Numeri 34 : 27.
Selomith, 1) de moeder van een godslasteraar
uit den stain Dan ; Levit. 24 : 11 zie DIBRI.
2) in
het 0. T. nog zes andere personen van dien naam ;
I Chron. 3 : 19; 23 : 9, 18; 26 : 25-28; 11 Chron.
11 : 20; Ezra 8 : 10.
Selomoth, een afstammeling van Aaron ;
I Chron. 24 : 22.
Selters, eenige dorpen in het Nassausche
1) Nieder-S., lat. Elizatium, met 1400 inw., in het
amt Idstein, ruim 10 uren gaans benoorden Maintr ;
hier de bron met vier fonteinen, die het wereldverniaaide Selterswater leveren. — 2) Ober-S., met
600 inw., bij bet vorige. — 3) het kerkdorp S. met
1000 inw. aan de Saynbach.
Seltz, 1) plaatsje bij Bilbel in de prov. OpperHessen (in Hessen-Darmstadt); heeft insgelijks
eene minerale bron, welks water Seltzer water
fr. eau de Seitz, meestal met het beroemde Selterswater (zie SELTERS) verward wordt. — 2) zie SELZ.
Selz, of Seitz, stad in 't fransche dept. BenedenRijn, 5 uren gaans bezuidoosten Weissenburg, aan
de uitwatering van het riviertje S. in den Rijn;
2500 inwoners.
overste in slam Simeon ; Num. : 6;
2:12; 7:36,41: 10:19.
Selwerd, of Zylwert, voormalic,e landstreek
benoorden de stad Groningen; daarin rag het Slot S.,
alsook bet klooster S., gesticht 1216, en door de
Groningers afgebroken 1585.
Sem, oudste zoos van Noach, koos Azle tot
woonplaats toen de drie broeders (S.. Cham en
Japhet) van elkander algingen, en ook zijne nakomelingschap bleef daar gevestigd. De zonen van S.
waren Elam, Assur, Arphaxad, Lud en Aram
(Gen. 10: 22), die de stamvaders werden van
machtige volken ; de derde (Arphaxad) telt Abraham
onder zijne afstanimelingen. Bij de geboorte van
Arphaxad was S. 100 j. Dud, en leefde daarna nog
500 jaren (Gen. 11 : 10,11). De volken, die van
hem afstamden, en de talen, die zij spraken, worden
Semitische genoemd ; zie dat artikel.
Sema, I) of Sjitnaar, een der Zuidwester eilanden van Banda (nederl. 0. I.), bezuidw. het eiland
Timor. — 2) in de hooge oudheid eene stad in stam
Dan ; Jozua 15 : 26.
Sema, in bet 0. T. vier verschillende personen
van dien imam (1Chron. 2:43,44;5: 8; 8: 13; Neh.8:5).
Semaa, een van David's helden; I Chron. 12 :3.
Semakja, 1) een afstammeling van Ruben ;
I Chron. 5 : 4. — 2) leviet ten tijde van David:
I Chron. 15:11.
-
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Semachja, een kleinzoon van Obed-Edom ;
I Citron. 26 : 27.
Semaja, 1) een profeet ten tijde van Rehabeam;
I Kon. 12 : 22; II Chron. 11 :2; 12 : 5, 7, 15.
Semangken, voormalig dorp op Java, adsist.resid. Magelang, werd, na herhaaidelijk met de mnitelingen geheuld te hebben, in Mei 1827 door de
netlerl. troepen vernield.
Semanpeer, dorp op Java, nabij het strand,
in de resid. Soerahaja ; werd 14 Aug. 1815 door
een fellen brand geteisterd, waardoor 67 bamboezen
huizen eene prooi der vlamrnen werden.
Semao, of Simao (Chimaar), cen der Kleine
Soenda-eilanden; zie SENA 1).
SeMaria, 4 verschillende personen in 't 0. T.
(1 Chron.12:5; 11Chron.11 :19; Ezra10: 32, in.
Semawi, inlandsche naarn van het nederl.
0.1. residentschap Sarnarang, op Java.
Sembrieten, of Automolen, een yolk in
Ethiopie ; zie ETHIOP1.
Semeber, koning van Zeboirn ; Gen. 14 : 2.
Seined, zoon van Elpafil; I Chron 8 : 12.
Semel, 1) in frausche boeken voor Simei.
2) een in Jews' geslachtsregister; Lucas 3 : 26.
Semele, dochter van Cadmus en Hermione,
werd door Jupiter bezwangerd ; op hare becTerte
out den god in al zijne heerlijkheid te zien, vol
hij aan dat verlangen, doch bij die gelegenheid werd zij
door zijne bliksernstralen gedood : het kind, waarvan
zij zwanger was, bleef echter behouden (dit was
Bacchus). Later werd S. onder den naarn van Thyone
uit de Onder•ereld in den Olympus verplaatst.
Senem, dorp op Java, adsist.-resid. Magelang ;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen 8 Maart 1828.
Semendraki, het oude Samothrace, eiland
aan de kust van Roemelie, benoordw. het eiland
Imbro. Zie SAMOTHRACE.
Semendria, Smedereu;o, d. i. St.-Andreas,
vestingstad in Servie, aan den Donau, 6 mijlen bezuidoosten Beigrado; 9000 inw.; eertijds residentie
der koningen van Servie : ver- en heroverd door de
Hongaren en tie Turken, bleven laatstgenoemden er
eindelijk (1718) voor goed meester van, totdat
Servie weder onafhankelijk werd (1829).
Semer, 1) eigenaar van den berg Sam ;
I Eon. 16 : 21. — 2) een afstatnmeling van Levi ;
1 Citron. 6 : 46; 7 : 34.
Semgallen, bet oostgedeelte van Koerland,
bewoond door Letten, bevat de twee arrondissementen Mitau en Seelburg.
Semi — Arianen, d. i. Half-Arianen, de aanhangers van Ensebins van Nicomedie, die beweerden, dat Christus niet den met God, maar slechts
aan God gelijk was.
Semida, 1) zoon van Gilead en stamvader der
Semidaiet en ; Num. 26 : 32 ; Jozua 17 : 2.— 2) neef
van Gilead ; I Chron. 7 : 19.
Seminara, bet outle Tauriana, stad in het
Napelsche, in Calabria Ult., 1 uur gaans van tie Tyrrheensche zee, 9 uren gaans benoordoosten Reggio ;
6500 inw.; in de Ile eeuw verwoest door de Sarracenen, in 1638 en 1738 ornver geworpen door aardbevingen, doch daarna wetter opgebouwd. In 1495
werd Gonzalvo van Cordova bij S. verslagen door de
Franschen, doch in 1503 bevocht hij bier eene
overwinning op hen. Aan de troepen van Carolina,
koningin van Napels, gaven de Franschen bier de
nederlaag in 1807.
SeMinOlen, een yolk in Noord-Amerika.
Zie het artikel CREEKS.

Semi Pelagianen, de aanhangers van het
Semi- Pelagianismvs, eene ketterij, in de 5e eeuw
verbreid door Faustus en Cassianns; ze hadden de
zienswijze der Pelagianen en die der orthodoxen op
—

het stuk •van genade en erfzonde inedngesmolten.
Semipolatinsk, of Semipalatinsk, d. i. de
Zeven Paleizen, sterke stad in aziat. Rusland, aan
de Irtisj, 50 mijlen tezuidw. Biisk ; 8000 inw.; is
de hoofdstad van het sedert 1854 in Siberie gevormde russische gebied S. (8500 vierk. mijlen,
met 218,0 0 bewoners).
Semiramis, koningin van Assyrie, beroemd
door vernuft en schoonheid, was aanvankelijk slavin
geweest. Menones, veldheer van Mitts, haar opgemerkt hebbentle, nam haar tot vrouw ; en het duurde
Diet long of koning Ninus werd zelf verliefd op haar ;
op zijn verlangen stond Menoues haar aan hem af,
en reeds spoedig oefende zij op den koning een
allesvermogenden invloed nit ; zij vergezelde Ninus
naar Bactriana, en aan hare raadgevingen had hij de
inname van Bactra te danken erkentelijkheid
daarvoor trouwde hij haar. Bij zijn dood (1916 v.Chr.)
narn zij de teugels der regeering in handenals voogdes over haren minderjarigen zoon Ninyas. Zij vergrootte, verfraaide en versterkte Babel (o. a, liet zij
er de wereldberoemde hangende tuinen, een der
zeven wonderen, aanleggen). Armenia onder haar
gezag gebracht hebbende, stichtte zij daar de stad
Artemita (Wan), en liet er openbare werden uitvoeren, even belangrijk als die te Babel. Zij onderwierp
Arable, Egypte, een gedeelte van Ethiopie en Libya,
en gelled Azie tot aan den Indus ; doch op den oever
Bier ri vier Iced zij eene nederlaag, waarom zij toen
hare veroveringen niet verder voortzette. In hare
hoofdstad teruggekeerd, had zij eene muiterij te
onderdrukken : half gekleed en met hangende haren
kwarn zij haar paleis uitvliegen, en hare verschijning
alleen reeds was voldoende om oogenblikkelijk de
orde te herstellen. Doch zeer kort daarna stierf zij
(1874 v. Chr.), den troon nalatende aan haren zoon
Ninyas, die volgens sommigen niet onschuldig was
aan haren dood. De tijd harer regeering, hierboven
in de 19e eeuw v. Chr. gesteld, is zeer onzeker. De
Assyriers vereerden haar na haren dood als eene
god in.
Semiramoth, 1) een levitisch zanger ;
I Chron. 15 : 18, 20 ; 16 : 5. — 2) een leviet ten
tijde van Josaphat ; II Chron. 17 : 8.
Semitische talen, voorheen Oostersche
talen genaarnd, een taalstam, die van den indo-germaanschen wezenlijk verschilt, en oorspronkelijk te
huis behoorde in Arabia en Voor-Azie, van den Tigris
tot de Middellandsehe Zee, onder de votken, die, als
afstammende van Sem, de Semitische volken genoemd
worden, welke taalstam echter reeds in de oudheid
door de Pheniciers, en meer nog in de middeteeuwen
door de Arabieren en den Islam verder verbreid is.
Die taalstam splitst zich hoofdzakelijk in Brie takken:
1 I het Aratneesch (in Syrii, Babyloni6 en Mesopotamia), het West-Arameesch of Syrisch, en het
Oost-Aratneesch of Chaldeesch; 2) het Canaanitisch
in Palestina en Phenicie, het Phenicisch en bet
Ilebreenwsch, met inbegrip van het Rabbijnsch of
Nieuw-Hebreeuwsch ; 3) het Arabisch, dat zich laat
splitsen in 't eigenlijke Arabisch en het Himjaritisch ;
het eerste werd door Mahomed en den Koran verbreid over alle mahomedaansche landen ; van het
Hirnjaritisch kwatn reeds zeer vroeg het Ethiopisch
of Geetz, benevens een aantal dialecten, die in
Abyssinia gesproken werden (zoo iuzonderheid het

Amharisch).
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Semler (Joh. Salomo), protestantsch godgeleerde, geb. 1725 te Saalfeld, gest. 1791 als profes.
sor te Halle, bijzonder verdienstelijk door de wetenschappelijke kritiek, waarrnede hij de kerkelijke en
doginatieke historie en den tekst van het N. T.
behandeld heeft.
Semlin, in de middeleeuwen .Malavilla, stad
in Slavonic, I uur gaans benoordwesten Belgrado,
aan de uitwatering van de Save in den Donau;
9000 inw.; is in 1739 gesticht ter plaatse van een
kasteel van Johannes Hunyades.
Semnonen, een der suevisehe volkeren in
Germanic, woonden tusschen de Elve on de Oder,
grensden ten N. aan de Langobarden en Nuithonen,
ten Z. aan de Silingiers.
Semo, een sahijnsche of samnitische god, gnat
gemeenlijk door voor identiek met Sancus. Men
heeft hem ook wel vereenzelvigd met Hercules.
Semonen , lat. Senzones (Semi honzines ,
halfmenschen). Under dezen naam verstond men de
goden van minderen rang, zooals de Faunen, de
Saters, Priapus, Janus, Pan, Silene en eenige lieros.
Semoy, rivier in het noorden van Frankrijk,
ontspringt in de Ardennes, 1 uur gaans van Arlon
in belgisch Luxemburg, en valt na 18 mijlen loop
beneden Charleville in de Maas.
Sempach, stad in 't zwits. kanton Lucern, aan
het '2 uren gaans lange en 3 kwartier gaans breede
Sempacher-nicer, vierdhalf uur g. benoordw. Lucern;
overwinning der Zwitsers op de Oostennijkers
9 Juli 1386. Het verdrag, na de beeindiging van den
Sempacher-oorlog tusschen de zwiisersche verbondenen aangegaan, beet Sempacher Convezzlie.
Sempad, naam van verscheidene armenische
vorsten, waarvan de voornaainsten zijn : S. I, bijgenaamd de Martelaar, nit 't geslacht der Bagratieden,
regeerde van 899 tot 914 ; hij hood kloeken wederstand aan tie Musuln-iannen, betwistte bun voet voor
voet al zijne sterke plaatsen, doch viol eindelijk in
hunne handen en wend ter dood gebracht. — S.,
koning van Klein-Armenie, uit bet geslacht der
Rhoepeniers, regeerde in 't laatst der 13e eeuw. Hij
usurpeerde de kroon op zijne twee broeders Theodorus en Hayton, en wend op zijne beurt van den
troon gestooten door een anderen zijner broeders,
nl. Constantijn, die hem gevangen nam en naar
Constantinopel opzond, waar hij gevangen bleef tot
aan zijnen dood.
Sempelen, in sommige duitsche boeken zooveel als Simplon.
Sempione, ital. naam van den Simplon.
Semplin, bong. comitaat. Lie ZEMPLIN.
Sempong, dorp op Java, resid. l3anjoemas,
regentschap Poerbolinggo; overwinning der nederl.
troepen op de muitelingen 7 Jan. 1827.
Sempronia, verscheidene romeinsche vrouwen, o. a.: 1) vrouw van Sempronius Gracchus en
moeder der Gracchen, meer bekend onder den naam
van Cornelia ; zie CORNELIA. —2) vrouw van ScipioErnilianus en zuster der Gracchen, wend door haren
man geminacht, omdat zij leelijk was; naar roes wil
had zij de hand in zijnen dood. 3) vrouw van
eenen Junius Brutus (niet te verwarren met den
moordenaar van Cesar), was een der geestigste, mar
tevens een der verdorvenste vrouwen van haren tijd;
zij had een zeer werkdadig aandeel in de samenzwering van Catilina.
Sempronii Forum, in Unibrie; tegenwoordig Fossombrone.
Sempronius mons, latijnsche naam van den
Simplon.

genaat
Sempronius, romeinsch geslacht; waarvan.de
oudste familie (met den bijnaam Atratinus) als
patricisch vermeld wordt, terwiji de talrijke overige
linien tot de plehejers behoorden, o. a.:
S.—B1t sus (Cajus), consul in 253 v. Chr., toog
met eene vloot naar Carthago, en verwoestte daar
de kuststreken, doch verloor op den terugtocht de
meeste zijner schepen door stormweder (Po/.1 ,39).-S.-Gracchus (Tib.), consul in 215 en 213 voor
Chr. Aan bet boofd der vrijwillig in 't veld rukkende
slaven, versloeg hij Hanno (214) bij Beneventum;
hij verloor het levet] (212) in eene hindenlaag. —
S.—Longus (F.), consul in 218 v. Chr., verloor
den slag aan de Trebia tegen Hannibal,doch behaalde
later eenige voordeelen op Hannibal en op Hanno in
Lucanie (215). — 8. — Tuditanus, legioenstribuun, in den slag bij Cannte, ontkwam met zijn
legioen aan de slachting van dien dag, en bracht
zijne soldaten tern naar Horne. IN sloot vrede
met Philippus V, wend consul in 205 v. Chr., en overwon Hannibal bij Crotona.
S. — Gracchus(T.),
vader der Gracchen ; zie GRACCHUS.
Semuel, I ) een overste in stam Simeon; Num.
34:20.— '2) kleinzoon van Issasehar; I Chron. 7 : 2.
Semur, twee fransche steden : 1) S.-en-Auxois,
lat. Senturitinz, voorheen hoofdstad van Auxois, op
eene rots, nabij den Arrnancon, in het depart.
COte-d'Or, 9 mijlen benoordw. Dijon ; 4000 inw.;
na de verwoesting van Alise door Cesar of door
Attila wend S. gesticht door de bewoners van Alise,
die aan de algemeene slachting ontkomen waren.
Hendrik IV verlegde in 1590 naar S. het parlement
van Dijon. Het is de geboorteplaats van Saumaise,
Guenaud de Montbeliard , enz. — 2) S.-en-Brionnais,
het oude Castrum Sinenturunt, in het departement
Saone-Loire, 5 mijlen bezuiden Charolles; 4600
inw.; voorheen hoofdstad van Brionnais.
Sen, tusschen deze plaats en Mizpa plaatste .
Samuel een steen ; 1 Sam. 7 : 12.
Sena, naam van verscheidene steden, o. a.:
1) S., of Sena Gallica, thans Sinigaglia, stad der
Senonen, in Italie, gesticht omstr. 358 v. Chr. door
Senonische Galliers, aan de uitwatering der kleine
rivier S. (thans Cesano). flier vestigden de Rorneinen hunne eerste kolonie over de Apennijnen (283
v. Chr.). Hasdrubal, de broeder van Hannibal, wend
bier verslagen en gedood door Claudius Nero en
Livius Salinator (207 v. Chr.). — 2) Sena Julia,
thans Siena, stad in Etrurie, bezuidw. den Umbro,
en benoordoosten Volaterra, wend eene romeinsche
kolonie onder Augustus. — 3) Sena, stad in Mozambique, aan de Zainbeze, hoofdstad van 't (zoogenaamd portugeesche) gouvt. Bios de Sena,tusschen 't
landschap Yambara, de Sofala, de Monomotapa, enz.
zijne afstammelingen keerden weder
uit Babylonie ; Ezra 2 : 35 ; Nell. 3 : 3; 7 : 38.
Senaat, lat. Senatus (van Senex, oudste). Dezen
naam droegen verscheidene wetgevende vergaderingen, bekleed met rneer of minder attributen van
bet souvereine gezag. De voornaamste Senaten zijn:
Bij de cuden :
I) de S. der Joliet]; zie SANHEDRIN.
2) de S. van Sparta, ingesteld door Lycurgus,
bestond uit 28 leden, en deelde de mad -It met de
twee koningen. De senatoren werden door het yolk
gekozen : om verkiesbaar te zijn, moest men den
ouderdorn van 60 jaren bereikt liebben.
3) de S. van Athene, ingesteld door Solon ; bestond aanvankelijk uit 400 leden, de Vierhonderdgenoemd ; Clisthenes in 't jaar 510 v. Chr. bracht hun
aantal op 500 ; ze werden aangewezen door het lot.

Senaat van Rome
4) de S. van Carthago * deelde de macht met de
Suffeten,
5) de• S. van Rome * de voornaamste van alien ;
zie 14 regels verder.
In later tijd :
1) de S. van Venetic, vertegenwoordigde de ariltocratie; de leden voerden den naam van Pregadi
(zie dat art.); zij moesten van adel, en minstens
25 jaren oud zijn ; aanvankelijk waren er 60 senatoren, welk getal later op 100 gebracht werd.
2) de S. van Zweden, ingesteld in de 14e eeuw,
opgeheven in 1772 door Gustaaf III, en hersteld in
het jaar 1809.
5) de S. van Polen. -- 4) van Rusland. -- 5) van
de Vereenigde Staten. -- 6) van de lianze-steden
(Lubeck, Hamburg, Bremen, Frankfort). -- 6) van
Belgic. --7 van Frankrek ; zie SENAT CONSERVATEUR.
Senaat van Rome. Doze vergaderiug, ingesteld door Romulus, decide het hoogste gezag met
de koningen, later met de consuls en met bet yolk.
De S. heraadslaagde over vrede en oorlog, tnaakte
de wetten, schreef de belastingen nit, verdeeide de
provincien, was het hoogste gerechtshof, en had
lang uitsluitend de beschikking over alle hooge
ambten. Door de instelling der tribunen (493 v. Chr.),
de benoembaarheid van plebejers tot bet consulaat
en tot alle hooge ambten (410-254 v. Chr.) was
de macht van den S. reeds aantnerkelijk verminde•d;
toen Cajus Gracchus ook de rechtsmacht aan den
S. onttrok, om die over te brengen op de ridderschap (123 v. Chr.). Onder de keizers zag de S.
zijne macht hoe !anger hoe minder worded, verloor
zijne onafhankelijkheid geheel, en onderscheidde
zich door Diets anders, dan door zijne slaafschezucht
OM den wit te doen van de wreedaardigste dwingelanden. Sedert de deeling des rijks, waren er twee
Senaten, een te Constantinopel en een te Rome. Na
de verovering van Italie door de l3arbaren, werd de
S. van Rome in stand gehouden door Odoacre en
door Theodorik ; hij verdwijnt na het jaar 552, toen
de meeste leden van den S. ve•tnoord waren door
de soldaten yen den gothischen koning Tejas, terwijl
ze terugkeerden naar Rome, dat Narses heroverd
bad op de Barharen. — De senatoren waren aanvankelijk ten getale van 100; men noemde hen Patres
(Vaders). Tullus Hostilius bracbt bet get a l op 200 ;
Tarquinius Priscus voegde er nog 100 bij. Na de
afschaffing van het koningschap, voegde Brutus er
nog nieuwe bij, die genoemd werden Conscripti
(toegevoegden); vandaar voor den nieuwen senaat
de naam van Patres et Conscripti, die later veranderde in Patres Conscripti. Onder de republiek
groeide bet getal senatoren langzamerhand aan tot
600, en sedert dien tijd bleef bet ongeveer op die
boogte. — De eerste senatoren werden gekozen door
de curien en den koning ; hoe de drie daarop
volgende toevoegingen eigenlijk plaats hidden weet
men niet recht. De consuls, zegt men, deden de
keuzen. De hooge ambten, waaronder ook het tribunaat en het curulisch edileschap gerekend werden,
gaven recht op zitting in den S. Toen bet censorschap ingesteld was, behoorde aan de censoren de
bevoegdheid, de senatoren toe te laten of in te schrijven. De censoren hadden ook de bevoegdheid om
leden van den S. van hunne lijst te schrappen, d. i.
van het senatorschap vervallen te verklaren, wegens
wangedragingen of strafwaardige handelingen. De
senator, die aan het hoofd der lijst stond, voerde den
titel van Princeps Senatus (prins van den S.). — De
senatoren droegen de toga met een breed purperen
lint,bezaaid met gouden stiften (latus clavus) en eene
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voetbekleediug, die gesloten werd met eene zilveren
of gouden halve mean ; zij •hadden eene bijzondere
plaats in de schouwburgen. Het vermogen van een
senator moest op ziju minst .800,000 sestertien
(rnim 80,000 nederl. guldens) bedragen in den
laatsten tijd der republiek, en 1,200,000 sestertien
(ruim 120,000 gulden nederl.) onder het keizerrijk.
De S. werd bijeengeroepen door het hoofd an den
steal of zijn plaatsbekleeder (consul, dictator, meester der ruiterij, decemvir, enz.) of door een yolkstribuun. De gewone vergaderingen waren drie in de
maand (op de calentlw, nonce en idw). De sternmen
werden uitgebracht door met luider stemme te spreken, of door zich can de zijde te plaatsen van dengene, met wiens stem men Lich vereenigde (vandaar
uitdrukking ire pedibus in senlentiam alicujus).
De besluiten van den S. heetten Senatus-Consultuni.
— In de 12e eeuw weder den reptiblikeinschen
regeeringsvorm aangenomen hebbende, had Rome
gedurende een kort tijdsbestek een S. (1140),
die echter reeds spoedig door een eenhoofdig bewind werd vervangen : deze oppe•ste magistraat
voerde den titel van senator, welke titel nu eens
aan vreemde vorsten, dan eens aan den pans verleend werd.
Senat Conservateur, eene staatsvergadering in Frankrek, ingesteld bij de staatsregeling van
bet jaar VIII (uitgevaardigd 24 Dec. 1799), had te
waken voor bet bewared (conservation) van de constitutie en voor de handhaving der wetten. Volgens
de lijsten, die in de departementen opgemaakt werden, koos de S.de leden van bet Wetgevend lichaam,
de consuls, de tribunen, de rechters van cassatie. De
S. had de bevoegdheid om bet Wetgevend lichaam
te ontbinden. De senateurs werden gekozen door
den S. zelven, nit de candidaten, die voorgesteld
werden door het Wetgevend lichaam, bet Tribunaat
en den Lersten consul ; ze werden benoemd voor
hun geheele leven. Hun aantal, aanvankelijk 60,
werd opgevoerd tot 137. Ze genoten eene jaarwedde,
die afwisselde tusschen 25 en 36 duizend francs,
De S. bleef ook onder het keizerrijk bestaan, doch
zonder een zweem van onafbankelijkheid, dear hij
gedwee alle keizerlijke decreten bekrachtigde. In
1814 nerd de S. vervangen door de Kamer der Pairs;
bij de constitutie van . 14 Jan. 1852 trad daarvoor
weder de S. in de plaats.
Senazar, een achterkleinzoon van Jechonia ;
1 Chron. 3 : 18.
Senden (Gerard Heinrich van), geb. 1793 te
Uplius.en in Oost-Friesland, predikant te Nendorp
1815, te Middelbert 1820, te Zwolle 1832, schreef,
behalve een aantal werden van godsdienstigen inhoud
eene Aardrijkskundige beschouwing van Palestine
(voor schoolgebruik), een Register der gewijde aardrijkskunde (slechts gevorderd tot letter J) op Van
der Palm's bijbeivertaling; eene reisb1e8s4chrijv
2— 4i3n)g;,
getiteld Alpenrozen (2 din. Amsterdam
doch is vooral bekend door de reis, die hij met
prinses Marianne der Nederlanden volbracht naar
het Heilige Land in 1849 en 1850, en waarvan hij
in 't licht gaf : Het Heilige Land, of snededeelingen
nit eene reis naar het Oost en (le d I. Gorinchem 1851);
bij mocht dit werk niet voltooien, want hij stierf
20 October 1851.
Sendomierz, stad. Zie SANDOMIR.
Sene, eene rots; I Sam. 14 : 4.
Seneca(Marcus A nnwus),de rethor, geb. omstr.
58 v. Chr. te Cordova, leeraarde gedurende 40 jaren
rhetorica te Rome, en stierf tusschen 30 en 40 na
Chr. in zijne geboortestad. De fragmenten zijuer
64
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Controversiarutn libri A' en der Suasorice zijn in het
licht gegeven door Gronovius (Leiden 1649 ; Amst.
4672) en door Bursian (Leipzig 1857). Deze S. liet
drie zonen na : 1) M. Animus. Novatus : zie GALLI0;
2) 1. Annams de philosoof ; zie 2 regels verder;
en 3) Annyeus Mela, vader van Lucanus ; zie het art.
LUCANUS. S. (Lucius Animus), de philosoof, zoon
van den vorige. geb. 2 of 3 jaren na Chr. te Cordova,
kwam reeds vroeg naar Rome, wijdde zich hoofdzakelijk aan de wijsbegeerte, waarin hij de Stoicijnsche school aanhing. Onder Claudius werd hij
door Messalina beticht van geheime kuiperijen met
Julia, de dochter van Germanicus, weswege hij naar
Corsica gebannen werd (41 na Chr.), waar hij acht
jaren als balling doorbracht tot aan Messalina's dood.
Door de nieuwe keizerin (Agrippina) werd S. aangesteld als leermeester van Nero, die hem echter
later (anno 65 na Chr.) wegens deelneniing aan de
samenzwering van Piso ter dood veroordeelde,
waarop S. zich de aderen liet openen en doodbloedde,
De beste editien der talrijke werken van S., waaronder ook tien Treurspelen, leverden Gronovius
dln. Amsterdam 1662), Ruhkopf (5 din. Leipzig
1797-1811) en Fickert (3 dln. Leipzig 1842-45).
Seneca, een der schoonste en grootste meren
in den noord-amerik. staat New-York (in 't graafschap S., waarin de 4000 inw. tellende fabriekatad
Seneca-Falls), is 8 mijlen lang bij 1 mij1 breedte,
en staat door de rivier S. (die na hare vereeniging
met den Oneida den naam van Oswego aanneemt) in
gemeenschap met het Ontario-meer. Het meer S.
draagt zijnen naam naar de Senecas, een Indianenstam, vroeger een der zoogenaamde Vijf Nation
(zie InosEEzEts), waarvan bet overschot in de 19e
eeuw grootendeels verplaatst is naar het Indianengebied.
Sena, of Seneffe, stad in Belgie, prov. Henegouwen, bij Nivelle en 5 uren gaans benoordw.
Charleroi ; 3500 inw.; II Aug. 1674 verloor prins
Willem van Oranje bij S. een bloedigen veldslag tegen
den Grooten Conde ; in 1794 gaven de Franschen
bier de nederlaag aan de Oostenrijkers.
Senefelder (Aloysius), uitvinder van de steendrukkunst, geb. 1771 te Praag, zoon van een tooneelapeler, studeerde eerst rechtsgeleerdheid, beproefde toen zijn geink op het tooneel (1791), vervolgens als schrijver van tooneelstukken, doch deed
in 1793 zijne uitvinding, en stierf 1834 als directeur
(sedert het jaar 1810) der koninklijke lithographie
te Munchen.
Senegal, rivier in 't noorden van West-Afrika,
ontspringt in 't bergland Foeta-Djalo, heet in haren
bovenloop Baling, neemt, behalve eene menigte
andere rivieren, rechts den Kokoro, links den aanzienlijken Faleme in zich op, vormt bij 't verlaten
van bet bergland verscheidene watervallen, scheidt
in een gedeelte van haren loop de Sahara van Senegamble, splitst zich verscheidene malen, zoodoende
vele eilanden vormende, waaronder vrij groote, en
Tait bij St.-Louis in den Atlantischen Oceaan, na
225 mijlen loop, waarven 150 bevaarbaar. S.
zoo wordt Senegambie dikwijls genoemd ; het is ook
de naam der fransche kolonie ; zie het volgende art.
Senegambie, dus genoemd naar de twee
voornaamste rivieren (de Senegal en de Gambia),
ook wel enkel Senegal geheeten, en ook veel voorkomende onder den naam van West-Nigritie, eene
landstreek in West-Afrika, strekt zich nit (van bet
N. naar het Z.) van de Sahara tot de kust van SierraLeone, en (van het W. naar het 0.) van den Atlanti.chen Oceaan tot Mhidel•Nigritie of Soedan. Die

landstreek bevat eene uitgestrektheid van 16 a 20,000
vierk. mijlen, met omstreeks 12 millioen zielen.
Opper S., het land benoorden den Senegal, is bewoond
door Arabieren of zoogenaamde Mooren; in Middel-S.
(de aan den Senegal grenzende landen) en in Neder S.
(de landen aan den Gambia en zuidwaarts tot
Nuilez) wonen negervolkeren, die zich hoofdzakelijk
in drie groepen laten indeelen: 1) de Paul-volkeren
(in verscheidene rijken of staten gesplitst, nl. FoetaToro, Fontadjalo, Foeladoe, Kasson, Bondoe); 2) de
Manding-volkeren ; zie MANDINCO en 3) de Ghiolofs;
zie DUJOLOF. He kust van S. werd reeds in de 14e
eeuw bezocht door kooplieden nit Dieppe en Rouaan,
die er verscheidene factorijen vestigden, welke in
1664 overgedaan werden aan de fransch 0. I. Compagnie. In 1763 door de Engelschen genomen, 1783
-teruggegeven, weder genomen in 1809, kwamen ze
in 1814 weder aan Frankrijk terug, dat vooral in
den laatsten tijd door de verovering van Wallo en
meer andere landen zijn grondgebied in S. aanmerkelijk uitgebreid heeft; het draagt den naam van
kolonie Senegal, wordt geschat op 4750 vierk. mijlen,
bevolkt met omstr. 253,000 zielen. — Van minder
beteekenis is het engelsche gouvernement Gambia
(zie Goole). — De Portngeezen bezitten onder den
naam Portugeesch Guinea eenige forten in het zuidgedeelte van S.
Seneque, fransche naam voor Seneca.
Sengalang, gebergte op Sumatra, vormt de
grensscheiding tusschen de resid. Padangsche-Bovenlanden en de adsist.-resid. Padang. De hoogste
piek is de berg S.
Senir, zoo noemden de Amorieten het gebergte
Hermon of althans een der daartoe behoorende bergen;
Deut.3 : 9; I Chron. 5 : 23 ; Hoogl. 4 : S ; Ezech. 27 : 5.
Senlis,het oude Auguslomagus, later Sylvanectes,
stad in 't fransche dept. Oise, 13 urea gaans benoordoosten Parijs; 6000 inw.; maakte onder de
Romeinen deel uit van Belgica 2a; het was de hoofdstad der Sylvanecten. Te S. zijn 8 concilien gehouden.
Sennaar, stad met 6000 inw. in Nubia, aan
den Blauwen Nip, is de hoofdstad van 't koninkrijk S.,
dat zich benoordw. Ahyssinie uitstrekt tusschen den
Witten en den Blauwen Nijl, en oostwaarts van
laatstgen. tot aan den bovenloop van den Tacazze.
Het is grootendeels steppenland, en wordt bewoond
door den negerstam der Sjilloeks of Foengi, die in
de 16e eeuw van den Witten Nijl herwaarts gekomen zijn, en er het koninkrijk S. gesticht hebben,
dat in 1820 cijnsplichtig is geworden aan Egypte,
doch anno 1843 dat juk weder afgeschud heeft. —
S, in fransche boeken ook wel voor het bijbelsche Sinear.
Sennacherib, in frans. boeken voor Sanherib.
Senne, rivier in Belgie, ontspringt bij Naast in
Henegouwen, bezuidoosten Soignies, besproeit ZuidBraband (loopt door Brussel) en de prov. Antwerpen,
en ontlast zich beneden Mechelen in de Dijle, na 13
mijlen loop.
Sennheim, duitsche naamsvorm voor Cernay.
Senonais, lat. Senones, fransch landschap in
Champagne, thans deel uitmakende van het dept.
Jonne, en (eau klein gedeelte) van 't dept. Aube.
Senonen, lat. Senones, I) een gallisch yolk in
Lngdunensis 4a, tusschen de Aurelianen, Carnuten,
Liugonen, Tricassen, /Eduers, enz.; hunne hoofdstad
was Agedincum of Senones (thans Sens). Een groot
gedeelte der S. ging zich nederzetten in Italie, eerst
in het oostgedeelte van Cisalpijnsch Gallic, later in
dat gedeelte van Italic, dat naar hen genoemd is. -2) volk in Italic, tusschen Pitruont ten 0., Umbria
-

-

;
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ten Z., Cisalpijnsch Gallie ten W., en de Adriatisclie
Zee ten N. lInnne voornaamste steden waren Sena
Gallica, Pisanrum, Ariminum. Deze S. zijn de nit
Cisalpijnsch Gallie gekomene Gallische S., die onder
aanvoering van Brennus in 389 v. Chr. Rome bemachtigden ; later deden zij nog drie invallen in
Romeinsche rijk (368, 361-59, 350 v. Chr.)
Omstr. 358 vestigden zij zich voor goed in dat gedeelte van Italie', dat zij aan de Umbriers ontweldigden, en dat hunnen maul aannam. In 308 en 283
v. Chr. voerden zij oorlog tegen de Romeinen, doch
werden overwonnen, den eersten keer bij Mevania,
den tweeden keer bij het meer Vadirnon ; sedert dien
tijd waren zij onderworpen aan de Romeinen. Zij
deden vergeefsche pogingen om !Hume onallankelijkheid te herwinnen in 237, in 224 v. Chr., en in
den Tweeden Punischen oorlog.
Senones, 1) lat. naam van de Sellonen; ook
van het fransche landschap Senonais. 2) de fr.
stad Sens. — 3) stad met 2600 inw, in 't fransche
dept. der Vogesen, 5 uren gaans benoorden St.-Die ;
Benedictijner abdij gesticht in 661 ; hoofdplaats van
graafschap Opper-Salm ; in 1811 werd S. door
brand vernield.
Sens, het oude Agedincum, later Senones, stad
in 't fransche dept. Yonne, aan de Yonne, en aan den
spoorwei, van Parijs naar Lyon, circa 10 mijlen benoordw.Auxerre
'
; 10,500 inw.; te S. zijn verscheidene concilien gehouden, o. a. dat, waarop A belard
veroordeeld weed (1140). Het was oudtijds de
hoofdstad der Gallische Senonen, waarvan een gedeelte naar Italie verhuisde ; in de 14e eeuw werd
S. hoofdplaats van Lugdunensis 4a; voor de revolutie
van 1789 was bet de hoofdplaats van het landschap
Senonais.
Senshary, poolsch Zanzarow, twee groote
marktvlekken in 't russ. gouvt. Poltawa, namelijk:
Stariye-S. met 10,200, en Nowyje-S. met 14,000
inwoners.
Sensmeer, voormalig meer in Friesland, in
1633 ingepoldeed, liep bij den watervloed 7 Fehr.
1825 geheel onder. Het gehucht S., 1 uur gaans
bezuiden Bolsward, heeft 150 inw.
Sentinum, thans Sassoferrato, stad in limbrie,
bezuidoosten Callis, vermaard door de overwinning
van Fabius Rullianus op de verbondene armee der
Gathers, Samnieten, Umbriers en Etrusken, waarbij
de zelfopoffering van den tweeden Decius(295v.Chr.).
Sentolo, dorp op Java, regentschap Magelang;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
18 April 1829.
Senua, een der afstammelingen van Benjamin;
Nehemia 11 : 9.
Seorim, een der priesters ; I Chron. 24 : 8.
Sepham, cen der landpalen van stam Juda ;
Num. 34 : 10, 11.
Sephar, een gebergte; Gen. 10 : 30.
Sepharad, zoo noemt Obadja (vs. 20) het
landschap, waarin Jerusalem lag.
SepharvaIm,stad in Assyrie; de Sepharvaieten
werden als volkplanting overgebracht naar Canaan;
II Koningen 17 : 24, 31; 18: 34; 19 : 13 ; Jezaia 36 : 19; 37 : 13.
Sephatja, negen verschillende personen in het
0. T. (11 Sam. 3 : 4; I Chron. 3 :3; 9 : 8; 12 : 5;
27 : 16 ; 11 Chron. 21 : 2; Ezra 2 : 4, 57 ; 8 : 8;
Neh. 7 : 9, 59 ; 11 : 4; Jerem. 38 : 1.
Sepher. Zie KIRJATH-SEPHER.
Sephi, kleinzoon van Seir; Gen. 36 : 23;
1 Chron. i : 40.
Sepho, dezelfde als Sephi.
.
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Sephupham, zoon van Benjamin en stamader der Sephuphamieten of Suphatnielen; Num. 26 :
39; I Chron. 8 : 5.
Sephuphan, dezelfde als Sephupham.
Sepino, het oude Sepinus, stad in het Napelsche,
8 uren gaans benoordw. Benevent; 4500 inw.; gesticht door de Samnieten ; verwoest door de Romeimen, en weder door hen opgebouwd ; in de middeleeuwen geplunderd door de Sarraceenen.
Sepoerang, dorp op Java, resid. Baglen ; overwinning der nederl. troepen op de muitelingen 3
Mei 1829.
Sepp (Joh. Nepom.), uitstekend (roomsch-katholiek) kerkelijk-geschiedschrijver, geb. 1816 te
Teltz, professor der geschiedenis te Munchen. Voornaamste werden ; Leben Jesu (7 dln. Regensburg
1842-46; 2e dent( 1855-62); Das Heidenthum
and dessen Bedeutung fur das Christenthunt (3 dln.
Regensburg 1855) : Jerusalem end das Heilige Land
(2 dln. Schaffhausen 1862-1863).
Sepphoris, oude naam van Sefoeri. Zie het
art. DIO-C,ESAREA.
Septa, stad in Mauritania Ting.; thans Ceuta.
Sept Caps (les), of Bugaroni, kaap in Algerie,
benoorden Constantine.
Sept-Pontaines, 1) luxemburgsch dorp; zie
SIEBENBORNEN. - 2) gehucht met 150 inw. een
kwartier gaans benoorden de stad Luxemburg, ontstaan condom de in 1764 aldaar opgerichte aardeweek- en porselein-fabriek.
September, de negende maand des jaars,
heeft in de geschiedenis eene vrij groote vermaardheid ; treurig in de geschiedenis van Frankrijk : de
Septembergrnwelen van 2-5 Sept. 1792, toen eene
bende gespuis (omstr. 300 man sterk) de voornaamste
gevangenissen te Parijs aftiep, en er de weerlooze
gevangenen, meerendeels lieden van adel en geestelijken, in koelen bloede vermoordde, wordende bet
getal der slack toffees, waaronder de prinses Lamballe
(zie dat art.), geschat op 8 a 10,00. Die moordbedrijven warden Seplembrisaden en de bedrijvers
Septembriseurs genoemd. Onder den naam van
September ,omwenteling heeft men te verstaan de
belgische opstand van 1830 (zie dl. 1, blz. 466), die
de afscheiding van Belgie ten gevolge had, waarom
vooral in de eerste 20 jaren, die daarop volgden,
jaarlijks met veel luister feesten ter herinnering (de
zoogenaamde September-feesten) gevierd plachten te
worden. — In Sept. 1836 had in Portugal eene
omwenteling plants, welker hoofdpersonen en aanhangers onder den naam van Septembristen bekend
zijn. — In Sept. 1868 werd aan bet wanbestuur in
Spanje een einde gemaakt, door eene als door een
tooverslag tot stand gekomene omwenteling, waardoor koningin Izabella (de laatste der Bourbons) van
den troon nerd gestooten.
Septimanie, de eenige provincie van Gallie,
die in bet bezit der West-Gothen van Spanje bleef
na den dood van den grooten Theodorik (526), bevatte het grootste gedeelte van het latere Languedoc
en Roussillon. \'olgens sommigen werd dit landschap
S. genoemd, omdat er 7 steden in lagen (Narbonne,
Agde, Beziers, Maguelonne, Carcassonne, Elne,
Lodeve) ; volgens anderen ontving bet dien naam
naar het 7de romeinsche legioen (Septimani), dat to
Beterra. (thans Beziers) lag. In de 5e eeuve, toen de
West-Gothen zich van S. meester gemaakt hadden
(419), nam bet den naam van Golhie (Gothenland,
Gothland) aan. Reeds onder Clovis werd bun het
westgedeelte met de hoofdstad Tolosa (Toulouse)
ontweldigd ; bet oostgedeelte vigl 730 in bauden der
-
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Sarraceenen, die er twee jaren later nit verdrdven
werden door Karel Martel, terwijI Pekin zich voor
goed meester van S. maakte in 759.
Septimius Severus (Lucius), romeinsch
keizer van 193 tot 211 na Chr., geb. 146 te Leptis
in Afrika, bevelhebber der pannonische leeioenen,
die hem, nada Pertinax vertnoord was, als keizer
uitriepen. HU handhaafde zich als zoodanig tegen
verscheidene anderen (zie ALBINUS, DIDIUS JUL1ANUS,
PESCENNIUS NIGER), bracht de rechtspleging op een
beteren voet, zegevierde (199202)
—
over de Parthen,
die een inval in Mesopotamia gedaan badden, ondernam 208 eenen krijgstocht tegen de Caledoniers in
Britannia, wear hij eenen grooten muur liet bouwen,
aan de Golf van Forth (Bodotria cestuariunz aanvangende, en eindigende aan de uitwatering van den
Clyde (Clota) ; deze muur, veel noordelijker gelegen
dan de muur van Adriaan, is bekend onder den naam
van M 14tir van Severus. Drie jaren laterstierf hij (211)
te Eboracum (York), zijn rijk ongedeeld nalatende
aan zljne twee zonen Caracalla en Geta.
Septimius Serenus ( A .) , romeinsch d ichter,
tijdgenoot van Dotnitiaan, was geboortig uit Leptis
in Afrika.
Sepulveda, het oude Con/luentes, spaansche
stad in Castilie, aan den Duraton, 9 uren gaans benoordoosten Segovia ; 1800 inw.; zeer oude stad ;
werd in 913 door Fernand Gonzales ontweldigd aan
de Mooren, die het heroverden in 984, doch het zich
opnieuw zagen ontweldigen door Sancho van Castilie in 1013.
Sepulveda (J. Ginez de), spaansch geschiedschrijver, geb. 1490, werd kapellaan en historiograaf
van Karel V (1536), later leermeester van Filips
en stied 1572. De beste editie zijner werken is die
in 4 kwarto din. (Madrid 1789).
Sequana, lat. naam der Seine.
Sequanaise (Grande - ). Zie GROOT-SEQUANle.
Sequanen , lat. Sequani, thans FrancheComte, yolk in Gallia, op de beide oevers der Saone,
van de bronnen der Sequana (waarnaar ze genoemd
werden) tot aan het Jura-gebergte. Ze grensden
ten W. aan de Eduers en Lingonen, ten N. aan de
Vogesen, ten Z. aan de Allobrogen. Ze bewoonden
het oostgedeelte van Burgundie en de FrancheComte; hunne lmofdstad was Vesontio (Besancon).
Sera, of Serail, dochter van Aser; Gen. 46 : 17;
Num. '26 : 46 ; 1 Chron. 7 : 30.

0. T. (II Sam. 18: 17; II Kon. 25 : 18, 23 ; I Chroii.
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Seradzj ed Daulah(Mirz Mahmoed khan),
-

-

-

-

aangenomen zoon van Allah-Werdy-khan, vorst van
Bengalen, en 1756 diens opvolger, deed zich in den
korten tijd zijner regeering kennen als lafhartig,
wreedaardig en liederlijk ; hij veroverde Calcutta op de
Engelschen, (loch die stad werd hem spoedig weder
ontweldigd (1757), en hij teekende den vrede. Nog
in datzelfde jaar opnieuw aangetast, verloor hij in
den slag bij Hassey troop en Leven ; hij was 22 jaren
oud, en met hem eindigde de onafhankelijkheid
van Bengalen.
Serain, rivier in Frankrijk, ontspringt bij Montbard in 't dept. Cote-d'Or, loopt noordwestwaarts
langs Precy-sous-Thil, Ile-sur-Serain, Chablis,
Ligny-le-Chateau, en valt, na circa 20 mijlen loop,
te Bonnard bij Joigny in de Yonne.
Seraing, dorp in Belgie, prov. Luik, een half
uur pans bezuidw. Luik, beroeind door de groote
werkplaatsen ter vervaardiging van stoomwerktuigen, metaalgieterijen, kolenmijnen, enz. van John
Cockerill. Het dorp S. heeft eerie bevolking van
oinstr. 20,000 zielen.

Seraja, negeu vo•schillende personen in het

4: 13,14,35; 6: 14; Ezra 2: 2; 7: 1 ; Neh. 10:2;
11: 11; 12: 1,12; Jerem. 36: 26; 40: 8; 51 : 59,
61 ; 52: 24.
Serampore, Serampoer, stad in Bengalen
(Britsch 0. 1.), aan den Hoegly, 4 mijlen benoorden
Calcutta ; 13,000 inw,; heette als deensche factorij
sedert 1676 Frederiksnagor, en werd te gelijk met
de overige deensche bezittingen in Oost-Indie 22
Febr. 1845 door Denemarken aan de engelsch Oostindische Conipagnie verkocht.
Serang, 1) stad op Java, hoofdplaats der resid.
Bantam, 2 uren gaans van de kust. -- 2) dorp op
Java in 't district Wonosobo der resid. Pekalongan ;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
9 Febr. 1828.
SeraphischeOrde,de orde derFranciscanen.
Seraphijnen - Orde, de oudste en voornaamste ridderorde in Zweden, ingesteld (of althans
bestendigd) in 1334 door Magnus II, vernieuwd 1748.
Serapis, eene egyptische godheid, zinnebeeld
van den de vruchtbaarheid bevorderenden Nijl ; werd
later als Jupiter Serapis ook in Griekenland en Italie
vereerd.
Serben, of Soraben, de Serviers.
Serbien, duitsche naamsvorrn voor Servie.
Serchio, de oude Xsar of Anser, rivier in Italie,
ontspringt in 't voormalige hertogdom Modena,
loopt langs Castelnuovo di Garfagnana, komt dan in
de vlakte van Lucca, en valt, na 14 tnijlen loop, in
de Golf van Genua, 3 uren gaans benoordw. Pisa.
Sercq, eil. in 't britsche Kennel. Zie SARK.
Serebja, een overste der priesters; Ezra 8: 18,
24; Neh. 8: 8; 9: 4, 5; 10: 12; 12: 8, 24.
Bored, coon van Zebulon en stamvader der
SEREDIETEN ; Gen. 46: 14; Num. 26: 26.
Serenus (Septimius). Zie SEPTIMIUS.
Seres, zoon van Machir; I Chron. 7: 16.
Seres, zoo noemden de Romeinen en de Grieken de volken in het verve Oosten. In het land der
S. work ook eene stad Seriizda genoemd (waarschijnlijk thans Sirhind).
Seres, het oude Sinlice, stad in europ. Turkije
(in eene vlakte, die ook S. heet, en die besproeid
wordt door den Kara-Sue), 9 mijlen benoordoosten
Saloniki ; 20,000 inw.
Sereth, de oude Ordessus of Ararus, rivier die
uit Galicia in Moldavia koint, en zich, na 75 mijlen
loop, tusschen Brahilow en Galatz uitstort in den
Donau. Aan de S. de stad S., op de grens van Moldavie, in de oostenrijksclie Bukowina, 13 mijlen van
Jassy ; 5800 inw.
Sergipe, een der oostelijke kustprovincien van
Brazi lie, groot 528 vierk. mijlen, bevolkt met 184,000
zielen, eerst sedert het jaar 1500 gecoloniseerd, heeft
tot hoofdplaats de stad S.-do-Rey, ook genaamd
Cidade-de-San-Cristov5o, met 9000 inw. en haven,
aan de uitwatering van den Rio Vazabaris in den
Atlantischen Oceaan.
Sergius, de heilige, martelaar in Syrie in de
3e of 4e eettw, wordt voornamelijk in Rusland vereerd ; kerkel. gedenkdag 7 Oct. — Zie ook pans S. I.
Sergius, patriarch van Constantinopel (608—
639), stelde de door keizer Heraclius in 638 uitge, ,ardigde ekthesis op, waarbij alle getwist over een
of twee wilier' in Christus verboden werd.
Sergius, min van vier pausen, nl.: S. I, de
heilige, uit Antiochie, paus van 687 tot 701, het
op de synode te Aquileja (698) de geschriften van
Theodorus van Mopsuestia, die van Theodoret, en

eenen brief van bisschop Ibas van Edessa (de zoo-

Sergius Paulus
genaamde Drie Kapittelen) veroordeelen. Kerkelijke
gedenkdag 9 Sept. — S. II, opvolger van Gregorius IV, werd 844 gekozen, zonder de goedkeuring
van keizer Lotharius I, die zich tegen deze keus
verzette. Ms pans bevestigd door eene vergadering
van bisschoppen, en Lodewijk, den zoon van Lotharins 1, gewijd hebbende als koning der Longobarden,
bleef S. II in 't bezit van den pauselijken stoel, doch
stierf reeds in 847. Onder zijn bewind werden de
omstreken van Rome geplunderd door de Arabieren.
— S. III, een Romein, pans van 904 tot 911,
was een gunsteling van de beruchte vrouweil Theodora en Morosia ; met Iaatstgenoemde leefde hij in
ontucht, en verwekte bij haar den zoon, die later pans
werd onder den naam van Johannes XI. Reeds in
898 was hij verkoren, te gelijk met Johannes IX;
zijne partij was toen echter de zwakste, zoodat hij
zijn behoud had moeten zoeken in de vlueht hij
had toen de vvijk naar Toskanen genomen ; doch
Coen zijne partij in 904 boven dreef, kwam hij in
triomf naar Rome terug. — S. IV, uit Rome,
heette voor zijne verheffing Pietro Bocca di Porco,
d. i. Petrus Varkenssnoet; hij was pans van 1009
tot 1012.
Sergius Paulus, in het N. T. vermeld (Hand.
13), was rorneinsch stad howler van Cyprus. Toen hij
zag hoe zijn toovenaar Bar-Jezus door den apostel
Sanlus met blindheid geslagen werd, omhelsde hij
het Cht istendom, ter gedachtenis van welke bekeering Saulus zijn naam veranderde in Paulus.
Serin.agur. Zie SIRINAGOR.
Seringapatam, versterkte stad in het aan
Groot-Britannie onderhoorige koninkrijk Maissoer
(Mysore), waarvan het de hoofdstad was sedert 1610,
lip, 54 mijlen bezuidw. Madras, en heeft thans
13,000 inw. Het stond op eenen hoogen trap van
bloei onder nyder Ali en onder zijnen zoon TippoeSaib (het had toen ruim 150,000 inw.). In 1792 in
S. belegerd door de Engelschen, kocht Tippoe Saib
den vrede voor 3,300,000 ponder sterling, tevens
afstand doende van de helft van zijn rijk. In 1799
werd hij opnieuw in S. belegerd ; het werd 4 Mei
door de Engelschen stormenderhand ingenomen,
waarbij Tippoe Saib sneuvelde; met hem eindigde
de dynastie van Hyder, en werd de oude Radzjpoetdynastic in Mysore hersteld.
Serino, stad in bet Napelsche, in Principato
Ult., 6 uren gaans benoordoosten Salerno; 8000 inw.;
ruinen van eene oude stad Sebastia en eene waterleiding.
Serio, rivier in Lombardije, ontspringt in de
Alpen, loopt langs Bergamo en Crema, en valt bij
Montodine in de Adda, na 14 mijlen loop. De S. gaf
Karen naam aan een departement van Napoleon's
koninkrijk Italie (departement van den Serio, hoofdpl.
Bergamo). De Serio-Morto, niet met den S. te
verwarren, outlast zich in de Adda bij Pizzighettone.
Seriphos, thans Serfo of Serphanto, grieksch
eiland, een der Cycladen, tusschen Siphnos en Cythnos; volgens de label kwam op S. de kist aan wal
drijven, waarin Datiae en haar zoon Perseus zaten.
Under het rom. keizerrijk was S. tot verblijfplaats
bestemd voor hen, die in ballingschap gezonden werden. Het eiland is 1 vierk. mill groot, bevolkt met
3000 zielen, en heeft op de zuidoostkust eene havenstad S.
Serlio (Sebastiano), ital. bouwmeester, geb.
1475 te Bologna, gest. 1552 te Lyon. Van zijne uitmuntende werken verschenen complete edition te
Venetie 1584, 1618, 1619 in 4° en 1663 in fol.
(ital. met lat. vertaling).
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Sermatta, of Sermata, een der Znidoostereilanden van Banda (nederl. 0. I.).
Sermenrai, ook Asher-Morken genaamd, stad
in Irak-Arabi, aan den Tigris, 6 a 7 mijlen van Bagdad, gesticht in 842 door kalif Motassem. De laatste
imams werden te S. geboren of stierven ear. Volgens
de Sjyieten zal nit S. de Mandi voortkomen.

Sermione, lat. Sirrnio, eene landtong in bet
zuidgedeelte van het Garda-meer, in de oudheid de
woonplaats van Catullus.
Sermond, oude naam van 't geld. dorp Zoelmond.
Serooskerke, I) dorp op 't zeeuwsche eiland
Schouwen, derdhalf uur gaans benoordw. Zierikzee;
190 inw.; bij de belegering van Zierikzee door de
Spanjaarden in 1575 werd S. door de Staatschen
platgehrand 14 Dec., doch is later weder opgebonwd.
— 2) dorp op 't zeeuwsche eiland Walcheren, 1 uur
pans benoorden Middelburg; 550 inw.; wordt in
de wandeling doorgaans Straaskerke genoemd.
Serpoekhow, versterktestad in 't russ. gouvt.
Moskou, aan Nara en Oka, en aan den weg van Moskou
naar Toela ; 14,000 inw.; gesticht in de He eeuw.
Serra, eiland in den Molnkschen archipel (nederl.
0. 1.) is het grootste der Serra-eilandjes (eene groep,
die tot de Tenimher-eilanden behoort).
Serra(la),of Serra -d i-Santo-Stefano-del-Bosco,
stad in het Napelsche, in Calabria Ult. 1a, 6 mijlen
bezuidw. Squillace; 2500 inw.; gesticht in de 1 le
eeuw door Robert Guiscard ; bijna geheel verwoest
door de aardbeving van 1783. Een half nor gaans
van daar bet beroemde Karthuizer klooster, waar het
lijk van den heiligen Bruno bewaard wordt.
Serra Capriola, stad in het Napelsche, in de
Capitanata, 6 uren gaans benoordw. San-Severo ;
5000 inw.; gesticht in 1090.
Serracolets, zoo noemen de Franschen een
yolk in Airika ; zie (Zwarte) ASEN.
Serra di Falco, stad op Sicilie, 6 uren g.
benoordoosten Girgenti ; 6000 inw.

Serrano y Dominguez Francisco),spaansch
veldheer en staatsrnan, geb. 1810 te Archoncha,
was in het ministerie Lopez minister van-oorlog,
werd 1845 senator, verwierf de gunst van koningin
Izabella, en daardoor grooten invloed ten hove. In
't begin van 1854 werd hij directeur-generaal der
artillerie, had de hand in den staatsgreep van Juli
1856, werd kapitein-generaal der armee, en vervolgens zaakgelastigde te Pz.rijs, 1859 kapitein-generaal van Cuba, en 1862 verheven tot hertog de la
Torre. In Sept. 1868 was S. een der uitstekende
mannen, die de omwenteling tot stand brachten,
waardoor Spanje verlost werd van het wanbestuur
van koningin Izabella.
Serranus, bijnaam van L. Q. Cincinnatns.

Serranus, eigenlijk Jean de Serres, fransch
geleerde, geb. 1540 te Rhodez, of (waarschijnlijker)
te Villeneuve-de-Berg ; ontkwam aan den Bartholomeiisnacht, en werd predikant te Nimes (1582).
Door Hendrik IV werd S. gebruikt in gewichtige
onderhandelingen, en door dien vorst bennemd tot
historiograaf van Frankrijk. Hij stierf 1598, waarschijnlijk door vergiftiging. Al zijne werken staan te
Rome op den Index. Men heeft o. a. van hem : De

fide catholica sive de principiis religionis chrisliance
(1607); Inventaire de l'histoire de France (2 dln. in
fol., I 660); De statu religionis et reipublico , in Francia;
Memoires de la 3e guerre cirile et des derniers troubles
de France sous Charles IX (3 dln. Middelburg);
Recueil des choses tnemorables advenues en France
sous Henri 11, Francois II, Charles IX et Henri III.
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Serravalle

Serravalle, stad in de venet. prov. Treviso, 9
uren gaans benoorden Treviso, aan den ingang van
bet dal van Santa•Croce;- 5600 inw,
Serravezza, vlek met 8000 inw. in de ital.
prov. Lucca ; 8000 inw.; voortreffelijke marmergroe•
ven en rijke kwikzilvermijnen.
Serret5 (Jean de). Zie SERRANUS.
Serrurier (J. M. Phil., graaf), maarschalk van
Frankrijk, geb. 1742 te Laon, gest. 1819, ontving
op zijn 12e jaar een brevet als luitenant, maakte
verscheidene veldtochten mede onder Lodewijk XV,
was 1789 majoor, won onder de republiek spoedig
bevordering op het slagveld, en werd 1795 divisiegeneraal. Roemrijk had hij deal aan den veldtocht
van 1796, droeg inzonderheid reel bij tot de overwinning van Mondovi, hestuurde de insluiting van
Mantua, welke plants hij reeds spoedig tot de overgave dwong (1797). Minder gelukkig onder Schdrer,
werd hij na de nederlaag van Cassano gevangen genomen (1799). Weder in vrijheid, was hij Bonaparte
behulpzaam 18 Brumaire. Onder bet keizerrijk werd
hij maarschalk (1804), grootkruis van het legioen
van eer, senateur en gouverneur van het Invaliedenhuis. Op het binnenplein van dat gebouw liet hij
1814 de veroverde vaandels verbranden, en bespaarde zoodoende aan Frankrijk de vernedering, die
in handen te laten vatlen van den vijand. Lodewijk
XVIII verhief hem tot pair van Frankrijk en grootkruis van den heil. Lodewijk, en liet hem zijn hoogen
post behouden ; doch 1815 nam S. zijn ontslag.
Sertorius (Quintus), romeinsch veldheer, geb.
omstr. 121 v. Chr. te Nursia, eerst pleitbezorger,
vervolgens questor van Marius in Gallie, verloor een
oog in een gevecht tegen de Cimbren. In den burgeroorlog koos hij de zijde van Marius (87 v. Chr.);
na de inname van Rome was S. de eenige der overwinnaars, die zijnen roem niet bezoedelde met bloedvergieting ; hij werd pretor (85), verliet Italie, toen
Sylla daar de overhand had behouden (84), maakte
zich in Spanje onafhankelijk, verboud de volkeren
van het schiereiland aan zijne partij, vooral de Lusitaniers (80), zag zich versterkt door romeinsch Gallie, en hield met voordeel den oorlog vol tegen Metellus en Pompejus: de eerste overwon hem bij hallo en Segovia (75), den tweeden versloeg hij te
Lauron (77) en aan den Sucro (76); hij teed eene
nederlaag te Saguntum (75), onderhandelde met
Mithridates, die hem schepen en geld zond, doch
stierfeindelijk (73 v. Chr.) vermoord door Perpenna,
een zijner veldheeren.
Serug, overgrootvader van Abraham; Gen. 11:
20-23; 1 Chron. I : 26.
Servaas (twee voormalige abdijen van St.-),
namelijk : 1) te Maastricht, bestond reeds in 't begin
der 9e eeuw, en werd omstr. 1795 opgeheven.
2) te Utrecht, voor adellijke maagden van de Cistercienser-orde, in 't begin der 12e eeuw gesticht te
Abstede, doch omstr. 1227 door Utrecht's 35sten
bisschop naar Utrecht verplaatst (aan de oostzijde der
Nieuwe Gracht); 1678 zijn de gebouwen afgebroken.
Servatius, de heilige, bisschop van Tongeren,
gest. 384, woonde 347 bet concilie van Sardica bij,
waarop de heil. Athanasius vrijgesproken werd, en
verdedigde het Nicenische geloof op bet concilie van
Rimini (352). Kerk.gedenkd.13 Mei. Zie PANCRATIUS.
Servet (Michel), eigentijk Miguel Servede, een
geleerd anti-trinitarier, geb. 1509 te Villanueva in
Aragoni, studeerde geneeskunde te Parijs, en vestigde zich daar als geneesheer, moest echter 1536
die stad verlaten ten gevolge van eenen twist met

zijne collegaas, practiseerde vervolgens te Lyon,

Servii
doch vestigde zioh eenigen tijd daarna te Vienne in
Dauphine. Reeds in 1531 en 1532 had hij twee
werkjes in de wereld gezonden, waarin hij de Drieeenheid Gods bestreed (De Trinitatis erroribus en
Dia/ogi de Trinitate); doch in 1553 schreef hij een
book, getiteld De Christianismi restitutione, waarin
hij o. a. de godheid van Jezus betwistte. Wegens
dit boek op bevel van den aartshisschop van Vienne
in hechtenis genomen, gelukte het hem te ontsnappen: hij viuchtte naar Geneve, in de hoop dear ten
minste veilig te zullen zijn. Maar verdraagzaamheid
stond evenmin in bet woordenboek van Calvijn als
van Rome. De Taus van Geneve" liet S. in hechtenis
netnen ; en, ter dood veroordeeld wegens godslastering (verwerping van de godheid Christi), werd S.
den 27 Oct. 1553 te Geneve leveed verbrand. Altijd
en overal dezelfde barbaarschheden, naar het beet
om de godheid te verheerlijken — en toch vinden
de Christenen het een grnwel, dat er Heidenen zijn
die aan hunne goden menschen offeren.
Servie, duitsch Serbien, turksch Sirp, het
Opper-Mesie der ouden, een vorstendom in Europa,
vasal van Turkije (waarvan het vroeger eene provinCie was), is door de Save en den Donau van Oostenrijk gescheiden, grenst ten W. aan Bosnia, ten 0.
aan Bulgarije en Walachije, ten Z. aan Albanie en
Roemelie, is 998 vierk. mijlen groot, bevolkt met 1
millioen zielen, en heeft tot hoofdstad Belgrado. Het
is een prachtig bergland, rijk aan delfstoffelijke
schatten, door de groote Morawa in twee helften gescheiden, besproeid door de Brie genoemde rivieren
(Donau, Save, Morawa), de Drini en den Timok, en
een aantal kleinere, die zich in de genoemde vijf
ontlasten. In de oudheid maakte S. deal uit van
Thracie ; kort voor Christus' geboorte werd bet onderworpen door tie Romeinen, en vormde onder den
naam van Opper-Mesie een bestanddeel van de provincie Illyrie. Na de volksverhuizing vestigden de
Awaren zich in dit land ; ze werden echteromstreeks
630-638 verdreven door de Soraben of Serben,
een Slawisch yolk, dat vroeger het Carpatisch
bergland bewoonde, doch van keizer Heraclius vergunning bekwam om zich bier te vestigen. Deze
Serben gaven aan het land hunnen naam ; zij hadden tot 923 hunne eigene koningen, doch van de
geschiedenis van dat koninkrijk S. is weinig of niets
bekend. In 923 werden de Serben of Serviers overwonnen door de Bulgaren, en eene kwart-eeuw later
kwamen zoowel de overwinnaars als de overwonnenen onder gezag der grieksche keizers (949). Het
westgedeelte van S. herwon zijne onafhankelijkheid
in 1039, en had van dat tijdstip of weder zijne eigene
koningen, dock kwam opnieuw onder het juk in
1105. Eindelijk, in 1151, partij trekkende van de
zwakheid van het grieksche rijk, gaf Tsjoedomil
aan S. zijne onafhankelijkheid terug, en stichtte een
machtig rijk, dat in de He eeuw, onder Stefanus
Doesjan (den grootsten zijner koningen), een gedeelte
van Thracie veroverde, alsmede nagenoeg geheel
Macedonia en verscheidene steden van Thessalie en
Albanie. Maar met de regeering van Oerosj I begint
een tijdvak van achteruitgang, misdaden en regeeringloosheid, waarvan het uitvloeisel werd, dat bet
geheele land (op Belgrado na) in de macht der Tnrken viel (1459); Belgrado zelf werd eerst in 1521
door hen veroverd. Door de Turken werd S. in 4
livahs ingedeeld (Belgrado, Semendria, Kroesjewatsj,
Novi-Bazar). In de 18e eeuw werd S. gedeeltelijk
veroverd door Oosimrijk, en hij het verdrag van
Passarowitz (1718) werd het grootste gedeelte van
S. aan Oostenrijk toegewezen ; doch bij den vrede

Sesac

Servii
van Be1grado (1739) kwam geheel S. weder aan de
Porte. Sedert dat tijdstip deed S. verscheidene pogingen om bet juk van den overheerscber of te
schudden. Den beroemden Czerny-George mocht dit
gelukken (1801-9), hij deed zicb door de Porte
erkennen als Vorst van S., en hield zich als zoodanig
staande tot 1812, toen de vrede van Bucharest (tusschen Rusland en Turkije) bet zelfstandig bestaan
van S. weder vernietigde, en het land weder aan de
Turken kwam. In 1816 brak opnieuw een opstand
onder de leiding van Melosj Obrenowitsj, die
eerst als president van den senaat regeerde, sedert
1817 als vorst, sedert 1827 als erfelijk vorst, en als
zoodanig erkend werd bij den 1829 tusschen de
Russen en Turken gesloten vrede van Adrianopel,
waarbij tevens bepaald werd, dat de Turken zich
slechts te Belgrado mocbten ophouden, terwijl S. aan
de Porte eene jaarlijksche schatting zou bet.aleu.
Eene 1835 door vorst Milosj aan zijne onderdanen
verleende constitutie, werd, op aandrijven van Oostenrijk en Rusland, door de Porte verworpen als te
liberaal. Eene daarentegen bij hatti-sjerif van 1838
ingevoerde grondwet verschafte aan de oppositie in
S. bet middel, om vorst Milosj tot abdicatie te noodzaken (13 Mei 1839); zijn oudste zoon Milan volgde
hem op, doch stied reeds 7 Juli ; toen kwam zijn
jongste zoon (Michael) op den troon, deze werd
verdreven 1842 (8 Sept.), en 15 Sept. werd Alexander, tweede zoon van Czerny George (Alexander Karageorgewitsj), op den troon geplaatst, dock op zijne
beurt in 1857 weggejaagd, toen de grijze vorst MilosjObrenowitsj weder als vorst van S. gekozen werd.
Bij zijnen dood (26 Sept. 1860) werd hij weder opgevolgd door zijnen zoon Michael Obrenowitsj (onder den naam van Michael III), en deze werd in Juni
1868 verraderlijk vermoord door huurlingen van
Alexander Karageorgewitsj (zie biz. 124 dl. I); de
familie Karageorgewitsj (d. i. van Czerny George)
plukte echter geen voordeel van dien moord, want
een neef van den verinoorde werd tot diens opvolger gekozen onder den naam van Milan IV.
Vorsten van Servie.
rosj of) Wrosj IV 1321
Eersle koninkrijk.
Onzekerheid in de chro- Stephanus VIII Doe..
nologie (630-923).
sjan
1333
Tweede koninkrijk.
Wrosj V
1356
Stephanus Iloislaw 1039
2) Regeeringloosheid.
Dabroslaw
1042 Woekasj in
1367
Bodin
1085 Oeglitsja
1371
Bolcan
1090-1105
3) Dynastie der
Derde koninkrijk.
Brankowitsj.
1) Dynastie der Neemans. Lazarus I BrankoTsjoedowil of
witsj
1371
Baksji n
1151 Stephanus IX
1390
Stephanus I Neeman 1165 George
1427
Stephanus II YenLazarus II
1458
1195 Helena
tsjan
1458-1459
Stephanus III NeeVorstendom Servie.
1224 Karageorge of Czerny
manja
Lad islas
George 1804-1812
1230
Milosj Obrenowitsj 1816
Stephanus IV (0erosj
of) Wrosj I
1237 Michael
1839
Alexander KarageorStephanus V D ragoegewitsj (eigenlijk
tin Wrosj II
1272
Petrowitsj)
Stephanus VI Miloe1842
tin Wrosj III
1275 Michael hersteld
1860
Stephanus VII (0eMilan
1868
Servie (Nieuw..), dat gedeelte van NieuwRusland, waarvan bet gouvernement Kberson gevormd is ; worth Nieuw-S. genoemd, omdat bet in
1753 bevolkt is geworden door eene koloaie Serviers.
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Servieten, of Dienaars der Reilige maagd,
eene omstr. 1232 te Florence gestichte geesteltke
orde (zie ANNUNZIATA), die zich ook in Frankrijk, de
Nederlanden en Duitschland verbreid heeft. De
strenge leden der orde (sedert 1593) 'women zich
.Kluizenaars-Servieten. De orde der Servitinnen,ontstaan in bet laatst der 13e eeuw, heeft zich in de
19e eeuw in Beieren verbreid.
Servilia, dochter van Q. Servilius Ctepio en
halve zuster van Cato Uticensis, trouwde met JuniusBrutus, en werd moeder van den vermaarden Brutus.
Zij boezemde een sterken hartstocht aan Cesar in,
hetgeen aanleiding gaf tot het vermoeden, dat Brutus
een zoon van Cesar was.
Servilius, een romeinsch geslacht, dat zich in
verscheidene patricische (Priscus, Cmpio) en verscheidene plebejische (Casca, Rullus, Vatia) familien
splitst, en waaruit vele mannen tot de hoogste waardigheden opgeklommen zijn. Sommige leden der
patricische familien S. voeren den bijnaam Ahala of
Axilla (d. i. Oksel), wegens een gebrek, dat zij in de

schouders hadden. — S. Structus Ahala (C.), bevelbebber der ruiterij onder den dictator Cincinnatus (438 v. Chr.), doodde in bet forum Sp. Melius,
die de gemoederen des yolks opbitste en naar de
dwingelandij streefde. Ter zake van dien moord gebannen, doch weldra teruggeroepen, werd S. in 427
consul. — S. Ctepio (Cn.), consul in 203 v. Cbr.,
overwon Hannibal bij Crotona. Hij Wilde hem naar

Afrika vervolgen, doch ontving van den senaat het
bevel om in Italie te blijven. S. Ccepio (Q.),
kleinzoon van den vorige, consul in 140 voor Chr.,
verbrak den vrede, die door Fabius Maximus in
Lusitanie gesloten was met Viriatbus. Geen kans
ziende om Variathus te overwinnen, lies hij dien held
vermoorden in zijnen slaap. Niettemin verzocht S.
om den grooten triomf, doch deze eer werd hem geweigerd. Een cindere Quintus S. Cmpio verrijkte zich
met de schatten nit eenen tempel te Toulouse ; zie
CEPIO. S. Vatia (Publius), bijgenaamd Isauricus,
pretor in 83 v. Cbr., werd naar Cilicie gezonden, om
de rooverijen te beteugelen, trok den Taurus over,
drong door tot in Isaurie, en maakte zicb daar van
de stad Isaura meester, mar welke stad hem zijn

eernaam gegeven werd.

Serviten. Zie SERVIETEN.
Servitius, op blz. 613 dl. I is eene drukrout ;

moet zijn :

SERVILIUS.

Servius

(Maurits Honoratus), romeinsch taalgeleerde uit de 5e eeuw, vooral bekend door zijne
voortreffelijke conin3entarien op de gedichten van
Virgilius (Venetia 1475 in fol.; Parijs 1532 in fol.;
Gottingen 1826, 2 dln.).
Servius Tullius, zesde koning van Rome,
zoon van eene etruskiscbe slavin (vandaar zijn naam
Servius), had bet geluk aan Tanaquil, de vrouw van
Tarquinius Priscus, te bevallen, en werd door hares
invloed diens schoonzoon, en 578 v. Cbr. zijn opvolger. Hij voerde twintig jaren tang oorlog tegen de
Etrusken, versloeg hen bij menige gelegenheid, en
keerde driewaal binnen Rome terug met den grooten
triomf. Ook in zijn binnenlandsch bestuur was hij
een man van veel doorzicht ; bij bracht de indeeling
in tribus en curien tot stand, verbeterde de wetgeving, voerde den census in, liet gemunt geld slaan,
vergrootte Rome, en ging van bet plan zwanger, om
den monarchalen regeeringsvorm in eenen republikeinschen te herscheppen, toen bij op aandrijven
van zijne eigene dochter Tullia vermoord werd door
zijnen schoonzoon Tarquiuius Superbus (534 v. Chr.).

Beim, egypt. koning. Zie

SISAL

1016

Sesach

Severus

Sesach, een heidensch koninkrijk ; Jerem. 25:
26; 51: 41. Vergelijk Sesac.

ilysudrus der ouden, de oostelijkste der vijf groote

SesEd, een reus, een der drie zonen van Enak,
die door Kaleb verdreven werden (Num. 13 : 22;
Jozua 15: 14); de afstammelingen van S. werden
door Juda verslagen (Richt. 1: 10).
Sesamus, oude naam van Amastris.
Sesan, zoon van Jisei: I Chron. 2: 31, 34, 35.
Sesbazar, perzisch stadhouder van Juda onder
de regeering van Kores (Cyrus); Ezra 1: 8, 11 ; 5:
14, 16.
Sesia, de oude Sessiles, rivier in Piemont, ontspringt op den Monte-Rosa, en valt na 20 mijlen
loop in de Po, bij Frassineto. In het bovengedeelte
van haren loop vormt de S. het Val Sesia in de Pennijnsche. Alpen. Naar de S. droeg tot 1814 een departement van het fransche keizeriijk den naam van
departement der S., in 1801 gevormd uit het oostgedeelte van Piemont; hoofdplaats Verceil.
Sesonchis, of Sesonchosis, verscheidene koningen van het oude Egypte; de voornaamste hunner is bekend onder den naam van Sisak.
Sesostris, of Ramses-Sesostris, de door Herodotus in zwang gebrachte naam van eenen egyptischen koning, ofschoon het hoogstwaarsellijnlijk is,
dat verscheidene koninoen van Egypte den naam
van S. gedragen hebben. 'Zooveel is zeker, dat de daden van de twee grootste pharaonen van het tweede
Egyptische rijk veelal op naam van Sesostris vermeld worden. De eerste dier twee is Seti I, bij Manethon genaamd Sethos of Sethosis, en de andere is
diens zc,on Ramses. Belden waren groote veroveraars.
Onder Seti's regeering kwam Jozef naar Egypte;
onder Ramses werd Mozes geboren en opgevoed,
Sessa, het oude Suessa Aurunca, stad in het
Napelsche, in Terra di Lavoro, 10 uren gaans benoordw. Calm; 5000 inw,; was eerst de hoofdstad
der Aurunken, werd 337 v. Chr. verwoest door de
Sicidijnen, 314 v. Chr. opgebeurd door de Romeinen
en gecoloniseerd. Het was de geboorteptaats van den
hekeldichter
Sestini (Domenico), beroemd numismaticus,
geb. 1750 te Florence, gest. aldaar 1832. Men heeft
van hem: Classes generates seu monetce erbium,
populorum et regum ordine geographico (2e druk,
2 dln. Florence 1821).
Sestos, thans Bovalli-Kalessi, stad in Thracid,
aan den Hellespont, tegenover Abydos, is vermaard
door de mirinarijen van Hero en Leander.
Seteia, rivier in rom. Britannia ; thans de Dee.
Seth, volgens de bijbelsche legende derde zoon
van Adam en Eva ; Gen. 4 en 5; Nnm. 24 : i7 ;
I Chron. 1: 1; Lucas 3: 38.
Sethar. Zie CARSENA.
Sethna, nude naam van het dorp Zeist.
Setho, of Sethos, bij Manethon twee koningen
van Egypte.
Sethur, een der verspieders, die door Mozes
uitgezonden werden; Num. 13: 13.
Setia, I) thans Sezza, stad in Latium, bij de
Ufens en de Pontijnsche moerassen. — 2) thans
Exea of Setenil, stad in Hispania Tarraconensis.
Setif, vroeger Sitifis,stad in Algerie, prov. Constantine, 15 mijlen bewesten Algiers, ter plaatse van
het oude Sitifi, was onder de Romeinen eene aanzienlijke stad, die haren naam gaf aan MauritaniaSitifensis. Door de Vandalen werd S. verwoest. Door
generaal Galhois werd S. voor Frankrijk in bezit genomen in 1838.
- Setium, ook Setiena of Semis mons, stad in
Narboneesch Gallie ; thans Cette.

Setledzj, of

Sutledzj

(Sntlej, Stulege), do

rivieren van den Pendzjab, draagt, na den Beas in
zich opgenomen te hebben, den naam van Garra, en
worth na de vereeniging met den Tsjennab genoemd
Pandzjnad, onder welken naam de S. zich ontlast in
den Indus.
Bette Cornmuni, d. i. de Zeven Gemeenten
(het zijn er eigenlijk 12), de duitsche gemeenten
bezuiden de Alpen, in de venetiaansche prov. Vicenza; ze vormden tot 1797 eene kleine republiek,
onder protectoraat van Venetid (4 vierk. mijlen met
13,000 bewoners).
Setten, of Zetten, eertijds (in de 10e eenw)
Sethone, dorp in Gelderland, '2 uren gaans benoordw.
Nijmegen; werd zwaar geteisterd door den watervloed van 1809 ; alleen tie predikantswoning bleef
toen onbeschadigd, en zes menschen vonden den
dood in de golven:
Setubal,of Setuval,door niet-Portugeezen doorgaans St.-Ubes of St.-Yves genoemd, het oude
Cetobriga, vestingstad in de portugeesche provincie
Estremadura, vijfdhalve mijI bezuidoosten Lissabon,
aan den mond van den Sadao in de Baai van S.;
groote haven ; veel handel in zeezont (St.-Uhes-zout)
en in wijn; 15,000 inw.; door de aardbeving van
1755 werd S. gedeeltelijk vernield ; niet ver van S.
rumen van eene voormalige stad, die Troya heette.
Seume (Joh. Gottfr.), geb. 1763 te Poserna
bij VVeisenfels, gest. 1810 te Teplitz, bekend door
zijne vele lotgevallen en wederwaardigheden, en
door zijne voetreizen, welk een en ander alles door
hem zelven beschreven is. Zijne Biographic gaf Clodies in 't licht (Leipzig 1813). Sainmtliehe Werke
van S. (fie druk 8 dln. Leipzig 1862-63).
Sava, afstammeling van Kaleb; I Chron. 2: 49.
Sevastopol. Zie S_EBASTOPOL.
Sevenhoven, dorp in de prov. Utrecht, 3
kw ► rtier gaans bezuiden IJselstein.
Sevenkloster.
Zie .eZ_i K_LosTER-SEvEN.

Seventer.
Sevenum,

_EVENAAR.

dorp in nederl. Limburg, 5 uren
gaans benoorden Roermonde ; 350 kw.
Severe, fransche naamsvorm voor Severus.
Severie, met dezen naam bestempelde men in
de middeleenwen eene landstreek in Middel-Rusland,
besproeid door de Desna ; daarin lagen o. a. de steden Perejaslaw, Tsjernigow, Nowgorod-Severskoi,
enz. De naam S. is vermoedelijk ontleend aan de
Severen of Sabiren, een volksstam, waarvan de
Seberensen in Mesic eene kolonie waren. In de 16e
eeuw verdwijnt de naam S. Toen het koninkrijk Polen op het toppunt van zijnen bloei stond, maakte
S. deel nit van de Ukraine, in 1 667 kwam het aan
Rusland, werd 1782 herschapen in het stadhouderschap Nowgorod-Severskoi (zie dat art.) en 1802
inoelijfd bij het gouvernement Tsjernigow.
rSeverinus, naam van twee fransche heiligen:
1) gest. 508 ; kerkel. gedenkdag 11 Fehr. —2) gest.
555; kerkelijke gedenkdag 24 Nov.
Severn, dikwijls Sarerne genoemd, tat. Sabrina,
de grootste, en op den Teems na de voornaamste
rivier van Engeland, ontstaat. in Wallis, in de Plinlimmon-bergen, hesproeit Shrewsbury, Worcester,
Gloucester, en ontlast zich na 45 mijlen loop in 't
kanaal van Bristol. In den S. ontlasten zich (rechts)
de Liddon, (links) de Stonr en de Avon.
Severus. Zie A LEXANDER S.. romeinsch keizer:
CORNELIUS S., romeinsch dichter; SEPTIMIUS S., romeinseh kei7er, (lie den Maur van Severus liet bouwen ; SULPIC1US S., kerkelijk geschiedschrijver.

hunts
Severus (Flavius Valerius), eenlyrier, door
Diocletiaan bij diens abdicatie tot icesar" benoerod,
vervolgens door Galerins tot •augustus" in 306, bij
den dood van Constantius Chlorus. Naar Italie nitgezonden tegen Maxentius, liet hij zich door dezen
vangen in Ravenna, waarop hij zijne aderen liet openen (307).
Severus (Vibius of Libius), een der laatste keizers van het Westersch.rom. rijk, werd in 461 door
de legioenen van 11Iyrie als keizer uitgeroepen met
toestemming van Ricimer. Hij leefde vier jaren in
weelde en zingenot in zijn paleis te Rome, en liet
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het handelsverkeer met de nieuwe koloni e n; doch in
het begin der 18e eenw verloor het dit, en ging het
over op Cadiz. Verscheidene malen is S. geteisterd
door de pest (inz. in 1649 en 1800). In het jaar
1843 werd S. gebnmbardeerd door Espartero.
Sevre, lat. Suavedria, naam van twee rivieren
in Frankrijk : 1) de Sevre-Nantaise, ontspringt in het

de Barbaren ongestoord hunnen gang gnarl Italie te
verwoesten. Hij stierf in 465, waarschijnlijk vergeven door Ricimer, die bij zijnen dood geheel alleen
meester bleef.
Sevigne (Marie de Rabntin-Chantal, markizin
van), geb. 1626, op 18-j. leeftijd gehuwd met markies Sevigne, die 7 jaren later gedood werd in een
duel, zijne 25-j. weduwe nalatende met twee kinderen, nl.: een zoon (die een vrij los jongemansleven
leidde, veel van zich deed spreken door zijne hetrekking met Ninon de Lenelos en met mad. Champmesle, en stierf zonder kinderen na te laten) en eene
dochter Francoise Marguerite (geb.1648, gest. 1707),
sedert. 1669 gehuwd met gran!' Grignan, die 1671
tot gonverneur van Provence hennemd werd. Van
dat tijdstip af voerde de moeder met hare dochter
eene benoemd gewordene hriefwisseling gednrende
25 jaren, tot aan haren dood 1696. Van de vele editien der Genres de Mine. de Sevigne noemen wij enkel de laatste (Parijs 1861 en v.).
Sevilla, het Hispalis der onden, later JuliaRomula, havenstad in Spanje, in Andalusie (hoofdplaats der provincie S., 249 vierk. mijlen, met
464,000 bewoners), aan den Guadalquivir, ligt 9 a
10 mijlen van de zee, heeft eene universiteit en
11'2,000 inw. (in den tijd van zijn hoogsten bloei
telde S. rnim 400,000 inw.). Verscheidene koningen
van Castilie waren te S. gehoren ; het is ook de geboorteplaats van Barthelemy de las Casas, van de
dichters Lope de Rueda en Fernand Herrera, van de
schilders Franc. Herrera, Luis de Vargas, Rodigro de
Velasquez, Esteban, Murillo, enz. Even bennordonsten S. ligt het dorp Owl-S. (Sevilla la Vega), het
oude Italica (zie dat art.). De stiehting van S. ligt
in het (-blister, ofschoon Hercules als stichter wnrdt
genoemd. De oude Carthagers noemden deze stad
Hispalis, de Romeinen gaven haar den bijnaam Romula (d. i. Klein-Rome); Julius Cesar maakte er
Julia Romula van; de oorsprong van den naam S. is
onbekend. Na de verhrokkeling van bet kalifaat van
Cordova heeft S. eenige eigene vorsten gehad (zie
ABAD 1, If en Hi); maakte vervolgens deel nit eerst
van het rijk der Almorawieden. daarna van dat der
Almohaden. Motawakkel-ben-Hoed verhief S. tot
middelpnnt van zijne kortstondige macht (1225).
In 1236 werd S. eene cnoorsche republiek, en in
1248 werd het aan tie Mooren ontweldigd door Ferdinand III van Castilie, die het verhief tot zijne
honfdstad. Het was zulk eene fraaie stad, dat het
spreekwoord algemeen was: ,, fleht gij S. niet gezien,
dan hebt gij nog niets gezien". Doch nanwlijks was
S. in handen van Ferdinand, of het begnn in tuister
en welvaart af te nemen ; over de 300,000 inwnners
verlieten de stad, om een gned heenkomen to zoeken
elders. In 1480 werd te S. het decreet uitgevaardigd, waarhil de inquisitie werd ingevoerd in het
geheele koninkrijk. liijna altijd was S. de residentie
der spaansche koningen, tot op Filips II. Na de ver-

dept. Deux-Sevres, doorstroomt de deptt. Vendee
en Loire-Infer., besproeit Mortagne en Clisson, en
valt na 15 mijlen loop in de Loire, bij Nantes. —
2) de Sevre-Niortaise, ontspringt in 't dept. DeuxSevres, loopt doer de deptt. Vendee en CharenteInfer. langs La Mothe-St.-Heray, St.-Maixent en
Niort, en valt na 20 mijlen loop, waarvan ruim 11
bevaarbaar, benoorden La Rochelle in den Atlantischen Oceaan. Deze twee rivieren geven Karen
naam aan een departement van Frankrijk; zie het
volgende art.
Sevres (departement des DEux-), d. i. der Twee
Sevres, tusschen de departementen Maine-Loire ten
N., Charente-Inferieure ten Z., 'Vendee ten IV.,
Vienne ten 0. Pit dept. is 110 a 111 vierk. mijlen
groat, bevolkt met circa 330,000 zielen, ingedeeld
in vier arrondissementen (Niort, Bressnire, Parthenay, Melte), en heeft tot hoofdplaats Niort.
Sevres, vlek in 't fransche dept. Seine-Oise,
derd half our gains bezuidw. Parijs, tusschen die stad
en Versailles; 4800 inw.; wereldberoemde porseleinfabriek, in 1756 gesticht door Lodewijk XV.
Sewa, rijkje op Celebes. Zie BONI 1).
Sewa — Dzjy, stichter van het rijk der Maharatten, geb. 1628 te Bassaim in Bombay, van de onlusten die het Mongoolsche rijk en het koninkrijk
I3edzjapoer verscheurden partij trekkende, nam hij
nagenoeg de gansche prov. Baglana en bet landschap
Konkau in bezit, onderwierp vervolgens eenige Malabaarsclie rijkjes, deed een gedeelte der nphrengsten
van Decan aan zich afstaan, henevens de souvereiniteit over de bergen, van de Baglana af tot Goa. Hij
stierf in 1680.
Seward(William Henry), noord -amerik staatsman, geb. 1801 te Florida in den staat New-York,
werd 1839 gonverneur van dien staat, 1849 en ook
weder 1855 als senator in bet emigres gekozen, 4
Maart 1861 door president Lincoln tot eersten secretaris van staat benoemd, in welk hong ambt hij
zeer veel geestkracht en belcid ontwikkelde gedurende den burgeroorlog, na welks beeindiging ook
een rikoord-aanslag op S. gepleegd werd ; hoezeer
zwaar gewond, was hij gelukkiger dan president
Lincoln, en mocht geheel herstellen, orn zijne functier) opnieuw te aanvaarden.
Sewastopol. Zie S_EBASTOPOL.
Sewel (Willem), hollandsch letterkundige, van
engelsche alkomst, geb. 1654 te Amsterdam, gest.
1720, leverde o. a. eene uitmuntende vertaling der
Joodsche historic van Flavius Josephus; men heeft
van hem ook een (voor dien voortreffelijk)
Engelsch-Hollandsch en Holl.-Engelsch Woordenboek
(2 din. in 40).
Seweri6. Zie S_EVERIE.
Sewoean, landschap op Java, regentschap Magelang ; bij de nitharstiug van den Merapi (27-28
Dec. 1822) werden 4 dorpen geheel wider lava bedolven en 4 andere verbrandden.
Sewoeran, dorp op Java, in 't district Wonosoh() van de resid. Pekalongang ; overwinning der
nederl. trnepen op de mnitelingen 1 Febr. 1828.
Sexbierum, of Sixbierum, dorp in Friesland,
anderhalf our gaans ten N. N. 0. van Harlingen;

overing van Amerika bad S. lang bet monopolie van

1000 inw.; werd anno 806 platgebrand door de
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Noormnnnen. Bij den hongersneod, die in 13I5 in
Friesland heerschte, woonde pier zekere weduwe
Tjal; - vroeger welgesteld, doch haar man had in de
partijtwisten tnsscben de Schieringers en Vetkoopers bun gansche vermogen verspild. Niets om te
eten hebbende, maar te veel eergevoel bezittende om
baren nood te openbaren, sloot zij zich met hare
twee kinderen in haar huis op, en elle drie stierven
den hongerdood.
Sextite (Agate), thans Aix, stad in Cisalpijnsch

Sessanne, Mad in 't fransche dept. Marne, 9
urea gaans bezuidw. Epernay ; 4500 inw.; eertijds
sterke vesting, die dikwills belegerd werd. In 1632
werd S. grootendeels vernield door brand.
SeZZa, of Sezze, het oude Selia (of wellicht
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Cattle, 4 mijlen benoorden Massilia, omstreeks 123
v. Chr. gesticht door C. Sextius Calvinus; warme
bronnen. Bij .Aquae S. versloeg Marius de Teutonen
in 102 v. Chr.
Sextius, romeinsch pleb. geslacht, uit hetwelk
de eerste plebejische consul optrad 366 v. Chr., nl.:
Lucius S. Lateranus. Tot hetzelfde geslacht behooren: Cajus S. Calvinus, consul 124 v. Chr., proconsul in Gallie (123), overwon de Salyen, bracht
de romeinsche wapenen ver in Transalpijnsch Gallie,
en stichtte de stad, die naar hem Aqua Sextim genoemd is. — S. Publius, questor van consul C. Antonius (62 v. Chr.), had deel aan de overwinning bij
Pistoja op Catilina. Met Antonins naar Macedonia
gegaan, werd hij betrokken in de tegen dien consul
ingestelde gerechtelijke vervolging wegens knevelarij; doch van die aanklacht werd S. vrijgepleit door
Cicero. In 57 v. Chr. volkstribuun, zag S. zich in
het volgende jaar opnieuw in staat van beschuldiging gesteld op eene aanklacht van Clodius; andermaal werd hij nu verdedigd door Cicero, welke
pleitrede (Pro Sextio) tot ons gekomen is. In 53 v.
Chr. voerde S. het bewind over Sicilia.
Sextus Empiricus, grieksch philosoof en
geneeskundige, leefde in de 2e eeuw na Chr. te
Alexandria en te Athene. Voor de geschiedenis der
philosophic zijn zeer belangrijk de twee voornaamste
werken van S.: Pyrrhonite hypotyposes en Adversus
mathemalicos (beiden in 't licht gegeven o. a. door
Bekker, Berlijn 1842).
Sextus Tarquinius. Zie TARQUINIUS.
Seychelles, eilanden. Zie MAHE.'
Seydlitz (Friedr. Wilh. von), generaal der
pruis. ruiterij, geb. 1721 te Calcar bij Kleef, diende
roemrijk in de Silezische oorlogen en in den Zevenjarigen oorlog. Zijn grootsten roem behaalde hij in
den slag bij dosbach (5 Nov. 1757). Hij stierf 1773 ;
op 't Wilhelmsplein te Berlijn is hem een gedenkteeken opgericht.
Seyffarth (Gustav), oudheid kenner, geb. 1796,
professor der archeologie te Leipzig van 1825 tot
18h5, toen verhuisd naar Noord-Amerika. Men heeft
o. a. van hem Cranzmatica JEgyptiaca (Gotha 1855).
Seymour (Jane), staatdame van Anna Boleyn,
werd 20 Mei 1536 de derde vrouw van Hendrik VIII,
en stierf in Oct. 1537, twee dagen na hare bevalling
van een zoon (later Eduard VI). De broeders van
Jane S. werden de stamheeren tier hertogen van
Somerset, tier graven van Hertford, enz.—S. (Thomas), lord Dudley, groot-admiraal van Engeland,
was een broeder van Jane S. Door Hendrik VIII aangewezen als lid van den raad van regentschap gedurende de minderjarigheid van Eduard VI, maakte
S. zich nagenoeg van het gansche gezag meester en
trouwde met Catharina Parr (de weduwe van Hendrik VIII); door onhekwaamheid en gebrek aan beleid bracht hij herhaalde malen de belangen van het
rijk en van den jongen worst in gevaar. Nog eer
Eduard VI de teugels van het bewind zelf in handen had, werd S. in hechtenis genomen en, na eene
korte gevangenschap in den Tower, (1549) onthoofd.

Suessa Pometia), stad in den Kerkelijken Staat, 7
urea gaans bezuidw. Frosinone; 9500 inw.; rumen

van een Saturnus tempel.
-

Sfagia,

Sfakia, stad ter zuidkust van 't eiland

Candle, 9 uren g. bezuidw. Canea ; 1800 inw.; haven.
Stakes, of Sfax, bavenstad in het rijk Tunis,
aan de Golf van Cabes, 29 mijlen bezuidoosten Tunis;
12,000 inw.; in de nabijheid de ruinen der oude
stud Usilla.

Sfakia. Zie SFAGIA.
Sfax. Zie SFAKES.
Sfondrate, eene ital. familie, die drie kardinalen opgeleverd heeft, nl.: S. (Francesco), geb.
1493, gest. 1550 ; S. (Celestino), geb. 1649, gest.
1696; en S. (Nic.), die pans werd onder den naam
van Gregorius XIV.
Sforza, beroemde italiaansche familie, die in
de 15e en 16e eeuw eene groote rol speelde, stawde
of van Giacomuzzo-Attendolo, geb. te Cotignola in
de Romagna (1369), waar zijne orders arme boerenmenschen waren. Hij verzamelde een kleinen aanhang waaghalzen, die hem als aanvoerder(eondottiere)
erkenden. Met deze bende verhuurde hij zich eerst
aan Florence, daarna achtereenvolgend aan verscheidene andere italiaansche rijkjes, eindelijk aan den
koning van Napels, die hem weldra tot kroonveldbeer benoemde; door Johanna II werd S. met eenige
groote leenen begiftigd. Hij stierf 1424 bij bet overtrekken van de Pescara, terwijl hij oprukte tegen
den vermaarden condottiere Braccio. Zijn bijnaam
Sforza had men hem gegeven uithoofde van zijne
buitengewone lichaamskracht, en die naam ging vervolgens op al zijne afstammelingen over.— S. (Francesco Alessandro), onechte zoon van den vorige,
geb. 1401, leerde onder zijn vader den wapenhandel,
en werd hij diens dood zijn opvolger als veldheer.
Met zijne armee vocht hij tegen Carmagnola in Lombardije (1426), ontweldigde awl pans Eugenius IV
de mark van Ancona in 1434, en maakte zich daar
onafbankelijk, werd de schoonzoon van Filips Maria
Visconti, hertog van Milaan, bij wiens dood (1450)
het hem gelukte zich als hertog van Milaan to doer
erkenden, in weerwil van den tegenstand der bevolking. Van dat oogenblik of oefende hij den overwegenden invloed in Italie nit, die tot dusverre het
deel geweest was der koningen van Napels.
S. (Galeazzo Maria), zoon van den vorige, geb.
1444, stond aan het hoofd van een hulpkorps in
dienst van Lodewijk XI, op bet oogenblik toen zijn
vader stierf. Hij volgde hem op zonder eenige tegenkanting te ontmoeten, regeerde als een dwingeland,
en werd 1476 vermoord. — S. (Giovanni Galeazzo
Maria), zoon van den vorige, was drie jaren oud
toen hij zijnen vader opvolgde onder voogdij van
zijne moeder Lonna van Savoje en van den verstandigen minister Simonetta ; doch reeds spoedig (1479)
viel hij in de macht van zijnen oom, den trouweloozen Lodovico, die hem opslout (1489) in het
kasteel van Pavia, en hem waarschijnlijk door middel van vergif nit den weg ruimde (1494). Deze S.
liet twee dochters na, en een zoon, dien Lodewijk XII
medenam naar Frankrijk (1499), en die later als abt
van Marmoutiers stierf. S. (Lodovico), bijgenaamd it Moro, hetzij wegens zijne donkere gelaatstint, hetzij omdat hij een moerbezieboom in zijn
waren voerde, broeder van Galeazzo Maria en oom
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Shaftesbury (Anthony Ashley-Cooper,eerste
van den vorige, stelde zich op gewelddadige wijze in
graaf van), geb. 1621 te Winborn in 't graafschap
het bezit van het hoogste gezag tijdens de minderDorset, kwam op -zijn 19e jaar (1640) zitting riejarigheid an zijnen neef Giovanni Galeazzo Maria,
men in het Lagerhuis, schaarde zich reeds spoedig
liet Simonetta ter dood brengen, en verwijderde zijn
aan de zijne der Parlementairen (1644), keurde
jongen neef van het staatstooneel. Hij gaf overigens
blijk van eenige bekwaamheid, wierp aieh in Italie
echter de ter dood brenging van Karel I af, trad met
Karel II, die zich in ballingschap beyond, in onderop als het hoofd van het anti-aragoneesche stelsel,
en riep de hulp in van Karel VIII om zich te handbandeling, en was een der voornaamste bewerkers
van de restauratie (1660). Daarop nam hij zitting
haven (1494). Nu liet hij zijnen neef van kant maken, en nam den titel aan van hertog van Milaan;
in het beruchte Kabaal-ministerie, en werd 1672
verheven tot graaf van S. en lord-kanselier. In 1674
vreezende dat de Franschen hem deswege zouden
bemoeilijken, haastte hij zich hen te verraden, en
genoodzaakt af to treden, werd hij de ziel der oppowerd de ziel van den Venetiaanschen bond tegen
sitie, en haalde zich door zijne heftige bestrijding
van het gouvernernent 13 maanden gevangenschap
Frankrijk. In 1499 aangetast door Lodewijk Xll,
in den Tower op den hals. Niettegenstaande dat
zag hij zich op zijne berm verraden door al de zijkwam hij weder aan het hoofd van het nieuwe minen, en verloor binnen 14 dagen tijds zijn geheele
nisterie, dat 1679 gevormd werd, vermaarde zich
rijk ; wel heroverde hij het een oogenblik in 1500,
toen openlijk tegen den hertog van York (Jacobus II),
doch om het dadelijk weder te verliezen. Door de
en deed door het Lagerhuis eene net aannemen,
Zwitsers overgeleverd aan de Franschen, werd hij
waarbij die prins van de troon-opvolging uitgeslogevangen gezet te Lodes, en stierf daar tien jaren
ten werd ; toen die wet echter door bet Hoogerhuis
later (1510). -- S. (Maximiliaan), oudste zoon van
verworpen was, werd S. opnieuw ontslagen als miden vorige, werd in 1512 op den hertogelijken troon
nister, en gevangen gezet in den Tower (1681). Begebracht door den bond van Rome, en 1513 door
schuldigd van hoog verraad, doch door den jury
de Franschen belegerd in Novara. In datzelfde jaar
vrijgesproken, nam hij deel aan de samenzwering
keerde hij terug in Milaan, en regeerde tot aan den
slag van Marignano, waardoor hij your goed zijne
van Monmouth (zie RYEHOUSE-KOMPLOT), en toen
dit komplot ontdekt werd, nam hij de vlucht naar
kroon verloor (1515). Hij deed afstand van zijn
Holland (1682), en stierf 2Jan. 1683 te Amsterdam.
hertogdom aan Frans I, die hem daarvoor een jaarMen heeft van hem Memoirs (Londen 1837). —
geld verzekerde. In 1530 stierf deze S. te Parijs. —
S. (Francesco Maria), tweede zoon van Lodovico,
S. (Anthony Ashley-Cooper. derde graaf van), kleinontving in 1522 het hertogdom Milaan van Leo X
zoon van den vorige, geb. 1671 te Londen, van 1694
en Karel V, na de vlucht van Lautrec, en werd op
tot 1698 lid van het Lagerhuis, werd bij den dood
zijnen troon hevestigd door de nederlaag van Frans I
zijns vaders (1699) lid van het Hoogerhuis, en gefoot bet vertrouwen van koning Willem III. Als onbij Pavia (1525); doch verplicht om aan Karel V in
een jaar 400,000 dukaten te betalen, en vervolgens
godist in ongenade bij koningin Anna, verliet bij
Engeland, hield verblijf in Holland en in Italie, en
tien jaren lang nog 50,000 dukaten jaarlijks, zag hij
zich in de noodzakelijkbeitl zijn yolk nit te zuigen,
stierf te Napels in Febr. 1713. Zijne geschriften, die
hem doen kennen als een der beste philosophische
en maakte zich zoodoende algemeen gehaat. Hij stierf
1535. Hij is de laatste van zijn geslacht, die over het
schrijvers van Engeland, zijn verzameld onder dezen
titel : Characteristics of men, manners, opinioni and
hertogdom Milaan geregeerd heeft. — S. (Alessanlimes (beste editie 3 dln. Londen 1773).
dro), onechte zoon van Giacomuzzo Attendolo (1409
—73), hielp zijnen broeder Francesco Alessandro,
Shakers, d. i. Schudders, of Bevers, ook getrouwde de vermaarde Constantia van Varano (nicht
naamd Shaking-Quakers, eene onder de Quakers te
van eenen Malatesta), werd zoodoende beer van PeManchester in 1747 ontstane, en sedert 1770 door
saro, en handhaafde zich in 't bezit van die hoerAnna Lee bestuurde secte. Anna Lee, de docker van
lijkheid, die van hem overging op zijnen zoon Coneon grofsmid, geb. 1736 te Manchester, werd als
slant (generaal in dienst van Florence, later van
profetes en .Moeder“ vereerd ; zij zelve noemde zich
Venetie, en gest. 1485) en vervolgens op den zoon
.het Woord". Otn vervolging te ontgaan verhuisde
van dezen, nl. Giovanni (Jan), den eersten man van
zij 1771 met hare aanhangers naar Amerika, waar
Lucretia Borgia, die door Cesar Borgia nit bet bezit
zij 178i stierf, en waar hare sects zeer verbreid is.
werd gestooten, en te Venetie stierf omstr. 1501.
Onder de S. is het huwelijk verboden ; de vermeerS. (Catharina), onechte dochter van Galeazzo Maria,
dering heeft slechts plaats door het toetreden van
trouwde 1484 met Jeronimo Riario, beer van Imola
nieuwe lidmaten ; ze Leven in eene algeheele Been Forli, viel even als haar zoon Octavianus in hanmeenschap van goederen. Hunne godsdienstoefeninden van de moordenaars van haren man, die te Forli
gen gaan gepaard met dansen en handgeklap; de
zoogenaamde , Doodendans", die somwijlen uitgeomgebracht was (1488), legde bij die gelegenheid
veel tegenwoordigheid van geest en zielskracht aan
voerd wordt, is zoo wild, dat de dansenden op bet
den tag, en verzekerde zoodoende voor haren zoon
laatst geheel uitgeput neerzijgen. Het opperbestuur
het hem toekomende erfgoed, wederstond in Forli
over al de gemeenten is opgedragen aan eene vrouw,
eene belegering van Cesar Borgia, en werd op den
de opvolgster van Anna Lee; iedere gemeente afbresgeschoten verdedigingsmuur gevangen genomen ;
zonderlijk worth bestuurd door oudsten.
doch Loilewijk XII liet haar weder op vrije voeten
Shakespeare, of Shakspeare (William), ook
stellen. Haar tweede man was een Medicis, en zij
wel Shakspere gespeld, de grootste dichter van Enstierf te Florence.
geland, geb. 23 April 1564 te Stratford aan den
Avon, aldaar gest. 23 April 1616. De eerste comShadwell (Thomas), engelsch dichter, geb.
1640, gest. te Londen 1692.
plete editie zijner dramatische werken (37 stukken
Shaftesbury, of Shaston, stad in 't engelsche bevattende) verscheen in 1623. Gedurende en na de
graafschap Dorset, 10 wren g. benoordoosten Dorengelsche revolutie slechts weinig in tel, begon het
genie van S. eerst eene groote eenw na zijnen dood
cbester; 9000 Inw.; zeer oude stad, had vroeger eene
vermaarde abdij, die gesticht was door Alfred den
naar waarde geschat te worden (sedertomstr.1740),
Groote.
Wen de voorstellingen van Garrick de schoonheden
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daarvan dedeti nitkomen. Meer en meer heeft men
er sinds dien tijd de hooge verdiensten van erkend.
en in de 19e eeuw is S. de gevierde en bewonderle
man van geheel de beschaafde wereld geworden ; het
nationale Shakespeare-jubiletim 23 April 1864 is
wel het grootste feest geweest, dat in de kronijken
der letterkunde staat opgeteekend. AIles wat S. geschreven heeft is rijk aan oorspronkelijke schoonheden, zoowel zijne blijspelen als zijne 13 historische
dramaas, maar vooral is het toppunt der knnst bereikt in zijne 5 trenrspelen Macbeth, King Lear,
Othello, Hamlet en Borneo and Juliet. Van de vele
complete editien riflemen wij nog : die van Collier
(8 din., Londen 1842-44; in een deel, 1853), de
pracht-editie van Halliwell (20 din. in fol., 1852
en v.) en de critische van Delius (7 dIn. Elberfeld
1854-61; nieuwe druk 1863 en v.).
Shannon, de mule Senus, rivier in Ierland,
ontspringt in 't graafschap Leitrim, scheidt de provincie Connaught van de provv. Leinster en Munster, besproeit Carrick, Jamestown, Limerick, vnrmt
verscheidene meren, neemt een aantal rivieren in
zich op (o. a. Boyle, Fergus, Brosna, Askeaton, enz.)
en valt na 48 mijien loop in den Atlantischen Oceaan tusschen kaap Kerry en kaap Loop.

Sheerness, stad en oorlogshaven in Engeland,
graafschap Kent, op bet eiland Sheppey, aan de nitwatering van den Medway en den Teems, vijfdhalf
uur gaans benoordoosten Rochester; 2000 inw.
Sheffield, stad in 't engelsche graafschap York,
vroeger vesting, 8 a 9 mijl. bezuidw. York; beroemde
staalfabrieken; de belangrijkheid van S. dagteekent
slechts sedert 1750; in 1811 had het reeds 35,000
inw., thans heeft het er 186,000.
Sheffield (John),engelsch staatsman en schrijver, geb. 1649, gest. 1720, diende onder Karel If
in den hollandschen oorlog, ward lid van den geheimen raad en opper-kamerheer van Jacobus
bleef trouw aan (lien worst, werd niettemin door
koning Willem Ill verheven tot markies van Normanby, en floor koningin Anna tot hertog van Buckingham (1703), geheim-zegelbewaarder en president van den raad. Bij de troonsbeklimming van
George I ging S. ambteloos Leven. Zijne Poetical
Works en Memoirs on the revolution of 1688 vormen
2 din. (Londen 1729).
Shelley (Percy Bysshe), engelsch dichter en
boezemvriend van lord Byron. geb. 1792 te Fieldplace in Sussex, hield sedert 1818 verblijf in Italie,
waar hij 8 milli 1822 in de Golf van Spezzia bij een
storm zijn dood in de golven vond. De laatste complete editie zijner werken verscheen in 5 din. (Londen 1 853). Zijne 2e vrouw Mary Wollstonecraft S.
geb. 1798, gest. 1851, gunstig bekend als romanschrijfster, was eene dochter van den beroemden
Godwin.
Sheppey, eiland, ruim 4 wren gaans lang, bij
derdhalf nor gaans breedte. Zie SHEERNESS.
Shepton - Mallet, stad in 't engelsche graafschapSommerset,derdhalfuurgaans bewesten Wells;
5500 inw.; werd na de verovering door Willem geschonken aan zekeren baron Mallet, wiens naarn het
aangenomen heeft.
Sherborne, stad in 't engelsche graafschap
Dorset , 7 urea gaans benoordw. Dorchester; heeft
4500 inwoners.
Sheridan (Thomas), tooneelspeler, gel). 1721,
gest. 1788, is bekend als schrijver van een Engelsch
woordenboek.— S. (Richard Brinsley), iersch schrijver en redenaar, zoon van den vorige, geb. te Dublin
1751, wijdde zich eerst aan het schrijven van too-
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neelstukken, kwam 1780 in het parlement, schaarde
zich aan de zijole der oppositie, bekleedde onder Fox
en Pitt verscheidene hooge posten, en stierf 7 Juli
1816. Zijne dramatische werken (waaronder ook
The School for scandal) zijn in 't Licht gegeven door
Th. Moore (2 din. Londen 1821) ; zijne Redevoeringen zagen het Licht in 5 din. (Londen 1816) en in
3 din. (Londen 1842).

Shetland - eilanden, eene groep in den
Atlantischen Oceaan beuoorden Schotland en circa
8 mijien benoordoosten de Orcadische eilanden (zie
dat art.). De S. zijn 86 in petal, te zamen 28 vierk.
mijien groot ; slechts een twintigtal der S. zijn bewoond, en tellen te zamen omstr. 32,000 zielen,
Het grootste der S. beet Shetland of Mainland (zie
dat art.) ; dan volgen Yell, Unst, Walsay, Noss,
Foula, enz. De S. hebhen, even als de Orcaden, aan
Noorwegen toebehoord tot 1368. Volgens sommige
schrijvers zonden de S. het Thule der ouden zijn, of
de Insulce IEniodce. Door de Nederlandsche en Scandinavische zeelieden worden de S. gemeenlijk
Hitland genoemd.
Shetland (Nieuw-), of Nieuw-Znid-S., eene
groep van 5 naakte rotsige eilanden in de ZuidpoolZee, slechts bezocht door walvisch- en zeerobvaarders.
Shield (William), engelsch tonnzetter, geb.
1754, gest. 1828. Hij componeerde een aantal
operaas, die veel opgang maakten, en heeft ook eene
menigte liederen op muziek gebracht, die sedert in
Engeland populair geworden zijn.
Shields, twee engelsche steden, aan de uitwatering van 4-le Tyne, tegenover elkander gelegen, nl.:
1) North-S„ dat is Noord-S.,op den linkeroever,
in 't graafschap Northumberland, eene hoofdzakeltik
in de 19e eeuw aangegroeide zeestad, met bet reeds
vroeger bestaan hebbende Tynernouth, vlak aan zee,
in de nabijheid ; 9000 en 17,500 inw. — 2) South-S.,
d. op den rechteroever, in 't graafschap
Durham; 36,000 inw.
Shipley, fabriekstad in 't engelsche graafschap
York, anderhalf uur gaans benoordw. Bradford;
7000 inw.
Shirley (Ant.) engelsch reiziger, geb. 1565,
gest. 1631, bezocht de Antillen, ltalie, Perzie (van
waar hij terugkeerde met groote geschenken van
Schach-Abbas voor verscheidene enrop. mogendheden), vervoigens Busland, en eindelijk Spank, waar
hij door Filips benoemd Iverd tot admiraal der
Levantijnsche waterers en lid van den rand van Napets. Men heeft van hem Beschrijvingen : 1) van
zijne reis naar de Antillen, in de verzameting van
Hakluyi, dl. 3 der editie van 1600; 2) van zijne reis
naar Perzie, in 4. Londen 1615; en 3) van zijne
reis over de Caspische Zee en door Rusland, nitgegeven 1601 door William Parry. — S. (Robert),
broeder van den vorige, en diens meigezel op zijne
reis naar PerzieT, kwam tweemaal (1604 en 1623)
met eene diplomatieke zending van Schach-Abbas
naar Europa.
Shirley (James), engelsch tooneeldichter, geb.
1596 te Londen, gest. aldaar 1666. De beste editie
zijner stukken, die door zuiverheid van stiji en gedaeliten nitmunten, is die van Gifford (6 din. Londen 1829).
Shore (Jane), de vrouw van een goudsmid te
Londen, met wien zij geen gelukkig 'even leidde,
word de bijzit van Eduard IV, en stond na diens
dood in dezelfde betrekking tot lord Hastings. Eerst
door Richard 111 (destijds nog twang van Gloucester)
betroliken in bet rechtsgeding tegen Hastings en de
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koningin-weduwe, verloor Jane S. door dat proces
alles wat zij bezat. Dit niet genoeg, werd zij op de
aanklacht van Richard opnieuw in staat van heschuldiging gesteld wegens ontucht en overspel, en dit
had een vonnis tengevolge, waarbij Jane S. veroordeeld werd, om in Naar hemd openbare boete te
doen op het plain voor de St.-Patiluskerk te Londen.
Na dit vonnis ondergaan te hebben (1483) ging de
ongelukkige hare schande verbergen in de vergetelheid, en stierf in armoede ender de regeering van
Hendrik VIII.
Shoreham (New-), havenplaats in 't engelsche
graafschap Sussex, 7 uren gaans benoordw. Newhaven ; 1000 inw.; pier Iandde Ella, de Saks, teen
hij zich in Engeland twain vestigen. In de nabijheid,
een half our gaans van het Kanaal, ligt Old-S., vroeger stad, thans armzalig dorp.
Shrewsbury, het Pengwerne der oude Britonen, het Uriconium der Retneinen, stad aan de Severn, in het engelsche graafschap Shrop, waarvan het
de hoofdplaats ligt 30 mijlen benoordw. Londen,
en heeft '23,000 inw.; het is eene zeer nude stad,
gesticht in de 5e eeuw door de Britonen, was aanvankelijk de hoofilstad der vorsten van Powis; vervolgens betnachttgd door de Saksen, was S. lang een
gewichtig strategisch fint. In de nabijheid van S.
de Slag van S. (1403), waarin de pries van Wallis
(later Hendrik V) zich onderscheidde, en waarhij de
dappere Hotspear sneuvelde. In 1 645 werd S. ingenomen door de Parlernentstroepen.
Shrop, of Salop, graafschap in Engeland, tusschen de graafschappen Chester ten N., Stafford ten
0., Worcester en Hereford ten Z., en het land van
Wallis ten W. en N.W., wurdt door de Severn in
twee nagenoeg gelijke deelen gescheiden, is 61 vierk.
mijlen groot, bevolkt met '241,000 zielen, en heeft
tot hoofdplaats Shrewsbury.
Sia, zijne afstammelingen keerden terug uit de
babyl. gevangenschap ; Ezra 2: 44; Neh. 7: 47.
Siagrius. Zie —YAGR1US.
Siaha, dezelfde als Sia.
Siak, bevaarbare rivier op het nederl. 0.1. eiland
Sumatra, komt nit het landschap Menangkabo en
outlast zich in de straat van Malakka; 13 mijlen
van hare iiitwatering ligt de skid S., vroeger eene
hoofdmarkt (inzonderheid voor stofgond), !hails nog
slechts een 300-tai huizen tellende; het is de hooftlstad van het koninkrijk of sultanaat S. ter oostkust
van Sumatra, grenzende ten N. 0. aan de Stmt. van
Malakka, ten 0. aan de Chineesche Zee, ten Z. aan
Indragiri, en ten W. aan Menangkabo.
Siam, ook Joedra, Juthia en Uwarawaddi genaamd, voormalige hoofdstad van het koninkrijk
Siam, was groot en bloeiend voor 1766, in welk
jaar S. grootendeels verwoest werd door de Birmanen ; het telt thaws nog omstreeks 100,000 inw., en
ligt 9 mijlen benoorden Bangkok, de tegenwoordige
hoofdstad van het koninkrijk S., ook koninkrijk
Thai genaamd, dat in Achter-Indic eene uitgestrektheld beslaat van 14,536 vierk. mijlen, bestaande uit
de landschappen S. (het eigenlijke Siam) en Cambodzja, en nit de landen tier cijnsplichtige maleische
vorsten en der Laos. Het is een zeer bergachtig en
boschrijk land, met den Salwen en den MenangKong tot voornaamste rivieren. Ook het eiland
Djonkseilon behoort tot S. De bevolking van S. is op
7 millioen zielen te schatten, waarvan 5 millioen
Siameezen, die zich Thai (d. i. Vrijen) noemen,
en het Boeddhismus belijden; van de overige 2 millioen zijn de helft Chineezen, omstreeks 300,000
Maleiers, the verscheidene vasalstaatjes vormen op
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het schiereiland Malakka, eenige dnizenden

het

Christendom belijdende afstammelingen van portageesche kolonisten, en ongeveer 15 duizend tot het
Christendom gebrachte inboorlingen. De voornaamste momenten in de geschiedenis van S. zijn de inveering van het Beeddhisanis uit India; de invoering
van bet Christendom (1547) door de Portugeezen;
de verdrijving (i629) van de Portugeezen door de
Hollanders; het overhand-nemen van den franschen
invloed (1663-89); de vernietiging van den franschen invloed en de ontwikkeling van den hollandschen handel; de verovering van S. door de Iiirnianen omstreeks de helft der 18e eeuw; de verdrijving
van de Birmanen door Pitak of Piatak (1769), en
de vestiging van eene nieuwe dynastic door den veldheer Sjakri. Een achterkleinzoon van Sjakri usurpeerde 1824 den troon, en veroverde in 1829 Laos;
bij zijn dood (1851) kwam een afstammeling van
de oude dynastic op den troon, die echter reeds
spoedig stierf (1852) en opgevolgd werd door een
breeder, die 18 April 1855 een tractaat van koophamlet sloot met Engeland, en vervolgens ook met
de meeste zeevarende mogendheden van Europa. In
1856 zond tleze vorst een gezantschap naar Europa,
hetgeen echter niet zulk een wonder was als vrij algetneen gedaclit is, want reeds twee eeuwen geleden
(in 1680) kwarn een Siameesch gezantschap naar
Frankrijk, en werd door Lodewijk XIV ten gehoore
ontvangen.
Siam (Golf van), een zeeboezem, door de Chineesche Zee gevorind tusschen Siam ten N. en W.
en bet Annamitische rijk ten 0.; in de golf van S.
outlast zich de Menatn.
Siauw, Sian of Sjau, eiland aan de noordoostpunt van 't soendasche eiland Celebes (netted. 0. I.),
heeft 12 mijlen in °ultra, bevolkt met °Instr. 4000
zielen. De honing van S. lief zich in 1568 met verscheidene zijner onderdanen deepen door den spaanschen priester Didacus Magellanus; doch hij werd
daarop reeds spoedig door zijne onderdanen weggejaagd, en nam de wijk naar Termite, waarna hij door
den landvoogd in 't bezit van zijn troon hersteld
werd later hebben nog verscheidene spaansche priesters op S. als missionarissen gewerkt; dock er is
thans geen zweem van Christendom op S. te vinden.
In de 17e eeuw !sadden de Hollanders op de westkust van S. het fort Doornenburg.
Sibaldeburen, gron. dorp. Zie SEBALDEBUREN.
Sibbechai, of Sibchai, een van David's helden;
II Sam. 21: 18; 1 Chron. 11: 29; 20: 4; 27: 11.
Bibby, stad in Afrika. Zie DIBBLE.

Sibchai. Zie SIRBECIIAI.
Siberia, eerie tot het kussische rijk behoorende
landstreek in Azie, vormt alleen nagenoeg geheel
Aziatisch Rusland, en beslaat 262,746 vierkante
mijlen, met eene bevolking, die men gerustelijk op
vijfdhalf millioen zielen kan schatten, waaronder
eene groote menigte tot ballingschap of tot dwangarbeid in de mijnen veroordeelden uit europ. Rusland. De grenzen van S. zijn : europ. Rusland ten
W., de Groote Oceaan ten 0., de IJszee ten N., Onafhankelijk Turkestan en het Chineesche rijk ten Z.
Terwijl in de noordelijke deelen van S. aanhoudend
(in sornmige streken onuitstaanbare) koude heerscht,
zijn de zuidelijke gedeelten met eenen weelderigen
boschgroei getooid. Het land is rijk aan bergen en
mijnen, heeft vele groote meren (Baikal, Palkasja,
Alaktoegoel, enz.) en aanzienlijke rivieren (Obi met
Irtisj, Lena, Jenissei, Khatanga, enz.). De naam S.,
volgens soinmigen afgeleid van de stad Sibir, doch

die onwillekeurig aan de Severie"rs of Sabiren doet

Sibit

Sieben'

denken (zie Sunlit), was lang aan de Russen onbekend: zooveel is intusschen zeker, dot de Tartaren
daar reeds in de 13 e- eeuw (orostr. 1241) een khanaat gesticht hadden, waarvan Sibir de hoofdstad

Erythrie (in long), van Sardes, van Samos, van CdA
was (in Italie), van Perzie (ook genaanad van Baby-
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was. De .eerste mededeelingen, die men in Rusland
aangaande het bestaan van S. ontving van den koopman Anika Stroganow, werden gevolgd door de veroveringen door den Kozakken-aanvoerder Jermak
(zie dat art.), en sedert dat tijdstip (1580) kwam
S. allengs geheel en al onder het gezag van Ilusland's tsaar. Sedert Peter den Groote (de eerste die
fabriekwezen en mijn-ontginning in S. invoerde) is
de bevolking van S. aanzienlijk toegenomen, eensdeels • door vrijwillige landverhuizing derwaarts nit
Rusland, anderdeels door deportatie op groote schaal:
want S. is de strafkolonle van geheel het Russische
rijk. Van de bevolking (hierboven op 41 millioen zielen geschat) bestaat slechts het kleinste gedeelte
uit inboorlingen, waaronder (behalve de ten deele
mahomedaansche. Tartaren) de. Samojeeden, OostJaken, Jakoeten, Bureeten, Toengoezen, Korjeeken,
Tsjoektsjen, Mongolen, enz. De Christenen in S. behooren, op weinig uitzonderingen na, tot de Griekschrussische Kerk ; een gedeelte der inheemsche bevolking zijn Sjamanen, ecn ander gedeelte (de Bureeten) zijn Boeddhisten. Met uitzondering van de
Kirgizen-steppe (zie KIRG1ZEN) is geheel S. ingedeeld in twee gouvernementen-generaal, nl.: West-S.
(hoofdplaats de stad Tobolsk) en Oost-S. (hoofdpl.
de stad lrkoetsk). Onder West-S. staan de gouvernementen Tobolsk en Tomsk, en bet gebied van Semipalatinsk met de Kirgizen-steppe; onder Oost-S.
behooren de gouvernementen lrkoetsk en Jenisseisk,
benevens de landschappen Jakoetsk, Transbaikalie,
Amurland en het Oostsiberische kustland.
Sibir, of Isker, oude stad in Azle, aan den Misr,
niet ver van de plaats waar later de stad Tobolsk gesticht is, was de hoofdstad van Toeran, en werd 1581
voor de Russen veroverd door den kozak Jermak.
Sibma, stad in stain Juda, had wijnbouw; Num.
32 : 38; Jozua 13:19: Jezaia 16: 8,9 ; Jerem. 48: 32.
Sibour (Marie Dominique Aug.), geb. 1792 te
St.-Paul-Trois-Chateaux, sedert, 30 Oct. 1848 aartsbisschop van Parijs, maakte zich in de letterkundige
wereld bekend door de Institutions diocesaines, voltrok 50 Jan. 1853 het huwelijk van keizer Napoleon
111, en werd 3 Jan. 1857 in de kerk St.-Etiennedu-Mont te Parijs door den priester Verger vermoord.
Sibralm, stad tusschen Damascus en Hamath;
Ezech. 47: 16.
Sibrandaburen. Zie _YBRANDABUBEN.
Siburg, oude naam der hers. stad. Carlshafen.
Sibylla. Zie SIBYLLEN.
Sibylla, dochter van Amami 1, koning van Jeruzalem, trouwde eerst met Willem, bijgenaamd
Langzwaard, markies van Monferrat, wien zij eenen
zoon baarde met name Bondewijn, die in 1185 tot
koning van Jeruzalem gekroond nerd under den
naam van Boudewijn V ; dit kind een jaar later gestorven zijnde, trouwde zij met Guy van Lusignan,
die met naar den troop van Jeruzalem beklom (1 186).
Sibyllen, lat. Sibillw, bij de Grieken en Homeinen zekere vrouwen, die geacht werden ingevingen van de goden te ontvangen, waardoor ze in staat
waren de verborgenheden der toekomst te ontsluieren. Van heinde en verre kwam men de S. raadplegen ; ze gaven hare orakels in zeer duistere bewoordingen of schreven die op losse blaadjes, welke menigniaal door den wind werden weggeblazen. De
ouden zijn niet eenstemmig omtrent het aantal der
S.; men telt tot tier verschillende S., nl.: die van

lonia of van Chaldea), van Lybie, van Phrygie, van
den Hellespont, van Delphi, van Tibur ; bovendien
spreekt men ook nog van eene cimmerische.sibylla
en van eene sibylla van Troje. De vermaardste waren .die van Erythrze en van Currie. Men verhaalt
dat laatstbedoelde, die veriueld worth onder verschillende natnen (Demophile, Herophile, Manto,
Atnalthea, enz.), naar Rome kwam ten tijde van
Tarquinius Priscus en hem boeken verkocht, welke
Sibyllijnsche Iioeken de geheele toekomst van Rome
behelsden, dat Tarquinius die boeken ter bewaring
legde in het Kapitool, en de bewaring toevertrouwde
aan twee priesters (dutinuir genaamd), wiergetal later gebracht werd op15(toen heetten zUquindecimvir).
Men raadpleegde die boeken bij gewichtige gelegenheden, en men vond altijd nuttige openbaringen en
wenken daurin. De Sibyllijnsche boeken werden eene
prooi der vlatnmen, bij gelegenheid van eenen brand
in het kapitool, het jaar voor het dictatorschap van
Sylla. De senaat zond dadelijk naar de steden van
Italie en Griekenland, waar S. waren, om hare voorspellingen op te nemen, en daarvan eene nieuvse
verzameling aan te leggen; doch dit gaf aanleiding
dat er een aantal zulke Sibyllijnsche boeken geschreven werden, en van dieu tijd of geraakten 7e in
miskrediet. De zooeven bedoelde, op last van den
senaat vervaardigde verzameling werd in 399 na Chr.
verbrand door Stilico, den veldheer van Honorius.
Er bestaat nog ten huidigen dage eene verzameling
Sibyllijnsche Orakeign, waarin uitvoerig niet alleen
al de lotgevallen van Rome, maar zelfs de voornaamste momenten nit het leven van Jezusvoorspeld
worden; dit blijkbaar ondergeschoven boek is o. a.
in 't Licht gegeveu door Servatius Gallus (Amsterdam 1689) en het laatst door Friedlieb(Leipz.1853).
Sicambren, lat. Sicambri, een germaansch
yolk op den rechteroever van den Rijn, in Gelderland
en in 't graafschap Zutphen; later breidden ze zich
uit tot aan de Vecht in de prov. Utrecht, en tot aan
den Visurgis (de Weser) of verhuisden derwaarts,
den Rijnoever verlatende. Cesar en Cicero vonden in
de S. geduchte tegenstanders, aan Lollius brachten
zij eene gevoelige nederlaag toe ; maar Drusus versloeg hen, en Tiberius verplaatste hen in groote
zwermen naar West-Gallie. In de derde eeuw vermengden de S. Lich met de Franken.
s
Sicanen. Zie -1CULEN.
Sicard (Hoch Ambroise Cucurron, abbe), geb.
1742 te Fousseret bij Toulouse, wijdde zijn geheele
leven aan bet ouderwijs voor doofstommen, en stierf
1822 als directeur van het Instituut voor doofstommen te Parijs. Zijne vele geschriften over het bedoehle onde"wijs waren destijds van veel belang.
Sicca — Venerea, thansel-Kef, stad in het oosten van Numidie, nabij den Bagradas, tusschen Zama
ten Z. en Madaurus ten W.111 de nahijheid van S.
werd Jugurtha verslagen door Marius 109 v. Chr.
Siceleg, in fransche boeken voor Ziklag.
Sichan, rivier in Klein-Azie; de nude Sarus.
Sichar, stad in Samaria, waar Jesus aan de
fontein Jacob's met de Samaritaansche vrouw sprak;
Joh. 4.
Sichardsreuth, vroegere naam der beiersche
badplaats Alexander-bad.
Sichem, zoon van Hemor; Gen. 33: 19; 34:
4 en v.; Jozua 24: 32 : Richt. 9: 28.
Sichem, later als rom. kolonie Neapolis, thans
Nabloes of Naploes, stad in Samaria, tusschen de
bergen Ebal en Garizim, was aanvankelijk een onaf-

tided'
hankelijk koninkrijk. Toen de dochter van Jacob
verkracht was geworden door den kroonprins van
S., namen hare broeders eene verscbrikkelijke weerwraak op de Sichemieten. Later werd S. verwoest
door Abiwelech, den zoon vari Gideon. Te S. kwamen de Tien Stammen in opstand tegen Rehabeam,
en S. werd de eerste hoofdstad van het koninkrijk
Israel. Het was de geboorteplaats van den heiligen
Justinus. In het N. T. worth S. genoemd Hand. 7 :
16; doch in het 0. T. is het zeer dikwijls vermeld:
Gen. 12: 6; 33 : 18; 35: 4; 37:12-14; Jozua 17:
7; 20: 7; 21: 21; 24: 1, 25, 32; Richt. 8: 31; 9:
1 en v.; 21 : 19; I Kon. 12: 1, 25; 1 Chron. 6: 67;
7: 28; I I Chron. 10: 1; Ps. 60: 8; 108: 8; Jerem.
41 : 5; Hozea 6: 9.
Sicheiis, de man van Dido. Zie Dino.
Sichor, egypt. stad (I Chron. 13: 5), aan eene
rivier S. (Jozua 13 : 3 ; Jezaia 23: 3; Jerem. 2 :18).
Sichor Libnath, vermeld bij Jozua (19 :26).
Sichron, een der landpalen van stam Juda;
Jozua 15: 11.
Siciliaansche Vesper, de door Johannes
van Procida voorbereide opstand der Sicilianen tegen
de Franschen, waardoor Sicilie voor het huis van
Anjou verloren ging. De opstand barstte uit op
—

Paaschmaandag (30 Maart) 1282 te Palermo, op het
oogenblik, waarop de vesperklok begon te luiden, en
werd nagevolgd in al de siciliaansche steden: de
Franschen werden overal verrnoord ; wel acht duizend
vonden zoo den dood. Zie PROCIDA.
lat. Sicilia, het oude Sicania, ook
Trinacria genoemd (d. i. met de Drie kapen ; zie
hieronder), het grootste der eilanden in de Middellandsche Zee, aan de punt van Italie, waarvan het
door de Straat van Messina gescheiden is. Het eiland
S. is circa 498 vierk. mijlen groot, bevolkt met
2,232,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Palermo.
Eertijds was S. in drie deelen gesplitst, nl. Val di
Demons, Val di Mazzara, Val di Noto; van 1815
tot 1860 was S. ingedeeld in 7 intendantschappen,
die bij de vestiging van het koninkrijk Italie herschapen zijn in even zoo vele italiaansche provincien,
nl. Palermo, Messina, Catania, SyraCuse, Calatanisetta, Girgenti, Trapani, alle zeven genoemd naar de
steden, die ze tot hoofdplaats hebben. Opmerkelijk
is de driekante gedaante van dit eiland, vormende
die drie punten de drie kapen Passaro, Faro en Boco,
die bij de ouden de namen droegen van Pachynum,
Pelorum en - Lilybteum. In de onbekende oudheid
schijnt S. tot het vasteland van Italie behoord te
hebben. De eerste bekende bewoners van S. waren
de Pelasgen, genaamd Siculen en Sicanen ; de mythologie maakt van S. de woonplaats der Cyclopen
en der Lestrygonen. Te rekenen van de 1 i e, maar
inzonderheid sedert de 8e eeuw v. Chr., werden talrijke grieksche kolonien, zoo dorische als ionische,
op S. gevestigd (o. a. Syracuse, Agrigentum, Selinus,
Catania); de inheemsche bevolking werd daardoor
teruggedrongen naar de bergstreken in het binnenland des eilands. De grieksche steden ontwikkelden
zich spoedig tot eenen hoogen trap van bloei, doch
ze waren ter proof aan velerlei inwendige onlusten,
en hadden nu eens tirannen, dan weder eenen republikeinschen regeeringsvorm. De vermaardste tirannen van S. zijn geweest Phalaris en Theron in
Agrigentum ; Gelon, 'hero, en Dionysius vader en
zoon in Syracuse. In 415 v. Chr. ondernam Athene

de verovering van S., doch werd slechts met schande
overladen (413) voor Syracuse. Vervolgens overweldigden de Carthagers het eiland. Dionysius de Dwingeland, Agathocles, en later Pyrrhus, hielden slechts
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eenen korten tijd de veroveringen der Carthagers
tegen, die reeds meester van het westgedeelte van
S. waren, en ook het overige gedeelte onder bun
gezag stonden te brengen, toen de Romeinen hun
den buit kwamen betwisten (266 v. Chr.). Door
den len Punischen oorlog kwam Rome in het bezit
van geheel het Carthaagsche gedeelte van S. (242 v.
Chr.); door den Zen Punischen oorlog kwam geheel
S. onder het gezag van Rome (202). Door de strooptochten van Verres werd S. geteisterd van 73 tot 71
v. Chr.; en van 44 tot 36 was S. de zetel der macht
van Sextus Pompejus. Na vijf eeuwen van vrede werd
bet eiland overweldigd door de Vandalen (440 na
Chr.), en door de Gothen (493). Belisarius heroverde het in 535, en koos het tot uitgangspunt
voor zijne operation tegen Italie. De Aglabieten
kwamen in 827 op S., en ontweldigden bet grootste
gedeelte er van aan de Grieken. Op de Aglabieten
volgden de Fatimieten. Maar van 1058 tot 1090
werden en Arabieren en Grieken van S. verdreven
door Roger den Noorman, die den titet aannam van
groot-graaf van S. In de volgende eeuw (1130) werd
het eiland een bestanddeel van het normandische
koninkrijk der Beide-Sicilien (zie het volgende art.);
doch het werd herhaalde malen daarvan afgescheiden, en vormde dan een afzondertijk rijk onder den
naam van koninkrijk S.
Sicilien (Koninkrijk der BEIDE-), dikwijls ook
Koninkrijk Napels genoemd, een in 1860 te niet gegaan koninkrijk, dat de zuiderhelft van Italie benevens het eiland Sicilie bevatte, in 't geheel ruim
2033 vierk. mijlen groot was, met eene bevolking
van ruim 8,703,000 zielen, en Napels tot hoofdstad ;
van die uitgestrektheid besloeg bet vastelandsgebied
ruim 1535 vierk. mijlen (met circa 6,500,000 bewoners), ingedeeld in 15 intendantschappen (zie
NAPELS), die bij de vestiging van het koninkrijk
Italie herscha1en zijn in italiaansche provincien,
zoodat het geheele koninkrijk der Beide-S. (zie bet
vorige art.) thans van het koninkrijk Italie 22 provincien uitmaakt. — De twee koninkrijken Napels
en Sicilie zijn herhaalde malen vereenigd geweest
en weder van elkander gescheiden. Eene eerste vereeniging had plaats in 1130 onder de normandische
vorsten, toen Roger I aan het groot-graafschap Sicilie had toegevoegd het hertogdom Apulie, het

gradschap Aversa, Gaeta, Napels, Amalfi. Aan at die
landschappen werd toen den gemeenschappelpen
naam gegeven van Koninkrijk der. Beide Sicilien. Roger 11 erkende zich vasal van den paus ; ook zijne
afstammelingen betoonden groote gehechtheid aan
den Heiligen Stoel; doch de mannelijke linie van
Roger stierf in 1194 uit, en door het huwelijk der
erfdochter Constantia met keizer Hendrik VI ging
de kroon der Beide-S. over in het huis der Hohenstaufen. Deze stelden zich in vijandschap tegen den
pans, doch moesten eindelijk het onderspit delven.
De laatste der Hohenstaufen, nl. Conradin, stierf in
1268 op het schavot. Sedert 1266 had eene andere
dynastic, het le huis van Anjou, den troon der
Beide-S. beklommen ; doch de Siciliaansche Vesper
(1282) gaf bet sein tot eenen algemeenen opstand
op het eiland, dat daardoor van het vereenigde koninkrijk afgesctieiden werd. De dynastie Anjou be-

hield Napels; het huis van Aragonie kwam in het
bezit van Sicilie. Na verscbeidene omwentelingen
mocht het Alfons V van Aragonie (ten spijt van het
2e huis van Anjou, dat hem het bezit van Napels
betwistte) gelukken, de twee kronen weder te vereenigen, en zoodoende herleefde bet koninkrijk der
Beide-S. (1435-1458). Maar bij zijnen dood had
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er opnieuw eene scheiding plaats (1458), en eene
bastaard-linie can het finis van Aragonie bekwam
NapeIs, terwijl de legitieme dynastie in het bezit
van -Sicilie Meet In 1504 eindelijk werden de twee
koninkrijken .nogtnaals vereenigd door Ferdinand
den Katholieke,.en nu hield die vereeniging stand
tot aan de uitsterving van het Oostenrijksch-Spaansche huis. Ue vrede van Utrecht (1713) gal Sicilie
aan Victor Amedetis,-hertog van Savoje, terwijl Napels met Sardinie overging aan Oostenrijk. Doch in
1720 nam Victor Amedeiis het eiland Sardinie in
ruil voor Sicilie, dat hij aan Oostenr0 alstond, en
zoodoende werden de Beide-S. weder vereenigd,
eerst ten behoeve van Oostenrijk (1721), later ten
behoeve van den op den na oudsten tak van de in
Spanje regeerende linie der Bourbons (1735). Toen
die tak in 1759 tot den troon van Spanje werd geroepen, ging bet koninkrijk der Beide-S. aan eenen
jongeren tak der Bourbons over, en die is in het bezit gebleven tot op de fransche verovering (1806—
.1815). In dit tijdsbestek regeerde eerst Napoleon's
broeder Jozef (1806-1808) en vervolgens Joachim
Murat over Napels, terwijl Sicilie onder bet gezag
bled van koning Ferdinand IV, die zich echter ook
daar slechts kon handhaven (1810) door tie interventie van Engeland en door aan de Sicilianen eerie
liberale constitutie te verleenen 1812. Ilersteld in
't bezit der Beide-S. (1815) schafle de huichelachtige Ferdinand de constitatie van 1812 af, en outnam aan Sicilie alle prrvilegier. Dientengevolge brak
in 1820 eene dubbele oniwenteling uit, te Palermo
en te Napels te gelijk ; doch de krachtsinspanning
der liberalen werd met behulp van Oostenrijksche
bajonetten beteugeld. De onlusten, die 1836 op het
eiland plants grepen naar aanleiding van de cholera,
hadden 1837 de hersehepping van Sicilie in eerie
napolitaansche provincie ten gevolge doch dit verkropten de Sicilianen slechts met weerziu tot 1848,
toen Ferdinand II met zijne dynastic voor goed van
den troon vervallen verklaard, en door bet eiland een
eigen parlement aangesteld werd. Doch reeds in
1849 was Sicilie opnieuw order het juk gebracht,
terwijl de opstand in Napels zelf reeds den 15en Mei
1848 was gedempt.; en nu begon een regeerstelsel
van dvvingelandij en verdrukking, dat niet missen
kon de gemoederen van alle weldenkenden met afschuw te vervullen jegens een vorstenhuis, dat zijn
grootste hell zocht in barbaarschheid en in uitzuigiug. Tirannen wanen zich doorgaans het sterkst,
wanneer hurl val het dichtst nabij is. Ferdinand II
mocht echter bet loon voor zijne werken niet beleven. In 1859 stierf hij, den troon nalatende aan zijnen oudsten zoon Frans 11, in alien deele de waardige opvolger van zijnen vader. De opstand in bet
voorjaar van 1860 werd aanvankelijk begroet als een
nieuw voorbijgaand onweder, en de domme Frans II
haalde minachtend de schouders op over de roekelooze ondernerning van Garibaldi, Hiet begrijperde
dat den waarlijk groot man opweegt tegen een dozijn
gekroonde hoolden, die zich door hunne onbeduidendheid en onwaardigheid gehaat hebben gemaakt
bij het grootste deel der nalie. De Napelsche Bourbons moesten hun behoud zoeken in eene schandelijke vlucht, en 3 Nov. 1860 werd het door Garibaldi
vrijgemaakte voorrnalige koninkrijk der Beide-S.
(het Napolitaansche Vasteland en het eiland Sicilie)
ingevolge den bij algemeene stemming geuiten wensch
van de groote meerderheid der bevolking ingelijfd
bij bet nieuwe koninkrijk Italie. VVel heeft de verdrevene dynastic, partij trekkende van dowheid en
dweepzucht, bier en daar in het Napelsche en op

Sicilie nu en dan tot omverwerping van den hien.
stoat van zaken trachten op te hitsen ; maar de
mat der ongerechtigheden van die dynastic is vol,
en waarschijnlijk (en voor de wereld, voor de gewetensvrijheid is dat te hopen) is de dynastie der
Bourbons gevallen om nooit weder op te staan. Vergelijk overigeas 't art. ITALIE.
Vorsten der Beide Sicilien sedert 1043
I. VdOr de benaminy Beide-Sicilien.
Groot-graafschap Sicilie.
Grool-granfschap ( later
hertogdom)
Willem 1
1043
1046
Drogon
1051 Roger I (broeder van
Humfroi
Robert Guiscard) 1058
Robert Guiscard
1057
(herloy sedert 1059).
Robert, 2e zoon van
1101
1085 Simon
Robert
Willem 11 1111-1127 Roger II
1105-1130
II. Koninkrijk der Beide-Sicilien.
Normandische Dynastic.
RogerI (dezelfde als Roger II, g.raaf van Sicilie) 1130
1154
Willem I
1166
Willem II
1189
Constantia
Tancred en Willem III, usurpators, 1189-1194
Dynastic der Hohenstaufen.
1194
Hendrik VI (gehuwd met Constantia)
Frederik I (II als keizer)
1 21 59 07
Koenraad
1254-1268
Conrad ijn
1 258-12 66
Manfred, usurpator,
Begin van het le Huis van Anjou.
Karel I (broeder van den hell. Lodewijk) 1266-1282
Ill. Scheiding der twee koninkrijken.
Sicilie.
Napels.
(Huis van Aragonie).
(Huis van Anjou.)
1282 Petrus I (III als koning
Karel I
van Aragonie)
1285
1282
Karel II
1309 Jacobus
1285
Robert
934.;-82 Frederik I
1296
Johanna I
1337
Petrus II
Met Andreas van
1342
Hongarije 1343-45 Lodewijk
Frederik II
1355
Met Lodewijk van
1377-1402
Tarentum 1349-62 Maria
Petrus de Ceremo1382
Karel Ill
1386
nieuse (kon. v.
Ladislas
A ragonie, groot v.
1414-35
Johanna II
v. Maria) 1377-82
2eHuis van Anjou (slechts
Martinus I (als echtaanspraak rnakende op
genoot van Maria)1391
Napels.)
(als toning)
1382
1402
Lodewijk 1
1385 Martinus 11
Lodewijk 11
1409
1417
Ferdinand
I
1410
Lodewijk III
1435-80
Alfons
I
1416-1435
Rend
1V . Tweede vereeniging.
Alfons I (reeds koning van Sicilie)
1435-1458
V. Tweede scheiding.
Op
Sicilie.
Te Napels.
1458 Johannes v.Aragonie1458
Ferdinand I
1494 Ferdinand III de KaAlfons II
1495
tholieke, koning
Ferdinand II
van Aragonie
1479
Frederik II 1496-1501
VI. Derde vereeniging.
de
Katholieke
Ferdinand III (van Aragonie),
1504
Dynastic van Oostenrijk-Spanje.
Karel I (Karel de Vijfde)
1516
Fiiips I (II in Spanje)
1556
Filips II (III)
1598
Filips III (IV)
1623
1665-1700
Karel II

wen

Sicinius Bellutus

-

Na het einde der dynastie.
Filips IV van Bourbon (V in Spanje)
Karel van Oostenrijk (later keizer)

1625

Sidi reroesj
1709
1707-13

SiCUllana, havenstad op Sicilie, prov. Calatanisetta, nabij den mond van de Canna, 4 uren g.
benoordw. Girgenti; 4800 inw.; gesticht in 1350

VII. Derde scheiding.
Op Sicilia.
Te Napels.
Karel III (dezellde) 1713 VictorAmaddis1713-21
VIII. Vier,le eereeniging.

Siculum fretum, thans Pharos van Messina,
oude naam der zeeengte, die Sicilie van Italie scheidt •

Karel IV of don Carlos (III in Spanje)
1735
1759- -1806
Ferdinand IV (van Bourbon)
Ix. Vierde scheiding.

Sicyon, thans Basilica, stad in den Peloponnesus, bewesten Corinthe, vorrnde een onafhankelijk
rijkje (Sicyonie genaamd), waarvan het bestaan op-

Te Napels.

Op Sicilie.

Joseph Napoleon 1806 Ferdinand IV 1806-15
Joachim Mural 1808-15
X. Vijfde vereeniging;
Ferdinand I (of IV) opnieuw honing der
Frans I
Ferdinand II (of V)
Frans 11

Beide Sicilien 1815
1825
1830
weggejaagd
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Sicinius Bellutus (C.), een plebejer, plaatste zich aan het hoofd van het romeinsche yolk,
toen het in 493 v. Chr. naar den Heiligen berg toog,
en was een der vijf eerste tribtinen, die gekozen
werden bij het vergelijk, krachtens hetwelk het yolk
binnen Rome terugkeerde. — S. (C.), zoon van den
vorige, was het hoofd van den aftocht naar den
Aventijnschen berg in 449 na den val der decimvirs.
— S. (L.) volkstribuun, stelde als wet voor, dat de
helft van den senaat en van het romeinsche yolk
zich be Veji moest vestigen ; doch Camillus verhinderde dit.
S. Dentatus (L.), dapper krijgsrnan, had 40 jaren in de armee gediend, deelgenomen aan 120 gevechten, en was overdekt met litteekens van roemrijk ontvangene wooden. De decemvir Appius Claudius, bevreesd voor den invloed,
dies S. op het yolk konde uitoefenen, liet hem door
gehuurde rnoordenaars van karat maken (449 v. Chr.),
— S., volkstribuun na den dood van Sylla, trachtte
het tribunaat weder in het genot te stellen van de
bevoegdheden, waarvan de dictator het beroofd had,
doch werd bestreden door de consuls en vermoord
door Curio (76 v. Chr.).
Sicoris, thans de Segre, rivier in HispaniaTarraconensis, uitloopende in den Iberus (de Ebro).
Cesar versloeg Afranius en Petrejus op de oevers
van den S.
Siculen, lat. Siculi, zeer oude bewoners van
Italie, zijn niet verschillend van de Pelasgen en de
Tyrrheenen. Zij behooren tot den grooten illyrischen
of thracischen volksstam, waarvan een tak over de
Carnische en Julische Alpen naar Italie kwam. Door
den inval der Rasena werden de S. vooruit gedreyen, genoodzaakt den Padus over te trekken, en vervolgens in twee afdeelingen gesplitst, van welke de
eene (de Sicanen) westwaarts toog, naar het land
dat later Ligurie genoemd is, terwijl de andere afdeeling (de S.) zich naar den Tiber wendde langs
de Middel(landsche) Zee. Beide volken staken eindelijk naar Sicilie over, dat hunnen naam aannam,
en waarvan zij als de grondleggers der bevolking te
beschouwen zijn ; de Grieken kwamen daar eerst
later. — Sommigen onderscheiden de S. van de
Sicanen, en waken van laatstgenoeinden een iberisch
volk, dat zij uit Spanje laten komen, waar het tangs
de oevers van den Sicoris gewoond zoude hebben.
Waarschijnlijker is het, dat eenige Sicanen, uit Italie
wijkend, de Middellandsche Zee langs gegaan zijn
tot over de Pyreneen, en zich ten laatste nedergezet
hebben in Tarraconensis, in de nabijheid der bronnen
van den Sicoris.

II.

door Fred. Chiaramonte, op de plaats van het oude
Camicus.

klotn, zegt men, tot in de 21e eeuw v. Chr., en
vvelks eerste bewoners de Telchinen waren; van de
19e eeuw tot het jaar 1190 v. Chr. regeerden daar

32 koningen. De Heraclieden, toen meester van den
Peloponnesus geworden, vestigden zich in S. en
stichtten er eene republiek, die bij tijden tirannen
gehad heeft ; in 252 v. Chr. deed Aratus (geboortig
nit S.) de republiek toetreden tot den Acheeischen
bond, waarvan S. als 't ware de hoofdstad werd.
Kunst en weelde waren bemind te S., dat de geboorteplaats was van Polycletus, Lysippus, Timanthes, Pausias, enz.
Sidajoe, naam van verscheidene districten en
dorpen op Java, o. a. het dorp S., 38 paler bewesten Soerabaja, en 544 paten beoosten Batavia. Voor
dit S. kwam in Dec. 1596 de eerste vloot ten anker,
die nit Nederland naar Oost-Indie werd gezonden ;
5 Dec. Imam de schach-bendar (havenmeester) van
S. outlet den schijn van vriendschap aan boord van
bet schip Amsterdam, met eenen grooten stoet in
zijn gevolg ; doch nauwlijks bevonden zij zich op het
schip of order het aanhelfen van den kreet »amok"
vielen zij als verschenrende dieren op de schepelin-

gen aan, en vermoordden den kapitein (Jan Schellinger) en een matroos: er volgde een verschrikkelijk gevecht, waarin van de Hollanders een dozijn
dooden vielen, doch van de Javanen schoten er ruim
honderd vijftig (waaronder ook de havenmeester)
het leven bij
Sidammer, zeer bergachtig en boschrijk landschap op Java, in 't regentschap Bandong der Preanger Reo. entschappen.
Sidangoli, lustplaats van Ternate's sultan, ter
westkust van 't Moluksche ciland Gilolo (nederl. 0. I.)
aan de Baai van S.
Siddeburen, oudtijds Siddebert, of Sydebert,
dorp iii de prov. Groningen, 5 uren gaans beoosten
Groningen ; 250 inw.
Siddim (Dal van), thans de Doode Zee (zie dat
art.) was het siagveld, waar Kedor-Laomer, geholpen
door drie bondgenooteu, de nederlaag gaf aan vijf
andere koningen, en vervolgens o. a. Lot gevangen
nam, waarop Abraham met de zijnen ten strijde
toog de overwinnaars achterna, om Lot te bevrijden,
hetgeen hem gelukte; Gen. 14.
Side, thans Eski Adali, stad in Pamphylie, waarvan het bij tijden de hoofdstad was, tusschen de
monden van den Melas en den Eurymedon, aan de
zee ; geboorteplaats van Tribonianus. Het was in de
oudheid een schuilnest van zeeroovers.
Sidi, arabisch woord, het spaansche cid, zooveel
als Heer.
Sidi -Boe Said , dorp in Tunis, 6 uren gaans
benoordoosten Tunis, boven op den berg, genaamd
Kaap-Carthago. Te S. bet graf van den heiligen Lodewijk.
Sidi Feroesj, spaansch Torre Chica, kleine
baai en schiereiland van Afrika, aan de kust van
Algerie, 3 mijlen bewesten Algiers. Bij S.-F. ont—

—

scheepte de fransche armee, en bevocht zij hare eerste overwinning 14 Juni 1830.
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Sidi-Hezjam

Siebenbornen

Sidi Hezjam (het rijk van), een in 1810 van
Marokko onafhankelijk gevvorden Berberen-rijk tangs
den Atlant. Oceaan, in Maghreb, bevat een gedeelte
van het landschap Soes en eenige daar bewesten gelegene landschappen. In 1810 gevormil en georganiseerd door den inaraboet Sidi-Hezjatn, coon van
den sjerif Achinefl-ebn-Moessay. Behalve de residentie-plaatsen Itir en Tellent of Talent, verdient
melding de handelsplaats el-Shig.
Sidi Mohammed, sultan of keizer van Marokko, uit de dynastic der Sjerifs, volgde 1757 zijn
vader Moelei-Abdallah op den troon, bevorderde de
beschaving in Marokko, knoopte handelsbetrekkingen aan met verscheidene europeesche staten, ontweldigde Magazan aan de Portugeezen (1769), doch
slaagde niet voor Melilla (1771), en sloot toen vrede.
Bij het beteg van Gibraltar stelde hij 'ranger ter be
schikking van de Fransche en Spaansche vloten, en
sloot zijne havens voor de Engelschen. Hij stierf
1783. -- sultan van Marokko en Fez, zoon
van Abil-oer-Rahrnan, geb. 1803, volgde in Aug.
1859 zijnen vader op den troon, en werd nog in datzelfde jaar in eenen oorlog met Spanje gewikkeld,
die van Nov. 1559 tot Maart 1860 duurde, en beeindigd werd met den voor S.-M. vernederenden
vrede van '26 April 1860.
Sidicijnen, een klein yolk in het noorden van
Campanie, op de grenzen van Samnitrin; de S. hadden
Teanum Sidicinum tot hoofdstad. Aangevallen door
de Samnieten, riepen de S. de hulp in van Capua,
dat, op zijne beurt bedreigd, zich onder het gezag
van Rome stelde, en de hulp der Romeinen inriep.
Vandaar de 1e Sarnnitische oorlog (343 v. Cur.).
De vrede kwam (341) tot stand ten koste van de S.,
die overgelaten werden aan de Sarnnieten. Iii 337
vatteden de S. de wapenen op tegen Rome, dat hun
grondgebied in hezit nain 334 v. Chr.
Sidmouth, start in 't engelsche graafschap Devon, can 't Kanaal, 5 uren gaans bezuidoosten Exeter; 2600 inw.; zeehaden.
Sidmouth (Henry Addington, viscount),britsch
staatsman, geb. 1755 te Londen, war zijn vader
geneesheer was, eerst procureur, 1782 lid van het
Lagerhuis, 1801 hoord van 't ministerie, 1804 als
zoodanig aftredend %verd hij tot viscount S. verheven, in 1806 weder eett half jaar minister, van 1812
tot 1822 minister van binnenl. zaken, gest. 1844.
Sidney, of Sydney, 1) hoofdstad der britsche
kolonie aan de groote havenbaai
Port-Jackson, gesticht 1787, aanvankelijk strafkolonie, telt thans reeds over de 60,000 inw., en is de
residentie van den gonverneur-generaal over al de
britsche kolonien in Australia. --- 2) de in 1785 gestichte hooldstad van het eilaud Cap Breton (in
Britsch Amerika), 40 mijlen benoordoosten Halifax.
Sidney (IL), engelsch staatsman, eerst arnbassadeur van Eduard VI aan het fransche hof, later
stadhouder van Wallis, gest. 1586. — S. (sir Philip), zoon van den vorige, geb. 1554 te Perishitest in
't graafschap Kent, werd de gunsteling Vali unlingin
Elizabeth, die hem belette naar Polen te vertrekken, waar men hem tot koning gekozen had; zij zond
hem near Vlaanderen als generaal der kavallerie
en gonverneur an Vlissingen; hij deed goede diensten aan pries Nlaurits bij de bernachtiging van Axel
(1586), doch werd nog in datzelfde jaar doodelijk
ekvvetst hij 't beleg van Zutphen, en stierf aan zijne
wooden 27 Oct. te Arnhem. Hij is ook als schrijver
hekend, o. a. van een herderroman, getiteld Arcadia
(Louden '1591). — S. (Algernon), engelsche republikein„geb. 1622 le tweede coon an great'

Robert Leicester, generaal der kavallerie bij het Parlementsleger onder Fairfax, weigerde 1649 te steinmen voor de veroordeeling van Karel I, ofschoon, hij
daarom toch niet die veroordeeling arkeurde;
toen Olivier Cromwell zich als Protector van Engeland had opgeworpen, nam S. zijn ontslag nit de
dienst, en ging sill Leven op zijn lamiliegoed Penshurst, waar hij zijne beroernde Discourses concerning
government schreef (Louden 1698, d ik wijls herd rukt;
in 't Fransch vertaald door Samson, 3 dln. 's-Hage
1702).. Bij de abdicatie van Richard Cromwell kwam
S. nit zijne afzondering te voorschijn,onderhandelde
1659 den vrede tusschen Denemarken en Zweden,
maakte bij de restauratie der Stuarts (1660) geed
gebruik van de verleende amnestie, en bled 17 jaren
in ballingschap. In 1678 tot lid van het Lagerhuis
gekozen, scha.arde hij zich onder de (eiders der oppositie, zag zich betrokkeu in de vervolgiug ter zake
van bet Rgehouse-komplot, werd ter dood veroord ee id eve n als W. Russell, en 7 Dec. 1685 geschavotteerd. Zijn dood is eene schandvlek op de regeering van Karel II. In 1688 liet Willem III de processtukken herzien, vernietigde het vonnis, en rehabiliteerde de nagedachtenis van S. en van Russell.
Sidney Smith, adieiraal.ZieSmrrn(Sidney-).
Sidoine, fransche naamsvorrn vow. Sidonius.
Sidon, yen kleinzoon van Cham; Gen. 10 : 15;
I Chron...1: 13.
Sidon, that's Saida, ondste en gewichtigste stad
van Phenicie, aan de Middelland•che Zee, even benoorden Tyrus, dat een der vele door S. gestichie
kolonien was. Het purper van S. was even beroemd
als dat van Tyrus. In 720 v. Chr. veroverd door den
assyrischen koning Salmanassar, bereikte S. een
hoogen trap van bloei onder de perzische beerschappij, (loch werd in 351, toen het in op stand was
gekomen tegen Cyrus, door lien grooten koning verwoest, en kwarn in 333 v. Chr. onder den schepter
van Alexander den Groote. Na diens dood eerst bij
Egypte, daarna hij Syrie ingelijfd, viol S. eindelijk in
handen der Romeinen. In (lei/ Ripel wordt van S.
en zijne bewoners (de Sidonhirs of Sidonieten) veelvuldig gewag gemaakt, zoowel in bet N. T. als in bet
0. T. (Gen. 10: 19; 49: 13; Deut. 3 : 9; (loam 11 :
8; 13: 4, 6; 19: 28; Richt. t: 31 ; 3: 3; 10: 6, 12;
18: 7, 28; II Sam. 24: 6; I Ron. 5: 6; 11: 1, 5,
33; 16: 31 ; 17: 9: Il lion. 23: 13; I Chron. 22:
4; Ezra 3: 7; Jezaia 23: 2, 4, 12; Jerem. 25: 22;
27 : 3; 47: 4; Ezech. 27 : 8; '28: 21, 22; 32: 30;
Joel 3 : 4; Zach. 9 : 2; — 1iatth. 11 : 21, 22 ; 15:
21; Marcus 5: 8; 7: 24, 31; Lucas 4: 26; 6; 17 ;
10: 13, 14; Hand 12: 20; 27 : 3.
Sidonius Apollinarius, eigenlijk Cajus
Sollius Apollinaris Modestus Sidonius, geb. 428 na
Chr. te Lyon, bekleedde te Rome de hoogste waardigheden, doch werd in 473 na Chr. bisschop van
Clermont, en stierf in 484. De beste editie der Gedichten en Brieven van S. is die van Sirmond (Parijs
1614).
Sidra (Golf van), de Syrtis major der ouden,
zeeboezem der Middellandsche Zee aan Afrikaansche
kust (Tripoli), strekt zich nit van kaap I11esuraia tot
kaap Bengazi, en bevat eenige zandbanken, o. a. die
van Isa iri 't W., en die van Koedia in 't Z. De host
vet groote moerassen. Zie SYRTE,
Zie ZEVEN
Sieben
Siebenborn.en, dorp in 't groothert. (3 uren
g. benoorden de stad) Luxemburg, aan de Eischen,
heeft 800 invv., beet in 't Fransch Sept-Fontaines,
en wordt in de wandeling doorgaans Simmern ge-
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Siebold

Sieges

Siebold, eene duitsche familie, die vele geneeskundigen voortgebracht heeft, waaronder een, die
wereldberoemd is geworden, niet zoozeer als geneesheer, mar als geleerde, nl.: S. (Phil. Franz von),
geb. 17 Fehr. 1796 te Wurtzburg, ging 1822 ais
geneesheer naar Java, vergezelde een gezantschap
naar Japan, hield daar verblijf tot 1830, keerde
toen naar Europa terug, en zette zich vervolgens
metterwoon neder te Bonn. De rijke verzamelingen,
die hij medegebracht heeft, bevinden zich in bet museum to Leiden. Zijne voornaamste werken zijn:
Nipon (Leiden 1832, met atlas); Fauna Japonica (5
dln. Leiden 1833-54); Flora Japonica (1855-53);
Bibliotheca Japonica (6 dln. Leiden 1833-41);
Epitome lingua' Japonica! (2e driik Leiden 1853).
Siedaten, derp op Java, 'adsist.-resid. Magelang ; 27 Juli 1829 overwinning der nederl. troepen
op de ninitelingen.
Siedlec, stad in rnssisch Polen, gonvt. Lublin,
ruim 13 niijlen heoosten Warschau; 8000 inw.;
hooldplaats van 't wojwodschap S., dat ook Polachia
heel.
Sieg, rivier in Rijnpruisen, ontspringt in Westfalen, wordt hij Siegburg bevaarbaar, en valt, na 17
nrijlen loop, beneden Bonn in den Rijn.
Siegburg, stad in 141-Truism aan de Sieg, 6
uren pans lieznidoosten Keulen ; 4200 inw.; krankzinnigengesticht.
Siegen, stad in pro's. Westfalen, aan de Sieg,
8 millet) bezuiden Arnsberg ; 8500 inw.; was vroeger een ► rinsdom (Nassau-Siegen), en behoort sedert
1815 pan Pruisen.
Siegenbeek (Matthijs), nederl. taallienner,
geb. 23 Juni 1774 te .Amsterdam, studeerde aldaar,
werd predikant hij de Doopsgezinden te Dokkum, van
waar hij 1797 "mar Leiden werd beroepen als buitengewoon hoogleeraar der welsprekend heid ; 1811
werd hij hoogleeraar ook der geschiedenis en letterkunde. "f er bevordering van nicer eenheid in de Hollandsche spelling was reeds vroeger aan S. de taak
opgedragen eene Verhandeling over de Spelling te
schrijven, welke rnoeilijke taak hij in 1804 volbracht
had. De Siegenbeeksche Spelling heeft zich eene
halve eeuw staande gehouden als de schier algemeen
gevolgde, doch heeft toen de vlag moeten strijken
voor de spelling van Te Winkel. Groot zijn intusschen de verdiensten van S. geweest in menig opzicht voor Taal- en letterkunde, totdat hij 26 Nov.
1854 te Leiden stierf.
Siegfried, de held van de Nibelungen-legende,
die ornstreeks de 7e eeuw van eene hloot mythologische eene zoogenaarnde heldensage werd,welke met
andere legenden ineensmolt, en waaruit in de Ile
eeuw het Nibelungenlied ontstond.
s
Siegmond. Zie -1GISMOND.
Sielan, of Selan, de zuidkust van het eiland
Ceram (Amboina-groep, nederl. 0. I.).
Siena, fransch Sienne, lat. Sena Julia, stad in
voormalige groothertogdom Toskanen, 15 uren
gaans bezuiden Florence ; 25,1i00 inw.; eene in 1330
gestichte universiteit ; te S. wordt bet zuiverst Italiaansch gesproken. Het is de geboorteplaats van
pans Alexander 111, van de heilige Catharina van S.,
van Socinus (oom en neef), enz. Het is eene zeer
oude stad, gesticht door de Etrusken ; ontving eene
romeinsche kolonie in den tijd van Augustus. In de
middeleeuwen was S. eene machtige republiek, die
tang wedijverde met Florence en Pisa. In den tijd
van zijn hoogsten bloei had S. over de 100,000 inw.
Karel de Vijfde, partij trekkende van de inwendige
verdeeldheid in S., onder•ierp die republiek in

1 555 ; van hem ging S. over op zijnen zoon Filips
11, die er in 1557 afstand van deed ten behoeve van
Cosmus 1, groothertog van Toskanen. In 1808 met
Frankrijk vereeniq, was S. tot 1814 hoofdplaats
van het dept. der 'Oinbrone; het is thans de hoofdplaats der italiaansche provincie S. (67 vierk.mijlen
met 194,000 bewoners).
Sienne, 1) fransche naamsvorm voor Siena. —
2) rivier in Frankrijk, ontspringt in Calvados, bij
St.-Sever, komt vervolgens in 't Kanaal-departement,
besproeit Villedieu eu Gavray, en valt na 9 mijlen
loop (waarin zij de Soule opneemt) 3 uren gaans
bezuidw. Coutanees in bet hanaal.
Sier, voorinalig dorp op bet westeinde van het
eiland Aineland (prov. Friesland); te niet gegaan in
de 18e cenw.
Sierek, stad in 't fransche Moezel-dept., een
half nor gaans -van de luxemburgsche grenzen en 5
nren gaans benoordoosten Thionville (Diede ► hofen);
2400 inw.; het is eene zeer (Jude stad, had aativankelijk eigene heeren, kwain vervolgens aan de lierlogen
van Lotharing-en, werd door de Franschen bezet in
1631, 1635 en 1643, en in laatstgenoemd jaar voor
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goed afgestaan aan Frankrijk.
Sierra, het spaansehe woord voor bergketen.

Sierra Leone, d. i. Leeuwen-gebergte, de
-

noordelijkste, zich van kaap 13erga tot kaap Mesuratlo, dus over 60 rnijlen lengte, uitstrekkende ktist-

streek van Opper-Guinea, is bij iiitstek vruchtbaar,
(loch voor het grootste gedeelle nog net ondoordringhare bosschen bedekt. Het klitnaat is tropisch;
de hevolking bestaat nit negerstammen. — In 1787
werd bier door den philanthroop Granville-Sharp
voor het londener Afrikaansche Genootschap eerie
kolonie gesticht, ten doel liebbende oni den slavenhandel tegen te gaan. Deze kolonie werd bevolkt
met negeis, die Of in Amerika nit de slavernij bevrijd
of aan de slavenhaalders ontnomen werden. In 1808
werd die kolonie afgestaan aan het Britsche gouvernement. Die britsche kolonie Sierra-Leone is thans
circa 23 vierk. mijlen groot, bevolkt met 42,000
zielen, en heeft tot hoofdstad Freetown.
Sierra Madre, eerie bergketen in 't binnenland van 't noorderdeel van Nieuw-Spanje, strekt
zich van bet tafelland van Anahuac noordwestwaarts
nit, en heeft pieken van 9000 vt. hoogte.
Sierra-Morena. Ziem_ORENA.
Sierra-Nevada. Zie NEVADA.
Sievershausen, dorp in 't ha noversehe prinsdom Luneburg, amt Burgdorf; 1300 inw.; sedert
1853 gedenkteeken ter eere van keurvorst Maurits
van Saksen, die bier 9 Juli 1553 de nederlaag gaf
aan markgraaf Albrecht van Brandenburg.
Sieyes (Emmanuel Joseph, veelal genaamd
abbe), geb. 3 Mei 1748 te Frejus, was bij de uitbarsting der omwenteling vicaris-generaal van den aarts.
bisschop van Chartres ; hij oefende in Jan. 1789
eenen verbazenden invloed nit door zijn vlugschrift
Qu'est-ce que le tiers-Oat? t Wat is de Derde stand?)
en werd vervolgens lid der Nationale vergadering.
Zijn geschrift Reconnaissance et exposition des
droits de l'homme et du citoyen (Juli 1789) werd de
voorbereiding tot de Verklaring van de rechten
van den Mensch. Als lid der Conventie stemde hij
voor het doodvonnis tegen Lodewijk XVI, ofschoon
bij zich daarbij niet bediende van de woorden, die
men hem later toeged icht heeft :lamort,sansphrases.
Later was hij een der invloedrijkste leden van den
Raad der Vijflionderd,1798 fransch gezant te Berlijn;
17 Mei 1799 werd hij lid van het Directoire, waarin
hij de tegenstander was van Barras; hij bespoedigde
-
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Bonaparte's terugkeer nit Egypte, speelde eene gewichtige rol in de omwenteling van 18 Brumaire (9
Nov. 1799), deelde een oogenblik met Bonaparte
het hoogste gezag, werd vervolgens senateur, ontving het landgoed Crosne als een nationaal geschenk,
en zag zich door keizer Napoleon verheven tot graaf
van het keizerrijk. Na de tweede restauratie wegens
medeplichtigheid aan koningsmoord gebannen, hield
hij tot op de Juli-omwenteling 1830 verblijf te Brussel, en stierf te Parijs 20 Juni 1836.
Sif, in de noordsche mythologie vrouw van Thor.
Sifanto, het oude Siphnos, grieksch eiland,een
der Cycladen, benoordoosten Milo, en bezuidoosten
Serfo, circa 2 vierk. mijleri groot, met 6000 bewoners. Hoofdplaats de stad S. met 1000 inw., op de
oostkust.
Siffrid van Meissen, schrijver van eene Kronijk,
die van het begin der wereld tot het jaar 1307 loopt,
leefde in de 14e eeuw. Zijne Kronijk is niet gedrukt;
doch men vindt er uittreksels van in de .Res misnicEe" en •Origines saxonicae" van George Fabricius,
en in de •Scriptores rerum germanicarum" van Pistori us.
Sigalo, dorp op Java, regentschap Magelang ;
26 Sept. 1825 overwinning der nederl. troepen op
de muitelingen.
Sigalon (Xavier), fransch historie-schilder,
geb. 1790 te Uzes, aan de cholora gest. 10 Aug.
1837 te Rome.
Sigambren, yolk. Zie -ICAMBREN.
Sigandang (Boekit-), eene pleats op Sumatra,
in de Padangsche Bovenlanden ; het fortje aldaar
werd in Maart 1833 overrompeld door eene betide

muitelingen, die de nederlandsche bezetting vermoordde ; het werd echter reeds 28 Mei door de
nederl. troepen stormenderhand heroverd.
Sigean, plaatsje in 't fransche dept. Aude, bij
den Vijver van S., 6 wren gaans bezuiden Narbonne.
Nabij S. gar Karel Martel in 737 de nederlaag aan
de Sarraceenen.
Sigebert I, derde zoon van Clotarius I, werd
in 561 koning van Metz of van Austrasie, trouwde
met Brunehaut, werd aangetast en gevangen genomen door de Awaren (5.68), doch kwam tegen betaling van eenen hoogen losprijs weder op vrije voeten, verklaarde den oorlog aan Chilperik, tinning van
Neustrie, die tijdens zijne gevangenschap eenen inval in zijn rijk was komen doen, en stond op bet
punt Soissons te bemachtigen, toen Fredegonde, de
vrouw van Chilperik, hem te Vitry liet vermoorden
(575). — S. II, tweede zoon van Dagobert I, was
koning van Austrasie van 658 tot 656, liet het regeeringsbeleid geheel en at over eerst aan bisschop Cunibert, daarna aan hertog Adalgisus, en eindelijk
aan den majordomus Grimoald. Zijne voornaamste
bezigheid bestond in het stichten van kloosters. Onder zijne regeering werden de Austrasiers verslagen
door eenen in opstand gekomen Thuringer, met
name Radulf. Toen S. II stierf, liet hij een zoon na,
Dagobert II, die echter spoedig van den troon werd
gestooten door Grimoald , wiens eigen zoon door hem
tot koning werd verheven, order den naarn van
Childebert II. Koning S. II werd later gecanoniseerd;
kerkelijke gedenkdag 1 Febr.
Sigebert van Gemblours,of verlatijnscht
Sigebertus Geniblacensis, kronijkschrijver, geb. omstr.
1030 in Brabant], eerst monnik te Gernblours, stierf
5 Oct. 1112 als leeraar aan de kloosterschool van
den Neil. Vincentius van Metz. Voornaamste werk
en Chronicon, loopende van 381 tot 1112 (gedrukt
Hula).
arij 1513; dikwijls

Sigismond
Sigeeseh opsehrift. Zie -IGEtiii.
Sigeldreeht, in de Ile eeuw eene plaats in
ons land aan de westkust van den Rijn.
Sigerdachurka, in de 13e eeuw eene plaats
in Groningerland, waarschijnlijk in het Oldambt, of
in Fivelgo.
Sigerswolde, 1) of Siegerswoude, dorp in
Friesland, zesdhalf uur gaans benoordoosten Heerenveen ; 130 inw. — 2) voormalig dorpje in Friesland,
een half uur gaans bezuiden Garyp, was reeds in de
15e eeuw geheel en al te niet gegaan. Len vijftal
Witte zusters, die nit Hoorn waren gevlucht toen
die stad stormenderhand door de Kabeljauwschen
was veroverd, kwamen na lang omzwerven omstr.
1485 hier eerie but bouwen, die weldra het beroemde klooster S. werd, dat 1632 nog in wezen was,
doch later is afgebroken.
Sigeiim promontorium, voorgebergte in
Troas, aan de Egeesche Zee, aan de invaart van den
Hellespont. Er lag ook eene stad stud Sigeton in de
nabijheid van het tegenwoordige dorp Jeni-Sjeer,

wear Achilles en Patroclus (volgens de legentle) hunnen dood vonden en begraven werden. Beroemd is
het aldaar in 't begin der 18e eeuw gevondene
Sigeesche opschrift, dat afwisselend links en rechts
loopt, en het best gecommentarieerd is door Bockh
in •Corpus inscriptionum Grmcarum" (dl. 1, Berliju
1828).
Sigindunum, schrijffout voor Singidunum.
Sigismond, de heilige, koning van Burgundie
(516-524), zoon en opvolger van Gondebald, zvvoer
het Arianismus af, vaardigde opnieuw de wet Gombetle
uit, liet zijnen zoon Sigerik ter dood brengen op
eene beschuldiging, die (en dit wist S.) onrechtvaardig was. Hij ging deswege boete doen in de door
hem gestichte abdij van Agaunum. Hij verliet zijn
klooster, ow eenen inval van de Frani:en te keeren,
doch werd verslagen, gevangen genomen, en uitgeleverd aan Clodimir, honing van Orleans, die hem
ter dood liet brengen. Ofschoon kiudermoordenaar,
werd hij om zijnen ijver voor bet geloof heilig verklaard ; kerkel. gedenkdag 1 Mei.
Sigismond, keizer van Duitschland, geb. 1366,
was een zoon van keizer Karel IV en van Anna van
Silezie. Hij erfde Brandenburg in 1378, trouwde
met Maria van Hongarije, docker van honing Lodewijk den Groote (1382), had na den dood van zijnen schoonvader veel moeite om in het bezit te komen van Hongarije (1386), onderwierp Moldavia
Walachije (1390), Bosnie (1391), maar was minder
gelukkig tegen de Ottomanen, verloor den slag bij
Nicopolis (1396), en kwam eerst zes rnaanden later
weder te voorschijn : toen had hij twee mededingers
naar den hongaarschen troon te bestrijden (nl. Ladislas IV en Albertus van Oostenrijk), die benoernd
waren tijdens zijne afwezigheid ; hij wist echter door
zachtheid de Hongaren weder voor zich te winnen.
In 1410 werd hij tot keizer verkoren, te gelijk met
Jodocus van Moravie, die echter reeds in 1411 stierf.
Keizer S. herstelde de rust in het rijk, voerde nuttige hervormingen in, en bewerkte dat het concilie
van Constans gehouden zou worden (1414), in de
hoop, zoodoende een einde gemaakt te zullen zien
aan de groote Westersche kerkscheuring ; hij verleenlo ten vrijgeleide aan Johannes Huss, om zich
up dat concilie te gaan verdedigen, hetgeen niet belette, dat hij J. Huss leveed het verbranden, nadat
het concilie diens leerstellingen veroordeeld had :
deze schanddaad van keizer S. gaf aanleiding tot den
opstand der Hussieten in Bohetnen, die de wapenen
opvatteden tegen bunco koning Wenceslas, des
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Sikkim

keizers broeder. Door den dood van dien broeder
(1419) zelf koning van Hongarije geworden, had hij
aanhoudend tegen zijne nieuwe onderdanen te ourlogen, deed buns 1435 belangrijke concessien, die hij
echter spoedig als opgeheven beschouwde, hetgeen
opnieuw onlusten te weeg bracht. Hij mengde zich
ook in den strijd tusschen Polen en de Duitsche
Orde; hij bevocht de Turken in Bosnia (1427-33),
doeh met niet veel krijgsgeluk; hij kwam echter in
het bezit van Belgrado. In 1437 stierf S., slechts
eene dochter nalatende, nl. Elizabeth, sedert 1422
gehuwd met Albertus van Oostenrijk, die hem opvolgde. De tweede vrouw van S. was Barbara van
Cilley, bijgenaamd de Messalina van Duilschland.
Sigismond, naam van drie koningen van Polen, nl.: S. I,' bijgenaamd de Groote, broeder en opvolger van Alexander I, was 39 j. toen hij den troon
beklom in 1506; reeds in 1499 had hij de hertogdommen Glogau en Oppeln ontvangen, en was eenigen tijd later groothertog van Litauen geworden. Hij
noodzaakte de Duitsche Orde tot de wapenschorsing
van Thorn (1521); werd door de Russen aangetast,
en gedwongen him Smolensk of te staan (1522);
trachtte tevergeefs de uitbreiding van het Protestantismus te beletten in Polen, en vooral te Dantzig;
lijide Mazovie (nadat de hertogelijke dynastic aldaar
uitgestorven was) bij zijn rijk in; was bijna onophoudelijk in oorlog met de Tartaren van de Krim,
met de Moldaviers, en zelfs met de Russen, (loch
was meestentijds de verliezende partij. Aan zijnen
schoonzoon Albertus of Albrecht, den Iaatsten groatmeester der Duitsche Orde, verleende hij 1525 Pruisen als erfelijk hertogdom, en stierf 1548 te Krakau,
waar hij begraven is. — S. II August, eenige zoon
en opvolger van den vorige, geb. 1520 in de maand
Augustus (vandaar zijn bijnaam), was de laatste koning, onder wien Polen nogrnaals optrad met de kracht
eener groote mogendheid. Hij kwam in 't bezit van
het grootste gedeelte van Lifland (1560), en geraakte daardoor in oorlog met lwan IV en Erik XIV
(1563); hij versloeg de Russen bij Czasniki (1564),
stout met de beide genoemde vorsten een stilstand
van wapenen, en lijfde Litauen voor goed bij Polen
in (1569). Hij schonk in zijn rijk eene algemeene
vrijheid van godsdienst (zelfs het Socianismus
breidde zich onder S. II zeer in Polen nit). Hij stierf
kinderloos 1572, en met hem was het geslacht der
Jagellonen uitgestorven. — S. III, geb. 1566, zoon
van den zweedschen koning Jan III, en door zijne
zuster neef van den vorige, werd 1587 tot koning
van Polen verkoren, bevocht de overwinning van
Pitschen (in Silezic) op zijnen mededinger, den
aartshertog van Oostenrijk. In 1592 rechtens tevens
koning van Zweden geworden, verloor hij (lien troon
reeds spoedig voor goed (1604) door de kuiperijen
van zijnen oom (Karel IX). Hij maakte zich van geheel Lifland meester (1600-1604), nam deal aan
de onlusten in Rusland (1607-1609), ondersteunde
eenen valschen Demetrius (1609), deed zijnen zoon
Lad islas tot tsaar kiezen (1610). doch kon hem niet
handhaven, ontweldigde aan de Russen, behalve Smolensk, ook Serene en Tsjernigow (1618), maar had
eenen rampspoedigen oorlog te voeren tegen de Turken (1620-21), vervolgens tegen Gnstaaf Adolf,
die van 1621 tot 1635 gedurig aan de lepers van S.
de nederlaag gaf; eindelijk sloot S. het' bestand van
Altmark, dat gcheel en al in het voordeel was
van Zweden, en stierf 1637, twee zonen nalatende,
die beiden koning van Polen geworden zijn (Ladislas
en Johan Casimir).
Sigium, oude naam van Cette.

Sigmaringen, stad met 2700 inw. aan den
Donau, 10 mijlen bezuiden Stuttgart, is de hoofdpl.
van het pruisische regeeringsdistrict S. (ruim 21
vierk. mijlen net 65,000 bewoners), dat in 1852
gevormd is nit de in 1819 aan Pruisen afgestane
prinsdommen Hohenzollern (zie dat art.).
Signia, thans Segni, stad in Latium, bij de
Volsken, tusschen Suessa Pometia en Frusino.Rondom S. werd wijn gewonnen, die in de geneeskunst
gebruikt werd.
Sigonius (Carolus), of Carlo Sigonio, ital. geleerde, geb. 1520 te Modena, leeraarde te Venetia,
Padua, Bologna, en stierf 1584 te Modena. Van zijne
vele in goed Latijn geschrevene werken (6 din. Milaan 1732-37) verdienen inzonderhcid melding:
Historic de oceidentaliimperio (Baze11579); Historice
de regno Malice (Hanan 1613); en Fasti consulares
(Venetie 1555).
Sivogesus, gallisch aanvoerder, broeder van
Bellovesus, en neef van Ambigatus, koning der Biturigen, ging zich °Instr. 587 v. Chr. in Germania
nederzetten, in de Hercinische streek, aan het hoofd
der Tectosagische Volsken, terwijl Bellovesus zijnen
koers nam naar Italic.
Sigrun, in de noordsche mythologic eene walkyre, waarmede verscheidene schoone nimfen in verband staan.
Sigtuna,Sigtun, stadje met 500 inw.in 't zweedsche Ian Stokholm, aan een arm van 't Malar-meer,
was cens de lieilige hoofdstad van het oude Zweden.
Siguenza, het oude Segontia, stad in de spaansche prov. (ruim 8 mijlen benoordoosten de stad)
Guadalaxara, aan den Henares; 4200 inw.; werd in
1106 aan de Mooren ontweldigd door Alfons VI; de
universiteit van S. werd 1809 opgeheven.
Sigurd, drie koningen van Noorwegen, nl. S. I,
zoon en opvolger van Magnus III, regeerde eerst met
zijne twee broeders (1103), doch bleef eindelijk geheel alleen op den troon, en stierf 1330. Kort na
den eersten kruistocht, deed hij cenen tocht naar
Syria (1110), en had in groote mate deal aan de
bemachtiging van Sidon door Boudewijn I, koning
van Jeruzalem. De opvolger van S. werd Magnus IV,
die vermoord werd door Harald IV. — S. II (Stembidiakni), gewaande zoon van Magnus III, ontweldigde de kroon aan Harald IV, die zich insgelijks
uitgaf voor een zoon van Magnus III (1136); S. II
werd vermoord in 1155. — S. III, regeerde van
1162 tot 1168.
Sihon, of Si-hoen, rivier. Zie SIR-•DARJA.
Sihon, honing der Amorieten, had zijne residentie in Heshon (zie dat art., alsook: Num. 21: 21
en v.; Deut. 1: 4 en v.; 3: 2; 29 : 7; 31 : 4 ; Jozua
2: 10; Richt. 11 : 19; I Kon. 4: 19; Neh. 9: 22;
Ps. 135 : 11 ; 136: 19; Jerem. 48: 45).
Sihor, rivier in Egypte. Zie SICHOR.
Sikabol, indische stad. Zie CH1CACOLE.
Sikhs. Zie LAHORE CH NANEK.
Si — kiang, d. i. Parelrivier, groote rivier in
China, ontspringt op het gebergte Nan-li,doorstroomt
bet zuiden des rijks van het W. naar het 0., draagt
eerst de namen Hang-kiang en Tsjoe-kiang, en ontlast zich, eene groote delta vormende, beneden Canton in de Golf van Canton, na 120 mijlen loop.
Sikkim, of Damoe-Dzoeng, een sedert 1816
aan Groot-Britannic schatplichtig vorstendom, op
de zuidhelling van den Himalaja, tusschen Tibet ten
N.. Nepaul ten Z. en ten W., en Boetan ten 0., is
80 vierk. mijlen groot, bevolkt met 62,000 zielen,
en heeft tot hoofdstad S., dat 27 mijlen benoordw.
Dinadzjpoer ligt.
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Sikok

Sikok, of Sikoko, het kleinste der vier groote
eilanden van Japan, bezuiden Nipon en benoorden
Kioesioe, is 328 vierk. mijlen groot en ingedeeld in
4 prinsdommen of provincien (Awa, Iyo, Sanoki,
Tosa).
Sil, rivier in Spanje, komt uit het Cantabrische
gebergte met noortlwestelijken loop naar Galicie,
besproeit Toreno, Ponferrada, el-Barcos, en valt na
20 mijlen loop in den Minho, 3 uren gaans benoordoosten Orense.
Sila, reeds in de oudheid de naam van eenen
tak van 't Calabreesche gebergte, neemt de gansche
breedte van Calabria in (van de rivier Crati
tot Punto all'Alice), en heeft pieken, die 5500 voet
hoog zijn.
Silanus (Decius Junius), tweede man van Cesar's bijzit Servilia, was questor, edile, pretor in
Azie, (anno 62 v. Chr.) consul, vervolgens proconsul
in Illyrie, en trachtte na eenige onbeduidende wapenfeiten zich den grooten triomf te laten toewijzen,
doch dit gelukte hem niet. Aangewezen als consul
tijdens het proces van Catilina, was hij de eerste,die
zijne stem uitbracht, en wel voor het doodvonnis.—
S. (Appius Junius), consul in 26 na Chr., was ge-

trouwd met de moeder van Messalina, en had bet
ongeluk can de keizerin eenen dierlijken hartstocht
in te boezemen; toen S. zich weigerachtig toonde
aan hare lusten te voldoen, maakte zij hem verdacht
bij Claudius, die hem in 't jaar 40 liet doodsteken.
— S. (L. Jun.), zoon an den vorige, was verloofd
aan Octavia. Vreezende dat Claudius hem tot troonopvolger konde kiezen, bewerkte Agrippina, dat die
verloving te niet gedaan werd, wearop de jonge S.
zich nit wanhoop van het !even beroofde (53 na Chr.).
rivier in de Romagna, valt bij Pastia in
den Po di Primaro.
Silarus, thans Selo, rivier in 't uoorden van
Lucanie, twain nit de Apennijnen, en viel in de Golf
van Ruston'. Op de oevers van den S. vernietigde
Crassns de troe ► en van Spartacns (71 v. Chr.).
Silas, metgezcl van Paulus en deelgenoot zijner
gevangenschap te Philippi in Macedonie; zie hoofdstukkett 15, 16, 17 en 18 der Handeliugen.
Silberberg, d. I. Zilverberg, naam van verscheidene duitsche steden, o. a.: 1) iii Bohemen,
circa 1 our gaans henoordoosten Graslitz. — 2) in
pruis. Silezie, 7 uren gaans bezuidw. Frankenstein;
1800 inw.; ontstond door de 1370 aangevangene
wo rm i ng der (1,0d- en) zilverinijnen, die eater
sedert den 30-j. oorlog Weder gestrat is. De bier
1765-77 door Frederik II aangelegde sterke vesting
wordt het Silezkche Gibraltar gennernd.
Silberstaclt, stall in ..o..eriten, Zie
Silo 1, sehoonmoeder van Josaphat, koning van
Juda; I Finn. 22: 42; II Citron. 20: 51.
Silen, fransch SiMne), zoon
Silenus
van Hermes of van Pan en eene iiimr, werd (le opvoeder van Baceinis, en vergezeide dier, god net de
Satyrs, op zijnen tOCilt rlaar India. work
S. N, 00r:2- esteld als hegeleider der Mizell, die alsdan
het gevolg van god Bacchus nitrnaken, en in dat acval heeft Hi, even als Hercules, (lent bijnaam van
Musageles. DikwijIs ook heeft S. nog een gevolg arkter zich van andere Silenen (dm. zijn ontle Satyrs).
Ilij wordt gerneenlijk ofgebeeld als eett vr,f ► !iike
oude drinhehroer, net een keel hook1 ell k !ill i! ■ ,
in eenen hoop;en graad Van beselionhenheid, cu gezeten o1i een ezel. Vereerd werd S. inzonderheid to
Ells en in Arcadia. — Sommige (mien hehheit van
S. een koning van bet eiland Melos geinaakt, gehit ■■
met eerie najade.

Silistria
Silesia, fransche spelling voor
Silesius (Angelus). Zie ANGELUS SILESIUS.
Silezie, d uitsch Schlesien, voormalig hertogdom, thans gedeeld tusschen Pruisen en Oostenrijk
(zie verder hieronder). In den tijd der Romeinen
was S. bewoond door Lygiers en Quaden, vervolgens
door Slawische volksstammen, kwam daarop aan
het koninkrijk Moravia, later aan Bohemen, en in 't
begin der 10e eeuw onder Polen; toen ontving het
eigene hertogen nit het geslacht der Piasten. Door
Mieczyslaw I werd het Christendom in S. ingevoerd
(965). In 1063 werd het, onder de drie gebroeders
Boleslaw, Mieczyslaw en Koenraad onafhankelijk van
Polen, en deze hertogen en hunne nazaten trokken
duitsche landverhuizers naar S. en voerden er duitsche wetten en duitsche zeden in. Ze splitsten zich
echter allengs in eene menigte linien, die elk met
den titel van hertog een eigen grondgebied hadden,
welke hertogdommen ieder den naam dragen van de
stad, die er de hoofdplaats van was. Zoo had men de
hertogdommen Breslau, Liegnitz, Glogau, Brieg,
Schweidnitz, Janet-, Munsterberg, Sagan, CEls, en in
Opper-S. (zie verder hieronder) de door leden van
een boheemsch geslacht geregeerde hertogdommen
Troppau, Jagerndorf, Teschen, Oppeln en Ratibor.
Om zich steuu te verschaffeu tegen l'olen, erkenden
de Silezische hertogen (alien op twee na) zich in
1327 vasallen van koning Jan of Johannes van Bohemen, wiens zoon, keizer Karel IV, S. am de kroon
trok (1357); in 1675 stierf de laatste hertog nit het
geslacht der Piasten, en nu werd S. geheel en al eerie
oostenrijksche provincie. Door de Silezische oorlogen
(zie het volgende art.) kwam S. (1740-42) aan
Pruisen, dat door Maria Theresia in 't bezit van S.
gelaten werd (1748). Doch in den 7-j. oorlog werd
S. herhaalde rnalen vet- en heroverd, totdat de [leizerin in 1763 het grootste gedeelte your goed aan
Pruisen afstond, terwijl sleahts een klein gedeelte
aan Oostenrijk bleef toebehooren. Die twee deelen
heeten thans:
1) Pritisisch S., provincie van Pruisen, is (vergroot
met eenig later daaraan toegevoegd grondgebied)
thans circa 742 vierk. rnijlen groot, bevolkt met
3,270;000 zielen, ingedeeld in drie regeeringsdistrieten (Breslau, Liegnitz en Oppeln), heeft tot voornaamste rivier de Oder, en tot hoofdplaats de stad
Bru;lair.
2) Oostenojksch S., dat gedeelte van Silezie, lit bij
den Hit ► ertnsburger vrede van 15 Fehr. 1763 :tart
Oostenrijk ver ► leven is, en na de staatslegeling van
4 Maart 1849 een afzonderlijk kroonland van Oostenrijk vorm t, on (1 er den naam van hertogdont Opper- en
bijna 94 vierk. niijlen groot is, 444,000 is;WoiterS telt, ingedeeld is in het staddistrict Troppau
en nog 22 districten, en tot hoofdplaats !weft de
stad Troppan.
Silezische oorlogan noernt men voornamelijk de twee oorlogen, (lie door Frederik 11 van Pritisen tegen Oostenrijk gev ► erd warden or ri het. ezit,
van Silezie (1740-42,174i-45); doch bovendien
verstaat non &wonder ook nog (len Zevenjarigen
oorlog (1756-65), oischoon die Elio, ∎ verd gevoerd
010 liet bezit van Silezie.
staid iii strut Judo ; Jozua 15: 32.
Dristri, het ouile
silisH, 00k
2llistria,
Purostorunt of borostena, stad in 511rop. Itirkiji3, nal!
en d e ll
ISSO
Sill Is 1)1+,A rI
(le I !leen VIDei i
Donau, '12 a 13 mijlen bettoordoosten lioetsjoek
23,000 itivv., een der sterkste en gewielitigste yestingcn aan den Donau; het is de hoofdpl. van het
ejakt S., gevonnd uit het oosigedecite Vail 1; sign-

Silius

Simbirsk

rip. In de omstreken der stad S. Yerscheidene gevechten tusschen Timken en Russen in 1773; de
stad S. werd 1829 ingenomen door den russischen
generaal Diebitsj, doch in 1854 gelukte het niet haar
te bemachtigen.

Silonieten, de inwoners van Silo; I Kon. II :
29; 12: 15; 15: 29; I Chron. 9: 5 ; II Chron. 9:
29; 10: 15.
Silowerth, oude naam van 't voormalige gerecht Selwerd in de prov. Groningen. Zie SELWERD.
Silsa, afstatnnieling van Aser ; I Chron. 7: 37.

Silius (P.), een Romein van hooge geboorte en
nitstekende schoonheid, boezemde eenen onwederstaanbaren hartstocht in aan Messalina, die hem zoo
ver wist te brengen, dat hij zijne vronw Silana verstiet, waarop Messalina de onbeschaarndheid zoo ver
dreef, dat zij, terwijl Claudius afwezig was, openbaar
met S. in het huwelijk trad. De keizer, Itiervan verwittigd door [Narcissus, keerde in allerijI naar Rome
terug. Op heeterdaad in overspel betrapt, tnaakte S.
zelf een einde aan zijn leven, en Messalina werd nog
dien eigen avond ter dood gebracht.
Silius Italicus (Cajun}, romeinsch dichter,
geb. 25 na Chr., consul in 68 onder Nero, vervolgems proconsul in Azie, leefile later op zijne landgoederen in Campanie, en stierf anno 1.00 na Chr.
Weinig dichterlijke, maar des to meer historische
waarde heeft zijit epos Punica, waarin hij in 17 zangen den Tweeden Punischen oorlog bezingt, het best
nitgegeven door Drakenbosch (Utrecht 1717), door
Ernesti (2 din. Leipzig 1791-92), door
(2 din. Gottingen 1'795-98) en door Weber in den
).Corpus poetarunn Latinorum" (Frankfort 1835).
Silivri, het oude Selymbria, stall in europ. Tu•kijo, aan de Zee van Marinora, 9 rnijlen bewesten
Constantinopel; 4000 inw.; haven en citadel. Titsschen Selymbria en Derkon (thans Derkus) was de
moor van Athanasius.
Silla, eene plants vermeld II Kon. 12 : 20.
stad in 't fransche
dept. Sarthe, 10 uren gaans benoordw. Mans ; 5600
inw.; voorheen vesting.
Sillem, zoon van Naphtali ; Gen. 46: 24 ; Num.
26: 49.
Sillery, 1) vlek in 't fransche dept. Marne,
derdhalf our gaans beztridoosten Reims; 600 inw.,
de a ► lerbeste moesseerende Champagne-wijit.
2) vlek in 't (mile Picardie, dept. Aisne, 6 uren pans
van Chateau-Thierry.
dorp in Gelderland,
Sillevolde,
6 uren pans ten Z. Z. 0. van Zutphen ; oinstr.
800 inw.
Sillo, dorp op Java, resid. Djohdjokarta, in 't
gebergte Salarong; 16 Sept. 1829 werd bier DiepoNegoro door de nederl. troepen overrompeld, doch
niettemin gelukte het hem to ontsnaepen.
Silo, stad
p i in Judea, in stain Ehrattn, benoorden lietliel, was de eerste hoofilstail der Hebreen,
nadat zij bezit hadden genoinen van het Belie:tide
Land : de verbondsark en de tabernakel werden ling
te S. bewaard. Te S. bewerkstelligde Jozua de deeling van 't Beloofde Land. De bewoners van S. werden later Silonielen genoemd. In bet 0. T. vermeld is
S. in Jozua 18: I en v.; 22: 12; Richt. 18: 31 ;
21: 21; I Sam. 1: 3; 1 Kon. 14 : '2 ; Ps. 78 : 60 ;
Jeretn. 7: 12, 14 ; 26: 6, 9; 41: 5. De naam S.
wordt ook gebezigd als een profetische naam voor
den Messias (Gen. 49: 10).
Siloah, of Siloe, fontein te Jeruzalem (vermeld
Jezaia 8: 6), komt nit het gebergte Sion, en outlast
zich in den Kidron. Dicht bij den oorsprong een
vijver of wed, yermaard door bet wonder dat Jezus
aan den blindgeborene deed, dien hij het gezicht
teruggaf (Joh.

Siloam, eene plaats nabij den oorsprong der
fontein Siloah; zie dat art., benevens Lucas 13: 4.

Siloni, een afstammeling van ciuda : Neli. 11: 5.

SilSilis, egypt. gebergte. Zie
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Siluren, Yolk in Britannia 2a, in het zuidw.,
nabij den mond van de Sabrina (Severn).
Si1vee Ducis, lat. naam van 's-Hertogenbosch.
Silvanecten, yolk in Belgica 2a, tusschen de
Parisiers, de Melden, de Bellovaken, de Viducassen;
hunne hoofdstad was Augustomagus (thans Senlis).
Silvanen, lat. Sileuni, d. i. 13oschbewoners, in
oude werken de naam der Wold-Oldambters (bewoners van 't Groot-Oldambt, prov. Groningen).
Silvanus. Zie S_YLVANUS.
Silverus, de heilige, pans van 536 tot 538,
weigerde den eutychiaan Anthimus wetter op den
bissc ► oppelijken zetel van Constantinopel te plaatsen. Op aandrijven van keizerin Theodora, die de
Eutychianen begunstigde, werd S. beticht van verstandhouding met de Gothen, gebaunen naar PaCara, als pans afgezet eu vervangen door Vigilius, en
ein ► elijk overgebracht naar het eiland Palrnaria,
%van hij van honger stierf.Kerkel. gedeukdag 20 Juni.
Sil.ves, stad in Portugal, prov. Algarve, aan den
Port iniao, 8 uren gaans ten 0. N. 0. van Lagos;
2100 inw., en fraai rnoorsch Lasted! ; bet is de titans
vervaliene hoofdstad der oude rnoorsche koningen
van Algarve.

Silvester, Silvius, enz. Zie SYLVESTER, SYLVIUS.
Silviers, of Sylviers, de Duitsch-sprekende hewoners van acht gemeeuten, in de dalen ten 0. en
Z. 0. van den Monte-Bosa.
Silvolde. Zie SILLEVOLDE.
Simeathus, titans Giarretta of Simeto (zie
SimE-ro), rivier op Sieilie, kwain nit het Nebrodisch
gebergte, en viel niet ver van Catania in de lonische
Zee. Op den never van den S. werden de Paiische
goden geboren (zie PArict).
Si
aloe, eiland in de Indische Zee (nederl.
0. I.), ► enoorden bet eiland Nias, en 9 mijlen bewesten Sumatra; het beet ook Poeloe Babi, d. i.
Varkens-eiland (de Engelschen noemen het daarom
Hog-Island).
—

Simamore, sultanaat in het landschap Batakh
op het nederl. 0. I. eiland Sumatra ; de honing of
sultan van S. resideert le kotta Tinga.
Sirnancas, het onde Sept anca, stad in de
spaansehe prov.
aan de Pisuerga, 3 uren
gaans beziiiilw. Valladolid ; 1200 inw.; rotneinsche
brag van 17 bogen, met een kasteel net hooge torens, waarin (in 38 zalen) het spaansche rijksarchief bewaard wordt. Harnirus II, honing van Leon,
en Fernand Gonzales, graaf van CastIlid, bevochten
bier (in 939) eene groote overwinning op Abderamus.
Simanroe, zeeengte in den Soendaschen archipel, tusschen het eiland Solor en het daa• beoosten liggende eiland Lomblern.
Simao, een der Soenda-eilanden. Zie SEMAO.
Simathieten, vermeld 1 Chron. 2: 35, eigenlijk Simeathieten, afstarnmelingen van Sitneath.

Simbirsk, stad in europ. Busland, aan de
`Volga ; 22,000 inw.; gesticht 1648; is de hoofdplaats van het gouvernement S. (ruim 883 vierk.
mijlen met 1,141,000 bewoners),dat begrensd worth
door de gouvernementen Kazan ten N., Orenburg
ten 0., Saratow ten Z., Penza en Nisjnei-Nowgorod
ten W.

Simea

Simon

Simea, I) broeder van David ; H Sam. 13: 3,
32 ; 21: 21 ; I Chron. 2: 13; 20: 7. 2) zoon van
David ; I Chron. 3: 5. — 3) en 4) twee afstammelingen van Levi; I Chron. 6: 30, 39. — 5) afstammeling van Benjamin ; I Chron. 8 : 32.
Simeam, zoon van Mikloth ; I Chron. 9: 38.
Simeath, een ammonitisch bijwijf van koning
Joas ; moeder van een der moordenaars van dien
koning; II Kon. 12: 21; II Chron. 24: 26; hare
afstammelingen werden Simathieten genoemd (zie
dat art.).
Simel, 1) kleinzoon van Levi, en stamvader der
Simeieten; Exod. 6: 16; Num. 3: 18, 21; I Chron.
6: 17; 23: 7, 10. — 2) een uit het geslacht van
Saul ; hij vervloekte David ; II Sam. 16: 5, 7, 13;
19: 16-23; I Kon. 2 : 8 en v. — 3) nog zestien
verschillende personen in het 0. T. (I Kon. 1 : 8;
4:18; IChron.3: 19; 4: 26,27; 5: 4; 6:29,42;
8: 21; 23: 9; 25: 17; 27: 27; II Chron. 29: 14;
31:12, 13; Ezra 10: 23, 33, 38 ; Esti]. 2: 5; Zach.
12: 13.
Simeon, 1) tweede zoon van Jacob en Lea,
was degene, die door Jozef als gijzelaar gehouden
werd, toen zijne broeders koorn kwarnen koopen in
Egypte; hij was ook na Levi de hoofdpersoon in den
moord op de Sichemieten, waardoor zij de verkrachting van bonne zuster Dina wreekten. Hij gal zijnen naam aan een der 12 stamrnen ; de slam S. was
de zuideltiliste, en werd begrensd door den stam
Juda ten N., de Philistijnen ten W., en de Doode
Zee ten 0. Men vindt hem verrneld Gen. 29: 33;
34: 25; 42: 24, 36; Exod. 6: 14; Jortra 19: 1, 8;
Richt. 1 : 3; Openb. 7: 7. — 2) afstammeling van
Juda; I Chron. 4: 24. — 3) een in Jeztrs' geslachts-

Simeonieten, de afstammelingen van Jacob's
zoon Simeon ; Num.25 :14; 26:14; IChron.27:16.
Simeto, of Giarretta, rivier. Zie SIMIETHUS.
Simferopol, stad in europ. Rusland, hoofdplaats van het gonvt. Taurie in de Krim; 26,000
inw., waaronder vele •Tartaren, die deze stad AkMedzjed noemen. Gesticht in 1500 door de Turken,
kwam S. met geheel de Krim aan Rusland in 1791.
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register ; Lucas 3: 30.— 4) de godzalige grijsaard,
die, toen Jezus in den tempel gebracht werd om besneden to worden, bet kind in zijne armen nam, en
nitriep: Heere, laat no uw dienstknecht gaan in
vrede naar uw woord ; Lucas 2: 25-35. — 5) een
leeraar te Antiochie; Hand. 13: 1.
6) dezelfde
als' de apostel Petrus; hand. 15: 14; II Par. 1: 1
(vergelijk SrmoN). — 7) een neef van Jezus, werd
na den dood van Jacobus (anno 67) bisschop van
Jeruzalern, en onderging den rnartel ► ood in 107;
kerkelijke gedenkdag 18 Febr. (zie Matth. 13 : 55;
Marcus 6: 3).
Simeon Stylites, een vrome kluizenaar, geb.
ornstr. 390 te Sisan, op de grenzen van Cilicie en
SyriO, gest. 459; kerkelijke gedenkdag 5 Jan. Om
nog beter van de wereld afgescheiden te zijn, verliet
hij in 423 zijne Mills, die aan den voet van 't Telenissus-gebergte stood, en ging op eerie hooge null
(slylos) verblijf houden, van waar hij van tijd tot
tijd stichtelijke toespraken hield tot de geloovigen. Hij
at altijd sleeks dens in de week (behalve in de Vasten, want dan at hij in 't geheel niet); na eenigen
tijd op die ziril doorgebracht te he ► ben, lions hij eene
andere tot verblijfplaats : nadat hij dit !even reeds
14 jaren geleid had, zocht hij eerie derde zuil op,
waar hij 22 laren tang gevestigd bleef, totdat men
hem eindelijk dood vond liggen. Heckel. gedenkdag
5 Januari.
Simeon Metaphrastus. Zie
Simeon van Durham, geschiedschrijver
nit de 12e eenw, was leeraar der wiskui e le te Oxford en opperzanger in de kerk van Durham. HU
schreef eene Geschiedenis der koningeti van Engeland, loopende van 616 tot 1130, die later tot bet
jaar 1156 voortgezet werd door Johannes Prior van
Exharn, en gedrukt is in de .Decem scriptores" van
Twisden.
—

Simiane, 1) of Collongue, lat. Collura longum,
stadje in 't fransche dept. der Rhone-Monden (in't oude Provence), 3 uren gaans bezuiden Aix ; 1000 inw.
— 2) vlek met 1400 inw. in 't fransche dept. BassesAlpes, vijfdhalf our g. bewesten Forcalquier.
Simmen, twee riviertjes (de Groote S. en de
Kleine S.) in het Berner Bovenland ; ze ontlasten
zich met de Kander in het meer van Thun. In het
Simmendal (gesplitst in Obersimmenthal met ruim
8000, en Niedersimmenthal met 11,000 bewoners)
de badplaatsen Oberwyl en Weissenburg.
Simmern, 1) stad in Rijnpruisen, 4 uren gaans
bezuiden Coblentz ; 3300 inw.; was voorheen de
hoofdstad van bet prinsdom S., dat tot 1801 aan de
Keurpalts behoorde, en 1815 aan Pruisen kwam.
2) zie SIEBENBORNEN.
Simmias, grieksch taalgeleerde uit Rhodus,
leefde volgens sommigen in de 8e, volgens anderen
in de 4e eeuw v. Chr. Wat van zijne epigrammen tot
ons gekonien is vindt men in Bergk's ),Poetm lyrici
greei" (2e drirk Leipzig 1853).
Simnel (Lambert). een bakkerszoon nit Okford, liet zich door zekeren priester, met name Simon, overhalen om zich uit te geven voor den graaf
van Warwick, zoon van den hertog van Clarence, en
eenigen erfgenaam van het huis van York. Aan het
hoofd van eene bende misnoegden rukte hij tegen
Hendrik VII op, doch werd bij Stoke (1487) verslagen, en viel in handen van den boning, die hem
een postje het geven in de keukens van zijn paleis.
Simoda, stad op de zuidpunt van 't schiereiland Idsoe van 't japansche eiland Nipon ; 7000
inw.; is een der japansehe havens, die sedert 31 Mrt.
1854 voor vreemde nation opengesteld zijn.
SimOgga, stad in Mysore, 25 mijl. benoordw.
Seringapatam, 1798 geplunderd door de Mahratten.
Simon, I) bijgenaarnd de Canadaiet, ook wel
Zeloles, d. i. de lJveraar, een van Jezus' jongeren,
broeder van Judas Lebbwus, wordt gezegd in Egypte
en Perzie, alsook in Britannic, het Evangelic verkondigt1 te hebben, en onder Trajanus den marteldood
gestorven te zijn. Men vindt irrm o. a. vermeld
Matth. 10 : 4 ; Marcus 3: 18 ; Lucas 6; 15 ; Hand.
1 : 13. Kerkelijke gedenkdag 12 Oct. —2) een neef
van Jezus; dezelfde als de onder n0. 7 veimelde
Simeon. — Van de vele andere personen, die onder
den warn van S. in den 13i.jbel verrneld staan, noemen wij : 3) een afstammeling van Juda ; I Chron.
4: 20. — 4) S. van Cyrene; Matti). 27: 32; Marcus
15: 21 ; Luc. 23: 26. — 5) S. de Melaatsche ; Nlatth.
26 : 6 ; Marcus 1i : 3. — 6) S. de Phariseer ; Luc. 7:
40-44. — 7) Judas Iscarioth's varier; Joh. 6: 71;
12: 4; 13: 2, 26. — 8) S. de lederbereider; Hand.
2: 43; 10: 6, 17, 32. — 9) S. de toovenaar, uit
Gitton, vermeld in Hand. 8, gaf in tegenwoordigheid
van keizer Nero eene openbare voorstelling van zijne
kunstenarijCn, terwijI Petrus bij die gelegenheid
eenige wonderen verrichtte: het doel van die voorstelling was, om te zien wie de knapste was van de
twee, S. de toovenaar of Petrus de apostel.— 10) dezelfde als Petrus. Zie overigens Matth. 17: 25;
Marcus 1: 16, 29, 30, 36; Lucas 4: 38; 5: 3; 22:
31 ; 24: 34; Job. 1 : 43; 21 : 15.

Simonides

Sind
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Sin, 1) eene woestijn in bet noordoosten van
Simonides,grieksch dichter en philosoof, geb.
Egypte. De Hebreen werden in deze woestijn met
554 v. Chr. te Julis op het eiland Ceos, gest. 468
v. Chr. te Syracuse, waar hij aan bet hof leefde van
manna gevoed, terwijl zij die doortrokken•om naar
den beroemden tiran Hiero.
het Beloofde Land te komen ; Exod. 16 : 1; 17 : 1 ;
Simons (Menno). Zie MENNO SIM014S.
Num. 33 : 11, 12. — 2) eene stad in het uiterste
SiMOnShaven,eigenlijk Heer-Simon's Haven, van Egypte; Ezech. 30 : 15, 16. — 3) koninkrijk in
dorp met 200 inw. in Zuid-Holland, derdhalf uur
Senegambie, aan den Allantischen Oceaan, begrensd
gaans bezuidoosten Brielie.
door de koninkrijken Baol ten N., Saloen ten 0.,
Simonskerke, voormalig dorp op 't zeeuw- Badiboe en Harrah ten Z.; hoofdstad Dzjoal of Joal.
sche eiland Schouwen, bewesten Zierikzee, in het
2) zooveel als China.
Sina, I) de berg Sinai.
thans verdronken Zuidland; reeds in 1496 werd
Sinab, toning van Adama; Gen. 14 : 2.
S. buitengedijkt.
Sinac, wide stad in Georgic, thans in ZuidSimpang, 1) eene plaats op Java, 4 palen van
Rusland, is de hoofdpl. van Kaketie, ligt 13 mijlen
Soerabaja, met een prachtig residentshuis.-2) stad
bezuidoosten Tiflis, heeft 2500 inw., en kwam in
op Borneo, in 't nederl. 0. I. residentschap Pontia1812 in opstand tegen de Russen.
nak, aan de samenvloeiing van de Mattam met 3) de
Sinai, 1) berg, waar Mozes de Tien Geboden ontving, volgens de overlevering de Dzjebel Tor, op het
rivier S., gelijk de mond der riv. Pontianak genoemd wordt.
Sinailische schiereiland, dat midden in de Roode Zee
Simpelveld, dorp in nederl. Limburg, 4 uren uitsteekt tusschen de Golf van Suez en de Golf
gaans beoosten Maastricht; 650 inw.
van Akaba. De S. ligt tusschen den berg Horeb ten
Simplicius, de heilige, 1) pans van 468 tot
N. 0. en den Dzjehel Moesa (d. i. Mozesberg) ten Z.
483; kerkel. gedenkdag 2 Maart.
2) in de 4e eeuw
Op de helling van den berg S., ter hoogte van 1800
bisschop van Autun ; kerkel. gedenkdag 24 Juni.
nederl. ellen, eene kerk en eene moskee, alsook een
Simplicius, een peripatetisch wijsgeer uit de
versterkt klooster, dat daar in 527 gesticht is door
6e eeuw na Chr., geboortig nit Cilicie of uit Phrygie.
Justinianus. In het 0. T. wordt de S. vermeld Exod.
Zijne commentarien op scmmige werken van Aristo16 : 1 ; 19 : 11-23; 24 : 16; 31 : 18; 34 : 2, 4, '29,
teles, en zijne commentarien op het , , Enchiridion"
32 ; Lev. 7 : 38 ; 25 : 1 ; 26 : 46 ; 37 : 34 ; Num:3 :1;
van Epictetus, zijn in 't Licht gegeven door Schweig28 : 6 ; Deut. 32 : 2 ; Richt. 5 : 5 ; Neh. 9 : 13 ; Ps.
hauser (2 din. Tweehruggen 1800).
68 : 9, 18. — 2) de naar den berg S. genoemde
Simplon, duitsch Sempelen, ital. Sempione, lat. woestijnstreek, die vermeld is Exod. 19; Lev. 7; en
mons Ccepionis (Scipionis, of Sempronius), een 10,800
in de hoofdstukken 1, 3, 9, 10, 26 en 33 van het bock
voet hooge berg in 't zwits. kanton Wallis, behoort
Numeri.
tot de Pennijnsche Alpen, die Savoje en Piemont
Sinalanghang, gebergte in 't regentschap
van Walliserland scheiden. Na den slag bij Marengo,'
Magelang op 't eiland Java.
liet Napoleon ter hoogte van 6186 voeten over den
Sinaloa, of Cinaloa, een der staten van de
Simplon-pas den beroemden, nit een strategisch oogMexicaansche repuhliek, heeft tot hoofdstad S., 28
punt belangrijken Simplon-weg aanleggen.
Onder
mijlen benoordw. Culiacan.
het eerste fransche keizerrijk werd naar den S. een
Sinalonga, toskaansche stad. Zie ASINALUNGA.
departement genoemd, dat gevormd was uit Walivier. Zie s
— 1NNAMARI.
Sinamari, rr.v.er.
liserland, en tot hoofdstad had Sion.
Sinan, of Sinans-Pacha, bijgenaamd Kodzja of
Simrath, zoos van Simei; I Chron. 8 : 21.
de Meister, turksch veldheer, was een italiaansch
Simri, vier verschillende personen in het 0. T.
renegaat, geboortig nit Florence of nit Messina ; hij
(I Chron. 4 : 37; 11 : 45; 26: 10; II Chron. 29 : 13).
was vizier onder Soliman 1, Selim Il, Amurat III en
Simrith, moabitisch bijwijf van koning Joas, Mahomed III. In 1551 bernachtigde hij Tripoli, onmoeder van een zij tier moordenaars ; II Chron. 24 : 26.
derwierp vervoigens het in opstand gekotnene Jemen,
Simron, stad in Canaan ; Jozua 11 : 1 ; 19 : 15.
b•acht het regentschap Tunis onder het gezag der
Simron, zoos van Issaschar, en stamvader der
Porte, doordien hij de Spanjaarden van daar verdreef
Sinzronieten; Gen. 46 :13 ; Num. 26 : 24 ; I Chron.7: 1.
(1574), en onderscheidde zich ook in Hongarije. DrieSimron - Meron. Zie M„ERON.
maal in ongenade gevallen, werd hij driemaal terugSimsai, een vijand der weder-opbouwers van
geroepen, en stierf in 1595, terwijl hij wederom de
Jeruzalem ; Ezra 4 : 8-23.
waardigheid van vizier bekleedde.
Simson, de Hercules der Hebreen, in wiens
Sincapour, zooveel als Singapore.
haar, volgens de bijbeische legende, het hoofdbestandSinefala, oudtijds de naam van den zuidelijken
deel gelegen was van zijne verbazende lichaamstak der Wester-Schelde.
kracht, van weike hij, als rechter in Juda, inzonderSinclair (sir John), geb. 1754 in 't schotsche
heid partij trok om de Philistijnen te bevechten, van
graafschap Caithness, gest. 1835 te Edinburg, lid
wie hij er eens op eenen dag duizend doodsioeg met
van het parlement, verdienstelijk jegens landbouw
een ezelskinnebak. Die sterke man had echter ook
en veeteelt, alsook door zijne staatkundige en staatzijne zwakheden ; zoo liet hij zich begoochelen door
huishoudkundige geschriften. waaronder vooral uitde philistijnsche lichtekooi Delila, die hem, terwijl
count Slat istiek ran Schotiand" (21 din. 1790-97).
hij sliep, zijn haar afsneed, en hem toen overleverde
Sind, 1) de Indus der ouden, de westelijkste
aan de Philistijnen, die hem van het gezicht beroofder twee groote rivieren van lndie, outlast zich na
den en hem gevangen hielden. Intusschen groeide
ruim 300 mijlen loop in de Indisehe Zee, en bezijn bar weder, en toen S. zich weder sterk genoeg
sproeit o. a. de steden Attok, Dera-Ismail-khan,
gevoeide, wreekte hij zich op zijne vijanden, door de
Dera-Ghazi-khan, Tsjikarpoer, Hyderabad, Tatta. De
twee voornaamste pilaren van eenen tempel omver
voornaamste rivieren, die zich in den S. ontlasten,
te rukken, zoodat hij zelf, maar ook eene ontelbare
zijn de Leh of Ladak in Tibet, de Attok en de Laia,
die nit Afghanistan komen, en de rivieren van den
menigte Philistijnen met hem, den dood vond onder
het instortende gebouw. Zie in het 0. T. de headPandzjnad. Zie PANDZJNAD en INDUS. — 2) de Cally-S.,
eene rivier in Indic, die zich na circa 60 mijlen loop
stukken 13, 14, 15 en 16 van 't Boek der Richteren;
hij wordt ook vermeld Hebr. 11 : 32.
in den Dzjumnah outlast.

Sind

Sinuessa

Sind, of Sindh, voormalig rijk in Oost-Indic,
hevattende de delta en den benedenloop van den
Indiis, is 2752 vierk. mijlen groot, bijzondervruchtbaar, doch zeer ongezond. De circa 2 millioen bewoners zijn meerendeels brahmanischellindoes (dit zijn
de eigenlijke SindiOrs, die eene eigene taal, het Sindi,
spreken, welke taal spraakkunstig ontwikkeld en
van sanskritschen oorsprong is), wijders mahomedaansche Perzen en Beloedzjen.Totlaatstgenoemden
behoorden de Emirs van S., aan wier despotieke
heerschappij in 1843 een einde gemaakt werd door
den engelschen generaal sir Charles J. Napier. Sedert
dien tijd hehoort S., waardoor de Engetschen tonester van den Indus zijn, als provinci6'tot het presidentschap Bombay. Hoofdplaats van S. is Hyderabad ;
de vnornaamste zeestad is Koratsji.
Sindel, friesch dorp. Zie SONDEL.
Sindeldorp, zooveel als Zunderdorp.
Sindelra, oudfriesche naarn van Sonde'.
Sindhia. Zie GWALIOR.
Sindoro, berg op Java, gedeeltelijk in de resid.
Kadoe, gedeeltelijk in de resid. 13aglen.
Sindzjar, bet wide Singara, stad in aziat.Tnrkije, 19 mijlen bewesten Mossoel, aan de rivier S.,
die zich in den Khaboer outlast, en aan den voet
der 5.-bergen, die hewoond worden door de Jezid is,
zijride een onhandelbaar, roofzuchtig yolk. Nabij bet
oude Singara versloeg Sapor II de Boineinen in 348.
Sinen, lat. Slew, oostersche volken, die aan (le
ouden Diet anders bekend ware]] dan hij naarn;
waarschijnlijk de Siameezen, of misschien wel
Chineezen (Sineezen).
Sines, of Synis, stad in Portugal, prey. Alerntejo,
13 mijlen beziiidw. Beja ; 1800 rove.; geboorteplaats
van Vasco de Goma.
Sinea, stilt] op het eiland Majorca, in 't midden,
9 uren gaans benoordoosten Palma; 4400 rove.; nodtijds residentie der monrsche koningeu en der christen koningen van Majorca.

Sinigaglia, het oude Sena Gallica, stad in
Italia, 9 uren gaans bezuidoost. Pesaro, aan de nitwatering van de Misa in de Adriatische Zee ; 12,000
inn.; haven ; van 20 hill tot 10 Aug. eene gewichtige jaarmarkt ; geboorteplaats van Pius IX.
Sinieten, afstammelingen van Chant ; Gen.
10 : 17; 1 Chron. 1: 15.
Sinim, landschap; Jezaia 49: 12.
Sinis, of Sinnis, bijgenaamd Pilyocamptes (pitys,
pijnboorn ; campto krornmen), berucht roover in het
oude Griekenland, hield verblijf op de landengte van
Corinthe ; na de reizigers uitgeschnd te hebben,sloeg
hij lien dood met zijne knods, of wierp hen in zee;
dikwijls ook trok hij de takken van twee pijnboomen naar beneden, bond daaraan de ledematen van
zijne slachtoffers vast, en liet dan de takken vender
los, zoodat ze, weer omhoog gaande, het Iichaam dat
er aan vastgebonden zat aan stukken schenrden. Van
dit monster werd de aarde verlost door Theseus.
SinnaMari,rivier in fransch Gniana,ontspringt
midden in de kolonie, loopt noordwaarts, en outlast
zich, na 32 mijlen loop, in den Atlant. Oceaan, circa
12 mijlen benoordw. Cayenne. De S. geeft haren naam
aan het land, dat zij doorstroornt. Na 18 Frnctidor
jaar V (4 Sept. 1797) werden vele staatk. veroordeel-
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Sinear, een landschap der hooge ondheid, waar
Noach en de zijnen zich na den zondvloed aansanhelijk vestigden; Gen. 1 G :10; 1 I : 2 ; 14 : 1 ; Jezaia
11 : I I ; Dan. I : 2; Zach. 5: 11.
Si-ngan-foe, stad in China, hoofdplaats der
prov. Sjen-si, is een der fraaiste steden van gelled
China ; het Was king de residentie der dyna.stie Ilan
(2e ecuw v. Chr.).

Singapore, sansla. Singhapnera, (1. i. Leenwensiad, een tusschen in zoidplint van bet schiereila nil 11ala1ka en het eiland Sumatra gelegen eilandje,
dat 15 a 16 vierk. mijlen groat is, en zijnen naarn
geeft arm de zeeengte (Sires! van S.); rnaar bet is
voord vermaard door zijne eenige stad S., de voornanniste stapelplaats voor het handelsverkeer tits:schen Voor-Indic en Europa eener-, en (lost-Azle
antlererzijds. De stad S., vroeger slechts een armzalig dorp, is gesticht in 1819 door sir Thomas Raffles,
vas viMaren later reeds bloeie ► l en rijk, knelt thins
rnim 80,000 inw., en hehoort aan Groot-Britannic.
Singara, sterke vestingstad in Mesopotamia.
Zie SINDZJAR.

Singhaleezen, de be•oners van Ceylon.
Singidunum, thaws waarschijnlijk lielgrado,
stad itt Dacie, ant] de samensloeiing van den Ister
en den Sachs; geboorteplaats van Jovianns.
Singilis, rivier in liwtica ; thins In Xenil.
Singitisehe Golf, golf der Egeesche Zee, aan
de kusten van Macedonie, tusschen deschiereilanden
Sithonia en Akre (berg Athos). Ter oostkust van 't
chalcidischeschiereiland Sitlionia (thansloap Sykia)
lag de stad Singus, waarnaar de S. G. geiioeind werd.

den op last van 't Directoire naar de woestijnen van S.
gedeporteerd ; de meesten stierven daar van ellende.
Sinon, een Griek, die vermaard is door zijne
geveinsdheid. Toen zijne landgenooten den schijn
aannarnen aloof zij het ► eleg voor r_rroje gingen op-

breken, bet S. zich door de Trojanen gevangen semen, deed het voorkomen alsof hij door de Grieken
aan zijn lot overgelaten was, en wist de Trojanen te
bepraten, orn het •ensaclitig groote lionten paard
binnen de skid le haler!, waarin zich een korpsgrieksche k•ijgslieden verscholen had. Most noemt S., hij
wiize van Veldspraak, een noon Van Sisyphus.
Sinope, vesting- en zeestad in Klein-Azie, in
Pa ► hlagonle, aan de uit‘vatering van eene kleine rivier S. in den Polaris Enxiiins, was eerie kleine yolkplanting van Milettis. De hondsche Nvijsgeer Diogenes
was te S. geboren. Door de koningen van Pontus
nerd S. onderworpen, en vervolgens ve•heven tot
!flume hooldstad. Tegen Luctillus hield S. een vermann' beleg totdat het eindelijk ingenomen werd
(70 v. Chr.). Nabij het nude S. Iigt nog tcgenwoordig eene stad S., of Simnel), die in de 15e en 14e

cellw de hooldstad was van een turksch prinsdorn,
later de hoohlplaats werd an een bi• zonder livah,
(lit onaf hankelijk was van Anatolie; thaws is dit S.
hoofdpl. van een livah van het turksche ejalet Kastatimeni, en heeft 8 8'12 dnizend inw. In het gezicht
van S. Nveril 50 Nov. 1655 In turksche sloot vernield
door de russische owlet . admiraal Nachimow.
Sinoutskerke, do•pje op 't namesake eiland
Zuhl-lieveland, 1 nor g. ten Z. Z. W. van Goes ; 50inw.
Sinsheini, slid in Baden, 5 urea pans bezuid en Heidelberg ; 2600 in w.; ove•winning van Turenne
op de Keizerlijken 14 Juni 1674.
SintiCa, landschap in het noordonstgecleelte
van Macedonia, langs de oeve•s der rivier Pontus; in
dit landschap lag cone stad iferarbi!a Sinti(T.
Sinto (godsdienst van), of SiniOiSMUS, de oorsprorikelijke godsdienst van Japan, vOOr de invoering
van de chineesche godsdiensten.
't noorden an Campanie,
Sinuessa, staki
nabij de grenzen van Latium, tusschen den Vulturtins en 'Alinturtne. lie rninerale bronnen en wa•me
bade]] van S. •aren berodnd. In de 10e eenw werd
S. verwoest door de Sarraceenen ; de ruiner] van S.
liggen hij Rocca di Mondragone.

Sioenii
Sioeni8. Zie Su)Nie.
Sioet, het oude Lycopolis, hoofdstad van OpperEgypte, aan den Nij1; '25,000 inw.; stapelplaats voor
den handel tusschen Cairo eenerzijds, en Darfoer en
Sennaar andererzijds De stad S. geeft Karen naam
ook aan de provincie S., waarin zij ligt, zijnde begrensd door de prov. Minyeh ten N. W., en de prov.
Dzjirdzieh ten Z. 0.
Siolki - gebergte, groote bergketen in het
chineesche rijk, loopt door het oostgedeelte van Mongolie en door Daurie, en sluit in 't noorden aan bet
Stavvonoi-gebergte, in 't zuiden aan den In-Sjan.
Sion, I een der vier heuvelen, op welke Jeruzalem gebouwd is; dichterlijk wordt met den naam
S. rnenigmaal geheel Jeruzalem bedoeld ; dan wordt
het ook veel Zion gespeld (zoo o. a. in de Psatmen
David's en bijna overal in het 0. T., waarin het meer
dan 150-mail voorkomt). In het N. T. (Matt!. 21,
Job. 12, Horn. 9 en 11, tlebr. 12, 1 Petr. 2, Openb. 14)
beteekent S. de gemeente Gods. — 2) stad in stem
Issaschar; Jozua 19 : 19. — 3) duitsch Sillen, het
Sedunum der ouden, hoofdstad van bet tw its. kanton
Wallis, aan de samenvloeiing van de Sionne met de
RhOne, 10 urea goons bezniden Bern ; 3000 inw.;
twee bouwvallige kasteelen; was outitijds de hoofdstad der Sedunen ; weld in de middeleeuwen geregeerd door zijne bisschoppen; in 1798 beinachtigd
door de Fra.nschen, was S. onder list keizerrijk de
hoofdplaats van het departement van den Simplon.—
4) stad in britsch 0. 1., presidentschap Bombay, op
de noordkust, vierd half tint- g,aans benoorden Bombay.
Sion, naam van voormalige kloosters in ons land
0. a.: 1) 't Maria's Convent to Bever•ijk. -- 2) to
Rijswijk bij 's-Rage, bestond reeds 14 ► 8, was de
eerste school van Erasmus, word 30 Jan. 1454 (door
een priester van Schoonhoven in brand gestuken)
eerie prooi tier vlarnmen ; herbouwd zijnde, werd het
in den 80-j. oorlog op last der regeering van Delft
verbrand en geslacht, en 1507 word er eene buitenpleats aangeleg(1. — 3) te Doetinchern in Gelderland,
in de 15e eenw. — 4) even bewesten Nyewier in de
friesche grietenij Oust-Dongeradeel; 1560 afgebroken ; enz.
Siona, in de ondnoordsche mythologic de gain
der eerste zoete gewaarwordingen.
Sionie, of Sioenie, cell der provincien van Arnienie in de 4e en 5e eenw, bevatte op zijn minst
elf ooderdeelen, o. a. (let, het welk de Lalijnen besternpelden met den naam Sibacene (district heznidoosten het meer van 1,_:•iwanl.Onder (le vermaarde
mannen, (lie S. voortgebracht heat, not moet men
Prins Wasag, die eene rid speckle in den op:stand
van Arrnenie tegen de Perzen (449), en die zijne
landgenooten verried.
Sioux, cen 50 a 60 duizend hoofden steriz
zijnde hooldstem der noord-amerikaansehe Indianen,
Hans westelijk over den Missouri ternggedrongen,
► estaat nit de eigenlijlie S., (lie etch in bonne eigene
teal Dacotali noeinen, de Winnebagoes, INlinetaris en
Osages. Van de teal tier S. leverde Gahelentz eon
woordenbnek (Leipzig 1852), en Higgs eene spraakkunst en een woordenboek (Washington 1852).
wader van een tier oversten; I Chron.
4:37.
Siphinieten, een israelit. geslacht ; I Chron.
27 : 27.
Siphinoth, een der plaatsen, waar David roodgczworven had ; I Sam. 30 : 28.
Siphnos, thans Sifanto, eeri der Cycladen, bezilidoosten Seriphus, was beroemd door zijne gouden zilvermijnen en door zijn gezond klimaat.

Siricius
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Siphra, een der hebreeuwsche vroedvrouwen,
die bevel ontvingen al wat mannelijk was in de geboorte te dooden ; Exod. 1 : 15.
Siphtan, vader van Kemuel; Num. 34 : 24.
Sipouto, of Manfredonia, het oude Sypus of
Sipontum,; zie Steus en MANFREDONIA.
Sippai, een philistijnsche revs; I Chron. 20 : 4.
Sipus, Sipuntum of Sipontum, eene door Diomedes gestichte stad in Apulie, nahij de Golf Urias,
aan den voet van het gebergte Garganum ; S. is het
legenwoordige ltinfredoein.
Sipsfius, aen vet( kei ijk Cremes of Ceraunus, stad
in 't noordw. an Lydie, op eenen hoogen berg, die
insgelijks S. heette, niet ver an den Meandrus, was
de hoofdstad van het rijk van Tantalus. her plaatst
de fabel de gedaanteverwisseling van Niohe in eerie
rots. De stad S. werd onder Tiberius' regeering verwoest, door eerie aardbeving. In de nabijheid van den
berg S. lag Magnesia ad Sipylum (thans Manika).
Sir, rivier. Zie S1R-DARJA.
Sira, hier word Abner gevangen genomen door
het. krijgsvolk van Joah; II Sam. 3 : 26.
Sirach (jezus). Zie .,EZUS S1RACII.
Siragosa. Zie SYRACUSE.
Sirampoer, SffallipOrC, sled in voormalig
deensch 0. I. (thins in 't britsch 0. I. presidentschap Calcutta), cart den Iloogly, tegenover Barrakpoer; 14,000 inw.; de Denen vestigden zich icier in
1 676 ; in 1845 verkocht aan de Engelschen.
Sirbonis lams, thins Seltaket. Bard wil, lagnne
in Neder-Egypte, nabij de Middellandsche Zee, tusschen Gerrha en Ithinocolura. Volgens de Egvptenaars
lag Typhon hier begraven.
Sir — Darja, or enkel Sir, ook •el Sihon of Siboon, tie oude fa:rarities, !unfit nit den Ala-tagh, bereikt het khenaat Khokand, doorstroomt Turkestan,
vortnt iii zijn benedenloop (le grenslijn tusschen Rtisland's grondgebied en de khanaten Khokand en
Klitoa, splint zich in verseheidene artnen, en ontlast
zich na ornstr. 300 ntijlen loop in het Araltneer.
Sirdzjan, sled en rivier in Iran. Zie KERMAN
en IBBAntm-RoEn.
Sirenen, zeeninifert, doehters van Acheloos,
hadden eene verrukkelijke s!em, en lokten door
hare tooverzoete ZD1tgell de voorbijvarenden Dan, die,
aan (lie lokstern gehoor gevende, eenen wissen dood
tegemoet gingen. Ze worden afgebeeld met vogelbeenen en viengels, of geheel en al als vogels met het
boofd eerier schtione vron•. titen viridt er vele Termeld, 0. a. Aglaopheme of Aglao ► hone, Thelxiepia
of Thelxinoe,Mol ► e, Ligia. Ook Pa•thenope (zie dien
naarn) worth ()rider de S. gerangschila.
Zi _ERETII.
Sireth, stad in r
tusschen den
.ain.sonap
Sirhin.d, 1
1 1 in n
Himalaja, de Dzjiimna, de woestijn Tharr en den
Staledzj ; tegenwoordig is de kleinste !wilt van S.
britsch grondgebied, term iji het overige gedeelte
onder vorsten steal, (lie schatplichtig zijriaan GrootBritannie. De voormalige hoofdstad, namelijk de
th". S., 29 inijlen benoordw. Delhi, in 1357 gesticht
door Fi'oez ill, was Lang eene bloeiende koopstad,
met vele moskeeen en prachtige Ninon, doch ligt
thans in rumen. In de onmetelijke viakten, die zich
tossehen S. en Delhi uitslrekken, zijn vele bloedige
veldslagen geleverd tegen de tartaarsche en perzisehe'
hordes, die Indio overweld igden.
Siricius, de heilige, pans van 385 tot 398,
opvolger van Damastis, was een krachtig bestrijder
van allerlei ketters (Novatianen, Donatianen, enz.);
hij hielp Theodosius de Manicheers onderdrukken.
Kerkelijke gedenkdog 25 Nov.
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SirinagOr, I) Serinagur, ci. i. stad des heils,
stad in 't britsch 0. I. presidentschap Calcutta (in
het oude Gherwal, waarvan bet de hoofdstad was,
17 mijlen benoordw. Almora, was eertijds eene voorname stad, doch telde in 1821 nog slechts 600 huizen. — 2) stad in Kasjmir; zie KASJMIR.
SiriOn, de berg Hermon of Sion ; Dent. 3 : 9 ;
Ps. 29 : 6.
Siris, thans Torre di Senna, eene door Trojanen
gestichte stad in Lucanie, aan de rivier S., was als
bet ware de haven van Heraclea ; men bewaarde er
een afbeeldsel van het Palladium.
Sir - fans Land, zeeuwsch dorp. Zie bet artikel HEER-JANSLAND.
Sirmat, bet oude Arsamosata, stad in aziat.
Turkije, aan den Euphraat, tnsschen Samisat ten
Z. W. en Diarbekr ten 0.
Sirmio, stad in Cisalpijnsch Gallie. Zie het
artikel SERMIONE.
Sirmium, oudtijds de hoofdstad van Pannonia,
later van Pannonia 2a., aan de Save, gesticht door
de Taurisken, was in den romeinschen tijd eene stad
met levendig verkeer. A ureHarms, Probus en Gratianus
waren te S. geboren ; Claudius 11 en Marc.-Aurelius
zijn er gestorven. In de Ariaansehe twisten werden
te S. drie concilien gehouden (351, 357 en 358).
Overhlijfselen van S. vindt men nog bij Mitrowitz.
Siro, of Seroewa, een der Zuidooster-eilanden
van Banda (nederl. 0. I.), 18 mijl. benoord. Babber.
Sis, stad in aziat. Turkije, in 't ejalet Adana,
ruim 8 mijlen benoordoosten Adana ; 4000 inw.;
eertijds residentie der armenische koningen.
Sisa, vader van een der schrijvers van Salomon;
I Koningen 4 : 3.
Sisak, koning van Egypte, verleende eene wijkplaats aan Jeroboam, dien Salomon zocht te dooden,
omdat hij hem voorspeld had, dat hij koning van
Israel zon worden. Na Salomon's dood, onder de
regeering van Rehabeam, werd bet koninkrijk Juda
door S. aangetast, en Jeruzalem door hem geptunderd;
I Kon. 11 : 40 ; 14 : '25 ; II Chron. 12 : 2-9.
Sisebut, koning der West-Gothen (612-621),
was de opvolger van Gondemar.
Sisenna, zoon van Archelaus, vorst van Comana,
deed Arioharzanes II, koning van Cappadocia, om
bet leven brengen (63 v. Chr.),en trachtte hem toen
reeds op te volgen, hetgeen hem echter eerst veel
later (42 v. Chr.) gelukte, door hulp van Antonius.
Sisenna (Lucius Cornelius), vriend van Varro,
Cicero en Atticus, was in 77 v. Chr. questor op Sicilie, vervolgens pretty, daarna stadhouder van
Achaia : doch hij is vooral hekend als geschiedschrijver en redenear. Slechts eenige fragmenten van
zijne werden zijn tot ons gekornen.
Sisera, I) krijgsoverste van den cana5nitischen
koning Jabin ; Richt. 4 : 2 en v. ; 5 : 20-30 ;
I Sam. 12 : 9 ; Ps. 83 : 10. 2) een der nethinim ;
Ezra 2 : 53; Neh. 7 : 55.
Sismai, afstammeling van Juda ; I Chron. 2:40.

Sismondi (Jean Charles Leonard Sinsonde de),
geschiedschrijver, geb. 1773 to Geneve, gest. aldear
1842. Voornaamste werhen : Hisloire des republigues
ilaliennes du rnogen age (in 10 dln. Parijs1{340);
Histoire des Francais (31 din. Parijs 1832-43);
De la litteralure du Midi de l'Europe (4e druk 4 dln.
Parijs 1840).
Sisteron, het mole Segusfero, stad in 't frans.
dept. der Neder-Alpen, can de Durance, 10 uren g.
benoordw. Digne ; 4500 inw.; in de 16e eeuw koos
S. de zijde der Hugenoten, en heeft verscheidene
belegeringen moeten doorstaan.

Sitka
Sistowa,

of Sistova, stad in europ. Turkije

(in Bulgarije), aan den Donau, 10 uren gaans bezuidoosten Nikopoli, tusschen die stad en Roetsjoek;
20,000 inwoners; 4 Aug. 1791 werd bier tusschen
Turkije en Oostenrijk de vrede gesloten met herstel van het status quo voor 9 Febr. 1788.
Sisygambis, moeder van Darius, den laatsten
koning der Perzen , werd in den slag van Issas gevangen genomen door Alexander, en dweepte zoo
met de grootmoedige wijze, waarop zij door dien
veroveraar behandeld was, dat zij zich liet doodhongeren, toen zij de tijding vernam van zijnen dood.
Sisyphus, zoon van Eolus en Enarete, en
kleinzoon van Hellen, had Merope tot vrouw; zijne
bijzit Anticlea, zegt men, werd manger bij hem van
Ulysses. Hij stichtte de stad Ephyra, die later den
naam ontving van Corinthe. In de mythologie is S.
vermaard wegens zijne sluwheid en zijne slinksche
streken. Om straffeloos een stelsel van afpersing to
kunnen uitoefenen, liet hij de landengte van Corinthe
afsluiten met eenen muur, zoodat seder, die daar doortocht verlangde, behoorlijk daarvoor betalen moest ;
het stroombed van de rivier Asopus verlegde hij zoo,
dat de wateren dier rivier de sterkte, van Corinthe
besproeiden.Ontevreden overzijn brooder Salmoneus,
verleidde hij zijne nicht Tyro. Eindelijk werd hij
gedood door Theseus. In de onderwereld aangekomen, wist hij van Pluto vergunning te verkrijgen om
nog eens op de aarde terug to keeren, ten elude zich

te talon begraven; doch eenmaal weder op de aarde,
verkoos hij niet mar de onderwereld terug te pan;
door Mercurius moest hij daartoe gedwongen worden
met geweld. Hetzij tot straf voor dat verzet, hetzij
op grond van zijne veelvuldige misdaden, werd hij

veroordeeld, om aanhoudend een zwaar rotsblok
tegen eenen berg op te wentelen, van wear het dadelijk weer naar beneden rolde, zoodra hij er mce boven was; vandaar de uitdrukking Sisyphus-werk
your vverk, waarmede men nooit het doel kan bereiken. Men noemt S. als insteller van de Isthmische
spelen. Volgens sommigen zijn te Ephyra (Corinthe)
twee koningen geweest, die den naam S. gevoerd
hebben, zoodat hetgeen van S. verteld wordt eigenlijk tot twee personen behoort.
Sit, rivier in europ. Rusland, ontspringt in het
gouvt. Truer, loopt oostwaarts, komt in 't gouvt.
Jaroslaw, neemt dan eerie noordelijke richting, en
valt na 20 mijlen loop in de Mologa. Op de oevers
van den S. woolen de Bussen (onder Joeri \Vladimir)
in 1327 verslagen door de Tartaren.
Sita, de vrouw van Rama.
Sitace, volkrijke stad in Babylonia, benoorden
Ctesiphon, niet ver van den Medischen muur, ter,
plaatse van bet tegenwoordige Eski Bagdad.
Sithieu, of Sithin, eerste micro van St.-Omer.
Sithonia, bet Middelste der drie schiereilanden
van Chalcis, tusschen Pallene en Athos, heette S.
naar een zijner nude koningen.
Sithri, zoon van Uzziel ; Exod 6 : 21.
Sitifensis (Mauritiana). Zie MACRITANle.
Sitifi, nu Setif, hoofdstad van dat gedeelte van
Mauritania, dat M. Silifensis genoemd word. Zie het
arts kel SETIF.
Zie BETJOEWANEN.
Sitjoewanen, 0. si
Sitjes, sled in Spank, circa 9 uren gaans bezuidwesten Barcelona ; 4000 inw.; kleine haven aan
de MisIdellandsche Zee.
Sitka, eiland aan de kust van rnssisch Amerika;
op de westzijde van S., nude Sitka- of Norfolk-sond.
de hoofdplaats van geheel llussisch Atnerika ; zie
ARCHANGEL (Niet1W-).

Sitna
Sitna, een door Isaac's herders gegraven put;
Gen. 26 : 21.
Sitrai, opzichter in Saron over David's runderen ; I Chron. 27 : 29.
Sitta, stad in Canaan. Zie BETH-SITTA.
Sittard, of Sittert, opene stad in netted. Limburg, ongeveer halverwege tusschen Maastricht en
Roermonde; 3000 inw.; zeer oude stad ; was in de
9e eeuw reeds een kerkdorp, werd in 1248 tot viek
verheven, en eenige jaren later van vestingwerken
voorzien, die eater in 1676 geslecht zijn. In 1300
gedeeltelijk verwoest door hertog Jan II van Limburg; in 1318, na een beleg van tien dagen, bij
capitulatie overgegaan aan hertog Johan ill van Braband ; in 1400 door jonkgraaf Jan van Salm verkocht
aan hertog Willem I van Gelre; 1540 verwoest door
brand, 1572 door hertog Johan Wilhelm van Gulik
weder opgebouwd ; 8 Juni 1632 door prins Frederi;:Hendrik opgeeischt, gaf S. zich dadelijk over; 1677
door de Franschen in brand gestoken, en nagenoeg
geheel in de aseb gelegd.
Sittianorum Colonia. Zie CONSTANTINE.
Zie SIDDIM.
Siut. Zie SioEr.
Siva, of Siwa, de derde persoou der Trimoerti
(Drieeenheid) der brahrnanische Hindoes, bet bezielend en vernielend beginsel. Zijne vrouw beet
Bhavani (ook wel Doerga ; ook Kali). De belijders
van het Brahmanismus, die inzonderheid S. vereeren,
heeten Sivaieten.
Sivas. Zie SiwAs.
Siver's Hill. Zie :tua.
Siwa. Zie SIVA.
Siwah, de oase van Jupiter Ammon in de Li-

bysche woestijn, 14 dagreizen van Alexandria, heeft
omstreeks 8000 bewoners, waarvan 2000 in de
hoofdstad S. Sedert 1819 aan Egypte onderworpen,
is S., even als in de oudheid, ook thus nog een
kruispunt van verscheidene karavaan-wegen.
Siwas, bet oude Cabirce, welke naam onder
Augustus veranderd werd in Sebaste (waarvan (le
naam S. eene verbastering is), stad in aziat. Turkije,
ruin 8 mijlen bezuidoosten Tokat ; 35,000 inw.;
was de residentie van Pythodoris, koningin van
Pontus; in 1400 werd S. verwoest door Tarnerlan.
In de nabijheid van het oude Cabirce bevocht
Lucullus eene overwinning op Mithridates. Het tegenwoordige S. is de hoofdplaats van het ejalet S.,
in 't noorden van Klein-Azie, tusschen de Zwarte
Zee ten N., de pachaliks Trebizonde en Erzeroem
ten 0., Diarbekr, Marasj en Caramanie ten Z., en
Anatolie ten W.
Siwasj, tartaarsche naam van de Stinkzee.
Sixbirum. Zie SEXBIERUM.
Sixtabara, oude naam van SEXBIERUM.
Sixtus, naam van vijf pausen, nl.: S. I, van
119 tot 127 (of 116-125), zesde opvolger van
Petrus; later heilig verklaard ; kerkelijke gedenkdag 6 April. — S. II, uit Athene, van 257 tot
259, stierf onder Valerianus den marteldood ; gecanoniseerd ; kerkel. gedenkdag 6 Aug. — S. III,
van 432 tot 440, zond Patricius (St.-Patrick) naar
lerland. — S. IV, voor zijne verheffing Francesco
Albescola della Rovere, geb. 1414, was de zoon van
een visscher, trad in de orde der Minderbroeders,
werd generaal Bier orde, kardinaal ander Paulus 11,
die hij 1471 opvolgde als pans. Hij zond tegen de
Turken kardinaal Caraffa uit, die zich meester
maakte van Attalia in Pamphylie; mengde zich in de
gebeurtenissen, die te Florence plaats grepen na de
Pazzi-omwenteling, en herstelde er na twee jaren
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onderhandelens de -rust. Zwak jegens zijne neven,
begunstigde hij die in het oog loopend ; twee hunner
verhief hij tot kardinaal ; aan een derden (P. Riario)
schonk hij Imola en Forli, en aan eenen vierden (Jan
della Rovere) Sora en Sinigaglia. Door geldnood
gedreven, verkncht hij verscheidene hooge waardigheden. In 1476 vaardigde hij eene bul uit ten gunge
van het feest der Onbevlekte Outvangenis, en stierf
1484. — S. V, voor zijne verhetling Felix Peretti,
geb. 1:121 te Montalto, bij Ascoli, was aanvankelijk

varkenshoeder, vervolgens Franciscaner monnik,
ontving een dozijn jaren later de priesterwijding,
doorliep al de waardigheden der kerkelijke hierarchie, totdat hij 1570 onder (len Damn van Montalto
tot kardinaal verheven werd. Als zoodanig moist hij
zich door zachtmoedigheid en inschikkelijkheid bij
zijne collegaas bemind te waken, en door zich den
schijn te geven alsof hij zeer zwak en zijne gezondheid zeer wankelend was, zoodat hij waarschijnlijk
slechts kort meer te leven had, bewerkte hij, dat de
kardinalen (in hunne onderlinge wangunst) hunne
keus op hem vestigden, toen er een opvolger verkozen moest worden voor Gregorius XIII. Zoo werd
hij pails (1585) onder den naam van Sixtus V. Doch
nauwlijks zat hij op den stoel van den heiligen
Petrus, of al zijne licliaarnszwakte was van hem gewekerr, en met krachtige hand voerde hij de teugels
van het bewind. Hij verfraaide Rome met prachtige
gebouwen, stichtte de bibliotheek van het Vaticaan,
rich tte eene drukkerij op, oar de werken van kerkel.
schrijvers in 't licht te geven, ondersteunde de
Ligue, deed (na den dood van Hendrik Ill) Hendrik
IV in den ban, en stierf 24 Aug. 1500, eene schatkist
nalatende, waarin 5 millioen gouden kronen.
Siza, vader van den overste der Rubenieten ;
I Chron. 11 : 42.
Sizeboli, waarschijnlijk het oude Apollonia,
stad in europ. Turkije, in Roemelie, 6 u. g. bezuidw.
Boergas ; een der beste reeden van de Zwarte Zee.
Sj . . . . Namen die men niet op Sj .... mocht
vinden,zoeke men opCh..., Sch Tsj..., enz.
Sjakiamoeni, de vierde incarnatie van
Buddha. Zie BUDDUA-GAUTAMA.
Sjalland. Zie SEELAND.
Sjamanen, heidensche priesters in NoordAzie, die met geesten-bezweren en allerlei kwakzalverijen een lui en lekker leven leiden ten koste
van den donirnen grooten hoop.
Sjamyl, Scharnyl of Schemyl (imam), de profeet en sultan der caucasische bergvolkeren, geb.
1797 te Aul-Himry in bet noorden van Daghestan,
narn deel aan den religie-oorlog tegen; Rusland,
werd 1834 tot hoofd zijner secte (het verjongde
Soefismus) gekozen, en legde zich er op toe, at de
bergvolkeren van Daghestan tot eene soort van theocratisch rijk te vereenigen, en eene krijgsmacht te
scheppen, die vooral sedert 1839 in de gevechten
tegen de Russen wonderen van dapperheid verricht
heeft. Met vernieuwde krachten hervatte S. den
strijd tegen Rusland, teen 1853 de Oostersche oorlog
een voor Rusland bedenkelijk aanzien kreeg. Van
alle zijden door overmacht overstelpt, moest S. zich
6 Sept. 1859 in de vesting Ghoenib aan den russischen generaal Barjatinski overgeven, en werd gevankelijk naar Rusland gebracht, waar hem Kaloega
als verblijfplaats aangewezen werd.
Sjangallas, negervolk bewesten Abyssinia en
ten N. van Nubie, op de oevers van den Bahr-el-Abiad
en de zich daarin ontlastende rivieren, tot aan Tacazze ; ze leven hoofdzakelijk van de jacbt op olifanten en op struisvogels.
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Sjanghai

Sjanghai, stad. met 300,000 inw. in de chineesche provincie Kiang-nan, aan den Han-Kiang, is
een der voornaamste zeesteden in Oost-Azie; sedert
15 Nov. 1843 is S. voor de Europeanen opengesteld.
Sjansi, provincie in 't binnenland van China;
2620 vierk. mijlen, met 15 millioen bewoners, en
Tai-Vang tot hoofdplaats.
Sjan - toeng, prov. in 't noordoosten van China,
aan de Gele Zee en de Golf van Pe-teji-li ; 3077
vierk. miji , met 30 millioen zielen, en Tsi-man-foe
tot hoofdplaats.
Sjardagh, in de oudheid Skardus, bergketen
in het Balkan-Schiereiland.
Sjemmis, egypt. stad. Zie CHEM1111S.
Sjendi, stad in Afrika, eertijils hoofdstad van
het rijk S. in Noble, op den rechteroever van den
Nijl ; was de groote slavenmarkt van 1Nubie ; het
werd in 1820 %Trdeigd door Melietued-Ali, als
wraakoe!ening over het vermoorden van zijnen zoon
Ismael. Het rijk S., t bans schatplichtig aan Egypte,
is het, eiland Mem& der onden.
Sjennab. Zie r.r SJENNAB.
Sjensi, pray. in 't noordwesten van China ;
3323 vierk. tnijlen, ruim 10 millioen zielen, en
Si-ngan-foe tot hoofdplaats.
Sjeri'a (el). Lie JORDAAN en ARDEN.
SjLeten. Zie SJYIETEN.
Sjiraz. Lie CllinAz.
Sjirwan, het ‘'oornaamste gedeelte van het in
1846 gevormde russische - gouvernement Sjatnaltha
in Transcaucasie, een zees vruchtbaar land, wail'
reeds sedert de oudheid de zijdeteelt blocit. Het
grenst ten N. aan Dagliestan, ten L. aan Eriwan en
het land der Talidzjs, ten W. aao Georgic, ten 0.
aan de Caspische Zee. Het landschap S. was lang
eene prov. van Perzie; in de 18e eenw maakte Peter
de Groote zich van S. meester, doch gaf het later
aan Perzie terug, dat er iri 't bezit van bleef tot 1813,
toen S. Nveder aan Rnsland kwarn.
Sioa, landschap in 't zuidoosterdeel van Abyssinie, heeft anderhalf millioen bewoners, waaronder
een groat gedeelte Christenen ; de hoofdstad is Ankober. Het was long een onafhankelijk rijkje, totdat
het in 1856 door den (in 1868 zoo berucht geworden) keizer Theodorus van Abyssinie bij zijn rijk
ingelijfd werd.
Sjoberg (Erik), zweedsch dichter onder het
psendoniem Vitalis, geboren 1794, gestorven 1824.
Samlade Dikter (Stokholm 1828).
Sjoeinla, Sclianila of &llama, duchtig versterkte stad in het turksche ejalet Silistria, in Bulgarije, aan den Kleinen Balkan ; 60,000 inw.; strategisch gewichtig als vereenigingspunt der groote wegen van de Donau-vestingen over den Balkan naar
Roemelie ; is het voorname bolwerk der Turken tegen
Rusland, en was reeds ten tijde der Romeinen (toen
het Martianopolis heette) een voornaam punt.
SjOesj a, Sehuscha, vest ingstad met 14,000 inw.
in het rnss. gouvt. Bakoe, is de residentie van den
ita n Rusland onderhoorigen khan van Karabagh.
Sjoester, bet oude Saga of Soeza, stad in de
perzische it Khoesistan, aan den Keroen ; 15,000
inw.; vormaarde vv aterleitiing, aangelegd door Sailor.
Sjbgren (Andr. Joh.), geschiedkundige en
taalgeleerde, get). '1794 iii 't kerspel (this in Finland,
gest. 1855 als staatsraad to Petersburg. Voornaarnste
‘yeeken Osselisehe Sprachlehre (Petersburg 1844) ;
Ilistoriseh-ellinog•aphisehe Abhandlangen (Petersburg 1861) ; Livische Grammatik (Peters!). 1861) :
Livisch-deutsches and deutsch-licisehes Worterbach
(Petersb. 1861)

Skopin
SjyIeten, a. i. Getters, eene mahomedaansche
secte, die tegenover de Sunnieten staat. De S.erkennen den vierden kalif Ali-ben-Aboe-Taleb, den
schomizoon van M:ihorned, als wettigen opvolger
van den Profeet, zoodat ze geen andere imans of
hoogepriesters erkeunen, dan de afstammelingen
van Ali. Lij veriverpen de theologische nitleggingen
van Aboebekr, Omar en Othman.De imam S. is bun
gegeven door de Siinnieten, die beweren, dat zij
alleen het ware orthodoxe geloof liebhen ; zichzelven
noetnen de S. Adeljees, d. i. Rechtvaardigen. De
secte der S. is wetter in eene inenigte secten gesplitst ; de meeste slier secten erkennen na Ali twaalf
imans als wettige opvolgers van den Profeet, en IPschonwen als den laatsten van die twaalf
den stichter van de dynastic der Solthis of Sofieden
in Perzie, \Ntal- dan ook de S. nog tegenWoordig het
sterkst. zijn.
Skager—rack, de 30 mijlen lang en 15 a 20
mijlen breed zijnde arm der Noordzee tusschen
Jutland, Zweden en Noorwegen, stelt de Noordzee
in geineenschap met het Kattegat ; lieet S. naar het
Skagenrilf (relic zandbank), die cone voortzetting is
Van de noordpunt van Jutland, dat wil zeggen van
het voorgebergte genaaind kaap Skagen, op welke
land punt de sta.! Skagen ligt inet 1500 inw.
Skalden, de ond-noordsche dichters, die de
dicht kunst beoefenden als een beroep,
stad in Hongtirije, oomitaat Neutra,
Skalitz,
aan de March ; 6500 inw. — 2) stad in Boltemen,
kreis Proag ; 1001.) inw. — 3) stilt" met 2500 inw.
in Bohernen, kreis Keniggratz ; worth gemeenlijk
Groot-S. genoemd, om het te onderscheiden van het
daartegenover liggende, 400 inwoners tellende dorp
Klein-S.
Skara, sod met 2300 inw. in Zweden, 5 a 6
mijlen bezuidw. Mariestad en 45 mijlen bezuidw,
Stokholm; mitten van den burg Skaraborg, waar
vele rationale vergaderingen gehonden plachten te
worden, en die in de 12e eeuw de residentie was
der zweedsche koningen.
Skaraborg's tan, zweedsche provincie,
genoeind naar den koningsburg in Skara. Zie het
art. MAIIIESTAD.
Skelton (John), engelsch hekeldichter, geb.
()Instr. 1460, gest. 1529, was pastoor to Dyss in
Norwich, doch spaarde thiamin in zijue even bijtende
als koddige verzen In misbruiken der geestelijkheid
en de overmaeht van kardinaal \Voisey niet. Hij
weed dan ook deswege in zijue geestelijke bediening geschorst, en vond eene wijkplaats in de abdij
van Westminster.
Skelwolda, eertijds een aanzienlijk dorp iii
Fivelgo, provincie Groningen ; beet thaws Schadwolde.
Skiato , bet oude Sciathits, een der Cycladen,
benoorden Eubea, met eene stad
die anno 200
V. Chi'. door de Macedoniers verwoest word, in de
Mithridatische oorlogen een schuilnest voor zeeroovers was, en titans 1200 inw. heeft.
Skioldungen, oude dynastic van Denemarken,
gesticht. door Skiold, naar het beet zoon van Odin.
In 1047 nerd tie dynastic der S. vervangen door die
der Esthrithieden.
Skipton, - stad in Engeland, graafschap York,
8 mijlen bewesten York ; 7u00
SkiraMere, oude naam Van 't groningsche
dorp Scharmer.
Skopelo, een der Sporadische eilanden.
Skopin, stad in euro ► . Rusland, 10 mijlen be11,500 inw.
luitieci

S.,

Slavonig

Skye
Skye, het Ebuda orientalis der ouden, een der
Hebrieden, behoort onder het eng. graafschap Inverness, is 37 vierk. mijlen groot, bevolkt net 19,000
zielen, en heeft Portree (met 700 inw.) tot hoofdplants.
Skyra, of Skyro, Scyros, grieksch eiland in de
Egeesche Zee, benoordoosten Eubea, 3 vierk. mijlen
groot, met 3000 bewoners, waarvan 2400 in de havenstad S.; tot ;1 1821 behoorde S. aan de Turken ;
in de mythologie is S. de woonpleats van Achilles
(en zijn zoon Neoptolenths) eer hij afgehaald wend
ern naar Troje mede te gam.
Skyten. Li.e'-CYTHEN.
s'
Slane, vlek iii lerland, graafschap East-Meath,
aan de Boyne, 3 urea gaans be•esten Drogheda;
eertijds gewichtige stad, die aan Dagohert tot verblijfpleats aangewezen w eld door den majordomus
Grimoold. Door de Engelschen weed S. verwoest
1170 en 1175.
Slangen eiland, 1) Anguilla, in 't Engelsch
Snake's Island, een in britsch ‘Vestind. eilenden,
circa 2 mijlen benoorden St.-Martin; 5500 bewoners. Aan de noortloostliust lit het eilandje Anguilletta. — 2) turksch eilaml in de Zwarte Zee,
8 mijlen an den mond der Soelina, was in 1855
eel] twistappel Inssehen R u ,1,r-1 ,1 e! , T u •kije.
—

Slangen eil.anden. Zie COLUMBIIETES.
Slangen Indianen, engelsch Snakes, een
-

—

Indianen-stem in het westen der Vereenigtle Staten
van Noord-Amerika, heoosten den Saptin en bezuiden den Salmon-River tot aan de Rotsgebergten.
Slangen-rivier. Zie.e 1) ..MARU-NIAVU,
A
2) n..
3 Tan ANKOliEn.

Slang, stai.in .,o.temen. Zie SCIILAN.
Slapers (de Zeven), zeven bloaters, die het
Christendom be!-eden, hadden zich anon 251 verscholen in eene spelonk, orn den martehl ► od te cotgaan. Op bevel van keizer Decins weld de spelonk
dichtgemetseld, zoodat ze als het ware levend hegraven werden ; doch 157 jaren later (in 408), teen

de spelonk opengebroken word, vond men de zeven
broeders S. levend terug : zij lager te slapen. Later
zijn ze gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 27 Juli.
Slappeterp, dorp in Friesland, derdhalf uur
pans ten W. N. W. van Leeuwarden ; 150 inw.
Slavante, voormalig Minderbroedersklooster,
een half uur gaaus bezuiden Maastricht; in 1797
vernietigd.
Slaven, 1) lijfeigenen. — 2) zie SLAWEN.
Slavenburg, oude naam van Vlaardingen.
Slavenkust. Zie GUINEA.
Slavenmeer (Groot), engl. Great Slave Lake,
het grootste binnenmeer in het noorden van britsch
Amerika, is 250 eng. mijlen lang, 50 eng. mijlen
breed, beslaat eene oppervlakte van 560 geogr. vierk.
mijlen, en outlast zich door de Mackenzie-rivier naar
de noorder lJszee.
Slaven oorlogen. Zoe noemt men twee oorlogen, die (le Romeinen te voeren hadden tegen
hunne in opstand gekomene slaven. In den eersten,
(lie anno 138 v. Chr. op Sicilie uitbrak, kwamen (le
Slaven in opstand onder aanvoering van Eunns en
Cleon,versloegen vier pretoren, en hemachtigden Tanromenitim en Enna. [hie consuls moesten alle krachten inspannen om hen te ontierwerpen : ze ontvingen de nedellaag van consul Piso in 133 v. Chr.,
(loch in 105 kwamen de Slaven op Sicilie andermaal
in opstand onder de leiding van Salvias (hijgenaamd
Tryphon), Satyrus en Athenio ; eindelijk werden
ze voor goed ten onder gehracht door Lucullus en
—

Manius Aquilius (99 v. Chr.). Ruin] een millioen
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slaven verloren in dien oorlog het leven.— Van den
tweeden slaven-oorlog was Italie het tooneel (74-72
v. Chr.); de gladiator Spartacus bracht de slaven te
Capua in opstand, verwoestte Cainpanie, versloeg
consul Lentulus, verseheidene pretoren en den proconsul Cn. Cassius, en bedreigde zelfs Rome. Doeh
Crassus, gelukkiger clan zijne voorgangers, drong
Spartacus terug tot in Lucerne, versioeg zijne onderbevelhehhers, en joeg mini 40,000 slaven over de
klieg. Spartacus zelf sneuvelde insgelijks.
Slaven rivier, engelsch Slate River, rivier in
britsch Noord-Amerika, komt nit het A thaposcameer, en outlast zich, na onistreeks 50 mijlen loop,
in het Groote Slavenmeer.
Slavonia, een koninkrijk der Oostenrijksche
monarchic, vormde van 1849 tot 1850 (met Croatie,
—

het Croatische ktistland, en de start Fiume met rechtsgehied) een afzonderlijk kroonland, dat ruin) 350

vierk. mijlen groot, en met 875,000 zielen bevoikt
was. Sinds de vrcegere indeeling hersteld is (zie
CnoATie) dat kreonland slechts rnini 357 vierk.
mijlen grunt, waarvan het eigenlijke S. 141 vierk.
mijlen heslaat, met 260,000 hemmers. De voornaamste rivieren van S. zijn Donau, Drive en Save; de
hoofdsted is Essek. De grenzen van S. ziju: ten N. O.
de lirave en de Dooao, die i s van het eigenlijke
1- 1ongarije seheiden ; ten 0. de Theiss, waardoor het
geseheiden is van het hamlet Temeswer; ten W.
Croatie; en ten Z. enrol ► . Tnrkije. hevolking bestnat hoofdzakelijk nit. Sinwen, vermengd met Dull.schers en lagyaren (Madzjia•en). Under (le (towel-

nen maakte S. Teel grit von de prov. Pannonie, en
wend [cern liner de crier Save, Pannonia Satia genoerml. De Slatven (Slaven), near •ie S. genoenid
is, waren een volk nit Sartnetie, (kit zich in de 7e
eeuw hier kwam nederzetten. Aanvankelijk leefden
de Slawen cutler de overheersching der Awaren ;
nadat het rijk der Awaren vernietigd was dour Karel
den Groote (799), lierwonnen de Slawen hunne onafhankelijkheid, en tijdens den inval tier Magyaren
waren zij geheel en al onafhankelijk. ben vo•mden
zich de twee afzonderlijke koninkrijken Croatia en
Slavonia. In het begin der I le eeuw weed S. door
de koningen van Croatie onderworpen; doch van
1088 tot 1091 verovertle Latlislas I, koning van
Hongarije, beide de landen: in 1091 schonk hij den
titel van Hertog van Croatie en S. aan zijnen zoon
Alms. Op eenige tusschenpouzen na, heeft S. sedert
dien tijd steeds deal uitgemaakt van bet koninkrijk
Hongarije. De Turken hadden S. verscheidene malen • in bezit ; doch sedert 1697 is S. niet meer gescheiden van Hongarije, Nvaarrnede bet reeds bij den
vrede van Carlowitz (1699) overging aan Oostenrijk. — Het oude koninkrijk S. strekte zich uit langs
de Oostzee, en had tot grenzen : de Elve, de Noordzee en de Eider ten \V., de Peene ten 0., en de Elde
len Z. De voornaamste steden waren : Lubeck, Plon,
Wolgast, Mecklenburg, Kissin. Dit koninkrijk was
gesticht omstreeks 1047 door Gottschalk (kleinzoon van Mistewoi), die, geholpen door tie Denen
en door hertog Ordulf van Saksen, de Efdrids (Obotrieten) en andere Slavvische stammen onderwierp,
ofschoon zelf altoos vasal van Saksen blijvende. Het
Christendom •erd door de veroveraars in Saksen
ingevoerd ; doch ornstr. 1080 had er eene verschrikkelijke heidensche reactie pleats onder Kruko, vorst
van Rugen, die meteen geheel S. onder zijn gezag
bracht. Hendrik, zoon van Gottschalk, heroverde S.
in 1105 ; hij stierf 1126, en had tot opvolger den
deenschen prins Canut Laward. Toen deze in 1131
vermoord was, weld S. verbrokkeld. In 1161 ver-

Slawen

Slependam

overde Hendrik de Leeuw het grootste gedeelte van
het voormalige koninkrijk S., en lijfde het in bij zijn
hertogdom Saksen, terwijI de Obotrieten, die een
onafhankelijk vorstendom gevormd hadden, vasal
werden van Denemarken.
Slawen, inheemsch Slowene, Slowane, noemt
men eene tot den indo-germaanschen slam behoorende volkengroep, die tegenwoordig nagenoeg het
gansche oosterdeel van Europa bewoont, en daar
reeds in de oudheiJ gevestigd was onder de namen
van Scythen en Sarmaten. De oorspronkelijke namen
van dat yolk waren Wenden (Weneden, Veneden)
en Serben. Zoo ver de historische berichten gaan,
hadden de S. hunne woonplaatsen rondom de Carpathen, in het oude Chorwatie, van waar ze zich nitbreidden noordwaarts tot aan de Oostzee, westwaarts tot over de Elve en de Saale, en eindelijk,
na den ondergang van het rijk der Hunnen (453),
zuidwaarts generzijds den Donau over het geheele
Balkan-schiereiland. Toen in de 7e eeuw die yolksverhuizingen ophielden, was ook reeds de eenheid
van dezen grooten volksstam verbrokkeld, en begonnen zich daaruit allengs groote en kleine rijken
of staten te vormen. Al de slawische volksstammen
laten zich in twee groepen indeelen, eene zuidoostelijke en eene westelijke. De eerste groep bevat:
1) Russen, 2) Bulgaren, 3) Illyriers (Serben, Croaten, Wenden); terwijI de tweede groep bestaat nit:
1) de Lecken, Lechen of Lekhen (Polen, Sileziers,
Pommeren), 2) de Czechen of Boherners (Czechen,
Morawen, Slowaken), en 3) de Po!alien (de tot het
overschot der lausitzer Wenden ingesmoltene slawische volksstamtnen van Noord-Duitschland). Uitgenomen het Russische rijk, alsook Servie en Montenegro, welke beiden nog eerie zekere mate van
onafhankelijkheid behouden hebben, zijn al de slawische rijken reeds weder te niet gegaan, zoo bijv.
bet Boheemsche, ontstaan onder Samo (anno 650)
en later onder de Przemyslieden ; het Bulgaarsche,
sedert Boris (850); het Groot-Moravische, onder
Swatoplok (870-894); het Poolsche rijk vormde
zich in de 7e en 8e eeuw (sedert 860) onder de
Piasten ; het Russische, onder Rurik (862); eludelijk het Serbische of Servische, onder Stephanus
Bogislaw (1040). De Polaben waren niet in staat
zich tot een zelfstandig rijk te verbeffen. Tegenwoordig worden de slawische volkeren, die, buiten
Rusland, ten deele ook aan Turkije, Oostenrijk (15
millioen zielen), Pruisen en Saksen onderworpen
zijn, op een zielental van 80 millioen geschat, die
te verdeelen zijn als volgt: Lausitzer Wenden 160,000;
Czechen in Bohemen en Moravie circa 4 millioen ;
Slowaken in Noord-Hongarije ca. 2 millioen ; Polen,
met de Kassoeden, 10 millioen ; Slowentzen ruim
1 millioen; Croaten 800,000 : Serben ruim5 millioen ;
Bulgaren circa 4 million ; Russen ruirn 54 millioen.
Slawisehe taal, titans eene doode taal, waarvan echter herkomstig zijn: Russisch, Poolsch, Boheemsch, Servisch, Stiermarksch ; het Walachisch
of Walachijsch is half Latijn, half Slawisch.
Sleat, oudfriesche naafi, der stad Slooten.
Sleep., dog-) in Drenthe, 6 uren gaans bezuidoosten Assen; 400 inw.; wordt ook Zuid-S. genoemd,
om het te onderscheiden van de aangrenzende buurt

als apanage te dienen (zoo: in 1085, voor Olof, broeder van Canut IV, den heilige ; omstr. 1103, voor
Canut, neef van koning Nicolaas; en eindelijk 1386,
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Sleeswijk, een der zoogenaainde Elve-hertogdommen, tusschen de Noordzee, de Oostzee, Jutland
en Holstein, wordt ook wel laid-Jutland genoemd,
is 167 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 410,000
zielen. Aanvankelijk behoorde S. aan Denemarken ;
het, werd lierhaalde malen daarvan afgcscheiden, om

voor Gerard VI, graaf van Holstein en Schaumburg.
In 1486 kwamen S. en Holstein weder onder de
kroon van Denemarken. Doch in 1490 schonk koning
Jan een gedeelte er van aan zijnen broeder. In 1544
nieuwe deeling tusschen koning Christiaan Ill en
zijne twee broeders: deze deeling werd eene bron
van eindelooze twisten en veranderingen. In 1658
werd een gedeelte van S. onderhoorig aan Zweden ;
in 1714 werd S. in bezit genomen door Frederik 1V,
koning van Denemarken, en bij den vrede van Stokholm (1720) werd Denemarken in dat bezit bestendigd. In 1848 deed S. (benevens Holstein ; zie dat
art.) eene poging, om zich van Denemarken of te
scheuren; doch na bloedige gevechten (zie FREDERICIA
en 1DSTEDT) werd het tot onderwerping gebracht, en
in Nov. 1863 werd door den deenschen rijksraad
eene constitutie aangenomen, krachtens welke S. en
Holstein formeel bij Denemarken ingelijfd zouden
worden. Eer nog die constitutie de koninklijke bekrachtiging ontvangen had, stierf koning Frederik VII
(15 Nov.); en een prins uit het huis van Augusten-

burg deed weder de twijfelachtige rechten dier familie op den hertogelijken troon van S. gelden,
ondersteund door Pruisen,dat reeds spoedig,gezamenlijk met Oostenrijk, tot eene gewapende interventie

overging, en na bloedige gevechten en het bestormen
van de Duppeler schansen (18 April 1864, zie DUPPEL)
de Denen nit geheel S. (belialve het eiland Alsen)

verdrong; Jutland werd door pruisische en oostenrijksche troepen bezet, en het verdrag van Gastein
regelde de deeling van het veroverde grondgebied.
Bit verdrag (zie PRUISEN) gaf echter weldra aanleiding tot eenen oorlog tusschen de beide veroveraars,
die eiudigde met de vernedering van Oostenrijk, terslip S. in de macht van Pruisen bleef (1866). —
S., hoofdplaats van het hertogdom S., eene in den
vorm van amphitheater aan het westeinde van de golf
Schley of Slei gelegene stad, thans met ruirn 12,000
inw., werd in de 10e eeuw verwoest, in de 15e eeuw
weder opgebouwd, was lang rijksstad, en behoorde
tot den Hanze-bond ; in de nabijheid het kasteel
Gottorp, vroeger gouvernerxientshuis, dat Jan. 1864
als kazerne gebruikt is.

Sleeuwijk, dorp in Noord-Braband, 3 uren
gaans benoorden Geertruidenberg, aan de Merwede;
omstr. 900 inw.; bij den watervloed van Jan. 1809
werden bier 19 huizen en schuren geheel vernield,
en al de overige huizen beschadigd ; dit dorp, dat
vlak tegenover Gorinchem ligt. werd vooral bekend
door het beleg van die stad (1813 en 1814).
Sleidanus (J. Philipson, naar zijne geboorteplaats genaarnd), duitsch geschiedschrijver,geb. 1506
te Schleide, in 't keurvorstendom Keulen, werd door
Frans 1 van Frankrijk en door den raad der stad
Straatsburg verscheidene malen met diplornatieke
zendingen belast, en stierf 1556 als prof. der rechtsgeleerdheid te Straatsburg. Een blijvenden naam
heeft hij zich verschaft door zijn uitmuntend werk
lie state religionis et reipublicce Carolo V. cwsare
commentarii (Straatsburg 1555, dikwijls herdrukt ;
bete editie die van Am Ende, 3 din. Frankfort
1785-86; duitsche vertaling, 3 dln. Halle 1771;
fransche vertaling, getiteld 4-listoire de la revolution",
3 dln. 1767-69).
Slenaken, dorp in nederl. Limburg, aan tie
Gulp, 3 liren g. bezuitloosten Maastricht; 150 inw.
Slependam, voormalig zeeuwsch dorp. Zie
SLIPPENDAM.

Slepperdorp

Sluzk
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rijk ingelijfd. De S. zijn thans omstr. 1,175,000 zielen sterk. Een Woordenboek van hunne taal leverden
Jarnik en Murk() (Laibach 1832) en Janezitsch (2 dln.
Zuid-Holland, langs den Merwedijk, is circa 2 uren
Klagenfurt 1850); eene spraak kunst Kopitar (1808),
gaans lang, ligt 2 uren g. ten 0. N. 0. van Dordrecht;
Murko (1841), Navratii (1851), Potoschnik (1852).
5500 inw. — 2) voormalig dorp in de GrooteZnidSlowode. Zie SLOBODE.
hollandsche waard, tegenover bet tegenwoordige S.;
M
Slude-River. ZIleP. -AST--AIN
verdronk in den watervloed van 1 421 .
Sluipwijk, in de wandeling Sluipik, dorp in
Sligo, stad in lerland, 20 mijlen benoordw.
Zuid-Holland, 5 kwartier gaans ten N. N. 0. van
Dublin, aan de Sligo-baai ; 1 0,500 inw.; hoofdpl. van
Gonda; met onderhoorigheden 1000 inw.
bet tot de prov.Connaught hehoorende graafschap S.
(34 vierk. mijlen met 125,000 bewoners).
Sluis, ) verkorte naam voor Maassluis.
Slikker veer, eene overvaart over de Lek naar 2) fransch l'Ecluse, stad in Zeeland, zevendhalf uur
Krimpen, een half uur g. benoordoosten Ridderkerk.
gaans bezuidw. Middelburg; 1500 inw.; haven; het
komt in de 13e en He eeuw onder de namen LamSlippendam, in de 1 3e eeuw zceuwsch dorp,
even beoosten Goes; verzwolgen door de zee.
mersvliet, Lammensviiet en Lambertusvliet voor, ligt
turksche stad. Zie SEL1MNO en IsLINJE.
aan een kleinen zeeboezem, het Zwin genaamd, en
was voorheen eene sterke vesting, die gedurende de
Sloane (John), iersch genees- en kruidkundige,
Republiek der Vereenigde Nederlanden, bijna altijd
geb. 1 6 60, gest. 1 753. Men heeft van hem eerie Reis
Sluis in Vlaanderen genoemd werd. In 1132 de hanaar Madera, Barbadoes, St.-Christoph en Jamaica
ven veroverd zi.jade door Willem van Yperen, werd S.
(2 dln. in fol. Louden 1705 en 1725) en een kruidkundig woordenboek van Jamaica (3 dln. Lond.1696).
door hem versterkt,doch door den prins van Elzas beHij is vermaard als sticker van 't Britsche Museum.
legerd en ingenomen ; 1295 werd S., bij gelegenheid
zooveel
als
voorstad,
of
onbemuurd
van
eenen strooptocht van Jan van Benesse, eene
SlObode,
p•ooi der vlammen ; in 1340 in 't gezicht van S. een
viek. In Siberie beteekent S. eene plants, die door
vermaarde zeeslag tusschen de vloot van Frankrijk
eene houten ornheinillg beschut is tegen de aanvalen die van Engeland, waarbij voor het eerst gebroik
len van rondz•ervende hordes.
werd gernaakt van kanonnen op de schepen. In 1 386
Slobodskoi, stad in europ. Rusland, aan de
Wjetka, 8 uren gaans benoorden Wjetka ; 6000 inw.
werd te S. de vloot van '1287 vaartuigen uitgerust
Slochteren, lat. Slochthru, in onde kronijkeu om eenen krijstocht naar Engcland te doen, die
echter te niet liep. In 14 06 (22 Mei) werd S. beleSlothra, dorp in de prov. (3 uren g. beoosten de stad)
gerd door eene sterke engelsche \loot, die 't beleg
Groningen ; 1500 inw.
staakte, wegens het sneuvelen van Karen adrniraal
Sloehthra, oude naam van Slochteren.
Thomas Pembroke. Eenige jaren later werd een groot
Sloe (het), vaarwater tusschen Walcheren en
de westzijde van Zuid-Beveland.
gedeelte van S. door brand vernield. Izabella van
Portugal, de bruid van hertog Filips den Goede, graaf
Sioetsk. Zie SLUZK.
Slonim, stad met 8500 inw. in europ. Rusland, van Vlaanderen, kwam op Kerstdag 1429 te S. aan,
dat destijds de voornaamste haven van Vlaanderen
15 mijlen bezuidoosten Grodno; was tot 1797 de
was; ook Margareta van York, zuster van Engeland's
hoofdplaats van bet gouvt. Grodno.
Slooten, 1) lat. Slota, stadje in Friesland, koning, kwam als bruid van Karel den Stoute te S.
binnen . met 16 schepen (25 Juni 1468). Twintig
vierdhalf uur gaans bezuidw. Sneek ; 1000 inw.;
jaren later (1488) werd S. tevergeefs belegerd door
werd 1420 door de Vetkoopers belegerd, dock door
't duitsche krijgsvolk van Maximiliaan ; doch in 't
hertog Jan van Beieren ontzet ; in 1 486 werden de
beleg van 1492 cloorstond S. een benauwden tijd,
Vetkoopers bier met veel verlies afgeslagen door de
werd door de pest geteisterd, en moest zich, toen
Schieringers. In 1522 aan de Gelderschen ontweleen kruitmagazijn gesprongen was, overgeven. In den
digd door de Burgundiers, kwam S. in 1582 aan de
80-j. oorlog koos S. de zijde der Staten tegen Spanje;
Staten, die het goed versterkten ; een aanslag der
1586 door de Spanjaarden belegerd (van 8 Juni tot
Spanjaarden om S. door verraad machtig te worden
4 Aug.) moest S. eindelijk capituleeren, en bleef in
13 Mei 1588 mislukte. — 2) dorp in Noord•Holland.
de meta der Spanjaarden tot 1604, toes bet hun
Zie SLOTEN.
Slootmannia en Slootmanninga, oude (18 Aug.) na een beleg van drie maanden ontweldigd werd door prins Maurits. brie aanslagen der
namen van 't stadje Slooten.
Spanjaarden, on, S. te heroveren, mislukten (1606,
Slota, lat. naam van 't stadje Slooten.
1621, 1626). In 1747 werd S. na 5 dagen beleg door
SlOten, 1 ) stadje ; zie SLOOTEN. - 2) dorp in
de Franschen ingenomen ; doch bij den vrede van
Noord-Holland, vroeger St.-Pancras genaamd, ligt
Aken (1749) teruggegeven. Bij het beleg van 1 794
anderhalf uur gaans bezuidw. Amsterdam; 550 inw.
werd S. gedurende 22 dagen (4--26 Aug.) heldhafSloterdijk, of Siooterdijk, dorp in Noordtig en roemrijk tegen de Franschen verdedigd, doch
Holland, een half uur gaans bewesten Amsterdam ;
moest eindelijk, door 's vijands kogels en bowmen
met onde•hoorigheden 1000 inw.
schier in een puinhoop herschapen, bezwijken voor
Slothra, oude naam van 't dorp Slochteren.
de overmacht. Drie bange dagen (3, 4, 5 Fehr.)
Slough, dorp in Engeland, graalschap Buckingbracht S. in 1825 door, Coen het zeewater door felham, 3 kwartier gaans benoorden Windsor; te S.
len storm voortgezweept de stad onder deed loopen.
woonde Herschel(.
In 1830 werd S. oTerrompeld door de Belgen (30 Oct.),
Slowaken, de slawische bewoners van Noorddie echter reeds des nachts van den volgenden dag
Honga•ije.
weder aftrokken.
Slowenen, of Slowentzen, de in Stiermarken,
Slusa, lat. warn van Sluis.
Karnten en Krain gevestigde slawische volkstammen,
veelal Wendell (zie dat art.) genoemd, en in geleerde
Sluzk, Sloetsk, stad in 't russ. gouvt. Minsk,
14 mijlen bezuiden Minsk, aan de rimier S.; 7500
werken ook Korutanen gelieeten. In 't laatst der 6e
inw.; afgebrand in 1 77 4. In de nabijheid van S. gaeeuw kwanien de S. zich nederzetten in de genoemde
ven Polen, onder de regeering van Sigismond I,
st•eken ; 788 v erd geheel Korutanie,onder den naam
driemaal de nederlaag aan de Tartaren.
van Wendische mark, door Karel den Groote bij zijn
66
I.
naam van SLAPPETERP.
Slepperdorp,
Sliedrecht, I ) dorp in de Alblasserwaard, prov.

—

SIDIland

S Mill a

Smaland, Smooland, voormalige prov. in 't zniden van Zweden, ruin 580 vierk. mijlen groot,vortut
thans de tans Joakoping, kronoberg en Calmar.
Smalbrugge, voormalig I lorp (t hans gehucht),
in Friesland, 2 urea gaans ten W. Z. W. van Sneek.
Smalena, wade naam der grietenij Smallingerland.
Smalkalde. Zie SCIIMALKALDEN.
s
Smallebrugge. Zie —MALBRUGGE.
Smallingerland, grietenij in Friesland, bevat de zeedorpen Drachten,Boornbergum(met SmalleEe), Kortehernmen, Nijega, Oudega, Opeinde (dat
ook Smallinger-Opeinde genoernd wordt), benevens
een klein gedeelte van Rottevalle.
Smaragdus mons, lat. naarn van 't gebergte
Zabarah in Upper-Egypte, nabij de Roode Zee, is S.
genoemd naar de daarin aanwezige Stnaragd-tnijn,
reeds ontgonnen onder Sesostris, daarna lang verlaten, onder Mehemed Ali weder ontgonnen, en in
1852 overgedaan aan eene engelsche maatschappij.
Dit is het Smaragden-eiland.
Smeerdike, verbasterde naam voor het zeeuwsche dorp St.-Maartensdijk.
Smerdis, een tnagier der Perzen, maakte zich
bij den dood van Cambyses (522 v. Chr.) van den
troon meester, zich uitgevende voor des overledenen konings broeder Smerdis, dien hij op last van
Cambyses ter dood gebracht had. Deze magier was
vroeger voor een of ander misdry gestraft met verminking (zijne ooren waren afgesneden); door een
zijner vrouwen aan die bijzonderheid herkend, en
door haar verraden, zag S. zich, na 7 maanden geregeerd te hebben, door een komplot van zeven rijksgrooten van den troon werpen en van het leven berooven. De usurpatie van S., als poging der magiers
om het gezag in handen te krijgen, werd nu gevolgd
door eene reactie der krijgslieden tegen de theocratie: al de magiers werden vermoord (dit bloedbad
wordt genoemd de Magophonie).
Smilde, getneente in Drenthe, zijnde eene reeds
van het jaar 1771 dagteekenende veenkolonie, doorsneden door de Sniildervaart, die te Assen aanvangt,
en ten W. van Meppel uitloopt in de Meppelervaart.
De gerneente S., bevolkt met omstreeks 5000 zielen,
laat zich in 4 gedeelten splitsen, nl. (zuidwestelijkst)
't kerkdorp Oude-S. of Hooger-S.; dan volgt bet dorp
llijker-S.; daaraan paalt Kloosterveen; en dan (noordoostelijkst) de Boven-S.
Smintheus, d. i, de Muizendooder, bijnaam
van Apollo, inzonderheid bij de Phrygiers, wier land
door dezen god op zekeren tijd van de muizenplaag
verlost was.

Works (5 dln., Edinburg 1817) verdienen inz. genoemd : Theory of moral sentiments (1759) en
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Smirna.

—MYRNA.
Zie S

Smith (John), engelsch zeevaarder (1579—
'1631), deed drie relict] naar Virginie (1606-14),
presideerde bij de sticking van de stad James-Town.
Eens in handen van een 1ndianen-scam gevallen,
stonden die lieden op bet punt ow hem te slachten,
ten elude hem vervolgens op te eten, toen de schoone
Pocahontas (de dochter van bet hoofd an dien stain)
hem van den dood redde met eigen leveusgevaar. Men
kart dezen S. beschouwen als, na Walter Raleigh,
den eigeulijken stichter van de engelsch-awerikaansche kolonien.
Smith (Adam), beroemd schotsch schrijver
(zedekunde en staathuishondkiinde), geb. 1723
kirkably, sedert 1751 professor to Glasgow, sedert
1764 uitsluitend auteur , totdat hij 1778 als commissaris des konings over de Dottanen in Schotland
aangesteld nerd, welk voordeelig ambt hij Neel hekleeden tot aan (loud (Juli 1790). Van zijne

Inquiry into the nature and causes of the wealth of
nations (2 dln. Londen 1776, dikwijls herdrukt).
Smith (Joe), stichter van de secte der Mormonen.
Smith (Sidney), satiriek en staatk. schrijver,
geb. 1771 te Woodford in 't engelsche graafschap
Essex, sedert 1831 kanunnik aan de Paultiskerk te
Londen, gest. 1845, was in 1802 gezamenlijk met
Jeffrey en Brougham oprichter van de beroetude
Edinburgh Review. De laatste editie der Werkenv an
S. is die in 3 din. (Londen 1853).
Smith (sir William Sidney), britsch vlag-officier, geb. 1764 te Londen, kweet zich in den franschengelschen oorlog verscheidene malen loffelijk, verbrandile 18 Dec. 1793 de ter reede van Toulon liggentle fransche schepen, viel 1795 in "widen der
Franschen, die hem '2 jaren gevangen hielden in den
Temple, waaruit hij middel vond to ontsnappen; hij
deed zeer veel kwaad aan de Franschen tijdens hunnen krijgstocht naar Egypte, bestuurde de verdediging van St.-Jean-d'Acre, en noodzaakte Bonaparte het ► eleg van die vesting op te breken ( - 1799);
in 1805 sloot hij met Kleber het verdrag van ElArisj, waarbij de Franschen zich verbonden Egypte
te ontruimen (welk verdrag echter niet geratificeerd
werd), ontving 1805 den rang van schout-bij-nacht,
beschermde Sicilie terwijl het koninkrijk Napels in
handen der Franschen was, begeleidde den koning
van Portugal naar lirazilie, werwaarts die vorst de
wijk nam in 1807. In het proces van koningin Carolina betrokken, als beticht van overspel, werd S.
sedert niet meer in actieve dienst gesteld, hield verblijf buitenslands, en stierf 26 Mei 1840 te Parijs.
Smolensk, vestingstad in europ. Rusland, aan
den Dnieper, 52 mijlen benoordw. Moskou; 17,000
inw.; eene heilige stad, en een der oudste steden
van het russische rijk, was lang eene onafhankelijke
republiek, werd in 881 onderworpen door die van
Nowgorod ; verscheidene malen diende S. als apanage
voor prinsen nit de dynastie van Rurik ; doch in de
verwarring, die op den inval der Mongolen volgde,
viel S. in handen der Litauers, die er meester van
bleven tot 1514. De Russen en Polen betwistten
elkander law' het bezit van S.; laatstgenoemden namen bet in '.I'611 in bezit, en behielden het hij tractaat van Dewlina (1618); maar Alex. Romanow her°verde S. in 1655. 1)e Franschen bevochten 17 Aug.
1812 bij S. eene bloedige overwinning op de Russen,
waarna S. aan de vlarnmen prijsgegeven werd ; het
had toen over de '200,000 inw. (zegt men), thans
heeft het er 17,000; het is als bet ware de sleutel
tot bet binnenland van Rusland, en hoofdplaats van
bet gonvernement S. (1018 vierkante mijlen, met
1,102,000 bewoners).
Smollet (Tobias), engelsch gesch ied- en romanschrijver, geh. 1720 in Schotland, studeerde geneeskunde, dock verliet dit vat orn zich aan het auteurschap te wijden, en stierf 20 Oct. 1771 to Livorno
in Italie. Van zijne werken verscheen eene complete
editie (Londen 1841). Zijne History of England
(4 dln. Louden 1758) is dikwijls herdrukt.
Smyrna, turksch Ismir, turksche zeestad in
Ileum-Azie, 50 mijlen bezuidoosten Constantinopel,
op den achtergrond van de offish.. 10 mijlen landwaarts insnijdende Golf ran S. (eerie golf der Egeesche Zee), heeft 160,000 inw., is de zetel van consulaten der meeste beschaafde nntien, en stoat door
eenen spoorweg in gerneenschap met Aidin. llet is
cell der steden, (lie aanspraak waken op de eer, de

Sobieski

Smijtegelt
geboorteplaats te zijn van Homerus, die naar de
kleine rivier van S. (de oude Meles) den bijnaam
draagt van Melesigenes. Gesticht heet S. door Tantalus, of door eene volkplanting nit Ephesus, omstr.
600 v. Chr. Ofschoon eene bloeiende koopstad (thans
de voornaamste van aziat. Turkije), heeft S. toch
nooit op eene lijn gestaan met Ephesus, Miletus,
enz. Ingenomen en verwoest door de Lydiers, onder
Ardys, weder opgebouwd door Alexander, werd S.
door eene aardbeving omvergeworpen (Hider Tiberius (herhaalde malen is S. door zulk eene ramp geteisterd; evenzoo door de pest). Herbouwd wider
Marc.-Aurelius, werd S. onder het keizerrijk vermaard door zijnen koophandel en door zijne scholen
voor welsprekendheid. Bion en Quintus (van S.) werden er geboren. in 1084 werd S. aan de grieksche
keizers ontweldigd door eenen Turk, met name Tzachas, die er de hoofdstad van maakte van een afzonderlijk rijkje ; maar Johannes Ducas veroverde S. in
1097. De Turken maakten zich opnieuw meester van
van S. in 1332; bet werd bun in 1344 ontweldigd
door de Christenen ; doch in 1402 viel het in handen van Tamerlan, die er plundering en verwoesting
aanrichtte. In 1424 maakte Amurat zich van S.
meester, en sedert is het in de macht der Porte gebleven. Tweemaal (1841, 1845) werd S. geteisterd

door eenen brand, die telkens bijna de halvestad in
de asch legde. De christengerneente te S. was een
der zeven gemeenten in Azie (Openb. 1 : 11 ; 2 : 8).
Smijtegelt (Bernard us), geb. te Goes 1665,
studeerde theologie te Utrecht, werd 1687 proponent, 1689 predikant te Borsselen, vervolgens te Goes
en 1695 te Middelburg, bedankte later voor op hem
uitgebrachte beroepen naar Rotterdam en Utrecht,
en stierf te Middelburg 1739, weinig vernioedende
dat zijne predication enz. eene eeuw na zijnen dood de
lievelingslectuur zouden worden van dat kleine kuddeken in de gerefortneerde Kerk, dat zich in alle nederigheid des harten de 'Uitverkorenen Godes" noemt.

Snaith, stad in Engeland, 8 uren gaans bezuidoosten York ; 7000 inw.

Snakes. Zie -LANGEN-1 NDIANEN.
Snake's Island. Zie s;-LANGEN-EILAND.
SneCa, lat. naam der stad Sneek.

Sneek, stad in Friesland, 2 uren gaans bezuidoosten Bolsward; 8500 inw.; is zeer oud, was in
1294 reeds een stadje, werd 13 Oct. 1456 en op
Witten Donderdag 1457 telkens door eenen fellen
brand geteisterd, nam een werkdadig aandeel in de
twisten der Schieringers (~vier zijde S. hield) en
Vetkoopers. In 1517, bij eene strenge vorst, werd S.
door de Burgundiers belegerd en nauw ingesloten;
de stad zou zich gaarne hebben overgegeven, maar
de vermaarde Groote Pier hield dit tegen, totdat 28
Januari het dooiweder inviel, waardoor de belegeraars
in allerijl het beleg opbraken. In 1572 werd S. veroverd voor den prins van Oranje. In 1651 hield Ka
rel Stuart (naderhand koning Karel 11), tijdens hij
voortvluchtig was uit Engeland, eenigen tijd te S.
verblijf. Van watersnood teed S. in 1570 (Allerheiligen) en 1825 (5 en 6 Febr.).
Sneeker Vijfga, gemeenschappelijke benaming der vijf friesche dorpen Scharnegoutum, Coinga, Loinga, Gouw en 011ingawier.
Snellius (Willebrord Snel, lat.), nederl. wisen sterrenkundige, geb. 1591 te Leiden, sedert 1613
professor aldaar, gest. 1626, uitvinder o. a. van de
refractie-wet; hij volbracht eene graadmeting van
-

Alkmaar naar Bergen-op-Zoom, waarbij voor bet
eerst de triangulatie toegepast werd ; ook heeft hij
verscheidene werken nagelaten.
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Snikzwaag, voormalig dorp (thans gehucht)
in Friesland, 2 urea gaans ten W. N. W. van Heeren veen.
Snits, oudfriesche naam van Sneek.
Snook (Andries), een der sieraden van het hollandsche tooneel. eer onze tooneelspeelkunst in het
jammerlijke verval geraakte, waarin die nu sedert
tang als voor goed verzonken schijnt. Geb. 1766 te
Rotterdam, stierf S. in 1829 met den eernaam van
'de Hollandsche Telma".
Snorro-Sturluson, ijslandsch gesehiedschrijver, geb. 1178, bekleedde in zijn vaderland verschillende posten, was ook eenigen tijd jarl (dat is
stadhouder) in Noorwegen; in de binnenlandsche
twisten betrokken, die IJsland verscheurden, keerde
hij derwaarts terug, doch werd 22 Sept. 1241 te
Reikholt vermoord, door een zijner schoonzonen.
Zijn voornaamste werk, dat hij 1230 N'oltooide, is de
Heimskringla, zijnde eerie verzarneling zweedsche en
noorweegsehe volkslegenden (6 din. Kopen ► agen
1777-78; in 't Duitsch vertaald door Wachter, 2
din. Leipzig 1835-37). Men heeft ook de (aithans
grootendeels door hem geschrevene, en naar hem genoemde) Edda; zie dat art.
Snowdon bergen, gaelisch Eryri, gebergte
in 't engelsche prinsdom Wallis, op de grenzen der
graafschappen Caernarvon en Merioneth.
So, een koning van Egypte; II Kon. 17: 4.
Son., eerie stad der Chaldeeers; Ezech. 23: 23.
Soanda, of Osiana, stad in Cappadocie ; thans
Juzghat.
Soane, de nude Sonus, rivier in Indie, ontspringt
op het Amarakantaka-gebergte, neemt eene zuidoostwaartsche richting, vomit iii haren benedenloop
de grenslijn tusschen de britsche presidentschappen
Bengalen en Agen, en vast bij Mania (9 uren pans
ten westen van Patna) in den Ganges, na 110 mijlen
-

loop.

Soana (sir John), benoemd engelsch bonwmeester, geb. 1756 in het graafschap Berks, gest. 1837
te Louden, zette 50,000 ponden sterling vast voor
het onderhoud van de door hem nagelatene kunstverzameling.
Sobai, een van de vaderen der portiers; Ezra
2: 42; Neh. 7: 45.
Sobal, 1) een zoon van Seir; Gen. 56: 20, 23,
29; 1 Chron. 1 : 38, 40. — 2) een zoon van Kaleb;
I Chron. 2: 50, 52; 4 : 1.
Sobburg, oude naam van Souburg.
Sobek, een van de hoofden des yolks; Neh.
10 : 24.
Sobi, een der Ammonieten, die David van leeftocht voorzagen; II Sam. 17: 27.
Sobieski (Jan of Johannes), of Johannes III,
koning van Polen, en een van Polen's groote helden,
geb. 1629, stamde of van een aanzienlijk geslacht,
trad 1648 in krijgsdienst, onderscheidde zich spoedig, en werd door Casimir V tot vaandeldrager der
kroon benoemd. Hij had deel aan de overwinning
van Beretesjk (1651), blonk nit in den noodlottigen
oorlog van Polen tegen Zweden (1653-60), versloeg en dwong tot wijken Zweden's bondgenooten
na den vrede van Oliva, ontving 1667 den titel van
opperveldheer der kroon, rukte op tegen den in opstand zijnden kozak Dorozenko, en ontwetdigde hem
at zijne vestingen (1671). Na den vernederenden
vrede, lien koning Michael in 1672 met de Porte gesloten had te Buczaz, vormde S. eenen bond tegen
dies koning, en legde de wapenen eerst: neder, toen
hij door het verdrag van Ujasdow (1673) meester
werd van het bewind: hij liet no den vrede van
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Sobrarbe

Buczaz te niet doen, versloeg de Turken bij Choczim,
en werd bij den dood van Michael (1674) uitgeroepen als koning van Polen. Tevergeefs wendde bij
alles aan om Polen weder op te beureu ; hij zette den
oorlog tegen de Turken voort, doch met weinig voorspoed (1675): te Lowicz oinsingeld door eene armee van 200,000 Turken en Tartaren, achtte hij
zich gelukkig aan dat gevaar te ontkornen door afstand te doen van Kamenetz en een derde gedeelte
van Ukraine (verdrag van Zurawno, 1676). Door
Oostenrijk te hulp geroepen, ontzette hij Weenen,
dat belegerd werd door Kara-Mustapha (1683), en
redde zoodoende keizer Leopold, die zich al zeer
vyeitlig dankbaar daarvoor toonde. Vervolgens oorloogde S. in Moldavie (1684-85), en deed verscheidene invallen in Bessarabie ; doch slecht ondersteund door Oostenrijk, werd hij genoodzaakt den
vrede van Moskou te teekenen (1686), waardoor
Polen ophield mogendheid van den eersten rang te
zijn. Hij stierf 1696. Een zijner zones, Jacobus S.,
deed vergeefsche pogingen om den troon te bemachtigen; en met zijnen dood (1734 in Oostenrijk) is
het geslacht S. uitgestorven.
Sobrarbe, of Sobrarve, in den vroegsten tijd
der middeleeuwen eerie republiek, die, na de invallen der Arabieren, door gothische vluchtelingen gesticht was in het noorden van Spanje, bezuiden de
Pyreneen, en hewesten Ribagorza ; later tot graafschap verheven, werd S. met Ribagorza aan Gonzales
(den vierden zoon van Sancho III van Navarra) geschonken, die, in navolging van zijne drie breeders,
den titel van koning aannam (1035); vandaar het
kortstondige koninkrijk Sobrarbe en Ribagorza, dat
bij Gonzales' dood (1038) ingelijfd werd bij het koninkrijk Aragonie.
Sochja, vermeld als een van de hoofden der
vaderen ; I Chron. 8: 10.
Soeho, twee steden in slam Juda, 1) in de
laagte; Jozua 15: 35; 1 Sam. 17 : 1; I Kon. 4: 10:
1 Chron. 4: 18; 11 Chron. 11: 7; 28: 18. — 2) op
het gebergte; Jozua 15: 48.
Society Islands, d. i. Genootschaps eilanden, in duitsche boeken Gesellscha[lsinseln, van welk
woord door eene gebrekkige overzetting de hollandsche benaming Gezelschaps-eilanden herkomstig is,
een archipel of eilanden-groep in Polynesie, in 1606
ontdekt Boor Quiros, in 1768 bezocht. door Bougainville, doch eerst in 1769 nauwkeurig opgenomen
door Cook, die er den naarn S.-1. aan gaf, ter eene
van bet koninklijk Genootschap van wetenschappen
te Louden. De Franschen, die de S.-1. tegenwoordig
tot hunne overzeesche bezittingen rekenen, noemen
deze groep Archipel de la Socield, en in vele hollandsche boeken komen ze voor order den imam van
SociOeils-eilanden. De groep bestaat nit elf groote,
meerendeels vulcanische, en eenige kleinere eilanden,
te zarnen bevolkt met omstreeks 15,000 menschen,
die zich sedert 1817 tot het Christendom hebben
laten bekeeren. Tot de S.-I. behooren o. a. MNitea,
Eirneo, Raiatea, Huahine, Barabora ; doch het voornaamste is Tahiti (zie OTAHEITI).
SOCinUS (Lelius), vermaard ketter, geb. te Sidna 15 9 5 uit eerie familie, die verscheidene beroemde
rechtsgeleerden voortgebracht heeft, studeerde eerst
de rechten, daarna theologie, begon 1546 to Vicenza
de drieeenheid Gods en de godheid van Jezus te
loochenen, moest lien ten gevolge vluchten (1547),
bezocht Zwitserland en Duitschland, bracht drie jaren (1548-51) te Wittenberg bij Melanchthon door,
ging 1557 naar Polen, waar zijne leer ingang vend
bij den biechtvader der houingin, keerde, na in Po-

Sri-denlen vele aanhangers gemaakt te hebben, naar Zwitterland terug, deed nog terscheidene reizen, en stied
ornstr. 1563 te Zurich. — S. (Faustus), neef van
deu vorige, geb. 1539 te Siena, bekleedde van 1562
tot 1574 verschillende ambten aan het hof van Toskanen, verliet Coen Italic om zijne geloofsbegrippen
(de leerstellingen van den vorige) vrijer te kunnen
uiten, gaf te Bazel verscheidene werden in het Licht,
ging 1578 naar Zevenbergen, 1579 naar Polen, waar
hij een aantal gerneenten stichtte. De Unitarissen,
d. 1. belijders van de eenheid (unilas) Gods, sloten
zich nagenoeg alien aan S. aan, zoo zelfs, dat zij voortaan niet meer Unitarissen, maar naar S. Socinianen
genoemd werden. Al de werken van dezen S. zijn
opgenomen in .Bibliotheca fratrum polonorum" (6
din. in fol. 1656), in "t Licht gegeven door zijnen
kleinzoon Andreas Wissowatius.
Socinianen, de aanhangers van Socinus.
Socorro, stay in 't noord-amerik. territorium
Nieuw-Mexico, aan den Suarez, 7 uren gaans benoordoosten Bogota; 6000 inw.
Socotora, Sokotra, Soktra, Dioscorides insula
bij de ouden, eiland aan de kust van Oost-Afrika,
28 rnijlen beoosten kaap Guardafui, is 48 vierk.
len grout, behoort toe aan den sultan van Kissine
in Hadramat (in Zuid-Arabie), en heeft tot hoofdplaats Tawarida. De Engelschen hebben sedert 1835
vasten voet op S.
Socrates, beroemd grieksch wijsgeer, geb. 470
v. Chr. te Athene, zoon van den beeldhouwer Sophroniscus en van eene vroedvrouw met name Phenarete, leerde aanvankelijk het vak zijns vaders, doch
wijdde zich reeds spoedig geheel aan de wetenschap,
deed echter ook zijn plicht in de krijgsdienst (hij
onderscheidde zich o. a. bij Tanagra, en vooral in
den slag bij Delium, waar hij het Leven redde van
Xenophon en van Alcibiades). Zijne beroemde leus
was Ken u zelven, en hij is niet slechts een der grootste denkers, maar ontegenzeglijk ook een der verhevenste karakters, die ooit geleefd hebben. In zijn
huiselijk Leven was hij met gelnkkig ; de plagerijen
van zijne vrouw Xarithippe zouden leder ander als
ware gedwongen hebben tot daden van brutaal geweld;
doch S. verdroeg al hare kwellingen met onuitputtelijk geduld. Ouk buitenshuis was voor S. niet alles
vrede en rust ; door zijne strenge zedeleer maakte
hij zich menigeen tot vijand. Op zijn 69e jaar werd
hij door Melitus (een pruldichter), Lycon (een politieken tinnegieter) en Anytus (een rijken bierbrouwer), beschuldigd van gebrek aan eerbied jegens de
goden, en van bet aankweeken van zedebederf bij de
jongelingschap. In weerwil van zijne onschrild, werd
hij ter dood veroordeeld ; zijne vrienden deden al
het mogelijke ow hem tot vluchten te bewegen, doch
met zijne verhevenheid van ziel weigerde hij standvastig, zich aan het tegen hem gevelde vonnis te
onttrekken, en dronk den gifbeker anno 400 v. Chr.
De Atheners zagen echter spoedig in, welk eene onreclavaardigheid zij jegens S. begaan hadden, hetgeen ze zochten goed te waken door hem eenen
tempel toe le wijden, waar hij als halfgod vereerd
ward.
Socrates, bijgenaamd Scholasticus, pleitbezorger te Constantinopel in de 5e eerily na Chr., schreef
in 7 boeken een vervolg (loopende van 305 tot 439)
op de Kerkelijke Geschiedenis van Eusebius, achter
wiens werk men het gedrukt vindt in de Parijsche
editie van 1544.
Soden, 1) kerkdorp in 't Nassausche, staat in
spoorweggetneenschap met Floc ► st en Frankfort aan
den Main, heeft 1300 inw., en is door zijne vele

Soderhamn
warme zoutbronnen een bezocht badplaatsje.
2) stad in Keurhessen, aan de nitwatering van de
Salim in de Kintzig; 1000 inw.; fraaie mine van
den burg Stoltzenberg.
St5derhamn, stad in 't zweedsche an Gefle,
aan de Bothnische Golf, circa 9 mijlen benoorden
Gene; 2800 inw.; haven.
Sodermardand, zweedsch lin. ZieNvnewin.
Sodi, een nit stain Zebulon; Num. 13: 10.
Sodom, stad in Palestina, gemeenlijk vermeld
te zamen met Gomorrha (zie dat art,), wordt in den
Ripe' dikwijls genoemd (Gen. 10: 19; 13: 12, 13;
14 : 8 en v.; 18: 16, 26; 19: 24; Dent. 29: 23;
32: 32; Jezaia 1: 9, 10; 3: 9; 13: 19; Jerem. 23:
14; 49: 18; 50: 40; King'. 4: 6; Ezech. 16: 46;
Amos 4: 11). Het was de woonplaats van Lot, die
met de zijnen gered werd van de algemeene verdelging, toen de geheele vlakte Siddim, waarin S. lag,
bij eene vulcanische nitbarsting verzwolgen werd
door hetgeen thans de Doode Zee beet (zie het art.
ASPHALTITES LACUS). De bewoners van Sodom (de
tiodorniet en) zijn berucht door hunne zucht naar tegennatunrlijke . bevrediging van de geslachtsdrift
(Gen. 19: 5), welke aftichuwelijke neiging tot op den
huidigen dag den naam van Sodomie draagt. In het
N. T. wordt S. genoemd: Matth. 10: 15; 11: 23,
24 ; Marcus 6 : 11 ; Lucas 10: 12; 17 : 29; Rom. 9:
29; II Petr. 2: 6; Juda vs. 7 ; Open!). 11: 8.
Sodor, hoofdplaats van 't eiland Man. Zie
CASTLETOWli.
Soedan, Beled- es-Soedan, d. i. Land der Zwarten, de algemeene benaming voor het geheele noorderdeel van Middel-Afrika, tusschen de Sahara ten
N. en de onbekende landstreken onder den wquator
ten Z. Van de rnenigte verschillende rijken, die in S.
bestaan, zijn de voornaamste: Bambarra; dan de
drie Fellata-rijken Massina, Gando en Sokoto; wijders Bornoe, Wadai en Darfoer.
Soekapoera, regentschap op Java (Preanger
regentschappen).
Soekawatti, landschap op Java, behoort tot
de resid. Soerakarta.
Soekoe, eene ptaats op Java, 26 Palen beoosten
Soerakarta gelegen, is merkwaardig door de vele overblijfsels van oude tempels, die men er aantreft.
Soela — Beni, eiland in de Straat der Molukken (nederl. 0. 1.).
Soember, dorp op Java, resid. Djokdjokarta;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
27 Juni 1828.
Soemoen, dorp op Java, resid. Kadoe; 28 Jan.
1827 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Soenda, Sunda, zoo noemen de inboorlingen
het westgedeelte van Java ; de Portugeezen gaven
voorheen dozen naam aan 't voormalige koninkrijk
Jacatra op Java, en de stad Jacatra heette toen
Soenda-Kalappa. Nog tegenwoordig noemt men
Straat S. de zeeengte tusschen Java en Sumatra, en
de eilanden, i n en beoosten die zeeengte gelegen, worden Soenda-eilanden of Oostersche archipel genoemd.
Die eilanden worden onderscheiden in Groote en
Kleine. De Groote S.-eilanden zijn: Sumatra ; Borneo, Celebes, Java, en Banka met Billiton. De Kleine
S.-eilanden zijn die, welke beoosten Java liggen, nl.:
Bali, Lombok, Soembawa, Flores, Tjiendan of Soemba
Sabrao, Solor, Lomblem, Ombaai, en de groep van
Timor.
Soendoro, gebergte op Java, vormt de grensscheidinc, tusschen de residentien Pekalongan, Kadoe en liaglen.

Sofis
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Soengei Poea, dorp op Sumatra's westkust,
—

resid. Padangsche Bovenlanden; overwinning der
nederl. troepen op de Padries 29 Mei 1832.
Soenur, 1) eng. Jooneer ; zie DJUNYR. - 2) oud
dorp op Sumatra's westkust, residentie Padang.
Soerabaja, stad op Java, aan de uitwatering
van den Kediri in de Straat van Madoera; 100,000
inw.; goede haven ; door brand geteisterd driemaal
in 1842 (12 Aug., 26 Aug. en 9 Sept.) en 3 Febr.
1847 ; het is de hoofdplaats der residentie S. (105
vierk. mijlen groot, met 1,100,000 bewoners).
Soerakarta, of Sola, stad op Java, en zetel
van een nederl. resident, heeft 110,000 inw. en in
haren omtrek prachtige ruiner van tempels nit de
oudheid ; S. is de residentie van den soesoehoenan
of keizer van Mataram (zie dat art.), die onderhoorig is aan het nederlandsch gezag; zijn rijk is bet
nederlandsche residentschap S., dat begrensd wordt
door de volgende residentien: Samarang ten N.W.
en ten N., Madion ten W., Djokdjokarta ten Z.W.
en ten Z., Kadoe ten W.
Soerendonk, Surendonk, dorp in de Meierij
van 's-Bosch, prov. Noord-Braband, 4 uren g. bezuidoosten Eindhoven; circa 700 inw.; vormde vroeger
met Maarheze en Gastel de baronie Kranendonk.
Soeroasso, - of Soerawassa, dorp op Sumatra's
westkust, resid. Padangsche Bovenlanden, is een der
vier oude hoofdplaatsen van het rijk Menangkabau;
23 Juni 1824 werd door eene handvol dappere Nederlanders eene overtalrijke bende muitetingen afgeslagen, die eenen verwoeden aanval op het nederlandsche fortje Soeroassa kwam doen, welk fortje in
1832 geslecht is.
Soest, 1) stad in pruis. Westfalen, 5 uren gaans
benoorden Arnsberg; 12,000 inw. — 2) dorp in de
nederl. prov. Utrecht, 1 uur gaans bewesten Amersfoort; 3000 inw.; zeer oud dorp, door vijandelijk
krijgsvolk in brand gestoken 1356 en 1481 ; door
Maarten van Rossum uitgeplunderd 1543; door de
Keizerlijken, die Amersfoort ingenomen hadden, erg
gehavend 1629; door een fellen brand geteisterd 13
Oct. 1833.
Soestdijk, gehucht in de prov. Utrecht, 3
kwartier gaans bewesten Soest, aan den dijk, die van
Soest naar het Gooiland loopt ; 100 inw.; is vooral
bekend door bet vorstelijk lustslot, in 1674 daargebouwd voor Willem III, prins van Oranje; in 1795
eigendom van den staat geworden, werd dit lustslot
in 1816 door de Staten-generaal als rationale hulde
ten geschenke aangeboden aan den toenmaligen
kroonprins (later koning Willem II), den nederlandschen held van Quatre-Bras en Waterloo.
Soetermeer, dorp in Zuid-Holland, derdhalf
uur gaans beoosten 's-Gravenhage ; 300 inw.; bij
het vermaarde beleg van Leiden was S. door de
Spanjaarden bezel ; 28-29 Oct. 1701 werd S. door
eenen zwaren brand geteisterd.
Soeterwoude, dorp in Zuid-Holland, een half
uur gaans bezuiden Leiden ; 400 inw.
Soewan, oude naam van Assuan.
Zie &PH ..,.
Sof
Sofala, een gedeelte van Afrika's oostkust, tusschen den mond van den Zambesi en de Delagoa-baai.
Soffarieden, perzische dynastie, verving de
Taherieden, regeerde van 872 tot 902 over de landschappen Khorassan en Fars, en werd op hare
beurt vervangen door de Samanieden. De dynastic
der S. werd gesticht door een rooverhoofdman, genaamd Jakoeb, zoon van een ketellapper (solar).
Sofia, steden in Rusland en Turkije. Zie SOPHIA.

Solis, perzische dynastic. Zie

SOPHIS.
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Sogd

Solis

Sogd, de oude Polytimetus, rivier in Buchal•&
loOpt lands Samarkand en Bokhara, en ontlast zich

Soli, I) oudtijds Apeta, later Soli, stad op Cyprus, tusschen de kapen Acamantus en Crommium,

6 mijlen bezuidw. Bokhara in den Dzjihon, na circa
80 mijlen loop.
Sogdiana, landstreek in Hoog-Azie, benoorden Bactriana, onderworpen (329-3'28 v. Chr.) door
Alexander, die op de plaats van het wide Cyresjt de
stad Alexandresjt (Alexandria ESchata) stichtte.
Sogdianus, koning van Perzie, was de tweede
Z0011 van Artaxerxes Longimanus; hij liet zijn oudsten broeder dooden 425 v. Chr., orn zelf den troon
te beklimmen, en werd ter dood gebracht door een
zijner overige broeders (Darius Nothus of Ochus).
Boger. Zie ASPHALTITES LACUS.
Soham, zoon van Merari ; I Chron. 24: 27.
Sohl, comitaat in Hongarije, circa 52 vierk.
mijlen, met 92,000 bewoners; hoofdplaats Nensohl.
Soignies, stad in de belg. prov. Henegouwen,
aan de Senne, 4 uren gaans benoordoosten Bergen
(in 't F•ansche Mons); 7000 inw.
Soissonnais, het landschap rondom Soissons.
SOiSSOns, het Noviodunurn, later Suessio of
Civitas Suessionum, in nienw-lat. Sexoni!e, stad in 't
fransche dept. Aisne, aan de Aisne, 10 uren gaans
bezuidw. Lion; 11,000 inw.; gehoortepl. van Louis
d'Hericourt, Collot-d'Herbois, Quinette. Gewichtig
was S. in Cesar's tijd. In de nabijheid van 3. overwinning van Clovis op den romeinschen veidheer
Syagrius (in 486); dito van Karel Martel op Chilperik, koning van Neustrie (in 719); dito van Karel
den Eenvoudige op Robert, die daarbij sneuvelde (in
923). Na den dood van Clovis (511) werd S. hoofdstad van het koninkrijk S. (een der vier frankische
koninkrijken, waarin het rijk van Clovis teen verbrokkeld werd). Verscheidene maim is S. belegerd
(948, 1414, 1617, 1814); er werden verscheidene
concilien gehouden (o. a. dat van 1122, waarbij Abelard's gevoelen over de Drieeenheid veroordeeld
werd; en dat van 1202, bijeengeroepen ter zake van
de echtscheiding tusschen Filips August en Ingelborg). Tot. 1789 had S. eene beroemde academie, gesticht in 1674.
Sojoten, Sarnojeedsche volksstam in Siberie,
in 't, Sajanische gebergte ; omstr. 2000. hoofden sterk.
Sokacen. Zie BUNJEVACEN.
Solana, stad in Spanje, in La Mancha, 7 uren g.
benoordw. Villanueva de los Infantes; 9000 inw.;
gesticht 1243 door de ridders van Sint-Jacobus.
Soledad, 1) of Conti, op Falkland na het groatste der Falklands-eilanden (zie dat art.). — 2) stad
in den tnexicaanschen staat Veracruz, bekend door
het tractaat tusschen generaal Prim en de Mexicanen gesloten 19 Fehr. 1862, ten gevolge waarvari
Spanje en Engeland zich can de later zoo treu•ig
vermaard gewordene Mexicaansche expeditie onttrokken, welk verstandig voorbeeld echter door
Frankrijk niet gevolgd werd.
Soles, fransche liaamsvorm voor Solia.
Soleto,vlek in bet Napelsche, in Terra d'Otranto,
5 wren pans beoosten Nardo ; 1200 inw.
Soleure, fransche naarnsvorm voor Solothurn.
Solfatara, Heine berg in het Napelsche, in de
nabijheid van Pozzuola ; het Forum Vulcani of de
Campi Phlegra, i der ouden.
Solferino, marktvlek in Lombardije, 8 oven
gaans benoordw. ,Mantua, en 3 n•en g. van den Mineio ; 1800 inw.; 24 Juni 1859 beslissende veldslag,
waarin de keizer van Oostenrijk met eerie armee van
170,000 man de nederlaag ontving van keizer Napoleon III en koning Victor Emmanuel met huntie
vereenigde armee van 150,000 man.

naar men wil gesticht op road van Solon, wien ter
eere het dan ook S. genoemd is. 2) thans Metzlu,
stad in Cilicie, aan de zee, tusschen de rivieren
Lamus en Pyramus, gesticht door Atheners of door
Rhodiers, was zeer rijk en bloeiend. Tigranes verwoestte S., en verplaatste de inwoners naar Tigranocerta ; doch Pompejns liet S. weder opbouwen, en
bevolkte het, toen hij de zeeschnimers overwonnen
had, met diegenen banner, wie hij het leven liet bebouden ; de stad nam toen den naam aan van
Pompeiopolis. Het was de geboorteplaats van Cranton
(een academisch wijsgeer), van Chrysippus, Philemon,
Aratus (den dichter). De bevolking van S. sprak een
over het algenieen zeer slecht Grieksch (vandaar het
woord Solecismus).
SOlia. Zie Sou 1 en 2.
Solignac, I) het oude Solemniacum, stad in
't fransche dept. Haute-Loire, 2 uren gaans bezuiden
Puy; 1200 inw.— 2) vlek in 't fransche dept.HauteVienne, de•dhalf our gaans bezuiden Limoges; 3000
inw.; oude (in 631 gestichte) abdij.
Soliman, twee seldzjoecidische sultans van
Konieh, nl.: S. I, de stichter van bet rijk Konieh,
regeerde van 1074 tot 1085, en werd opgevolgd door
zijnen oudsten zoon Kilidzj-Arslan. S. II, meer
bekend onder den naam Rokn-Eddin, zevende sultan
van Konieh, zoon van Kilidzj-Arslan II, stierf in 1204.
Soliman, drie turksche sultans, nl.: S. I, zoon
van Bajazet, regeerde van 1405 tot 14 10.-- S. 111,
regeerde van 1687 tot 1691. — S. II, de beroemdste sultan van Turkije, geb. 1496, beklom 1520 den
troon, onderwierp de rebellen in Syrie, de Mainloeken in Egypte, veroverde 1521 Belgrado, 1522
Rhodus, versloeg de Hongaren hij Mohacz, bemachtigde 1529 Ofen (Buda), en twain in datzelfde jaar
met 120,000 man het beleg opslaan voor Weenen,
zonder dat het hem gelukken mocht die stad in handen te krijgen. Te gelijker tijd oo•logende tegen de
Perzen, ontweldigde hij bun Wan (1523), Tauris,
Bagdad en een gedeelte van Georgie (1536); hij vereenigde Tunis en Algiers met zijn rijk, outnam aan
de Venetianen hunne laatste bezittingen in Morea
en in den Archipel, gaf Zevenbergen en eenige graafschappen aan J. Sigismond Zapolski, en behield de
rest van Hongarije zelf, ondernam een tweeden veldtocht tegen de Perzen (1547), en ontweldigde hun
Sjirwan en de rest van Georgie (1549 en 50), hervatte daarna den oorlog in Hongarije (1552-62),
zond 1565 eene vloot uit tegen Malta, well( eiland
echter niet in zijne handen viel, en stierf 30 Aug.
1566 bij het beleg van Szigeth in Hongarije. Hij was
even groot staatsman als veldheer, doch bezoedelde
zijnen roem door wreedheid: ter wille van zijne
vrouw Roxolane, liet hij de vroeger hij eerie andere
sultane door hem verwekte kinderen am het leven
brengen, zoodat zijn hij Roxolane verwekte zoon
Selim 11 zijn opvolger werd.
.0 —MAZONEN-IIIVIEn.
A
Solimoes. "Lie
Solingen, stad in Rijnpruisen, aan de Wupper,

6 uren gaans bezuidoosten Dusseldorf ; 11,000 inw.
Solinus (C. Julius), romeinsch taalgeleerde, uit
de 2e of 3e eenw v. Chr., sch•ijver aan den Polyhisto•
(Tweebruggen 1794), ook in 't Hell( gegeven door
GOtz (Leipz. 1777), gecommentarieerd door Salmsills (Saurnaise) in de beroemde nExerciiationes Phiniatipe in Solini polyhistorem - (2e druk 2 din.
Utrecht 1689).
Solis (J. Dias de), spaansch zeevaarder, ontdekte
Yucatan met Pinto (1507), voer de Plata-rivier op

Solis

Somers•eilanden

(die aanvankelijk naar hem genoemd werd), deed
emstr. 1512 opnemingen aan de kusten der baai van
Janeiro; hij nerd door Ferdinand gemachtigd om
dat land te veroveren, doch had nauwlijks voet aan
wal genet of hij werd gevangen genornen, en door de
Indianen opgegelen (1515).
Solis (Antonio de), spaansch letterkundige, geb.
1610 te Aleala, eerst secretaris van Filips IV, 1661
beneemd tot historiograaf der Indien, seder!, 1666
geestelijke, gest. 1686 te Madrid. Men heeft van hem
negen blijspelen (Cnmedias, Madrid 1681, dikwijls
herdrukt), I'ocsias (Madrid 1692, dik vvijIs herdrukt),
en de beroemde ,, Geschiedenis van Mexico" (Madrid
1684 in fol.; 4 din. Madrid 1825 ; 5 din. Parijs 1826).
Boller, stad op 't spaansche eiland Majorca, op
de noordwestkust, 6 uren gaans benoorden Palma ;
8000 inw.; haven.
Soller, fransch Soulez of Sonic:, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, circa 2 uren gaans bezuidw. Wiltz; 100 inw.
Solleure, luxemb. dorp. Zie ZOLVER.
Solmona, het oude Sulmo, stad in het Napelsche, in A bruzzo Ult. 2a, ruim 8 mijlen bezuidoosten
Aquila ; 12,000 inw.; geboorteplaats van Ovidius en
van pans Innocentius VII; gesticht door Illyriers;
teed veel in de burgeroorlogen van Rome, werd later
door de Sarraceenen verwoest, had haar toppunt van
bloei onder de Noormannen, en werd in tie 16e eenw
tot een prinsdom verheven door Karel V, ten behoeve van Lannoy, onderkoning van Napels.
Solms, een zeer oud geslacht in I)uitschland,
(gedeeltelijk grafelijk, gedeeltelijk prinselijk), dat
gezegd wordt of te stall -mien van Otto, broeder van
keizer Koeuraad I (912-918). In 1409 splitste het
geslacht S. zich in twee linien: 1) S.-Braunfels
(welke linie zich weder in drie takken gesplitst heeft)
en 2) S.-Lich ; deze linie decide zich later in tweeen :
S.-Lich, en S.- Laubach ; laatstgenoetude is ook weer
in tweeen gesplitst (Sonnenwalde en Baruth, welke
beide ouderlinien ook weer in verscheidene takken
verdeeld zijn).
Solo, rivier op Java (zie BENGAwArt), valt na 45
mijlen noordoostwaartschen loop in de straat van
Madoera.
Solo, dezelfde stad als Soerakarta, op Java.
Solofra, stad in 't Napelsche, in PrincipatoUlt., derdhalf uur gaans bezuidoost. Avellino ; 7000
inw.; is gesticht in de 11 e eeuw.
Sologne, in middeleenwsch Latijn Secolaunia,
klein landschap (meerendeels dorre heide en moeras) in Frankrijk, thans het znidoostgedeelte van 't
dept. Loir-Cher, had tot hoofdplaats Romorantin.
Solon, de beroemde wetgever van Athene en
een der zeven wijzen van Griekenland, gab. omstr.
640 v. Chr. te Salamis, werd in 593 door de Atheners als een der negen archonten aan het hoofd van
't bewind ge ► laatst, en met de taak belast, om aan de
republiek een nieuw wetboek te geven, dat in de
plaats trail van Draco. Ilij deed eene reis naar VoorAzie (waar inzonderheid zijn verblijf hij Cresus beroemd werd), naar Creta en Egypte, en keerde 565
v. Chr. near Athene terug, waar het hem echter niet
gelukte de verhAing van Pisistratus tegen te houden ; toen begat hij zich in vrijwillige ballingschap,
en stierf ()Distr. 559 v. Chr. op Cyprus. Fragmenten
van S.'s gedichten zijn opgenomen in Schneelewie's
iDelectus poesis Gratcortim elegiacte - (Gott. 1839).
Solopai, rivier. Zie ELA 2).
S010r, eel] der Kleine Soenda-eilanden, is 19
vierk. mijlen groot, en met twee sta ► men bevolkt,
nl. Lawatjang (eene soort van Maleiers) langs de

kusten, en Alfoeren in 't binneniand. Reeds vroeg
hadden de Portugeezen op de oostkust een sterk fort,
dat in Januarij 1613 door to Nederlanders aangetast, en na eene hardeekkige verdediging genomen werd, waardoor geheel S. onder nederlandsch
gezag kwam.
Solothurn, het Solodurvm der ouden, fransch
So/cure, stad in ZV% itserland, aan de Aar en aan den
oostvoet van den Jura, 8 uren goons benoorden Bern ;
6000 inw.; sloot zich in 1475 aan de zwits. steden
aan, die norlog voerden tegen Karel den Groote, en
werd 1481 in den Zwitsersclten Bond opgenomen
als tiende kanton. Het kanIon S. (de stad met onderhoorig grondgebied) is circa 14 vierk. mijlen
groot, en bevolkt met 70,000 zielen.
Soltau, stad in 't hanoversche prinsdom Luneburg, aan de Mime; '2000 inw.; op de Sollauer heide
(een gedeelte der Luneburger heide) de veldslag van
28 Juni 1519, waarin aan den hertog van Brunswijk
de nederlaag gegeven werd door den bisschop van
Hildesheim en graaf Johan van Holstein.
Soltikow (Sergius, graaf), de eerste minnaar
van Catharina II, toen zij nog grootvorstin was, werd
door Elizabeth van het hof verwijderd en naar Zvveden gezonden, waar hij stierf.
Soltwedel, zooveel als Saltzwedel.
Solway (Golf van), Solway-Frith, bij de ouden
Puna wstuarium, golf der Iersche Zee, tusschen Engeland ten Z. en Schotland ten N.; bij deze golf begot' de Muur van Adriaan. In de S. ontlasten zich
verscheidene rivieren ; aan bet noordoosteinde der
golf, tusschen den mond van den Sark en dien van
de Esk, in 't graafschap Cumberland, de vlakte
Solway-Moss, waar in 1542 de Schotten verslagen
werden door de Engelschen ; in 1771 werd die
vlakte in een moeras herschapen.
Solwerd, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
1 kwartier gaans henoordoost. Appingedam ; 150 inw.
Solyme, dichterlijke naam van Jeruzalem.
Solymen, een volkje in Lycie, ook wel Myliaden
genoemd, en ook Termilen ; ze werden overwonnen
door Bellerophon.
Som, of Dzjom, egyptische god, identiek met
den griekschen Hercules.
Somalis, een yolk, dat de oostpnnt van Afrika's
vasteland (het zoogenaamde Somali-land) bewoont.
De voornaamste havenplaatsen van dit bij uitstek
vruchtbare land zijn Zeila, Berhera, Bender-Kassim,
Brava, Makdezjoe, Dzjoeb; in 't binnenland, 14 dagreizen van Zeila, ligt de oase Hoerroer (Horror).
Somasca, vlek in Lombardije, vierdhalf uur
gaans benoordwesten Bergamo. Naar S. beet de
Congregatie der Somasken, gesticht 1531, en bevestigd in 1540 door paus Paulus III.
Somateenen, de Catalonische landweer in den
spaanschen onafhankelijkheids-oorlog (1808-13).
Somaulei, een rijk in Afrika. Zie ADEL.
Somba, of Sombo, ook Sandelbosch-eiland genaamtl, een der Kleine Soenda-eilanden, is zeer
bergachtig, 55 mijlen tang en 12 mijlen breed.
Sombor, stad. Zie ZOMBOR.
Somer, I) eene moabitische vrouw ; H Kon.
12 :21. — 2) afstammeling van Aser: 1 Chron. : 32.
Someren, dory in de Meierij van 's-Bosch, prov.
Noord-Braband, 4 uren gaans bezuidoosten Eindhoven, met onderhoorige gehuchten 3500 inw.; 2 Oct.
1506 geheel uitgeplunderd door hertog Karel van
Gelder; 1543 zwaar gebrandschat door Maarten van
Rossum.
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Somers eilanden, zooveel als Bermudas-

eilanden.

Somerset

Sophia

Somerset, engelsch graafschap, tusschen Cornwallis ten W., Wats ten 0., Gloucester ten N., DOrset
ten Z. 0., Devon ten Z. W., is circa 78 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 445,000 zielen, en heeft Taunton
tot hoofdplaats; de vOornaamste steden in S. zijn
echter Bristol en Bath. Onder de Romeinenbehoorde
S. tot Britannia la, onder de Saksen rnaakte het deel
nit van 't koninkrijk Wessex.
Somerset (Edward Seymour, sedert 1537 viscount Hartford, en 1547 verheven tot hertog van),
broeder van Jane Seymour, de derde vrouw van
Hendrik VIII, bij diens dood een der 16 leden van
den raad van regentschap over den minderjarigen
Eduard VI, had toen feitelijk het gansche gezag in
handen, dreef met kracht de kerkhervorming door,
voerde een goedgeslaagden oorlog tegen de Schotten,
werd later wegens felonie in staat van beschuldiging
gesteld, en 22 Jan. 1552 onthoofd.
Somerset (Robert Carr, viscount van Rochester, in 1613 verheven tot goat), was de gunsteling
van Jacobus I, doch werd als moordenaar van zijnen
vriend Overbury (zie dat art.) gebannen, en stierf
in bet . jaar 1645.
Somerton, stad in 't engelsche graafschap
Somerset,.ruim 6 uren gaans bezuidw. Wells; 2400
inw.; eertijds veel grunter, en residentie der saksische koningen ; ingeuomen en geplunderd door de
Denen (877) ; te S. werd Jan, koning van Frankrijk,
gevangen gehouden.
Somma, 1) stad in 't Napelsche, in Terra di
Lavoro, 4 uren gaans beoosten Napels ; 8500 inw.
— 2) stad in Lombardije, 2 uren gaans benoordw.
Gallarate ; 4000 inw.; in de nabijheid dezer stud gaf
Marcellus de nederlaag aan de Insubren, en bevocht
Hannibal eene overwinninc , op Scipio.
Sommariva (J. B. de), geb. 1760 te Milaan,
was advocaat tijdens den loyal der Franschen, werd
secretaris-generaal van het directoire der Cisalpijnsche republiek, 1799 directeur Bier repuhliek, nam
bij de oostenrijksche occupatie de wijk mar Parijs,
en stierf aldaar 1826.
Somme, de mule Samara, rivier in Frankrijk,
ontspringt bij Fontsomrne in 't dept. Aisne, wordt
bij Amiens bevaarbaar, en vast na 30 mijlen loop in
't Britsche kanaal. Het DepartementS.,naar riv. genoetnd, begrensd door de departt. Pas-de-Calais tenN.
Seine-Infer. ten W., Oise ten Z., Aisne ten 0., gevormd nit een gedeelte van Picardie en een klein
gedeelte van Artois, is ruim 112 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 573,000 zielen, ingedeeld in vijf arrondissementen(Amiens, Abbeville, Montdidier, Nronne,
Doullens), en heeft tot hoofdplaats de stud Amiens.
Sommelsdijk,. dorp in Zuid-Holland, vierdbalf our gaans bezniden Brielle , gesticht in de .15e
eeuw, zwaar door brand geteisterd in 1625 en ook
23 Sept. 1799; heeft thans 2500 inw.
Soinnus, god van den slaap. Zie HvPNos.
Somoa - eilanden, eene benaming voor de
Schippers-eilanden.
Somogy, of Schiimegh, een comitaat in Hongarije, circa 120 vierk. mijlen groot, met 252,000
hemmers, heeft tot hoofdplaats fiaposvAr.
Son, voorheen Swine, dorp in de flosscher
meierij, andel-half unr gaans benoordo9sten Eindhoven ; 300 ; rm .
Sonde (Archipel de la), fransche annul der
Soenda-eilanden.
Sondel, Sindal, and Nese!) Sim-le/pa, dorp in
Friesland, 4 nren g. ten Z. Z. W. van Sneak; 280inw.
Sonderburg, stad in Sleeswijk, ter westkust
van 't eiland Alsen ; 4000 inw.; haven.

Sondershau.sen, hoofdstad van 't prinsdom
Schwartzburg-S., aan de Wipper, 6 mijlen benoordw.
Engelschen, Hanoveranen en
Hessen ontvingen Kier 1738 de nederlaag van de
Franschen, onder maarschalk Soubise.
Sonderwijk, oude naam van 't noordbrabandsche dorp Veidhoven.

IOU

Er furt 6000 inw.; de

Sondrio, provincie van Italia, tusschen Zwitserland ten N. en de prov. Bergamo ten Z., is ruim
59 vierk. mijlen groot, bevolkt met 106,000 zielen,
en heeft tot hoofdplaats - de stad S. met 5000 inw.,
12 mijlen benoordoosten Milaan.
Songarie. Zie DZOENGARIJe.
Sonlez, fransche naam van Soller.
Sonnemaar, oude naam van

zeeuwsche

dorp Zonnemaire.

Sonora, een der staten van de Mexicaansche
repnbliek.

Sonoy (Diderik), een heldhaftig, onverschrokken man en warm voorstander van Oranje, geb.
omstr. 1529, bekend door een aantal krijgsbedrijven
te water en te land om den Spanjaard afbreuk te
doen, was eenigen tijd onder-stadhouder van NoordHolland, narn 1588 zijn ontslag, hield 5 jaren verblijf in Engeland, vestigde zich 1593 metterwoon
te Norden in Oost-Friesland, doch betrok reeds in
't volgende jaar 't kasteel Dijksterhuis bij het gron.
dorp Pietersburen, en stierf 1608.
Sontag (Ilenriette), beroemde zangeres, geb.
1806 te Coblentz, eerst te Praag, vervolgens to
Weenen, Berlijn, Londen, 1829 te Parijs, waar zij
in 't huwelijk trail met goal' Rossi, destijds zaakgelastigde van Sardinia to 's-Gravenhage, vergezelde
haren echtgenoot op verschillende gezantschapsposten, zag zich echter in 1848 om finantiCele . redenen
genoopt weder het tooneel to hetreden, oogstte weder overal roem en geld, en stierf 17 Juni 1854 to
Mexico. Haar man stierf 12 Fehr. 1864.
Sontius, riv. in 't nude
thans de Isonzo.
Soo, gebergte op Java, adsist.-resid. Magelang;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
13 Dec. 1827.
Sopater,een dereerste Christenen ; Hand.20 :4.
Sophach, veidheer van Hadad-ezer; I Chron.
19 : 16, 18.
Sophan (A troth-), een der steden, die gebonwd
werden door de kinderen van Gad ; Num. 32 : 35.
Sophene, landschap in Groot-Armenia, had
Arsamosata tot hoofdstad, en was een der 5 provincien in het Oosten, die in de 3e eeuw aangewonnen
werden door de Romeinen.
Sophereth, een van de vaderen der nethinim,
Ezra 2 : 55; Neh. 7 : 57.
Sophia, 1) stad in enrop. Busland, 8 uren g.
bezuiden Petersburg, in 1785 gesticht door Catharina if ; 5000 inw.; in de nabijheid het keizerlijk
paleis Tsaarslwje-Selo, dat in 1820 gedeeltelijk vernield word door brand. 2) 't bulgaarsche Triaditza,
ter plaatse van het °tide Sarclica in Opper-Mesie
(vermaard door een in 514 aldaargehouden concilie),
versterkte stad in enrop. Tnrkije, in Bulgarije, 70
mijlen benoordw. Constantinopel, anti den grooten
weg mar Belgrado; 25,000 inw.; behoort aan de
Turken sedert 1382.
Sophia, de heilige, moeder von drie maagden,
die de nat-nen Geloof, Hoop, Lief& droegen, (-m die
fie Borne den marteldood ondergingen onder Adriaan;
kerlwlijke gedenkdag 1 Aug.
Sophia, nicht van Theodora (de vrouw van
Justinianus), was de vrouw van keizer Justinns It,
bij wiens dood zij Tiberius Constantinus op den

Sophia

Soubise
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troon bracht, in de hoop, dat hij haar zou trouwen ;
Sorlingen, eilanden. tie SoLt.v..
in welke verwachting zij echter te leur werd gesteld.
Sortie, stad op bet deensche eiland Seelami,.9
Sophia, tsarin van Rusland, gel), 165 13, in de mijlen bezuidw. Kopenhagen; 1300 inw:;(eertijds
gevangenis gest. 1704, was de zuster van Peter den
beroemde) academie.
Groote ; zie PETER I.
Sorrento, bet oude Surrentum, stad in bet
Sophia Dorothea, bekend onder den naam Napelsche, .3 uren gaans bezuidw. Castela-Mare ;
van prinses van Ahiden, ongelukkige gemalin van
aan de zuidzijde der Golf van Napels ; 6000 inw.;
George I van Engeland, moeder van George II en
geboorteplaats van Torquato Tasso ; militaire kolonie
van de latere gemalin van koning Frederik Wilhelm I
onder Augustus ; werd verwoest o. a. door Odoacre,
van Pruisen. Zij was geb. 15 Sept. 1666, en stierf
door Mustapha-Pacha, enz.
13 Nov. 11726. Zie ARLDEN, GEORGE I en KONIGSMARCK.
Soruth, of Dzjoenag ► r. Zie DANAGAR.
Sophia, of Sofis, 1) perzische dynastic, volgde
Sos, stad in Spanje, prov. Saragossa, 3 uren g.
op die der Turcomannen van het Witte Lam, en
bezuidoosten Sangnesa ; 3000 inw.: geboorteplaats
leverde 13 vorsten op, aanvangende met Ismael(1499)
van Ferdinand den Katholieke, wiens vader in 1458
en eindigende met Abbas III, die 1736 van den troon
aan al de inw. van S. den titel van edelman schonk.
werd gestooten door Nadir. — 2) pantheistische
Sose, onde naam van Soest.
secte der Mahomedaansche Kerk, gesticht door
Sosibius, de Oude, taalgeleerde, geb.225 v. Chr.
Aboe-Said-Aboel-Sjeir in de 2e eeuw der Hedzjra
in Laconie, won de genagenheid van Ptolemeus IV
(8e eenw na Chr.).
Philopator, werd diens minister, doch kenmerkte
Sophisten, thans Drogredenaars, waren aanS. de
zijn bewind door allerlei gruweldaden.
vankelijk (bij de Grieken) mannen van eene veelzijJonge, zijn zoon, voerde 't bewind onder Ptolemefis V
dige geleerdheid, ervaren in de kunst om van ieder
of Epiphanes.
onderwerp zoowel het A voor " als het tegen " te
Sosigenes, sterrenkundige nit Alexandria,
bepleiten, in welke kunst zij onderricht gaven vont.
't voornaamste lid der commissie, (lie onder Juliusgeld. Ze stonden in hoog aanzien, totdat de krachtige
Cesar den kalender hervormde en de Juliaansche
hestrijding van Socrates hen in miskrediet bracht.
tijdrekening invoerde (46 v. Chr.).
De voornaamste S. zijn geweest : Gorgias uit LeonSosipater,bloedverwant vanPanIns;Rom.16:21.
tium, Protagoras uit Abdera, Prodicus nit Ceos, HipSosiphanes, nit Syracuse, treurspeldichter
pias nit Elis, Thrasymachus, Polus, Euthydemus.
ten tijde van Philippus en Alexander den Groote.
Sophoeles, hernemd treurspeldichter der
Sositheils, uit Alexandria in Troas, treurspelGrieken, geb. omstr. 495 v. Chr. in het vlek Colonos,
dichter in de 3e eeuw v. Chr., een der Pleiaden ;
bij Athene, gest. 406 v. Chr. Van de 123 stukken,
fragmenten van S. in .Poetm tragici" (Lpz. 1856).
door hem vervaardigd, zijn er 7 in hun gelled tot
Scspello, bet oude Hospitellunt, stad iu het
ons gekomen ; van de overigen hezitten wij slechts
fransche dept. Zee-Alpen, 6 uren g. benoordoosten
eenige fragmenten,van velen niets enders den den titel.
Nizza ; 4500 inw.; door den hertog van Savoie op
Van de vele complete edition van S.'s werden zullen
de Franschen veroverd in 1692 ; bij S. overwinning
wij slechts de laatsten noemen, nl. van Schneidewin
der Franschen op de Piemonteezen 1793.
(7 dln. Leipzig 1849-55, reeds dikwijls herdrukt),
Sosthenes, 1) macedonisch veldheer, sloeg
van Bergk (Lpz.1858) en van Wolff (Lpz.1858 en v.).
eenen inval der Gathers af, en werd, daarvoor ter
Sophonie, fransche naamsvorm voor Zephanja, belooning, als koning van Macedonie uitgeroepen bij
den negenden der Kleine Profeten.
den dood van Meleager (279 v. Chr.). Kort daarna
Sophonisbe. Zie MASINISSA.
sneuvelde hij in een nieuw gevecht tegen de Galliers,
Soprony, hongaarsch comitaat. Zie OEDENBURG. die aangevoerd werden door den tweeden Brennus.
Sora, 1 ) stad in 't Napelsche, 12 mijlen benoordw. — 2) overste der synagoge te Corinthe, omhelsde
Capra ; 8000 inw. — '2) bet onde Germanicopolis,
het Christendom ; Hand. 18 : 17 ; I Cor. 1 : 1.
stad in Paphlagonie, aan den Euphraat,
SOtai, een van de vaderen der nethinim, verSoraben. Zie SEByte en LAUSITZ.
meld Ezra 2 : 55 ; Nell. 7 : 57.
Sorben. Zi e -GRABEN.
Sotaken, een gedeelte der Slowaken. Ze wonen
Sorbonne, aanvankelijk eene kweekschool ter in Hongarije op de oosthelling der Hegyallia
►
o leiding tot den geestelijken stand, aan de univerSoter, d. i. Verlosser. Zie PTOLEMEIIS I en VIII,
siteit van Parijs, gesticht door den heiligen Lodewijk,
DEMETRIUS, enz.
en S. genoemd ter eere van zijnen kapellaan
Soteriopolis, of Dioscurias, stad in het oude
Robert van Sorbon (een dorpje in Champagne, 3
Azie ; thans Isganr. Zie DIOSCURIAS.
kwartier gaans benoorden Rabe!). Later hoog in
Soto (Dominic() de), geb. 1494, gest. 1560,
aanzien gekomen, ging de naam dier kweekschool
biechtvader van Karel V, was de zoon van een tuinover op de gansche faculteit der universiteit van
man. — S. (Fernand de), nit Villanueva, vergezelde
Parijs, die tot op de groote omwenteling den naam
Pizarro op den tocht ter verovering van Peru, werd
van S. droeg.
later benoemd tot stadhouder van Santiago de Cuba,
Sorek, eene beek, bekend door de uninnarijen beurde Havana op (1528), dat door fransche kapers
van Simson met Delila ; Richt. 16 : 4.
vernield was, droeg door in Florida (1539), en
Zie AGNES
Sorel ((Agnes).
A
A
SOREL.
vond op een zijner krijgstochten in dat land (1547)
Soria, het Numantia nova der Romeinen, stad den dood.
in Spanje, aan den Micro, 26 mijlen benoordw.
Sotteghem, stad in Belgie, pros , . OostvlaanMadrid ; 5000 inw.; gesticht in 1122 door den koderen, 4 uren gaans bezuidoosten Oudenaerden;
ning van Aragonie, in 1136 aan koning Alfons VII
3000 inw.: graf van den graaf van Egrnond.
van Castilie afgestaan ; het is de hoofdplaats der
Souabe, fransche naarnsvorni voor Zwaben.
prov. S. (180 vierk, mijlen met 148,000 bewoners).
Soubise, een ond fransch geslacht ; het noemde
Soriano, stad in Italie, derdhalf !Jur gaans be- zich S. naar het thans 1200 inw. tellende dor', S,
oosten Viterbo; 6000 inw.; overwinning van Karelin 't fransche dept. Charente Infer., I uur gaans
Ursino op pans Alexander VI (1497).
zuidw. Rochefort, in de nahijheid van welk 11091
Soristan, perz. en arab. Imam voor Syrie.
(1372) een gevecht werd geleverd, waarbij de ver-
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maarde captal van Bach gevangen werd genomen;
als heerlijkheid behoorde S. aan de famine Parthenay'
totdat heerlijkheid en titel 1557 door huwelijk
overging aan eene linie van het geslacht Rohan, ten
wier behoeve het later verheven werd tot prinsdom.
Uit dat huwelijk der erfdochter Catharina de Parthenay met vicomte Rene II van Bohan werden o. a.
twee zonen geboren, die als veldheeren der Hugenoten beroemd zijn geworden, namelijk hertog
Henri de Rohan (zie ROHAN) en zijne jongere broeder Benjamin de Rohan, heer van S., geb.1589, die
eenigen tijd in de Nederlanden diende onder prins
Maurits, in 1621 tot opperbevethebber van Ile krijgsmacht der Hugenoten gekozen werd, na den vat van
La Rochelle (het Iaatste botwerk der Hugenoten)
voor goed de wijk nam naar Engeland, en 1642 te
Louden kiuderloos stierf. Titel en familiegoederen
gingen van hem over op Francois de Bohan, wiens
afstammeling S. (Charles de Rohan, prins van),
geb. 1715, gest. 1787 als pair en maarschalk van
Frankrijk, de vriend en gunsteling was geweest van
Lodewijk XV, in 1748 gouverneur van Vlaanderen,
1751 van Henegouwen ; met hem stierf de linie
Rohan-Sonbise nit. — S. (Armand de Itolian, genaaind kardinaal), broeder van den vorige, geb.
1717, gest. 1756, werd 1749, bij den cloud van zijn
ondoom, diens opvolgerals bisschop van Straatsburg,
later grootaalmoezenier des konings, en kardinaal.
Souburg, naam van twee dorpen op bet zeeuwsche eiland Waicheren, ni.: Oost-S., clriekwartier
gaans bezuiden Middelburg en een half uur g. benoorden Vlissingen, aan den rijweg tusschen die
twee steden ; 300 inw.; en olaaraan grenzend West-S.
met 400 inw., inzonderheid vermaard door het
Huis-te-West-S. (zie ALDEGONDE).
Soudan, fransche spelling voor Soedan.
stad in 't fransche dept. Lot, aan de
Dordogne, 6 uren g. benoorden Gourdon; 4000 inw.
Soullie (Melchior Frederic), fransch romanschrijver en tooneeldichter, geb. 1800, gest. 1847.
Soule,. lat. Subola, landschapje in 't zuiden van
oude Gascogne, had tot hooldpiaats Mauleon, en
werd in 1306 door Filips den Schoone aan tie fransche kroon getrokken.
Soulouque, keizer van Haiti. Zie FAUSTIN I.
SOUlt (Nic. Jean de Dieu), hertog van Dalrnatie,
fransch maarschalk, geb. 1769 te St.-Amans-laBastide in 't dept. Tarn, trad 1785 in dienst bij de
infanterie, doodle!), van.gerneen soldaat a f, alle ranger), en ontving bij de stichting van het keizerrijk
reeds den maarschalksstaf, nam vervolgens zeer
werkdadig deel aan de fransche veldtochten in
Duitschland, en ging, na den vrede van Tilsit verheven tot hertog van Dalmatie, in 1808 naar Spanje,
waar bij niet onvoorspoedig was in zijne operation
tegen de Spanjaarden. Na den vat van Napoleon onwierp S. zich aan Lodewijk XVIII, die hem 3 Dec.
1814 tot minister van oorlog benoemde. In de lionderd Dagen weder de zijde van Napoleon gekozen
hebbende, went S. na de tweede restanratie ge ► annen, en nam de wijk naar Dusseldorf. In Mei 1819
naar Frankrijk teroggekeerd, zag S. zich in 1827
door Lodewijk X tot pair benoemd. Lodewijk Filips
niaakte here in 1830 weder minister van oorlog, en
S. organiseerde in een kort tijdsbestek eerie ontzagwekkende armee. Na nog herhaalde males minister
en minister-president geweest le zijn, legde S. 1846
de portefeuille van oorlog. 1817 ook bet presidentsehap neder, werd nog tot Marechal-gendrul de France
benoemd, en stierf '20 Nov. 1851 op St.-Amass. —
S. (Napoleon), hertog van Dalmatie, zoon van den

vorige, geb. 1801, eerst in krijgsdienst, later als
diplomaat werkzaam, sedert Dec. 1831 ambteloos,
stierf 31 Dec. 1837. — S. (Pierre Bduoit), broeder
van den maarschalk, geb. 1770, alsluitenant-generaal
gest. 1843.
Southampton, 1) vroeger Hanlon., bet nude
Clausenturn, stad in Engeland, vijfdhalf uur pans
beznidw. Winchester, op eene landtong aan het
Southampton Water (een circa 2 mijlen langen zeearm), heeft 47,000 inw. en is de voornaamste haven
voor Frankrijk's verkeer met Engeland, alsook het
hoofd-station der stoomvaart naar Havre, naar de
Mitidellantische-Zee-havens en naar Noord-Amerika.
GeSticht door de Romeinen, was S. reeds onder de
Saksen eene gewichtige stad, en werd in 1339 'overvallen en geplunderd door eene fransche vloot. Het
is thans de hoofdpiaats van het engelsche graafschap
S. (beter bekend onder den naam van Hampshire of
van graafschap Hants). — 2) naam van een aantal
steden • in Noord-Anierika, o. a. in New-York,
graafschap Suffolk ; 6000 inw.
Southeost (Jane), engelsche dweepster, geb.
1750 in 't graafschap Devon, was tot bar 40e par
dienstbode, gaf zich toen nit voor profetes, en noemde
zich de vrouw nit de Openbaringen van Johannes
(12 : 1) bekleed met de zon, met de maan onder
hare voeten, en op haar hoofd eene kroon van 12
sterren. Dat tie grootste zotteklap nog bewonderaars
en de belachlijkste dwepers nog aanhang kunnen
vinden onder den grooten hoop, bleek ook bier; en
haar aanhang nam het zelfs voor goede count aan,
toen zij (in 1814) op haar 64e jaar hegon te verkondigen, dat zij den waren Messias ter wereld zou
brengen, want (Openb. 12 : 2) zij was zwanger, en
barensnood hebbende, en zijnde in pijne oni te
baren : waarschijnlijk is bet, dat de wide ziel gekweld
werd door een lintwurm; althans zonder van hares
vmannelijken zoon" (Open!). 12: 5) verlost te zijn,
stierf zij 27 Dec. 1811, helgeen niet belette, dat nog
vele harer aanhangers van haar bleven getuigen, dat
zij was tie bruid, de Vrouw des Lams (Openb. 12 : 9).
Southey (Robert), engelsch dichter en geschiedschrijver, geb. 1774 te Bristol, gest. 1843 te
Greta bij Keswick. Van zijne vele werken noemen
wij inz. History of Brazil (3 din. Louden 1810-19)
en History of the Peninsular war (2 dln. Louden
1823-28).
Souvestre (Emile), fransch dichter en romanschrijver, geb. 1806 to Morlaix, gest. 1854.
Souwerd, gron. dorp. Zie SAUWERT.
Souza (Adele FILLEM„ markizin van), fransche

romanschrijfster,geb. 1760, eerst gehuwd met graaf
Flahant, die in 1792 geguillntineerd werd, terwij1
zij de wijk had genomen naar Engeland. Order het
Consulaat naar Parijs teruggekeerd, trad zij daar in
1802 in den echt met den portngeeselien gezant Jose
Maria de Souza-Botelho, werd 1825 wederoun weduwe, en stierf te Parijs 1836. De meeste harer
romans zagen het licht onder baron naam Flahant.
Oeuvres completes (12 dln. Parijs 1821-22).

Sovenharen, wide [min van Zevenaar.
SOxum en Soxmerwolde, twee voorru. dorpen
in tie ► rov. Groningen, bewesten de Ee en de Tjamme
verzwolgen door den Dollart in 1277.
Soyse, oude naam van Soest.
Sozomenus (lierinias), kerkelijk geschietlschrijver, geb. omstr. 400 na Chr. te tiethelia bij
Gaza, was omstr. 446 pleit bezorger te Constantinopel.
Hij schreef o. a. een (van 323 tot 459 loopend) ve•volg op Eusebius, in 't Licht gegeven door Valesius
(Parijs 1668).

Spa
Spa, stad in de belgische prov. Luik, 9 nren
gaans bezuidoosten Luik; 5000 inw.; door beroemde
bronnen eene druk bezochte bndplaats.
Spaarndam, dorp in N.-Holland, een kwartier gaans benoordoosten Haarlem; 500 inw.; 1517
platgebrand door den Zwarten hoop.
Spaarne (het), bij het dorp Heemstede nit het
Haarlemmermeer komende, loopt deze kleine rivier
door Haarlem been tot Spaarndam, en heeft hare
uitwatering in het IJ.
Spaarnwoude, dorp in N.-Holland, 2 uren
g. benoordoosten Haarlem ; 350 inw.
Spagnoletto, italiaansch schilder, eigenlijk
genaamd Jusepe Ribera, geb. 1588 te San-Felipe,
gest. te Nape's 1656.
Spagnuolo, schilder. Zie CRESPL
Spalatin (Georg), dos genaamd naar zijne geboorteplaats Spit in bet bisdom Eichstadt, heette
eigenlijk George lIurckhardt, was geb. 1484, tot
priester gewijd 1507, werd, als vriend van Luther,
een krachtig bevorderaar van de Kerkhervorming,
en stierf 1545 te Altenburg.
Spalatro, het Aspalathus of Spalatutn der
ouden, stad in Dalmatie, aan de Adriatische Zee, 20
mijlen bezuidoosten Zara, is gedeeltelijk gebonwd
ter plaatse waar Salona gestaan heeft, dat in 640 na
Chr. verwoest werd door de Awaren ; vele ruinen in
den omtrek ; goede haven; 12,000 inw.
Spananzani (Lazaro),ital.geleerde,geb.1729
te Scandiano bij Modena, deed belangrijke wetenschappelijke reizen, bekleedde verscheidene prolessoraten, en stierf 17 Fehr. 1799. Behalve vele andere
werken heeft men van hem Viaggi alle due Sicilieed
in alcune parli degli Apennini (6 dln. Pavia 1792).
Spanbroek, dorp in N.-Holland, 2 uren g.
bezuidoosten Hoorn; 500 inw.
Spandau, stad en vesting in 't pruis. reg.distr. Potsdam, aan de uitwatering van de Spree in
de Havel ; 14,000 inw.; is een der oudste steden van
de Mittelmark, en was de residentie der eerste keurvorsten nit 't huis Hohenzollern ; werd 1806 ingenomen dSor de Franschen ; heeft thans eene groote
strafgevangenis, eene geschntgieterij, geweer- en
kruitfabriek, 2500 man garnizoen, enz.
Spandaw (Hajo Alberti's), nederl. dichter,
geb. 1777 te Vries in Drenthe, gest. 1855.
Spanga, of Spangen, dorp in Friesland, vijfdhalf our g. bezuidw. Heerenveen: 400 inw.
Spanien, duitsche naamsvorm voor Spanje.
Spanish — Town, het Santiago-de-la-Vega der
Spanjaarden, hoofdstad van bet eiland Jamaica, aan
den Cobre, derdhalf our gaans van de zee; 7000
inw.; gesticht in 1520 door Diego, zoon van Columbus.
Spanjaarden, de inheemsche bevolking van
Spanje.
Spanje, een koninkrijk, dat het grootste deel
van bet Pyreneesche schiereiland in zich bevat, aan
de noordzijde door de Pyreneen gescheiden wordt
van Frankrijk, en overigens begrensd wordt door
den Atlantischen Oceaan, Portugal en de Middellandsche Zee. In het geheel (met inbegrip van de
Canarische eilanden) 9196 vierk. mijlen groot en
met ruim 15 millioen zielen bevolkt, heeft S. tot
hooldstad Madrid. Voor de vroegste geschieflenis
van S., zie het art. HISPANIA. Het werd door den
apostel Paulus bezocht ; zie Rom. 15: 24, 28. De
Westgothen in de 5e eeuw meester geworden van
Zuid-Gallic en van geheel S. (op het kleine rijk der
Sueven na, in het noordwestgedeelte), werden in
507 overwonnen door Clovis, en behielden toen van
slechts dat gedeelte, dat naar hen Goth-
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landsche marke of Seplimanie genoemd is; (loch in
585 veroverden zij het koninkrijk der Sueven, en in
621 werden de Grieken door hen uitgekocht, die
onder de regeering van Justinianns vasten voet in
S. gekregen en zich tangs de zuidkusten nedergezet
hadden ; zoodat de Westgothen nu meester waren
van het geheele schiereiland. De Arabieren kwamen
op hunne heart in 710, drongen de Gothen terug
noordwaarts, en sloten hen in in de gebergten der
Asturien : in 719 bezaten de IVestgothen niets anders meer (Ian hit klPine koninkrijk Asturie (later
koninkrijk Oviedo genaamd, en nog later koninkrijk
Leon). Het gansche overige deel van S. was aanvankelijk eene provincie van het groote rijk der kalifen
van Damascus; doch in 756 werd bet een afzonderlijk rijk onder den naam van kalifaat Cordova (naar
de hoofdstad) of Ommiadisch kalifaat (naar de dynastie der Ommiaden, die, in 750 in bet Oosten van
den troon gestooten door de Abbassieden, de wijk
hadden genomen naar S.). Het kalifaat Cordova, na
275 jaren geduurd te hebben, hield op te bestaan in
1031, en werd verbrokkeld tot een aantal onaihankelijke rijkjes ; men telt er niet minder clan 19: Cordova, Sevilla, Jaen, Carmona, Niebla, Algarve, Algesiras, Murcia, Orihuela, Valentia, Denia, Tortosa,
Lerida, Saragossa, Huesca, Toledo, Badajoz, Lissabon, Majorca. Gedurende die drie eenwen had het
kleine gothische koninkrijk in het noorden van S.
zich ten koste van het rijk der kalifen meer en meer
uitgebreid : in de 13e eeuw bezat bet at het land
dat zich uitstrekt tot aan den Duero; christengraven, vasallen der koningen van Leon, hadden
Oud-Castilie heroverd ; andererzijds hadden Pepijn
en Karel de Groote zich meester gemaakt van Septimanie en van at het land, dat tusschen de Pyreneen
en den Ebro ligt, waarvan zij de Spaansche Marke
gemaakt hadden. Een veldbeer van Pepijn, den koning van Aquitanie, namelijk Azoar, maakte zich
anno 831 onafhankelijk in het westgedeelte van die
Marke, en stichtte er het koninkrijk Navarra, terwiji zich in bet oostgedeelte het vermaarde graafsehap Barcelona vormde, dat tot 1258 leenplichtig
bleef atm Frankrijk. Van de drie christen-dynastien,
die niet aan Frankrijk onderworpen waren, was er
een (namelijk de Navarreesche), waarin de twee andere eindelijk opgingen in 1037: doch die dynastic
was gesplitst in drie linien, welke elk een koninkrijk
hadden, nl.: 1) Castilie, ook genaamd Castilie en
Leon ; 2) Aragonie ; 3) Navarra. Deze drie linien
stierven nit in 1109, 1134, 1234; doch de drie koninkrijken bleven voortbestaan, alleenlijk met dit
onderscheid, dat ze overgingen aan drie fransche
dynastien (genaamd van Burgundie, van Barcelona,
van Champagne), en Aragonie beyond zich toen in
dezelfde handen als het graafschap Barcelona; bovendien had zich van 1095 tot 1139 een vierde
christenrijk gevormd, nl. het graafschap (later koninkrijk) Portugal, toebehoorende aan eene basterdlinie van Burgundie. Die vier christen-rijken waren
aanhoudend in oorlog met de Mooren, die gevolgd
waren op de mogendheid der Arabieren. Van 1086
tot 1145 werd het zuiderdeel van S. overweldigd
doorde Almoravieden; vervolgens kwamen de Almohaden (1166-1269), daarna de Merinieten (1267
—1344). Te midden van die opvolgende omwentelingen verloren de Musulmannen meer en meer grond,
en indien niet de christen-vorsten onderling door
twisten verdechl waren geweest, hadden zij de M ► oren reeds in de 12e eenw nit geheel S. kunnen verdrijven. In 1236 werd het moorsche koninkrijk
Granada gesticht, en in bet laatst der i 3e eeuw was
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,at bet eenige mustilmansche rijk, dat nog in Spanje
jaar later (Oct. 4857). vervangen door een ministerie
iiestond. De twee koninkrijken Castilid en Aragonie
Armen); in .dan. ,1858, kwani Isturitz aan 't bewind,
werden machtig, bet eerste door zijne veroveringen # 1.4 Mei 1858 weder O'Donnell, wien ,het ditmaal ge-;
in Spanje telt, het lifeede door de aanwinst van de
lukte eenigen tijd de rust binnelislandste bandhaven i
Balearische eilanden en Vitt) Stirdinid. En die twee
en het aa,nzien van S. ook buitenslands eenigsiirio
koninkrijken werden in 4479 vereettigcl, als een
op te richten uit bet diepe verve!, waarin het door
vloeisel van het in 1469 gesloten huwelijk tusschen
eerie hdlve,eetiw in inwendige beroeringen verzonFerdinand van Aragonid en Izabella van Castilid;
ken was.. Een oorlog van Si tegen garokko werd in
iiedet von eikandergesCheiden waren zelaterslechts
Oct. 1859 roemrijk beeindigd en door deli vriecle vait,
een oogenbtik (1604-A606) ; na den dood van Iza26 April 1860 bekrachtigd; 18 Maart 1861 werd
bella. Het koninkrijk Granada was in 1498 veroverd
St.-Domingo tot spaansche kolonie verklaard, welke
door Ferdinand; spaansch Navarra weed ban itjtt
Staatkiindige misgreep echter reeds in 1863 werd
grondgebied toegevoegd in 1512. Van den dood van
ingetrokken. Na reeds (1858----59) . te hebben deelFerdinand (1516) dagteekent de vereeniging van
genomen aan eene fransche expeditie tegeri
geheel Se tot, een rijk: die, vereeniging, het bezit van
ladle, sloot S. zicb ook tot de rampzalige Mexicaan-;
Sicilie, van Sardinie, van het koninkrijk Napels, van
sche expeditie bij Frankrijk en Engeland aan, clod'
Pranche Comt6, van de Nederlanden, en lets later
Volgde het wijze voorbeeld van Engeland, en onttroli
van het Milaneesche; dan de ontdekking en de verzich even als die mogendheici aan de Mexicaansche
overing van Mexico, van Peru en Nieuw-Granada,
onderneming, dadelijk na het tractaat van Soledad
van Chili, van Huenos.4yres; en eindelijk de aan(19 Febr. 1862). Middelerwijl was aan de geSdhilleul
winst van Portugal (in 1580) maakten van S. de
met Rome over de kerkelijke goede•en een einde ge-

aanzienlijkste mogenclheid van geheel Europa. Doch
misslagen van allerlei aard in het regeeringsbeleid
bleven niet in gebreke, reeds spoedig aan die groote
!hack knak op knak toe te brengen. Van de 18 pro=
vincien der Nederlanden had S. er achtereenvolgend
7 verloren (1609); het verloor Portugal in 1640,
Roussillon in 1659, Franche-COmte 1674-1679;
bovendien verloor het tevens zijne bevolking, zijne
nijverheid ., en zijne kracht. be spaansche successie.
oorlog (1701-1714), die een kleinzoon van Lode.
vvijk XIV op den troon brach t, ontnam aan S. al zijne
europeesche bezittingen buiten het schiereiland ; en
in 1817 braken in Ame•ika de omwentelingen uit,
waardoor S. ook in dat werelddeel at zijne vastelandsbezittingen verloren heeft. In 1808 gaf Napoleon den
troon van S, aan zijnen broeder Jozef, Dat sleepte
eenen hardnekkigen krijg na zich tegen Frankrijk
(1808-1814), die een der oorzaken werd van des
keizers val. Den 22 Maart 1814 kee•den de Bourbons in S. terug. Eene vermaarde omwenteling, die
op het eiland Leon uitbarstte, vestigde in 1820 het
Gouvernement der Cortes, d. i. de constitutioneele
nionarchie, doch eene fransche armee, onder de bevelen van den hertog van Angonlewe, vernietigde die
constitutie in 18'23. Weder met de macht van het
absolutismus bekleed, besloot Ferdinand VII in 1833
zijne regeering met de afschalling van de Salische
wet (zie dat art.), en liet de kroon van S. na aan zijne
minderjarige dochter Izabella (nog een kind), onder
regentschap van hare moeder Christina, die, na eenen
langdurigen worstelstrijd tegen des konings broeder
Don Carlos en tegen de revolutionaire partij, in 1840
genoodzaakt werd afstand te doers van het regentschap, dat toen door de Cortes opgedragen werd aan
generaal Espartero. Deze verloor weldra zijne popularaeit, en werd in 1843 weggejaagd. Izabella, meerderjarig verklaard, riep hare Is -wetter terug (1844),
en trad in den echt net Karen neer den infant Francisco d'Assisi (184(i). De partijwoelingen waren
daarmede echter niet uit S. verdwenen ; en in Mei
1854 brat, na eene gedurige verwisseling van ministerien, onder de leiding van O'Donnell een militaire
opstand nit , waardoor de koningin-moeder andermaal genoodzaakt werd S. te verlaten, en Espartero
kwam (19 hill) weder aan het hoofd van het bewind ; twee jaren hield deze eerlijke en bekwatne
staatsman zich staande, doch moest in Juli 1856
plaats makers voor O'Donnell, die nauwlijks drie
maanden het bewind in handen had, toen hij den
zetel moest ruirnen voor Narvaez ; deze werd een

maakt door een concordaat met den pans (25 Aug.
1859); en van dat oogenblik of begon de macht der
geestelijkbeid in S. allesbeheerschend te worden :
wat Rome in Italie (zie dat a•t.) aan invloed verloren had, scheen het in S. te zullen herwinnen. Maar
ook in S. heeft de verlichting reeds genoeg veld ge.
wonnen, orn ieder, die riiet ziende.blind is, de over
tuiging te verschafren, dat ook daar de gewetensd wang heeft uitgediend. Niettemin scheengewetensvrijheid eene vrucht der miner voortschrijdende wereldbeschaving, waaraan de Spanjaard zich nooit zou
mogen vergasten; eene poging van generaal Prim, orn
door eenen gewapenden opstand den troon van koningin Izabella (waver te werpen, mislukte (1866):
en sterker dan ooit waande zich de vrome Izabella,
die in 1867 door den Heiligen Vader vereerd werd
met de Roos, die haar ten aanschouwe van de geheele wereld aanwees als de dengdzaamste aller regeerende vorstinnen; wat couranten en hekelschriften vermelden van ontnchtige betrekkingen Bier vorstin behoort nog niet tot de geschiedenis, en moet
hier dus onbesproken blijven. Maar zooveel is zeker,
dat in Oct. 1868 als door een tooverslag eene omwenteling in S. heeft plaats gegrepen, waardoor koningin Izabella is weggejaagd ; dat de mannen, die
voorloopig het bewind in handen hebben genomen,
eene proclamatie hebben uitgevaardigd, waarin gezegd wordt, dat de rnaat van bet wattbestuu• en van
de schandalen der verdrevene dynastie vol is : en dat
reeds de meeste gouvernementen van Europa op dit
oogenblik (Nov. 1868) het Voorloopig bewind van
Spanje erkend, en daartnede stilzwijgend iamen" gezegd hebben op de verklaring, dat Izabella's bestuur
een wanbestuur is geweest. De gewetensvrijheid is
nu in S. tot wet verheven, zoodat S. op dat punt
niet meer in de duisternis der middeleeuwen verkeert.
Koningen van Spanje
(sedert de vereeniging van de versehillende
spaansche rijken).
1724
FerdinandV v.Aragonie en Lodewijk I
1 7724(4;
Izabella v. Castilie 1479 Filips V opnieuw
Karel I (keizer KaFerdinand VI
1759
1516 Karel III
rel V)
1788
Filil ► s It
1556 Karel IV
1598 Jozef Napoleon
1808
Filips 11[
1621 Ferdinand VII
1815
Filips IV
1665 Izabella II koningin 1833
Karel II
Filips V uit het Huis
van den troon ver1868
van [bourbon
1700
vallen verklaard

Sparendam
Sparendam. Zie SPAARNDAM.
Sparnacum, oude naam van Epernay.
Sparno, nude naatn van Epernon.
Sparta, of Lacedemonie (Lacechemon), landschap in het zuiden van den Peloponnesus, ook wet
Laconie genaamd, eens, naast Athene, het voornaatnste rijk van Griekenland, doorloopen door de bergketenen Taygetus en Parnon, had tot hoofdstad de
stad S. (of Lacedemon), op den westoever van den
Eurotas, die, toen zij op den hoogsten trap van Karen bloei stond, 60,000 inw. telde: de geringe overblijfselen van het oude S., Palwochori genaamd, liggen op ongeveer 2 uren gaans afstands beoosten het
tegenwoordige Misitra. — Men stelt de stichting
van S. op ornstreeks 1880 jaren v. Chr.; als stichter
wordt Sparton genoemd, broeder of zoon van Phoroneus. Na Sparton worden als koningen van S. onder andere vernield Lelex, Eurotas, Lacedemon, die
omstr. 1577 v. Chr. de stad S. vergrootte, of in de
nabijheid eene nieuwe stad bouwde, waaraan hij zijnen naam gaf (want Homerus onderscheidt Sparta
en Lacedamon). Van de 15e tot de 12e eeow waren
S. en Laconie in handen der Hellenen (Acheers).
In dat tijdsbestek regeerden Tyndarens, Castor en
Pollux, de pelopidische Menelas, schoonzoon van
Tyndareus, Orestes en zijn zoon Tisamenus. Deze
laatste werd meebegrepen in den ondergang der Pelopieden, tijdens den terugkeer der Heraclieden gezamenlijk met de Doriers in den Peloponnesus (1190
—1186). Aristodemus, een der heraclidische aanvoerders, ontving Laconie als zijn aandeel ; doch deze
vorst in dien krijgstocht gestorven zijnde, werd hij
opgevolgd door zijne twee zonen Eurysthenes en
Procles, die zoodoentle de stamheeren werden van
twee koninklijke familien, welke na dien tijd beurt
om beurt op den troou zaten (Proclieden en Eurysthenieden). Dadelijk na de verovering ontnamen de
overwinnaars (Heraclieden en Doriers) aan de van
acheeschen oorsprong zijnde laconische bevolking de
gelijkheid van rechten, en legden aan die bevolking
eene schatting op, zoomede de krijgsdienstplichtigheld. Al degenen, die zich daartegen vvilden verzetten (zooals de inwoners van Helos, de fleloten) werden tot den staat van stavernij vernederd. Vandaar
tine klassen : 1) de Spartia:en of Spartanen veroveraars; 2) de schatplichtige Laconiers ; 2) de Heloten.
In het begin der 9e eeuw (898-870 v. Chr.) ontving S. eene vermaarde wetgeving van Lycurgus, bestemd om van de Spartanen een gehard en krijgshaftig yolk te makers (zie Lveuecus). Onder deze
nieuwe wet behiehd S. zijne twee koningen of
achageten; maar hunne macht werd beperkt door
vijf ephoren en een senaat van 28 leden. Eigenlijk
was' S. dan ook eer eene militaire republiek, than wel
eene monarchie. Van 744 tot 724, en daarna van
682 tot 668, hield S. eenen verschrikkelijken worstelstrijd vol tegen Messenie, waarvan het einde
werd, dat laatstgenoemde mogendheid (zie MESSENle,)
geheel ten onder gebracht, en de Messeniers tot slaver gemaakt werden. De Messenische oorlogen werden gevolgd door het onderwerpen van de teagatische Arcadiers (566-546) en door de verovering
van Thyreum en Cynuria, welke beide steden aan de
Argiven ontweldigd werden (544 v. Chr.). Het oveverige van den Peloponnesus, versnipperd in eene
menigte meerendeels onbeduidende rijkjes, kwam
(met uitzondering van Argos en eenige steden) van
lieverlede onder den invloed van S., dat zijne toekomstige onderdanen voorloopig bondgenooten
noemde, en dat zelf aan bet hoofd :tond van dien
Peloponneezischen bond. Athene, destijds machtig
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door zijne oorlogsvloot, zijn rijkdom, zijne talrijke
bondgenooten of onderdanen, betwistte aan S. dien
voorrang. Gedurende de Medische oorlogen (480459) speelt S. de minder schitterende rol. Wanneer
men den slag der Thermopylen en de overwinningen
bij :Platea en Mycale niet mederekent, bij welke gelegenheden de Spartaansche helden Leonidas, Pausanias en Leotychides nitblonken, had Athene verreweg het roemrijkste aandeel in de groote overwinningen, die op de Perzen bevochten werden ; en dit
deed den naijver der twee republieken nog grooter
worden. In het laatst der 5e eeuw v. Chr. brak de
Peloponneezische oorlog nit, die 27 jaren duurde
(431-404). Athene werd overwonnen bij iEgosPotarnos; de stad werd ingenomen door Lysander ;
de haven werd vernield en de fortification werden
geslecht. Daarentegen werd de macht van S. uitgebreid en bevestigd ; het ging zelfs oorlog voeren in
Azle (zie CLEARCHUS, AGES1LAS), en begunstigde den
krijgstocht van den jongen Cyrus (401). Thebe,
Argos, Corinthe, the Thessaliers, Athene eindelijk,
opgestookt door Perzie, vormden toen eenen bond
tegen S.; maar S. teekende met den grooten koning
het verdrag van Antalcidas (387 v. Chr.), waarbij
de Grieken in Azie overgeleverd werden aan Perzie,
terwijl de Grieken in Europa onderworpen werden
aan S. De republiek S. strekte toen hare heerschappij
nit over een gedeelte van Hellas, van Thessalia en over
de onderhoorige steden van Olynthus. Maar het
duurde niet hang of Thebe onttrok zich aan S.'s gezag, en in den oorlog, die daaruit voortvloeide, kwam
Epaminondas, in 371 hij Leuctra overwinnaar, den
Peloponnesus overweldigen ; hij herstelde Messenie
als onafhankelijk rijk, en gaf aan den Arcadischen
bond een middelpunt door het stichten van Megalopolis (369). Van dezen dubbelen slag mocht S. zich
nimmer herstellen ; het bleef echter in 't bezit van
zijne onalhankelijkheid door den dood van Epaminondas bij Mantinea (363). Een oogenblik (225-223) weder opgebeurd door Cleomenes, die de Lycurgische wetten hersteld had, stood S. op het punt
um weer de voornaamste stad van den Acheeschen
bond te worden en weder dezelfde rot van vroeger
te spelen. Maar Antigonus Doson, de zijde der Acheers gekozen hebbende, vernietigde die hoop door de
overwinning, die hij bij Sellasia behaalde op Cleomenes (222). Sparta daalde weder, en na eene
laatste inspanning van at zijne krachten onder den
tiran Nabis, kwam S. (146 v. Chr.) onder bet romeinsche juk. Onder de romeinsche keizers genoot
S. eene volmaakte rust. Na de deeling ties rijks onder de zonen van Theodosius, werd S. de hoofdplaats
van een despotaat, waaraan geheel Morea onderhoorig was. Mahorned II maakte zich in 1460 na Chr.
van S. meester, en verdreef den despoot Demetrius,
die een afstammeling was nit bet geslacht der Coninenen. Sigismond Malatesta, vorst van Rimini, bondgenoot van Demetrius, belegerde de stad 3 jaren
later, en toen hij zag dat hij die niet kon veroveren
stak hij er den brand in. Zoo ging S. ten onder,
33 eeuwen na zijne stichting. De Turken maakten
van Misitra, op de puinhoopen van S. gesticht, de
hoofdplaats van een livah. Na de onafhartkelijkverklaring van Griekenland heeft men den naam van
S. does herleven, en die in de plaats gesteld van
Misitra ; deze stad is de hoofdplaats geworden van
een afzonderlijk gouvernement van Morea. Van de
vele beroemde personen te S. geboren noemen wij
slechts Lycurgus, Leonidas, Pausanias, Lysander,
Agesilas, Cleombrotus, Cleomenes, enz., en geven op
de volgende bladzijde de naamlijst der
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Koningen van Sparta.
(N.B. De jaartelling voor deze koningen is zeer
onzeker.)
I) Mir de Heraclieden.
Sparton
omstr. 1880 CEbalus
v. Chr.
Lelex
174'2 Hippocoon
Myles,ofMeles
1680 Tyndareus orostr. 1328
1631 Menelas (schoonzoon van
Eurotas
1577 Tyndareus) otnstr.1280
Lacedemon
1480 Orestes (reeds koning van
A myclas
omstr. 1240
Argos)
Argalus
1415 Tisarnenus 1220 of 1192
Cynortas
2) Dynastic der Heraclieden.
Aristoderous, vader van Procles en Eurysthenes 1190
Proclieden
Eurysthenieden
of Eurypontieden.
of Agieden.
Procles
1186 Eurysthenes
Soils
Agis
1186
Eurypon
1142-986 Echestratus
Prytanis
Labotas
Eunomus
986
986 Doryssus
Potydectes
957
907 Agesilas
Charilaus (minderj.) 898 Archelaus
909
(Regentschap v. Lycurgus, Teleclus
853
oom van Charilaus,
Alcamenes
813
776
898-879) Polydorus
N icander
724
809 Eurycrates I
Theopompus
687
770 Anaxander
Zeuxidamus
652
723 Eurycrates II
Anaxidamus
645
690 Leon
(Eenige tijdrekenkundi- Anaxandrides
597
519
gen plaatsen bier eenen Cleomenes I
Archidam us, 651-605.) Leonidas I
491
Agasicles
645 Plistarchus (regentschap
A riston
597
van Cleombrotus I en
Demaratus
Pausanias)
520
480
Leotychides
492 Plistoanax
466
Archidamus I (of 11) 469 Pausanias
409
Agis I
397
427 Agesipolis I
Agesilas
380
400 Cleornbrotus II
Archidamus II(of III) 361 Agesipolis II
371
Agis II
338 Cleomenes II
370
Eudamidas I
330 Arens of Aretas I
309
Archidarnus111(ofIV) 296 Acrotatus
265
Eudamidas II
261 Arens of Aretas II
264
Agis III
244 Leonidas 11
257
239 Cleombrotus III,
Enrydamas
Euclidas of Epiclidas, euusurpator,
243
rysthenidische pries, Leonidas II, bersteld 239
broeder van Cleombro- Cleomenes 111
238
tus III,
234 Agesipolis III
219
Lycurgus, tiran, uit bet geslacht der Proclieden 219
Machanidas, tiran
210
Nabis, tiran
205-192
Spartacus, een Thracier, aanvoerder der in
opstand gekomene rotneinsche slaven in den Slavenoorlog, ontvluchtte anno 73 v. Chr. met 70 giadiatoren (Thraciers en Gathers) uit Capua, en begon
Campanie te verwoesten door zijne strooptochten,
terwijt zijn aanhang van dag tot dag grooter werd,
en weldra aangrueide tot een leger, dat een oogenblik 70,000 man sterk was. Inmiddels waren reeds
verscheidene romeinsche veldheeren, tegen hem
nitgezonden, door hem verstagen (pretor Claudius, de
twee consuls Gellius en Lentulus). Doch zeer goed
tie onmogelijkheid inziende oar den strijd tegen
Rome vol te houden, was zijn oogrnerk Italie te ver!men ; en hij was dan ook reeds in Cisalpijnsch Gallie doorgedrongen (72 v. Chr.), toen hij door de overstroorning van de Po eu door bet geschreeuw zijuer
onde•hebbenden genoodzaakt werd om terug te

Sperlonga
trekken, en om op Rome aan te rnkken. Niet in staat
die stad te bemachtigen, zag S. zich weldra bestookt
door eene ontzettende krijgsmacht, door Crassus teruggedrongen tot in Bruttium, en daar in de omstreken van Rhegium aan alle kanten ingesloten. Tevergeefs beproefd hebbende om over te steken naar
Sicilie, behaalde hij nog wet ettelijke voo•deelen,
doch wend verpletterd door Crassus in den slag aan
den Silarus (71 v. Chr.). Dat S. zijne grootsche
plannen niet verwezentijken kon, is hoofdzakelijk te
wijten aan de weinige gehoorzaamheid, waarop hij
van de ongeregelde benden, die hij aanvoerde, konde
rekenen. Naar men wit was hij een telg nit een vorstelijk geslacht; hij had eerst bij een thracisch hulpkorps gediend, was toen gedeserteerd, doch weder
in handen van de Rorneinen gevallen, die hem tot
straf slaaf maakten en te Capua opstoten. Zooveel is
zeker, dat S. een groot man was, en even menschelijk en zachtaardig als dapper, onverschrokken en
vol beleid en doorzicht.
Spartel (kaap), de noordwestpunt van Marokko,
koninkrijk Fez, vormt den zuidhoek der invaart van
de straat van Gibraltar. Zie AMPELUSIA.
Specerij - eilanden. Zie MOLUKKEN.
Speier, de duitsche naam van Spiers.
Speke (John Harming), engelsch reiziger, geb.
omstr. 1823 te Jordans bij lichester in 't graafschap
Somerset, trad in dienst bij Ile marine, en was opgeklornmen tot kapitein, toen het plan tot rijpheid
bij hem kwam, om door te dringen in Afrika's binnenland, ten einde de bronnen op te sporen van den
Nijl. Na onbeschrijflijke gevaren en moeilijkheden
ontdekte hij 31 Juli 1858 het Nyanza-meer of weer
Oekerewe (Ukerewe). Ofschoon hij toen reeds dadelijk dit groote meer voor het oorsprongspunt van
den Nijt hield, wilde hij zich dienaangaande volkomen vergewissen : tot dat einde ondernam hij in
1860, gezamenlijk met kapitein Grant, uitgaaude van
Zanzibar op de oostkust van Afrika, eenen nieuwen
tocht naar het binnenland. Op die reis, die 2 jaren
en vijf maanden duurde, werd nagenoeg de geheele
kustrondte van het Nyanza-meer door S. opgenomen,
en hij kwam 23 Febr. 1864 behouden te Gondo Cora
aan den bovenloop van den Nip aan. Door zijne nasporingen is over een voor hem totaal onbekend gedeette van Oost-Afrika's binnenland bet noodigelicht
verspreid, en tevens de oorsprong van den Nijl nit 't
Nyanza-meer een onbetwistbaar felt geworden. In
Eugeland teruggekeerd, gaf hij de beschrijving van
zijne reis in 't licht: Journal of the discovery of the
source of the Nile (2 dln. Louden 1863). Doch
nauwlijks een jaar later in de omstreken van Clipperham op de jacht zijnde, wilde S. eenen muur
overklimmen, waa;bij hij het ougeluk had dat zijn
geweer afging, en doodelijk getroffen door het schot
stied(' hij oogenblikkelijk (Sept. 1864).
Spencer(GeorgeJohn,viscount),engelsch staatsman, geb. 1758, gest. 1834, verzatnelde eene kostbare bibliotheek en een niet minder kostbaar kabinet
scliilderijen ; beiden zijn beschreven door zijnen bibliothecaris Dihdin, nl.: Bibliotheca Spenceriana (4
din. Louden 1814); iEdes Althorpianw (2 dln. Londen 1822).
Sperchius, rivier in 't zuiden van Thessalia,
ontlastte zich hij Anticyra in de Malische Golf; de S.
beet thans Hellada of Alainanna.
Sperlinga, stad op Sicilie, prov. Catania, anderha 1 I* u or gaans benoordw. Nicosia ; 1800 low.;
was Wens de Siciliaansche Vesper eene toevluchtsplaats der Franschen.
Sperlonga. Zie AhrycLs 2).

St -Brief's

Speyk
Speyk (Jan Carel Josephus van), geb. 1802 te
Amsterdam, verloor vroeg zijne (milers, werd toeniP
't burgerweeshuis opgenornen, trod 1820 in dienst
bij de marine als stuurmansleerling, was reeds 1825
opgektommen tot Zen luitenant, voerde 1830 het bevel over de kanonneerboot n°2, waarinede hij in Sept.
op de Schelde aankwam voor Antwerpen ; vier maanden later door eenen storm tegen den wal gedreven,
en door de lielgen besprongen, liet S. zich, door zelf
de krnitkamer in brand te steken, met vriend en
vijand in de !richt vliegen.
Spiegel (Friedrich), duitsch orientalist, geb.
1820 te Kitzingen, sedert 1849 professor te Erlangen, heeft zich voor de studie der indische en iranische talen hoogstverdienstelijk gemaakt. Voornaamste
werken : Grammatik der Parsisprache(Leipzig . 1841);
eene editie van den 'Zendavesta", tekst. en Pehlewiparaphrase (3 dln. Leipzig 1853-63) en Duitsche
vertaling daarvan (2 deelen, Leipzig 1852-1859);
Einleitung in die heiligen Schriften der Parsen (dl.
1 en 2, Lei pz.1856-60); Die altpersischenKeilschriften
(Leipzig 1862); Eriln, dos Land zwischen Indus and
Tigris (Berlijn 1863).
Spiers, (kitsch Speier, stad met 13,000 inw.
in Beieren, op (len linkeroever van den Rijn, 33 mijlen henoordw. Munchen, was oudtijds een dorpje in
de nabijheid van Augusta Nemetum, de hoofdstad
der Nemeten, werd in 1084 met die stad vereenigd,
die sedert den naam S. droeg. Merkwaardig is de
dom van S. (gebouwd 1030-61), waarin verscheidene ketzers en prinsen begraven liggen, en die herhaalde mien door brand en krijgsgeweld geteisterd
is (o. a. door de Franschen in 1689 en 1794).Onder
Hendrik 1V werd S. tot vrije rijksstad verheven ;
verscheidene rijksdagen zijn te S. gehouden, o. a.
1526 en vooral 1529, tegen welke laatste de Lutherschen protesteerden.
Spinola (Ainbrosius, markies), spaansch veldbeer in de Nederlanden, geb. 1569 te Genua, gest.
1630 ; voornaamste wapenfeiten: innarne van Ostende
(1604) en van Breda (1625).
Spinoza (Baruch, d. i. Benedictus), beroemd
wijsgeer, gel,. 1632 te Amsterdam uit joodsche ouders, gest. te 's-Rage 1677. Complete editien zijner
werken leverden o. a. Paulus (2 dln. Jena 1802-3)
en [limier (3 dln. Leipzig 1846).
Spire, fransche nbarn van Spiers.
Spitsbergen, eene groep eilanden (waaronder
3 tarnelijk groote) benoordoosten Groenland ; ze
worden te zamen op 1400 vierk. rnijlen geschat,
vormen het noordelijkst gelegen land van den aardbol, en zijn rotsig en bergachtig, rijk aan ren-, zeeen pelsdieren, doch niet door menschen bewoond.
Spohr (Ludwig), duitsch componist, geb. 1784
te Brunswijk, gest. 1859 te Cassel.
Spoleto, bet ()tide Spoletum, stad in Italie, aan
de Maroggia, mijlen benoorden Rome; 6800 inw.;
was oudtijds een der voornaamste stele!, van Urnbrie, werd 240 v. Chr. romeinsche kolonie, weerstond
217 v. Chr. dapper de aanvallen van Hannibal, werd
in de 6e eeuw na Chr. hoofdstad van een longobardisch hcrtogdom S., dat zijne onafhartkelijkheid verloor order den 41en hertog (Hugo II, gest. 1030).
In de middeleeuwen dikwijls in oorlog met nalmrige
steden, werd S. o. a. in brand gestoken 1324 door
de Perugianen. Onder het fransche keizerrijk was S.
hoofdplaats van het departement Trasimene.
Sporaden, d. i. Verstrooid ligg,enden, die eilanden in den Griekschen archipel, die aan de ku.st
van Klein-Azie liggen, tusschen Samos en Rhodus.
De Sporadische eilanden (o. a. lcarie, Patmos, Leros,
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Cos, Carpathos, Nisyros, Telos, enz.) waren bloeiend
in de ondheid ;ze werden verwoest door de Sarraceeneh, later door de Turken, die ze nu bezitten, en
er een pachalik der Eilanden van getnaakt hebben.
— In bet tegenwoordige koninkrijk Griekenland
geeft men den naarn Westersche S. aan de eilanden
Hydra, Spetzia, Poros, Egina, Koloeri, enz., die verspreid liggen longs de kusten van Morea en Griekenland. Men noemt hen Westersche S. ter onderscheidinc, van de eigenlijke S., die meer oostelijk liggen.
— 'S. van Oceanic noemt men die eilanden in de
St ille Zuid zee, die niet gevoeglijk tot een der groepen
aldaar gerekend kunnen worden; men onderscheidt ze
in Noorder-S. (Roca de Plata, San Bartolomeo, SanPedro, enz.), en Zuider-S. (Penrhyn, Paasch-eiland,
Sala, Pitcairn, Sauvage, de Gambier-groep, de Bassgroep).
p
rendag, of Sporenslag. Zie EPERONS.
Sporschill (Johann), duitsch geschiedschrijver, of eigenlijk compilator, geb. 1800 te Brtinn,
gest. 16 Dec. 1863 te Weenen. Zijne compilatien
zijn zeer geacht ; wij hebben verscheidene van S.'s
werken in 't Hollandsch vertaald. Zoo hebben tusschen 1840 en 1850 het licht gezien: .Geschiedenis
van den grooten wereldstrijd in 1813, 14 en 15"
(2 dln.); ,Geschiedenis der kruistochten" (2 dln.);
.Geschiedenis van den 30-jarigen oorlog" (2 dln.).
Sprang, dorp in de Langstraat, prov. N.-Braband, een half uur g. ten Z. Z. W. van Waalwijk ;
1800 inw.
Spijk, 1) dorp in Z.-Holland, 1 uur gaans benoordoosten Gorinchem; 300 inw. — 2) dorp in
Fivelgo, prov. Groningen, derdhalf nor g. benoordw.
Appingedam; 500 inw.; in Nov. 1813 geplunderd
door de Franschen.
Spijkenisse, dorp in Z.-Holland, vierdhalf
uur g. ten 0. Z. 0. van Bridle ; 1300 inw.; bestond
reeds in de 13e eetiw.

Squatters. Zie BACKWOODS.
Squillace, het oude Scylaceum, stad in het
Napelsche, in Calabria Ult. 2a., 2 uren gaans bewesten de Golf van S. (een gedeelte der Ionische Zee),
en 6 uren gaans beziiidw. Catanzaro; 2600 inw.;
werd in 1783 gedeeltelijk verwoest door eene aardbeving.
St.-, verkorting van Sint, Saint, enz., komt voor
in eene menigte namen, waarvan er hierondereenige
volgen:
en AMANDUS.
A
St.-Amand. Zie ..MAND
St. Andre (Jacques d'Albon, genaarnd maarschalk), diende on Hendrik It en zijne opvolgers,
was een der stoutste tegenstanders van de Hugenoten, werd 1547 tot maarschalk verheven, in den slag
van St.-Quentin gevangen genomen (1557), vorrade
later met connetable Montmorency en den hertog
van Guise de vermaarde ligue, bekend order den
naam van Triumviraat (1561), en streed met hen
bij Dreux, in welken slac, hij snenvelde (1562).
'
te Montauban, lid der
S. A. (J. Bon), geb. 1749
Conventie, voorsteminer over het doodvonnis tegen
Lodewijk XVI, °niter het Directoire filmset, consul
te Smirna, organiseerde de nieuwe Departementen
aan de Rijn-oevers, en stierf 1813 als baron des
keizerrijks en prefect van het dept. Mont-Tonuerre.
St. Arnaud (maarschalk). Zie LEROY.
St.-Bernhard(Groote en Kleine). Zie BERNARD.
St.-Bertrand de Comminges. Zie het
art. BERTRAND.
St. Brieuc, &locum of Fanum sancti Briaci,
stad in bet fransche dept. Coles du Nord. aan den
Gouet, 3 kwartier pans van de zee; 15,000 inw.
-

—

-

-

-
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St.-Ciristophe

St. - ChristOphe, ook St.-Kitts genaamd, een
der Kleine Antilien, is ruim 3 vierk. mijlen groot,
met 21,000 bewoners ; hoofdplaats Basseterre ; het
behoorde vroeger aan Frankrijk, loch sedert 1713
aan Engeland.
St. - Die, of St.-Diey, stad in 't fransche dept.
der Vogesen, 6 mijlen benoordoosten Epinal; 9000
inw.; gesticht in de 7e eeuw door den heiligen Die,
bisschop van Nevers, wiens kerketijke gedenkdag
19 Juni gevierd wordt. — Deze stad niet te verwarren met DIE (zie dat art.).
St. - Edme (Ida de), vermaarde lichrekooi, ook
bekend onder den naam van la Contemporaine, geb.
1778 te Valambrose in 't zuiden van Frankrijk, heette
eigenlijk Elselina Vanayl de Yongh. In haar metier,
als minnares van verscheidene generaats, leerde zij
vele beroemde mannen uit de repubtiek, het keizerrijk en de restauratie kennen, hield sedert de Juliomwenteling verblijf te Londen, en stierf 1845 te
Brussel. Zij heeft veel geschreven, o. a. Memoires
dune contemporaine (8 din. Parijs 1827); Fragments
et episodes contemporains (Marseille 1828); La Contemporaine en Egypte (3e druk 6 dln. 1833); Mes
dernieres indiscretions (2 dln. Parijs 1833).
St.—Eime(Ida de),dezelfde als Ida de St.-Edine.
St. —Florent, 1) San Fiorenzo, stadje op Corsica, vierdhalf uur gaans bezuidw. Bastia, aan de
zee ; 500 inw. — 2) St.-Florent-le- Vieil, stad in 't
fransche dept. Maine-Loire, 5 uren gaans benoorden
Beaupreau ; 2400 inw.; gesticht door den heiligen
Florentinus; bier begonnen in 1793 de onlusten der
Vendee.
St. - Florentin, eertijds Chciteaudun, in de
groote omwenteling Mont-Armance, stad in 't fransche depart. Yonne, 8 uren gaans benoordoosten
Auxerre; 3000 inw.; in 888 versloeg de hertog
van Burgundie Kier 80,000 Noormannen ; 1653werd
S. belegerd (doch niet ingenotnen) door de Keizerhi ken.
St. - Flour, lat. Floriopolis, stad in 't fransche
dept. Ceuta!, 8 mijlen beoosten Aurillac; 6000 inw.,
list op eene steile rots, en is de geboortept. van den
treurs ► eldichter De Belloy.
St.-Gallen. Zie.e G—ALLEN.
St. - George, 1) een der Azorische eilanden ;
hoofdplaats Villa de Velas. 2) een der Bermudas;
hoofdpl. St.-George (met 2600 inw.); de Engelselien
vestigden zich op dit eiland in 1612. — 3) nederl.
0.1. eilandje aan de zuidkust van Celebes. — 4) stad
in 't engelsche graafschap Gloucester, een half uur
gaans beoosten Bristol; 7000 inw. — 5) St.- G., of
Georgetown, ook Fort-Royal genaamd, hoofdstad
van 't britsche eiland Granada ; 10,000 inw.; veilige
haven ; gesticht door de Franschen, werd St.-G. in
1763 afgestaan aan de Engelschen; het werd door
brand geteisterd 1771 en 1775.-6) St.- G .-d'E /mina,
zie GEORGE D'ELMINA. — 7) St.-G. d' Oleron, vlek
met 5000 inw. op 't fransche eiland Oleron (dept.
Charente-Inferieure).
St. - Germain, 1) of St.-Germain-en-Laye,
stad in 't fransche dept. Seine-Oise, 5 uren gaans
beuoordw. Parijs en 3 uren g. benoorden Versailles;
14,500 inw.; werd onder de regeering van Karel VI
door de Engelschen bemachtigd. Vooral vermaard is
St.-G. door het kasteel, dat in 1370 door Karel V
gebouwd, door Frans I, Ilendrik IV, Lodewijk XIII
en Lodewijk XIV yergroot, dikwijls de residentie is
geweest der fransche koningen (Hendrik II, Karel
IX, koningin Margareta van Navarre, en Lodewijk
XIV waren op dat kasteel geboren); het werd ook de
resideritie van Jacobus II, toen hij in En eland zij-

St.•Omer
nen Croon had verloren (men ziet er zijn grafi nog);
in 't jaar 1750 werd op dit kasteel de vrede geteekend tusschen Je Katholieken en Protestanten. —
2) of St.-Germain-des-Pres, voormalige beroemde
abdij of klooster te Parijs, in de tegenwoordige wijk
St.-Germain ; was gesticht in 558 door koning Childebert, en had tot eersten abt den hell. Germanus,
naar wien het genoemd is; in de 9e eeuw door de
Noormannen aan de vlammen prijs gegeven, werd
bet in de 12e eeuw herbouwd ; men zag er de graven van verscheidene merovingische koningen (Childebert, Chilperik I, Childerik II); later plaatste men
er ook het stoffelp overschot. van Descartes, van
Boileau, en van een aantal geleerde Benedictijnen;
de abdij had eene rijke bibliotheek, die gored werd
bij de gedeeltelijke vernieling der gebouwen door
het springen van een kruithuis in 1794.
St. - Gervais, fransche steden, o. a.: 1) in
Puy-de-DOme, 9 uren gaans van Riom ; 2800 inw.
— 2) in Isere, vierdhalf uur gaans benoordoosten
St.-Marcellin; 600 inw.
St. - Gildas, 1) bijgenaamd des Bois, dorp in
't fransche dept. Loire-Inferieure, 5 uren gaans benoordw. Savenay; 1500 inw. — 2) bijgenaamd
de Ruys, dorp in 't fransche dept. Morbihan, 5 uren
g. bezuidw. Vannes; 1200 inw.; beroemde Benedictijner abdij, in de 6e eeuw gesticht door den heiligen Gildas; in deze abdij was Abelard eenigen tijd
abt, doch zag zich genoodzaakt die te verlaten, daar
de inonniken pogingen deden om hem van kant to
maken door middel van vergif.
St.-Gothard. Zie GOTHAM).
St.-Helena. Zie HELENA.
St.-Jean d'Acre. Zie
.e A—CCA.
St. - Laurentius, rivier (en Golf van). Zie

LAWRENCE.

St. - Lei, het oude Briodorum of Briovera, stad
in 't fransche Kanaal-dept., aan de Vire ; 10,000 inw.;
munt; heette aanvankelijk Bourg l'Abbe, ontving in
de vierde eeuw den naam St.-LO naar den heiligen
Laudus (zie Lo); het is de geboorteplaats van kardinaal Duperron en van Le Verrier.
St. - Lucia, een der Kleine Antillen ; circa 3
vierk. mijlen ; 26,000 bewoners; hoofdplaats Castries.
St. - Maur, dorp iii 't fransche dept. Seine, aan
de Marne, 2 uren gaans beoosten Parijs ; voormalige
Benedietijner abdij, gesticht 638 en aanvankelijk
St.-Pierre genaamd, welke naam in St.-M. veranderd
word in de 12e eeuw, toen het gebeente van den
heilige Manrus (zie dat art.) demeans overgebracht
werd. In die abdij werden 1465 de Conferentien
gehouden ter aanvulling van bet vertlrag van Con-flans tusschen Lodewijk XI en de verhondene prinsen in den oorlog genaamd du Bien public.
St. - Maurice, 1) het nude Agattnum, stad in
't zwits. kanton Wallis, aan de Rhone, 7 uren gaans
bewesten Sion ; 1100 inw.; de oudste abdij benoorden de Alpen, gesticht in de 4e eeuw. — 2) stad
in 't fransche dept. Opper-Savoje, 7 uren gaans benoordoosten Moutiers; 4000 inw.
St. - Omer, het oude Audomari Fanum, stad in
't fransche dept. Pas-de-Calais, aan de Aa, 9 mijlen
benoordwesten Arras; 22,000 inw.; is eene vesting
der eerste klasse ; omstr. 648 gesticht door den heiligen Omer, hleef St.-0. onbeduidend tot in de 10e
eeuw, toen het zijn tegenwoordigen warn ontving;
dikwijls werd St.-0. belegerd en ingenomen (o. a.
1477 door Lodewijk Xi, 1677 door Lodewijk XIV).
heldhaftige nederlandsche verdedigers der citadel
van Antwerpen, met generaal Chasse, werden iia
bonne capitulatie overgebracht naar St.-O.

St.•Petersburg
St. - Petersburg, tweede hoofdstad en eerste
residentie van het Russische rijk, aan de Newa, nabij
hare uitwatering in de Golf van Finland ; 60,000
inw., waarvan ougeveer de helft Duitschers. In 1703
op de plaats van het wade lwangorod gesticht door
Peter den Groote, naar wien bet genoemd is (lat.
Petropolis). — Het gouvernenzent St. - P., circa
1146 vierk. mijlen met 1,084,000 bewoners, is ongeveer het nude Ingernianland.
St. - Philippe, eiland. Zie Foco.
St. - Pierre, 1) eiland in den Allantischen Oceaan, aau de invaart an de Laurentius-golf, even bezuiden New-Foundland, behourt sedert 1763 aan
Frankrijk ; het is bezel geweest door de Engelschen
1778-1783, 1793-1801, 1804-1816. — 2) engelsch St.-Peter's Port, hoofdstad van het britsche
Kanaal-eiland. Guernsey; 16,500 inw.; veilige reede;
havenwerken aangelegd in 1853. — 3) havenstad
ter westkust van het fransche eiland Martinique;
25,000 inw.; is de voornaamste stad der Antillen.
— 4) stad ter zuidwestkust van het eiland Bourbon, 6 mijlen bezuidoosten St.-Paul; 16,000 inw.
— 5) St.-Pierre-d' Oloron, vlek in 't fransche dept.
Charente-Inf., op bet eiland Oleron ; 500 inw.
St. - Pierre (Jacques Henri BERNARDIN DE), beroemd schrijver, geboren 1737 te Havre, gestorven
te Parijs 1814. Vooral zijn Paul et Yirginie en zijne
Etudes de la nature zijn nicer dan honderdreaal herdrukt.Oeuvres completes (12 dln. Parijs 1818-20,
dikwijls lierdrukt). — St.-P. (Eustache tie), een
burger van Calais (en waarschijnlijk een voorzaat
van den vorige), onderscheidde zich door zijne edele
zelfopoffering, toen Calais, na een laugdurig beleg,
eindelijk genoodzaakt was zich aan Eduard 111 over
te geven. Die vorst, narnelijk, verbitterd over den
langgerekten, hardnekkigen tegenstand der stad,
stelde als voorwaarde bij de capitulatie, dat zes der
voornaawste ingezetenen zich barrevoets en met den
strop otn den hats zouden overgeven aau zijn welbehagen. Ms een dier zes trail vrijwillig Eustache
de St.-P. op; zij brachten den honing de stadssleutels, doch instede van ter dood gebracht te worden, werden zij door Eduard zeer goed ontvangen.
St. - Pol, 1) stad iir 't fransche dept. Pas-deCalais, aan ue Ternoise, 9 wren g. benoordw. Arras;
4000 inw.; ingenumen 1537 eerst door de Franschen, wen dour de Keizerlijken; 1659 aau Frankrijk afgestaan. — 2) St.-Pot-de-Leon, het CivitasOsismiensis van Cesar, stad in 't fransche dept. Finisterre, 5 uren g. benoordw. Nlorlaix.
St. - Priest (Alexis, graaf van), fransch diplomaat en schrijver, geb. 1805, gest. 1851. Vuornaainste werken : Histoire de la royautd (3 din. Parijs 1842); .Histoire de la chute des ,ksitites au 18me
siecle (Parijs 1844); Histoire de la conquete de Naples
par Charles d Anjou (4 din. Parijs 1847-48);
Etudes diplonzatiques et lateraires (2 din. Par.1850).
St. - Quentin, oudt. Augusta Vercmanduorurn,
nieuw-lat. Quintinopolis of Quintinianum, stad in 't
fransche dept. Aisne, ruitn 6 mijlen benoordw. Laon,
aan de Somme; 28,000 inw.; geboorteplaits van
Dom Lou d'Achery, Outer Talon, P. Ramos, Charlevoix, Babeuf ; vermaard is de Slag van St.-Q., die
de Franschen 1557 tegen de Spanjaarden verloren,
ten gevolge waarvan de stad in hander der SI. anjaarden viei. — Het Katmai ran St.-Q. verbindt de
Somme boven pram met de Schelde bij Kawerijk.
St. - Real (Cesar Vichard, abbe de), geb. 1639
te Chambery, gest. 1692, schreef eene Histoire de Is
1618
conjuration que les Espagnols formerent en
contre la republique de Venice (Parijs 1674).
II.

St.•Vincent
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St. - Riquier, vlek in 't fransche dept. Somme,
derdbalf uur gaans benoordoosten Abbeville; 1800
inw.; beroemde Benedictijner abdij, in 640 gesticht
door den heiligen Riquier, naar wien bet stadje, dat
vroeger Centu/a heette, sedert genoemd werd.
St. - Sevin, twee virtuozen. Zie ABBE.
St. - Simon (Louis de Houvroy, hertog van),
geb. 1675, in krijgsdienst cinder Lodewijk XIV, als
staatsman werkzaam under het regentschap, gest.
1755. Beroemd zijn zijne Menzoires (20 din. Parijs
1856-58), als eene voornanie bron voor de geschiedenis van ZiitiC11 tijd. — St.-S. (Claude Henri,
graaf van), kleinzoon van den vorige, geb. 1760 te
Parijs, nam deel aan den vrijheidsoorlog van NoordAmerika, verhond zich, na zijnen terugkeer in
Frankrijk, (1790) met graaf van Redern ow nationale goederen te koopen op speculatie, werd echter
door zijnen associe bedrogen, en verloor het grootste
gedeelte zijner fortnin. Hij werd de stichter van het
naar hem Sint-Simonismus genoemde socialistische
stelsel, en stierf te Parijs 1825. Werken van S., o. a.:
Systeme industriel (3 d In.); Calechisme industriel (Parijs 1823); Nouveau Christianisme (Parijs 1825).
St. - Thomas, 1) een der Maagden-eilanden
(eene groep Kleine Antillen),ruirn 1 vierk.mijI groat,
13,000 zielen ; behoorde tot 1867 aan Denemarken, doch is toen verkocht aan de Vereenigde Staten.
— 2) een der vier Guinea-eilanden, in 1471 op
St.-Thornasdag ontdekt door Vasconcellos, behoort
aan Portugal, wet het nabijgelegene Prinsen-eil. ruim
21 vierk. wij1 groot en wet 12,000 zielen bevolkt.
St. - Trond, fransche naam van St.-Truien.
St. - Tropez,stotideHeraclea Caccabaria, nieuwlat. Fanum S.-Torpelis, stad in 't fransche dept. Var,
6 a 7 mijlen bezubloosten Draguioan; 3600 inw.;
gehoorteplaats van Saffron en van generaal Allard.
Fanum S.-Trudonis, fransch
St. - Truien,
St Trend, stad in belgisch Limburg, 7 uren gaans
benoordw. Luik ; 9000 inw.; ingenomen in 1467
door Karel den Stoute, in 1794 door de Franschen.
s
St.-Ubes. Zie —ETUBAL.
St. - Vandrille, Fanum sancli Vandrigesilli,
verrnaarde Benedictijner abdij der congregatie can
St. Maur, eerst bekend (miler den imam van Fontenelle,
I our gams bezuiden Caudebec, en in de nabijheid
van de Seine; gesticht 648 door den heiligen Vandrille, mush. 850 Verwoest door de Noori ► annen,
hersteld in 1035 door den hertog van Normandie,
en in de 17e eeuw gedeeltelijk verbouwd door de
Beriedi•tijnen; was ails gebouw een der prachtigste
hloosters van Frankrijk ; thans zijn daarvan slechts
rumen over. Ilondom de abdij is een dorp ontstaan,
dat denzelfden naafi] draagt, en 800 inw. telt.
St.—Vincent, een der Kleine Antillen, ruitn
6 vierk. mijlen groot, bevolkt met 30,060 zielen;
hoofdplaats Kingston of Kingstown. lit ornstreeks
de heIft der 17e eeuw bewoond enkel door Caraiehen ; een schip met Negers aan de noordwestkust
van het eiland vergaan zijude, vestigden die schipbreukelingen zich daar, en drongen de inboorlingen
mar het binnenland. De Carate ► en riepen de hulp
van Frankrijk in ; doch de Franschen en de Caniieben werden beiden door de Negers verslagen (1719);
de Engelschen deden vervolgens eene paging om en
St.-V. en Sint-Lucia te bernachtigen, doch dit geMite Wet. In 1763 stand Frankrijk het eiland aau
Engeland af; de Franschen bemachtigden St.-V.
weder in 1779, doch gaven he in 1783 terug aan de
Engelschen : deze hebben de Negers irr eigendom laten behouden den grond dien ze bezaten. De Negers
van St.-V. noemen zich zelven Zwarte Caraieben.
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St.-Vincent (Kaap), San Vicente, bij de ouden werd doch in 1810 werd haar ter perse liggend
Sacrum promontorium, het zuidwestelijkste punt van
werk, getiteld Allemagne, door de politie in beslag
Portugal en van geheel Europa. Nabij deze Kaap versloeg de fransche admiraal Tourville in 1693 de
eng.-poll. vloot; en 1797 bevocht de engelsche admiraal Jervis (geb. 173i, gest.1823) bier eene overwinning op de spaansche vloot, waarvoor hij beloond
werd met den titel van Graaf van St.-Vincent en
met de benoeming tot eersten lord der admiraliteit.
Ste. verkorting van Sinte, Sainte, enz.
Ste. Croix, een der Maagden-eilanden in de
Kleine Antillen, groot vierdhalve vierk. mijl, met
23,000 bewoners, en Christiaansstad tot hoofdplaats;
ontdekt door Columbus, op zijne tweede reis; behoorde eerst aan de Engelschen en Hollanders in
gemeenschap, vervolgens aan de Engelschen alleen,
toen aau de Spanjaarden, daarna aan Frankrijk, toen
aan de Maltezer ridders, na hen aan de fransch-Westindische Compagnie, en sedert 1733 aan Denemarken ; van 1804 tot 1814 was Ste.-C. door de EngelZie wijders SANTA-CRUZ.
schen bezet.
Ste, Helene, fransche naam voor St.-Helena.
Ste. Reine, fransche stad. Zie ALISE.
Staal (mile. DE LAUNAY, barones de), geb. 1693
te Parijs, dochter van een fransch schilder, ontving
eene degelijke opvoeding, en werd toen gezelschapsjuffer bij de hertogin van Maine. Zij nam een zeer
werkdadig aandeel aan de samenzwering van Cellamare, en kwam dientengevolge in hechtenis in de
Bastille. Na hare in vrijheidstelling trad zij in den
echt met een zwitsersch officier, baron de Staal,
reeds een man op jaren. Zij stierf 1750, geroemd als
een der geestigste vrouwen van Frankrijk. Hare
Memoi2.es en hare Lettres zijn dikwijls herdrukt.
Niet te verwarren met mevr. de STAAL (zie dat art.).
Staats Vlaanderen,eene smalle strook lands
aan den linkeroever van den mond der Schelde,
thans tot de nederlandsche prov. Zeeland behoorende,
maakte vroeger deel uit van het graafschap Vlaanderen, en werd bij den Munsterschen vrede aan de
Algemeene Staten der Vereenigde Nedertandsche
provincien afgestaan. De drie voornaamste steden
van S. waren de drie vestingen Sluis, Heist en Axel.
Stachys, een Christen ; Rom. 16 : 9.
Stad.-aan 't Haringvliet, dorp in ZuidHolland, 4 uren g. ten Z. Z. O. van Brielle; 800 inw.
Stad en Lande, prov. der Vereenigde Nederlanden ; thans de prov. Groningen.
Stadt am Hof. Zie HOF 2).
Stadtberg, middeleeuwsch Ehresburg, vlek
met 2700 inw. in Westfalen, 7 mijl beoost. Arnsberg.
Stadt Ilm. Zie km.
Stael (Anne Louise Germaine NECKER, barones
van Staal-Holstein, veelal genoemd mevrouw de),
beroemde fransche schrijfster, geb. te Parijs 1766,
was de dochter van minister Necker (zie dat art.),
trad in 1786 in den echt met den zweedschen gezani te Parijs, baron van Staal-Holstein (gest.1802),
van wien zij zich in 1796 liet scheiden. In ale ornwenteling had zij eene betangrijke rol gespeeld, en
m e t gescbroomd zelfs, aan het Directoire een verdedigingschrift ten voordeele van de koningin in te
diner]. Onder Bonaparte zag zij haren invloed verminderen ; door haar oppositie-geschrijf haalde zij
zich een vonnis op den hats, ‘vaarbij zij op 40 uren
gaans afstands van Parijs werd gebannen. Zij nam
de wijk naar Weimar, waar zij de duitsche letterkunde beoefende met Gethe, Wieland en Schiller,
bracht een jaar (1805) te Geneve door en op haar
landgoed Coppet (in Waadtland); toen keerde zij
uaar Frankrijk terug, waar zij oogluikend toegelaten
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genomen, en zij ontving bevel, zich niet meer van
Coppet te verwijderen ; zij verdween echter van daar
in 1812, hield achtereenvolgend verhlijf te Weenen,
Moskou, Petersburg, in Zweden, eindelijk te Londen,
en keerde eerst na Napoleon's tweeden vat in 1815
naar Parijs terug. Van Lodewijk XVIII ontving zij
2 millioen francs als gelden, die Frankrijk schuldig
was aan haren varier; zij stierf 14 Juli 1817 te Parijs,
kort na hare terugkomst van eene reis naar Italie.
In 1810 was zij (doch in 't geheim) hertrouwd met
een jong officier, de Rocca genaamd, schrijver van
gedenkschriften over den oorlog der Franschen in
Spanje (Parijs 1814) en over den Krijgstocht van
1809 naar Walcheren (Parijs 1815). Van hare Oeuvres
(18 din. Parijs 1820-21) runt vooral uit Corinne
(2 din.); wijders Considerations sur les principaux
evenements de la revolution francaise ; alsook: De

l'influence des passions sur le bonheur des individus et
des nations (Parijs 1796); Delphine (6 din. Parijs
1803; dikwijls herdrukt).
Niet te verwarren met
mevr. de STAAL (zie dat art.).
Staerum, oude naam van Stavoren.
Stafford, graafschap in 't westen van Engeland's middelgedeelte, circa 54 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 747,000 zielen, heeft tot hoofdplaats de
stad S., 25 mijl. benoordw. Londen, gesticht in de
10e eeuw, voorheen vesting, thans met 13,000 inw.
Stafford (William Howard, graaf van), tweede
zoon van den 6en hertog van Norfolk, geb. 1611,
door Karel I in 1640 tot graaf van S. verheven, volgde
Karel II in de ballingschap, en werd bij de restauratie
een der voornaamste mannen op het staatstooneel.
Door de whigpartij beschuldigd van deelnerning o. a.
aan het Buskruit-komplot, werd hij ter dood veroordeeld ; Karel II, ofschoon overtuigd van zijne
onschuld, durfde hem geen gratie schenken, en 1680
verloor S. zijn leven op het schavot.
Stalimene, eiland ; zooveel als Lemnos.
Stamboel, turksche naam voor Constantinopel.
Stampalia, een der Cycladen. Zie ASTYPALEA.
Stamproy, dorp in nederl. Limburg, 4 uren
g. bezuidw. Roermond ; 400 inw.
Stance), Stanchio, een der Sporaden ; zie Cos.
— De Golf van S. is de Ceramische Golf der ouden.
Standaarbuiten, dorp in Noord-Braband,
vierdhalf uur g. benoordw. Breda, aan de Mark; als
gemeente 1200 inw.
Standhaile, voormalig dorp in de Groote
Zuidhollandsche Waard ; verdronk 1421 in den
St.-Elisabethsvloed.
Stanhope, een engelsch adellijk geslacht, waarvan eene zijlinie, die thans uitgestorven is, den titel
van graaf van Harrington" gevoerd heeft. De familie
S., oorspronkelijk uit het graafschap Nottingham,
heeft tot stamheer S. (Philip), die in 1616 tot baron
S. van Shelford verheven werd door Jacabus I, en in
1628 tot graaf van Chesterfield door Karel I. —
S. (James, le graaf van), geb. 1673, gest. 1721,
was bij de bemachtiging van Barcelona (1708), veroverde Port-Mahon en Minorca, en sloot in 1717, met
Dubois, te 's-Gravenhage het Drievoudig Verbond.
Hij was de oudste broeder van den beroernden Chester field (zie dien naam). — S. (Karel, graaf van),
kle:rizoon van den vorige, geb. 1759, gest. 1816, was
de schoonbroeder van Pitt, doch tegen dien minister aanhoudend in de oppositie ; ter eere van zijn

grootvader werd hij verheven tot viscount Mahon ;
doch hij is vooral bekend door vele nuttige uitvindingen (rekenmachines, drukpers, enz.). — S. (lady
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Esther Lucy), dochter van den vorige, geb. 1776 te
Londen, woonde bij haren oom Pitt tot am zijnen
dood, ging in 1810 naar Turkije, liet niet ver van
Saida in den Libanon een kasteel bouwen, dat zij
Dzjihon noemde, en waar zij als Musulman gekleed
(in mansgewaad) een kluizenaarsleven leidde, en
door hare milddadigheid in hooge eere stood, hetgeen echter minder begon te worden toen hare fortuin
minder werd. Zij stierf geheel verarmd 1839, en
werd in het klooster Mar-Elias begraven.
Stanislas, twee koningen van Polen, nl.: S. I,
Leczinski, geb. 1677 te Lemberg, zoon van Raphael
Leczinski, die wojwode van Posen was, werd 1704
door den invloed van Karel X11 van Zweden tot koning van Polen gekozen, doch kon zich na den slag
van Pultawa niet langer staande houden, moest
vluchten, en kwam na velerlei wederwaardigheden
naar Weissenburg in den Elzas. her werd zijne
dochter Maria verloofd met Lodewijk XV. Na den
dood van August It verscheen S. weder in Polen;
doc:. de invloed van Rusland was reeds zoo machtig,
dat S. zich slechts met moeite uit het belegerde
Dantzig kon redden. In 1735 werd hem voor levenslang Lotharingen en Bar toegewezen. Hij stierf 1766.
— S. II, Poniatowski, de laatste koning van Polen,
zoon van graaf Stanislas Poniatovvski, beviel aan de
grootvorstin Catharina (later keizerin van Rusland),
die hem tot minnaar nam, en reeds spoedig bewerkte,
dat hij den titel ontving van ambassadeur van Polen
bij het hof van St.-Petersburg. Bij den dood van
koning August III bewerkte Catharina (toen reeds
keizerin) dat S. tot koning van Polen verkoren werd
(1764). Zijne regeering was echter een tijdvak van
onafgebrokene woelingen ; 3 Nov. 1771 werd hij
zelfs door saamgezworenen der beruchte Confederatie
van Bar opgelicht en weggevoerd ; zij lieten hem
echter op zijne dringende vertoogen weder los. Hij
was niet in staat de eerste deeling van Polen te beletten, de tweede evenmin, en 1795 deed hij afstand
van den troon, waarop eene derde deeling volgde.
Hij nam de wijk naar Grodno, waar de door Polen's
deeling gebaat wordende mogendheden hem een
jaargeld toelegden. Hij stierf te Petersburg 1798.
Staphorst, dorp in Overijsel, een half uur g.
bezuiden bet Drenthensche stadje Meppel ; 400 inw.
Staphrum, oudfriesche naam van Stavoren.
.e _FARN-EILANDEN.
Staples. Zie
Stapes (I?riedrich), geb. 1792, zoon van een
predikant te Naumburg aan de Saale, opgeleid voor
den handelstand, kwam 13 Oct. 1809 naar SchOnbrunn bij Weenen, om Napoleon I, dien hij voor de
oorzaak van al de ellende in Duitschland hield, van
het leven te berooven. Zijn moordaanslag mislukte;
in plaats van de hem aangenomene gratie aan te nemen, verklaarde hij, dat hij zijnen aanslag nogmaals
beproeven zou, zoodra hij er slechts gelegenheid toe
vond ; hij ontving dan ook de straf, waartoe hij veroordeeld was, en werd 17 Oct. 1809 doodgeschoten.
Staten eiland, 1) eiland aan de oostpunt van
bet Vuurland in Zuid-Amerika, door straat Le Maire
daarvan gescheiden. — 2) zie ITIROEP.
Statenland, 1) zooveel als Staten-eiland.
2) zoo noemde Abel Tasman het door hem ontdekte
Nieuw-Zeeland.
Stauria, oude naam van Stavoren.
Stavenisse, dorp op 't zeeuwsche eiland Tholen ; 2 uren g. bezuiden Zierikzee ; 1000 inw.
StaVera, lat. naam van Stavoren.
Stavoren, stad in Friesland, 6 uren g. bezuidw. Sneek; 700 inw.; de oudste en eertijds voornaamste stad van Friesland, residentie der oade

friesche koningen, later der stadhouders, biocide
vooral in de 12e en 13e eeuw. In 996 en 1420 werd
telkens een groot gedeelte van S. door brand vernield ; ingenomen werd S. in 1079 door Dirk V,
graaf van Holland ; in 1397 door hertog Albrecht
van Beieren (eene halve eeuw te voren, omstr. 1345,
sneuvelde de boll. graaf Willem III nabij S. in de
verschrikkelijke nederlaag, die de Friezen hem toebrachten); 1414 bij verrassiug aan de Hollanders
ontweldigd door de Friezen ; in Sept. 1420 bij nacht
overrompeld door de Vetkoopers; 1516 ingenomen
door den burgund. stadhouder Floris van Egmond,
later heroverd door de Gelderschen, 1522 weder
door Floris bemachtigd ; 25 Aug. 1572 werd S. door
de Staatschen aan de Spanjaarden ontweldigd, die
het echter 6 Sept. heroverden, uitplunderden en ten
deele platbrandden.
Stawropol, versterkte hoofdstad van russisch
dat sedert 184'i den imam van Gouvernemen', S. draagt (1890 vierk. mijlen, met 563,000
zielen), ligt aan den grooten weg van Rusland naar
Caueasie, en heeft 18,000 inw. Zie CACCASIe.
Stedum, dorp in de prov. Groningen, 3 uren
g. bewesten Appingedam ; 800 inw.
Steem, verkorting voor Stedum.
Steen (Jan), beroemd nederl. schilder, geb.
1636, gest. 1678.
Steenbergen, plattelandsstaelje in N.-Braband, 7 uren g. bewesten Breda ; 2200 inw.; 1577
ingenomen door de Staatschen, 1583 door de Spanjaarden, 1590 door prins Maurits, 1622 door de
Spanjaarden, en kwam 1629 weder voor goed in de
macht der Staten.
Steenderen, dorp in Gelderland, 2 uren g.
bezuiden Zutphen ; 350 inw.; gedeeltelijk vernield
door brand 1762.
Steen Indianen. Zie ASSINIBOINS.
Steenre, onde naam van Steenderen.
Steens, friesch dorp. Zie STIENS.
Steensel, dorp in de Meierij prov. N.-Braband,
2 uren g. bezuidw. Eindhoven ; 300 inw.; in 1688
geplunderd en vernield door de Franschen.
Steenwijk, stad in Overijsel, aan den straatweg van Meppel naar Leeuwarden, 6 uren g. benoordoosten Zwolle; 3000 inw.; merkwaardig beleg
en ontzet 1580-81 ; 1582 ingenomen door de Spanjaarden, 1592 door prins Maurits; 1597 mislukte
aanslag der Spaanjaarden op S.; 1672 werd S. bemachtigd door de Munsterschen.
Steenwijkerwolde, dorp bij Steenwijk.
Steerhem, oude naam van Stavoren.
Steggerda, friesch dorp met 160 inw., vierdhalf uur gaans bezuiden Heerenveen.
Steiermark, duitsche naam van Stiermarken.
Stein, dorp in nederl. Limburg, 3 uren g. benoordoosten Maastricht; 1400 inw.; had voorheen
muntrecht. — Land van Stein beet eene voormalige
heerlijkheid in Zuid-Holland, baljuwschap Gouda.
Steinbach, 1) stad in Baden, Middelrijnkreis,
amt Btihl ; 2100 inw.; geboorteplaats van Erwin (zie
dat art.), wien bier in 1844 een standbeeld opgericht is; nabij S. het door zijn wijnbouw beroemde
Affenthal. — 2) marktvlek met 1400 inw. in het
hertogdom Saksen-Meiningen, aan den oostvoet van
den A Itensteinerberg.
Steinfort, dorp in 't groothert. Luxemburg,
vierdhalf uur gaans bewesten Luxemburg ; 300 inw.
Steinfurt, voormalig onafhankelijk graafschap
in den Westfaalschen kreis, had tot hoofdplaats de
stad Burg-Steinfurt aan de Aa, 7 a 8 uren gaans
benoordw. Munster, die thans 3000 inw. heeft.
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Steinheim, dorp met 220 inw. in 't groothert. Luxemburg, 1 uur gaans beoosten Echternach.
Steinmetz (C. C. P.), luitenant-kolonel en
kommandant der artillerie iu 1813, een dier roemrijke Nederlanders, die voor het vaderland bun leven
veil hadden, en evenveel talent als onversaagdheid
ten toon 'spreidden. Aan het uitstekend beleid en
den weergaloozen awed van dezen hoofdoflicier had
Breda het te danken, dat het 't hoofd kon bieden
aan de Franschen, totdat de zwaar benauwde stad
4 Maart 1814 ontzet werd.
Steinsel,dorp met 700 inw. in 't grooth.Luxernburg, aan de A Izette,1 ,t uur g. henoorden Luxemburg.
Steinwald. Zie A DERSBACHER FELSEN.
Stellendam, dorp in Zuid-Holland, 3 urea
gaans bezuidw. Brielle ; 600 inw.
Stellingwerf, oudtijds landschap in Friesland,
waarin o. a. bet heilige bosch van Baduhenna ; vortnt
nu de grietenijen S.-Westeinde, S.-Oosteinde en
Schoterland en nog eenige andere districten.
Stendal, stad in pruis. Saksen, 7 mijl. benoordoosten Maagilenburg, in de voorinaligeAltinark, aan de
Uchte ; 8500 inw.; geboortepl. van J. Winckelmann,
wien hier een gedenkteeken opgericht is. — S. is ook
het pseudoniem van Henry Beyle.
Sten Sture. Zie STOKE (Step).
StenOviCum, lat. Ethan] van Steenwijk.
Stephanas, een der eerste Christenen, vermeld 1 Cor. I :16; 16 : 15, 17.
Stephansberg, I.uxemb.dorp.Zie

TRINTINGEN.

Stephanus, de eerste inartelaar voor bet Christendom, was een der zeven eerste diakenen der gemeente te Jeruzalein, en werd door de Joden gesteenigd ; Hand. 6 : 5, 8, 9 ; 7:59 ; .8 : 2 ; 11 :19 ; 22: 20.
Stephanus, drie heiligen der roonisch-kath.
Kerk, ill.: 1) de eerste martelaar kerkel. gedenkdag
26 Dec. — 2) pans S.1; kerkel. gedenkdag 2 Aug. —
3) koning S. 1 van Hougarije, die in de 10e eeuw bet
Christendom in ziju laud invoerde ; k. ged. '2 Sept.
Stephanus, naam van negen pause'', nl.: S. I,
de heilige, 25.3-257, werd in de Cliristenvervolging
order Valerianus onthoold. — S. II, verkoren 27
Maart 752, stied vier dageu daarna, en wordt wet
ais palls medegeteld. — S. II, 752-757, riep
Pe p ij n naa r Itali6 tegen de Longoliarden ; Pepij ii
legde zo ►sclionkadehtxrc,n
vot , en werebt ijke-doen grodslavner
macht ; bij wijze van belooning werd Itij door den
pans tot kiting gezaild. — S. III, 768-772,
hield 769 een coneilie te Howe, waarbij het beshot
van een c ► ncille te Constantinopel inetig verklaard,
en de ,,ereering van heiligen, aistnede an beelden
werd. — S. IV, 816—
an rel ui e
/Aldo Lodewijk den
81 7 , kwain near Vrookrijk,
Vrotne. — S. IT, 885-891, eon krachtig bestrijer, van 1 ) n ► tins. ---- S. VI, 896--97, lint bet Iijk
Van eett zijner voorgan,y,ers (pans l'orninsus, wiens
110 geweest was) out het grid halea, Cli In CCU opzettelijk tiaAloe. bij eelige r o e iw u
net
eu
cube
lijk (van den it,--;tirpat ► r, gelijk hij Fortnostis ti)euide)
in deu Tiber werpelL 1)(,Le L,fselinwelijke daail
aaitla ^ idi;t:_; gait (Then opstand ; S. wend gevangen genotnen, en in Jett kerker gewurgd ; hij had stechts
S. 1711, 929 —951, van
1/t tuaanden geregeerd.
werkttlig V ■ tu de beruchte .%larosia. — S. VIII,
bloedverwant 'an keizer
939--942, een
Ott() 1. — S. IX, 1057-1058, scheidde de Cricksehe Kerk vats de Boemsche.

tercora-nisten,(2ene christen-secte in de 9e

-

Zij 1..),WeertieD,

het iichaau van Christus

(de gewijde hostie) in de maag der geloovigen tot
drekstof (stercus) verwerkt wordt ; dit gaf aanleiding
tot de zoogenaamde Stront-twislen of Stercoranistische twisten.
Stettin, het onde.Sedinunt, vestingstad in pruis.
Pommeren, aan de Oder, 13 tnijlen benoordoosten
Berlijn; 60,000 inw.; is zeer oud ; behoorde eerst
aan de Sedijnen (Sedini) en aan de. Veneden ; in
1121 maakte koning Boleslas van Polen zich van S.
meester ;bij den Westfaalschen vrede (1648) werd
S. toegewezen aan Zweden; door de Pruisen bezet
1677 en 1713; bij den vrede van.Stokholm (1720)
aan Pruisen afgestaan; 1806 ingenomen door de Franschen. Het is de hoofdpl. van een reg.-distr. S. (239
vierk. mijl. met 653,000 hew. — S. (Neu-),stad met
3000 inw. in pruis. Pommeren, 8 najl. bezuid. KOslin.
Stettiner Haff, of Pommersche Half, het waterhekken in Pommeren, dat, door de Oder gevormd,
door de eilanden Use ► om en Wollin gescheiden is
van de Oostzee, en daarmede in getneenschap staat
door de Brie waterwegen Peene, Swine en I)iwenow.
Het westerdeel van het S. beet het Kleine Huff, het
oosterdeel is het Crowe Haff.
Stevensweert, dorp in nederl. Limburg, derdhalf uur g. bezuidw. Roermonde ; 700 inw.
Stewart (Dugald), philosoof, geb. 1753 te
Edinburg, van 1780 tot 1810 professor aldaar, gest.
1828. Hamilton bezorgde eerie complete editie der
werken van S. (10 din. Edinh. 1834-58).
Steyl, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur
gaans bezuidw. Venlo; 300 inw.
Sthar Boznai; Ezra 5 : 3, 6; 6 : 6, 13.
een der zone!' van Perseus en
Sthenelus,
Andromeda ; bij den dood zijus vaders viel hem Mycen6e ten deel, en hij nail] zijnen neef Amphitryon
gevangen, otnt-T voorwendsel den dood te wreken
van Eleetryon, door Amphitryon ge ► ood. lie noon
van S. was Eurystheiis. — 2) zoou van Capanetis
en Evadne, een der epigonen, toog met Diomedes
ten strijd tegen Troje. — 3) zoou van Actor, vergezelde Hercules op zijnen tocht tegen de Ainazonen.
-

Sthenobea. Zie ANTEA.
Sticht (het), wide henaining der prov. Utrecht,
die oak Neder-Slickt genoeind werd, in tegeustelling
van het Over Stiehl, gelijk vroeger de pro. OverUse( beetle. De beide Stichlen (Netter en Over)
ntaakten het Stiehl rate Utrecht
S Liens, of Steens, frwscli dorp, anderhalf uur
g. benoorden Leeuwarden ; 1900 taw.
-

Stiermarken,

Sieger, fransch Styrie,

een als kroonland aan Oostenrijk behoorend hertogd ► n', ten N. en NV. begrensd door Oostenrijk, ten
0. /tool. Ilongarije, ten Z. door illyrie, is 408 vierk.
niijlen groat, nevolkt wet 1,057,000 zielen, en heeft
tot hoofdstad Gratz.
Stilieho, of Slilico, zoou van eenen in de rowein,, che armee dienenden Vandaal, kl ► in outlet
keizer Theodosius I op tot apperbevelliebber, en
voogd over keizer
werd bij diens elect (595 na
Ilonorios en regent van 't West.-roni. rijk,redde(405)
Italie van den inval let West-gothet, onder
vernietigde (406) 't iti Italie gevallen leger van Hadagaisus, dW!!1 ii\l'atil bij Ilonorins in verdenking,dat hij
hew van den troon wilde stootett, waarop S. op
bevel le Ravenna ontlionid werd (408).
Zuidzee, of (;route Oceaan, tie grootste
watervtakte der startle, strekt zich nit tusselien de
westkust van 't geheele werelddeel Amerika en tie
oostkusteti van Azie en Australia, staat door de Beltring:;traat in geateenschap tnet de .Noorder IJszee. en
word het eerst be vareu door Magellaan (1521).

Stilling
Stilling (Joh. ileinr. JUNG, genaamd), duitSch
mysticus, geh. 1740 in 't Nassausche, gest. 1817;
mevrouw Krudener werd een zijner discipelen.
Stinkzee, lat. Putridum mare, het zuidwestgedeelte der Zee an Azof.
Stiphout, dorp in Noord-Braband, derdhalf
uurgauns benoordoosten Eindhoven; 600 inw.; werd
in 1512 platgebrand door de Gelderschen.
Stitswerd, dorp in de prov. Groningen, 4 mien
g. ten W. N. W. van Appingedam ; 200 inw.; bestoud
reeds in de 2e eeuw ; werd deerlijk geteisterd door
den watervloed van 1717.
Stoke (Melis), nederlandsch kronijkschrijver in
't laatst der 13e en begin der lie eeuw.
Stokholm, hooldstad van Zweden, tiisschen
het Malare-ineer en de Oostzee, op acht eilandjes
gebonwd, is de fra ► iste Mad in gehee! het Noorden,
en heeft 113,000 inw. Gestielit in de 13e eeuw door
graaf Birger, werd S. eerst in de 17e eeuw tot linohlsad des rijks ver ► even (vroeger was dm, Ups ► l). Te
S. had in 1520 het bernehte Bioedbud van S. plants,
wJardoor Christiaan 11 de heerschappij van Denemarken over Zweden d ► cht te verzekeren, (loch die
j ► iist oorzaak werd van de verinetiging der Unie van
Calmar en van de verhelling der familie Wasa (1523).
Te S. zip' verscheidene vredestiaetaten geslolen, nl.
1719 tussehen Zweden en Engeland en 1720 tusschen Zweden, Pruisen en Denemarken.
Stoic) (1
Zie LiciNius STOLO.
StO1Wijk, verkort Stolk, dorp in Zuid-Holland,
anderhalf Our gaans henoordw. Schoonhoven; met
onderhoorigheden 1700 inw.; de Stolkwijksche Naas
is beroemd, in 14.89 werd S. door krijgsvolk uit
Woerden platgebrand ; 1751 en 1760 feed S. erg door
overstrooming; in 1837 (7-8 Sept.) woedde er een
vernielende brand.
Stompwijk, dorp in Zuid-Holland, anderhalf
our g. ten 0. N. 0. van 's-Rage.
Stonehenge, een bewonderingwekkend monument der midfield in het engelsche . graafschap
Wilts, in de vlakte van Salisbury, op 3 nren gaans
afstands van die stad ; is vermoedelijk de mine van
eenen Druieden-tempel. Zie AMBROSII MONS.
StOWe(HarrietBEEcnim-),amerikaansche schrijfster, geb. 1812 te Litchfield in Connecticut, seders
1836 gehuwd met den predikant Calvin Ellis Stowe,
die 1852 prof. der theologie te Andover in Massachusetts werd. Zij heeft zich wereldberoemd gemnakt
door twee werken, die, in de sterkste kleuren tegen
de slaveruij gericht, vertaald zijn in schier alle beschaafde talen, nl. Uncle Tom's Cabin (Boston 1852)
en Dred (2 (1111. Londen 1856).
Straalsund, Stralsund, stad in pruis. Pommeren (vroeger hoofdstad van Zweedsch Pommeren),
aan de Oostzee, tegenover het eiland Rugen; 25,000
inw.; gesticht in 1209 ; was lang een der sterkste
vestingen van Europa, werd 1628 tevergeefs belegerd door Wallenstein, 1678 beinachtigd door Frederik Wilhelm; door de vereenigde armee van Busland, Pruisen, Denemarken enz. ingenomen 1713,
aan Pruisen teruggegeven 1720, en door de Franschen (onder maarschalk Brune) ingenomen in 1807;
bij den vrede van Kiel (1814) kwam S. met gelled
Zweedsch Pommeren aan Denemarken, door welk
rijk het bij verdrag van 4 Juli 1815 werd afgestaan
aan Pruisen. Het is de hoofdp1. van een reg.-district S.
(circa 80 vierk. mijlen, met 210,000 bewoners).
Straaskerke, verbastering an Serooskerke.
Straatsburg, fransch Strasbourg, dnitsch
Straszburg, het oude Argentoratum, dat door Drusus
(broeder van Tiberius) gesticht werd omstreeks 't

Strauss
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jaar 15 v. Chr. in het land der Tribokken (Triboci)
deel uitmaakte van Germanica 1a; eerst in de 6e
eeuw iia Chr. ontving het zijn tegenwoordigen naam,
is thans eene gewichtige vesting, hoofdplaats van
het fransche dept. Benedenrijn, ligt aan de samenvloeiing van Ill en Breusch, 1 nor gaans van den
Rijn, en heeft 82,000 inw. in de nabijheid van S.
versloeg Julianus de Alemanen en Franken (in 357);
in 1002 aan de vlaminen prijs gegeven door den
hertog van Zwahen, werd S. door b;ssehop Werner
van Hab , horg ceder opgebonwd (1025). Aim den
toren van S. werd eerst in 1277 begonnen door den
beroemden bouwweester Erwin van Steinbach ; eerst
in 1439 werd de noordertoren voltooid, die 438
► a•ijs. voet hung, en op de pyramiede an Cheops
na (deze is 456 parijs. voet) bet hoogste bouwstuk
is op de gansche aarde. Na verschillende omwentelingen werd S. in 1205 vrije rijksstad. grad herhaaldelijk in bondgenontschap met de zwabische steden, en was een der eerste steden, die zich aan de

Kerkhervorming aansloten (de bevolking is thans
voor de he'll protestantsch, voor de hells rnomschkatholiek). Ferdinand II sehonk in 1621 aan S. (-tie
pr ► testantsche universiteit; LodewijkX,V nam 1681,
ill vollen vrede, ► ezit van S., hetgeen lien oorIng deed
ont ► randen ; doch bij den vrede van Rijswuk bleef S.
aan Frankrijk ; 1836 (30 Oct.), ondernam Lodewijk
Napoleon (thans keizer Napoleon III) zijnen eersten
aanslag om meester te worden van den franschen
troon, welke aanslag echter gelled mislukte. — Zie
00k STRASBURG en STRASSBURG.
Strasbourg, fransehe naam van Straatsburg.
Strasburg, 1) stad met 4500 inw. in 't pruis.
reg.-district Marienwerder, aan de Drewentz.
2) stad met 5000 inw. in 't pruis. reg.-distr. Potsdam.
Strassburg, I) duitsche spelling voor Straatsburg. - 2) stadje met 700 inw. aan de Gurk, in 't
oostenrijksche hertogdom Karnten. — 3) marktvlek
in Zeveubergen. Zie ENGETEN.
Strassen, dorp in 't groothert. Luxemburg,
3 kwartier g. bewesten Luxemburg ; 1400 inw.

Stratford de Redcliffe. Zie REDGLIFFE.
Stratum, dorp in Noord-Braband, bezuidoosten
Eindhoven ; 1000 inw.
Strauss (Joh.), beroemd componist van dansmuziek, geb. 1804 te Weenen, gest. als directeur
der hofbals aldaar 1849. Ook zijn zoon S. (Joh.) is
in hetzelfde genre (inz. polka-dansen) vermaard.
Strauss (David Friedrich), gel ► . 27 Jan. 1808
te Ludwigsburg, is een der groote denkers van onze
eeuw, die bet gewaagd hebben de leerstukken van
bet Christendom aan eene wetensehappelijke kritiek
te onderwerpen. Door zijn boek Das Leben Jesu (2
dln. Tubingen 1835; 4e druk 1840) verloor hij zijne
betrekking als leeraar aan het theolog. seminarie te
Tubingen, en riep hij een aantal tegenschriften in het
licht ; de storm, dien hij tegen zich had gaande gemaakt, was zoo grout, dat hij het geraden vond niet
de tegenkanting te braveeren, die zich tegen hem
openbaaide, Coen hij in Mei 1839 benoemd was tot
professor der dogi ► atiek en kerkelijke geschiedenis
te Zurich, welk arnbt hij dus niet eens aanvaardde,
terwijl die benoeming zelfs kort daarna (6 Sept.)
den val der regeering van Zurich ten gevolge had.
Sedert dien tijd heat S. als particulier afwisselend
verblijf gehouden te Heidelberg en te Heilbronn, en
nog veel gesehreven, ook inzonderheid ter wederlegging van zijne bestriiders. Ook in Nederland was
de naam van S. een afschuw, zoo zelfs, dat eene vertaling van zip boek, zoodra bet eerste stuk daarvan
to Groningen in het licht xerscheeu, algemeeu uit
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Streefkerk

den nederlandschen boekhandel geweerd en de groningsche nitgever gedwongen werd de verdere uitgaaf te staken. Een twintigtal jaren later heeft te
Haarlem eene loll. vertaling van Das Leben Jesu
ongehinderd het Licht gezien, zoodat de nederl.
boekhandel toen is gezuiverd van de blaam, de wetenschappelijke kritiek (waardoor de waarheid overigens
nooit anders dan winnen kan) te willen smoren.
Streefkerk, dorp in Zuid-Holland, aan den
Lekdijk, 5 uren gaans benoord w. Gorinchem; 300 inw.
Strelitz, twee steden in 't hertogdom Mecklenburg-Strelitz, nl.: 1)Oud S.(Alt Strelitz); 3000 inw.;
en 2) Nieuw-S. (Neu-Strelitz), hoofdstad van bet
bertogdom, gesticht 1733, 1 mijl benoordw. Oud-S.
en 18 mijlen bezuidoosten Schwerin; 6000 inw.
Strelitzen, d. ii. Schutters, eene russische
staande-armee, opgericht door tsaar Iwan IV omstr.
1550, en met vele privilegien beschonken ; uit de S.
werd de keizerlijke lijfwacht gekozen. De S. kwamen
dikwijls in openbaar verzet tegen den tsaar, vooral
in 't begin der regeering van Peter den Groote, op
aanstoken van diens zuster Sophia. In 1698 liet
tsaar Peter 4000 S. ter dood brengen wegens rebellie, en bande de overigen naar Astrakan. Ten gevolge
van eene nieuwe poging tot opstand werd 't korps S.
door Peter den Groote opgeheven omstr. 1705.
Stroe, dorp op het Zuiderzee-eilandje Wieringen ; 200 mw.
Strozzi (Bernardo), een schilder in den trant
van Caravaggio, geb. 1581 te Germ, was aanvankelijk Capucijner monnik, doch verliet het kloosterleven, en nam de wijk naar Venetie, waar hij benoemd
werd tot scheepsbouwmeester bij de marine. Hij heet
ook 11 Capueeino, maar meestal ii Prete Genovese.
Strucht, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
our gaans beoosten Maastricht ; 300 inw.
Struensee (Jos. Friedr., graaf), geb. 1757 te
Halle, waar zijn vader predikant was, studeerde geneeskunde, zette zich als geneesheer te Altona neder,
waar zijn vader sedert 1759 gevestigd was werd
1768 lijfarts van koning Christiaan VII van Denemarken en weldra d:ens gunsteling. Nadat de koning tot verstandsverbijstering was vervallen, werd
S. kabinetq-qecretaris der jonge koningin (zie
CAROLINA MATI ). Na des konings dood (1770)
werd de invloed van S. alvermogend ; hij verwijderde
Bernstorff, liet den raad van State opheffen, en werd
1771 tot minister benoemd en tot graaf verheven.
Hij sloeg met kracht de hand aan het invoeren van
vele hervormingen, doch had weldra den ganschen
adel tegen zich, die het des konings stiefmoeder,
Juliane Maria, mogelijk rnaakte eenen stouten staatsgreep ten uitvoer te brengen: S. werd in hechtenis
genomen, en ofschoon men van geen enkel misdrijf overtuigen kon,werd hij 28 April 1772 onthoofd.
Strijen, voormalig graafschap, thans een gedeelte van Zuid-Holland en een gedeelte van NoordBraband vormende, had tot hoofdplaats het dorp S.,
dat derdhalf our gaans bezuiden Dordrecht ligt, en
1300 inw. heeft ; dit dorp werd 1759 grootendeels
vernield door brand.
Strijensche Sas, dorp in Z.-Holland, circa
3 uren g. ten Z. Z. W. van Dordrecht, aan het Hollands-diep; 270 inw.
Stuart, oude schotsche familie, afstammende
van Banquo, overste of thane van Lochaber, die vermoord werd door Macbeth. In 1060 werd Walter,
een zoon van lianquo, door koning Malcolm Ill benoemd tot rijkshofmeester(engelsch Sleward,schotsch
Stuart), en de naam dier waardigheid bleef van dat
oogenblik erfelijk in zijne famine. De achterklein-

—
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Stare
zoon van Walter, nl. Walter IV, trad in den ecbt
met Marjaria, dochter van Schotland's koning Robert I, en uit dit huwelijk werd een zoon geboren,
die in 1370 den troon bekiom als Robert II, tot
1390 regeerde, en stichter werd van de dynastie S.
Zijne afstammelingen regeerden over Schotland tot
Jacobus VI, die 1603 geroepen werd om koningin
Elizabeth op te volgen op den troon van Engeland,
onder den naam- van Jacobus I. Zijn kleinzoon
Jacobus II was de laatste koning uit de dynastie
S., die door de omwenteling van 1688 van den troon
werd gestooten. De voornaamste oorzaken, die de
dynastie S. ten val bracken, waren gehechtheid aan
't absolutismus en verdrukking van . gewetensvrijheid.
Zie overigens de namen ANNA, JACOBUS, KAREL, MARIA.
Stuart (Karel Eduard), genaamd graaf van Albany, meer bekend onder den naam van Pretendent,
geb. te Rome 1720, was kleinzoon van Jacobus II.
Zijn vader Jacobus Eduard, door Lodewijk XIV erkend als Jacobus III, had in 1716 eene mislukte
poging beproefd om den engelschen troon te bemachtigen, en in 1745 deed de ridderlijke zoon tot dat
einde eene landing in Schotland, vond daar eenen
vrij sterken aanhang, won den veldslag te PrestonPans, en rukte voorwaarts tot Derby, twee dagreizen
afstands van Londen ; doch door de besluiteloosheid
zijner veldheeren werd hij genoodzaakt terug te
trekken naar Schotland, won nog den veldslag bij
Falkirk, doch zag in den slag van Culloden (1746)
zijne armee veroietigd. Met onnoemelijke gevaren
naar Frankrijk ontkornen, moest hij brackens
den vrede van Aken (1748) dat land verlaten, nam
toen de wijk naar Italie, beproefde nog tweemaal
zijn geluk in Engeland (1753 en 1761), en stierf te
Florence 1788. Zijne weduwe, geboren gravin van
Stolberg, en den naam voerende van gravin van Albany, werd later de vrouw of vriendin van den dichter Alfieri (zie dien naam).
Stuart (Arabella. genaamd Lady Arabella, geb.
1577, dochter van Karel S. graaf van Lennox, den
jongsten broeder van Henry Darnley (den tweeden
man van Maria S.), stamde of van Hendrik VIl,door
diens tweede dochter Margareta, en kon dus aanspraak doen gelden op den troon van Engeland. Na
den dood van Elizabeth hadden dan ook eenige edellieden het plan gevormd haar op den troon te plaatsen, en koning Jacobus van Schotland daarvan uit
te siuiten ; doch deze liet eenvoudig de ongelukkige
prinses in hechtenis nemen, en hield haar in de gevangenis tot aan haren dood (1615); zijne misdaad
werd reeds in zijnen kleinzoon gestraft.
Stuhlweissenburg, lat. Alba Reyia of Aiaa
Regalis, stud in Hongarije, ruim 7 mijlen bezuidw.
Buda ; 18,000 inw.; is de hoofdplaats van het comitaat S. (dat circa 75 vierk. mijlen groot, en met
omstr. 182,000 zielen bevolkt is). De start S., in het
begin der Ile eeuw gesticht door den heiligen Stephanus, was gedurende de 5e eeuw de residentie der
hongaarsche koningen ; van Stephanus I tot Ferdinand I werden al de koningen te S. gekroond, tot
Zapolya hadden ze alien te S. hun graf. In 1543
werd S. veroverd door Solittan ; in 1601 aan de
Turken ontweldigd door den hertog van Mercoeur,
werd het door hen heroverd 1602 ; en eerst 1688
opnieuw aan hen ontrukt door Leopold I ; 1702 werd
S. ontmanteld. Vergelijk overigens 't art. CARLSBURG.
Sture, een oudadellijk zweedsch geslacht, dat
bet hoogste gezag in Zweden in hander had v6Or
de forineele ontbinding van de Unie van Calmar
(1470-1520). — S. (Sten), de Oude, soon van
Gustaaf S., en van eene zuster van boning Karel V111,

Sturiirs
werd na Karel's dood (1470) rijksbestuurder van
Zweden, voerde in dat land de boekdrukkunst in,
sticbtte de universiteit van Upsal, en handhaafde
met zooveel beleid de onarbankelijkheid van Zweden
tegenover Denemarken, dat hij de Unie van Calmar,
zonder die te ontbinden, volkomen onscbadelijk
maakte. Hij stierf 1504. — S. (Swante Nilsson),
rijksbestuurder van Zweden van 1504 tot 1512, en
diens zoon S. (Sten), de Jonge, rijksbestuurder van
van 1512 tot 1520, beveiligden hun vaderland tegen
alie aanslagen van Denemarken ; iaatstgenoemde
werd in den strijd tegen de Denen doodetijk geAwetst; zijne weduwe verdedigde Stokholin met
heldenmoed, doch naoest zich eindelijk overgeven;
teen werd Christiaan te Upsal gekroond, en de Unie
van Calmar was (voor een oogenblik) hersteld.
Sturiers, lat. Sturii, een yolk, dat aan de Noordzee grensde; de tegenwoordige steden Stavoren en
Hindeloopen in Friesland liggen in het voorwalige
land der S., dat overigens grootendeels verzwolgen
is door de zee.
Stuttgart, hoofdstad van het koninkrijk Wurteniburg, drie kwartier g. va n den Neckar; 56,000inw.;
geboortepl. van Hegel ; door keizer Rudolf I werd S.
gedurende 7 weken belegerd. In 1320 werd S. residentie der graven (later koningen) van Wurtemberg.
Stylieten. Zie ANACHORETEN.
Sua, 1) schoonvader van Juda ; Gen. 38 : 2, 12 ;
I Chron.2: 3.— 2) doch ter van Heber ; IChron.7 :32.
Suach, oude spelling voor Zwaag.
Suah, 1) zoon van Abraham ; Gen. 25 : 2; I Chron.
1: 32. 2) afstammeling van Aser ; I Chron. 7: 36.
Sual, landschap in stam Benjamin; I Sam. 13 : 17.
Sual, afstammeling van Aser; I Chron. 7: 36.
Suameer, of Sumeer, dorp in Friesland, 3 uren
gaans ten 0. Z. 0. van Leeuwarden ; 450 inw.
Suan, egypt. stad. Zie ASSUAN.
Suawoude, of Suwoude, dorp in Friesland,
2 uren g. ten 0. Z. 0. van Leeuwarden; 250 inw.
Subael, 1) afstammeling van Mozes; I Chron.
24 : 20. — 2) een zoon van Heman ; I Chron. 25 : 20.
Successie — oorlog, onder dezen naam zijn
verscheidene oorlogen bekend, o. a.: de Guliksche,
1609-1666; de Oostenrijksche, 1741.--1748; de
Spaansche, 1701-1713.
Suchet (L. Gabriel), fransch maarschalk, geb.
1772 te Lyon, trad 1792 als vrijwilliger in dienst,
klom spoedig op in rang, streed van 1808 tot 1812
roemrijk in Spanje, ontving voor een zijner laatste
overwinningen den titel van hertog van Albufera,
benevens het landgoed van dien men bij Valencia
in Spanje (zie ALBUFERA), werd pair 1814 onder
Lodewijk XVIII, en stierf te Marseille 1826.
Sucro, thans Xucar, rivier in Hispania Tarraconeusis, ontsprong nabij de bronnen van den Taag,
en ontlastte zich in de Middellandsche Zee nabij eene
stad S. (zie CULLERA en ALCIRA). Bij die stad gal
Sertorius de nederlaag aan Pompejus, 76 v. Cbr.
Suda, haven. Zie AMPHIMALIUM.
Sudermanie, fransch voor Sodermanland.
Sudeten (de), of Sudetische bergen,bergketen
tusschen Bohemen en Silezie.
Suede, fransche naamsvorm voor Zweden.
SuessaPometia, nu Sezze, hoofdstad van een
volscisch rijkje, door de Romeinen ingenomen onder
Tarquinius Superbus en onder consul Servilius.
Suessionen, een der machtigste volken in
Noord-Gallie; ten tijde van Cesar was het rijk der
S. zeer aanzienlijk ; het werd teen geregeerd door
Divitiacus, en had tot hoofdstad Augusta Suessionum
(thans Soissons).

Sulpitia
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Suetonius (Cajus S. Tranqnillus), romeinsch
geschiedschrijver (ornstr. 70-121 na Chr.), tribuun
onder Trajanus, eenigen tijd geheimschrijver van
Adriaan. Voornaamste werk : YitceXII imperatorum,
in 't licht door Burmann (Amsterd. 2 dln. 1836).
Sueven, lat. Suevi, algemeene benaming, waarmede de Romeinen bedoelden de volkeren van Germania: vandaar Suevische Zee voor Oostzee. De naam
S. is bewaard gebleven in den naam .Zwaben".
Suez, het Arsinoc of Cleopatris der ouden, stad
met 16,000 inw. in Egypte, 17 mijlen van Cairo,
aan de Golf van S., die ook Arabische Golf genoemd
wordt, en aan de 15 mijlen breede landengte van S.,
die Azle met Afrika verbindt, door welke landengte
sedert 1858 een kanaal wordt gegraven, dat van onberekenbaren invloed zal worden voor de handelsbeweging, als kortste weg naar Indie, en thus nagenoeg voltooid is. Reeds door Nechao werd anno 600
v. Chr. met het graven van zulk een kanaal begonnen, en bet werd voltooid na de verovering van
Egypte door Darius Hystaspis. Door Ptolemefis Philadelphus werden de noodige berstellingen daaraan
gedaan, doch de Iaatste romeinsche keizers lieten
het geheel verloopen ; op bevel van Omar werd het
opnieuw uitgegraven door de Arabieren ; doch op
bevel van Almanzor weld het in 767 gedempt.
Suffeten,magistraten teCarthago, ongeveer zooals de Consuls te Rome ; hunne ambtsbekleeding
duurde slechts een jaar, doch ze waren herkiesbaar.
Suiker — eilanden. Zie ANTILLEN.
Suira, maro_(_.
_
_OGADOR.
I k stad. Zie m
Suisse (la), fransche naam van Zwitserland.
Sukadana, een koninkrijk ter zuidwestkust
van het Soenda-eiland Borneo. De hoofdstad S.
werd in 1786 door de Nederlanders veroverd en
vernield, en is nooit weder tot haren vorigen bloei
gestegen ; het is de residentie van den sultan, die
vasal is van den koning der Nederlanden. De stad
ligt aan de uitwatering der rivier S. in eene groote
baai. In het landschap S. is ook een berg S.
Sukkoth — Benoth, een afgod der Babyloniers: II Kon. 17 : 30.
Sully (Maximiliaan de BETHUNE, hertog van),
geb. 1560 te Rosny (waarnaar hij eerst den titel
voerde van Baron de Rosny), een der aanzienlijkste
en dapperste Hugenoten, wapenbroeder van Hendrik
IV, later diens minister en vertrouwde raadsman,
bestuurde vooral de finantien met zooveel beleid, dat
aan hem grootendeels de eer toekomt van de zoo te
recta geprezene binnenlandsche regeering van Hendrik IV. Na des konings dood legde hij de meeste
der vele waardigheden, waarmede hij bekleed was,
neder, werd in 1634 nog door Lodewijk XIII tot
maarschalk verheven, en stierf 1642. De Mdmoires
van S. (4 dln. Parijs 1634-62), zip later opgenomen in de verzameling van Petitot.
SUlpiCius, aanzienlijk romeinsch romeinsch
geslacht, dat zich in verscheidene familien met verschillende bijnamen splitst, doch meestal gespeld
SULPITIUS (zie dat art.).
Sulpicius SeverUs,kerkelijk geschiedschrijver, geb. omstr. 363 in Aquitanie (in Gallie), gest.
omstr. 410. Zijne Historia Sacra is dikwijls herdrukt,
o. a. in 2 din. Leipzig 1709, en in 3 din. Verona 1741.
Sulpitia, 1) romeinsche dichteres, was de
vrouw van zekeren Calanus; zij leefde omstr. 90 na
Cbr. onder de regeering van Domitiaan, tegen wien zij
een hekeldicht geschreven heeft De edict° Domitiani,
over de verbanning van de philosofen ; afzonderlijke
editie o. a. van DtIntzer (Brunswijk 1826).-2)dichteres ten tijde van Augustus.

Sulpitius
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Sulpitius, twee fransche heiligeu, beiden'bisschop van Bourges: 1) gest. 591 ; kerkel. gedetlkdag
29 Jan. — 2) gest. 644; kerkel. geilenkd. 17 Jan.
Sulpitius, of Sulpicins, remeinsch geslacht,
waarvan reeds 500 j. v. Chr. sornmige leden hooge
arnbten bekleeilden: S. Camerinus Cornulus (Sem),
consul 500 v.Chr:—S. Canterinus Cornulus (tiers.),
consul 493 v. Chr. — S. Camerinu.s (Serv.), belette
393 v. Chr. de Verhuizing der plebejers naar Veji.—
S. Longus (Q.), liet de schildwacht, die het beklimmen van het Kapitool door de Galliers niet verhinder& had, van de Tarpeische rots werpen.
S. Rufus (Serv.), ontzette 377 v. Chr. bet door de
Latijnen •belegerde Tusculum. — S. Pelicus (C.).
5 mai consul, 362-351 v. Chr. — S. Longus(C.),
323 en 314 v. Chr. consul, beoo•loogde beide keeren de Samnieten. — S. Po lerculus (C.), consul
in 258 v. Chr. oorloogde tegen de Carthagers. —
S. Galba Maximus (P.), beveiligde Rome '211 v. Chr.
tegen Hannibal, en streed later als opperbevelbebber
in Griekenland tegen . Philippus van Maceduni6. —
S. Gallus (C.);krijgstriboun in (1' oo•log tegen Perseus, voorspelde voOr lien slag bij Pydna eerie tnaaneat's, werd consul (166 v. Chr.) na zijneri te•ugkeer uit Macedonie; en beoefende later de sterrenkimile. — S., pretor in Lusitanie ; zie GALBA. S. Galba (Serv.), zoon van den vorige, consul 108
v. Ch•., tegenstander van den detnagoog Saturninus.
— S. Galba, goed redenaar, zwager van S. Gracchus, 110 v. Chr. veroordeeld, orndat hij zich had
laten omkoopen door Jugu•tha. — S. Rufus (P.),
volkstribuun 88 v. Chr., een k•achtig redenaar, liet
door het yolk Marius benoemen alsopperbevelhehher
tegen Mithridates, met vernietiging der benoerning
van Sylla ; deze hierover verholgen, rukte tegen Rome
op, en veroverde de stad ; zich door de viucht gered
hehbende, werd S. echter bij Lanrentum gevat, en
ter dood gebracht: zijn hoofd werd ten toon gesteld
op de redenaars-tribune, waar hij zoo dikwijls door
de onweerstaanhare allnacht van zijne welsprekendheld had geschitterd.— S. Galba (Serv.), 91 v. Chr.
legaat tegen de Bondgenooten, overwon 88 v. Chr.
de Marrucijnen. — S. Galba (P.), edile met Cicero.
— S. Lenzonia Rufus (Serv.), vriend van Cicero,
46 v. Chr. stadhouder in Achaia, was een uitstekend
rechtsgeleerde.
S. Galba (Se•v.), pretor 54 v.
Chr., heilltle met de moordenaars van Cesar, en werd
deswege 43 v. Chr. als moordenaar veroordeeld.
S. Rufus (P.), streed onder Cesar in Gallie, en was
47-45 v. Chr. stadhouder in Wylie.— S. Quirinus
(P.), consul onder Augustus (12 v. Chr.), werd anno
6 na Chr. stadhouder van Syrie, en stierf 21 na Chr.
als gunsteling van Tiberius. — S. ipo'linaris, tealgeleerde, geb. te Carthago, was de le,mneester an
den lateren keizer Pertinax. Twee dichteressen
nit het geslacht S.; zie SULPITIA.
Sultans eilanden. Zie MOLUKKEN.
Sumanap, kortinkrijk in nederl.thI.,beslaande
-

de oosthelft van het eiland Madura ; hoofdstad S.,
can de Maringau.
Sumatra, een der Groote Soenda-eilanden
(nederl. 0. I.), is 7660 vierk. mijlon groot ; het
worth aan de noordoostzijdo bespoeld door de St raat
van Malakka, en aan de zuidoostzijde door Straat
Soenda gescheiden an Java. De Nederlanders, die
zich in 1664 voor het eerst op S. nederzetteden (te
Padang), hebben titans het oppergezag zoo goed als
over geheel S.
Sumbawa, een der Kleine Soenda- .Eilanden
(,nederl. 0. I.), is 370 vierk. mij h grout ; de 4 sultanaten Pima, Snnibasva, Dompo, Sangar, te zarnen

Suriname
met 80,000 zielen, staan onder nederl. oppergersg.
Bij de geweldige uitbarsting van den Tambora
April 1815) werd het gansche sultanaat Tambora
onder asch en lava bedolven.; ruim 12,000 menschen
verloren daarbij het seven.
Summan, rivier in Algeri. Zie ADOUSE.

Sunda eilanden. Zie SOENDA.
Sunderland, aanzienlijke zeeplaats in 't en-

gelsche graalschap Durham, 5 uren gaans benoordoosten Durham, can de nitwatering van den Wear,
vomit met het nabijgelegene Bishop's Wearmouth
eene slid, die met hare onderhoorigheden 90.000
bewoners heeft. Te S. brak '1851 het eerst in Engeland de cholera uit.
Sunem, stall in stam Issaschar; Jozua 19: 18 ;
I Sam. 28: 4; II Kon. 4: 8. Uit S. werd de schoone
jonge dochter Abisag (de Sunantilische) gehaald,
die belast werd oin honing .David op zijnen mitten
dag op te kwikken ; loch wat zij ook deed, de tinning bekende haar niet (I Kon. I : 4). Eerie andere
Sunamilisehe, die een mien man had, gal zich tot
overs ► el al tnet (len profeet Elisa ; II Km. 4.
Suni, zoo!' van Gad, en statnvader der Sunieten ;
Nuineri 26: 15.
Sunnieten, mahornedaancche secte, S. genoeind near het arab. woord sunnah, d. I. overlevering, orndat zij ais wettige opvolgers van Mahomed
erkennen de kalifeu Aboebekr, Omar, °Oman, die
na hem ren. eerden, en aan wier theologische leer' S. zich houden : de S. staan als secte
stellingen de
tegenover de Sjyteten, die de drie opgeinelde kalifen Met erkennen, naar wel den vierden, nI. Ali, en
de rechtstreeksche afstarnmelingen vain den Protect.
De S. zijn tegenwoordig heerschende secte in Turkije, Egypte en de Barbarijsche stater'. Ze zijn gesplitst in vier riten, nl. Hanbalieten, Zjafeieten
(Schafetten), Malekieten en Hanelleten, due genoemd
naar de verschillende stickers; deze vier secten
verschillen echter zeer weinig van elkander (even
als de verschillende secten van het Protestantismus)
en worden dart ook door al de S. als het ware geloof
beschouwd, daar de hoofdzaak is: het tegenovergestelde van de Sjyieten te zijn.
Suppim, 1) een afstammeling van Benjamin;
I Chron. 7 : 12, 15. 2) een afstarnrneling van Levi;
I Chron. 26: 16.
Sur,woestijo tegenover Egypte ; Gen.16: 7; 20 :1;
25 : 18; Exod. 15 : 22 ; I Sarn. 15 : 7; 27 : 8.
Surhuizum, dorp iu Friesland, 6 uren gaans
beoosten Leeuwarden; 800 inw.
Surig, dorp in Friesland, derdhalf uur gaans
benoordw. Bolswa•d ; 180 inw.
Suriname, nederlandsehe kolonie in ZuidAmerika, dos genoemd near de voornaatnste rivier
des lands, narnelijk de S., die eerst het Z. W. gedeelte van fransch Guiana doo•loopt, en zich na
eenen meerendeels noordwaartschen loop van 50 mijlen in to Zee der Antillen ontlast, in de nabijheid
van Paramaribo, de hoofdstad der nederl. kolonie.
Vergelijk GUIANA (Nederlandsch). De eerste hollandache gouverneur van S. was Francis Wiilongby van
Parham, (lie van 1650 tot 1667 werkzaam was om
(le Engelschen te verdrijven, hetgeen ook de taak
werd van zijn opvolger, Maurits de llama, die 26 Febr.
1667 in S. aankwarn, (loch in 't volgende jaar door
den engelschen ha ► itein John Herman gevangen
genonien, en naar Barbadoes vervoerd werd. Iritusschen waren de Hollanders bij den vrede van Breda
(1667) reeds in 't bezit van S. bestendigd ; en sedert
dien tkjd hebben over (lie kolonie de op de volgende
Vidziide ,:ermelde laralvoogden bet bovinil pl'oerd :
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Gouverneurs van S.
(van 1799 tot 1802 was
P. J.Liehten berg 1668-78
S. in handen der Engelschen).
Joh. Heinsius 1678-80
P. Berranger 1803-1804
L. Verboom (ad int.)
Engelsche gouverneurs.
1680-84
Charles Green 1804-5
C. v. Aerssen v. SommelsW. C. Hughes 1805-8
dijk 1684-88
John Wardlau 1808-9
Abr. v. Vredenburg (ad
Charles Bentinck
int.)
1688 - 89
J. v. Scher ► enliuken
1809-11
Pinson Bonham
1689 - 96
P. v. d. Veen 1696-1706
1811-16
Aan Nederland terugW. de Gruyter (of de
gegeven.
1706-1707
Goyer)
1707-16 W. B. v.Plnhuis
J. de Goyer
1716-17
J. Mahone
27 Febr.-18 Jiiii 1816
1718-21 C. R. Valliant (ad int.)
J. Coutier
H. Temrninck -1721-28
1816-22
K.E.de Chemisses 1728-34 Abr. de Veer
1822-28
J. F. C. de Vries ((lc/ int.)
Gouverneurs-genergal
1755-37 der nederl.West-Indien.
G. v. d. Srhepper 1737-41 P. R. Ca n tzlaar 1828-31
J. J. Manritins 1742-51 E. L. baron v. Heeekeren
Baron v.SpOrcke 1751-52
1852-59
W. Crommelin (ad int.) J. C. Bijk
1839-42
1752-54 B. J. Elias
1842-45
P. A. v. d. Meer 1754-56
Gouverneurs van S.
W. Crommelin (de/in.) R. F. baron v. Raders
1757-69
18'15-52
1769-79 Jhr. J. G. 0. S. von
J. Nepveu
B. Texier • 1779-82
Schmidt auf AlW. J. Beeldsnijder Matenstad 1852-55
troos (ad int.) 1783-84 Ch. P. Schimpf 1855-59
J. G. Wichers 1785-90 R.F.v.Lansbergel 859-67
J. F. Friderici 1790-1802 W. H. J. v. Idsinga 1867
Surville (Laura de BALZAC, mevr.), fransche
schrijfster, mister van den als romanschrijver beroemden Balzac, geb. 1800, gest.1850, is tie schrijfster o. a. van Notice sur Balzac in de •Revue de
Paris". — S. (Clotilde de), zie CLOTILDE.
Susa, I) hoofdstad der oud-perzische prov. Susiana, was gesticht door Memnon. De rumen van S.,
bekend onder den naam van Sjoes of Zjoes, liggen
bewesten de stad Sjoester. — 2) lat. Segusio, stad
in 't oude Piemont, 7 tnijlen bewesten Turijn; 8000
inw.; triomfboog van Augustus, en vele andererom.
oudheden; ligt aan den ingang eener bergengte, genaamd Pas van S., die dikwijls door de Franschen
geforceerd is, o. a. in 1629 door den hertog de la
Meilleraie.
Sussex, graafschap in 't zuiden van Engeland,
69 vierk. mijlen groot, met 364,000 bewoners, en
de stad Chichester tot hoofdplaats; vormde oudtijds, met de tegenwoordige graafschappen Surrey
en Southampton, bet angelsaksischc koninlcrijk S.,
een der rijken van de Heptarchie; dit koninkrijk S.
werd gesticht van 477 tot 491 door %Ella, die ontscheept was op het eiland Wight.
Suza. Zie SUSA.
Sutledzj. Zie SETLEDZJ.
Sverige, zweedsche naam van Zweden.
Swaag, of Swart, voormalig dorp in Groningen,
bewesten de Ee en de Tjammeoverd 1277 verzwolgen door den Dollart.
Swalmen, dorp in nederl. Limburg 1 uur gaans
benoorden Roermonde; 800 inw.
Swantewit, of Swantowit, d. i. het heilige
licht, bij de Slawen en `Vendee een god van de zon
en van den oorlog. De eeredienst van S. werd in
I 168 afgeschaft door Waldemar, koning van Denemarken.

Sweaborg, een der voornaamste vestingen en
wapenplaatsen van Rusland, op zeven eilandjes in
de Golf van Finland gebouwd in 1749. bezuidoosten
Helsingfors, was ruim eene halve eeuw het bolwerk
van Zweden, doch moest zich 7 April 1808 bij capitulatie overgeven aan de Russen, die bij den vrede
van Frederikshamn (1809) in 't bezit van S. bleven.
In Aug. 1855 werd S. tevergeefs gebombardeerd
door de vereenigde vinot der Franschen en Engelschen. De stad heeft 6000 inw.
Sweins, dorp in Friesland, derdhalf uur g. benoordoosten Harlingen ; 300 inw.
Swichem, dorp in Friesland, anderhalf uur
gaans ten Z. Z. 0. van Leeuwarden ; 130 inw,
SWOlgen, dorp in nederl. Limburg, 7 a 8 uren
g. benoorden Boermond ; 400 inw.
Swijckhuizen, dorp in nederl. Limburg, 4
uren g. benoordoosten Maastricht ; 300 inw.
Syagrius, romeinsch ► atricier, zoos van graaf
Egiditi, (of Gilles),die den frankischen toning Childerik 1 van duo troon had gestooten, hield hij zijns
vaders dood OW het grondgebied van Soissons in
bezit, doch werd door Clovis aangetast en verslagen
(486). wijk genomen hebhende naar Alarik. toning der Westgothen, nerd S. door dezen laaghartiglijk overgeloerd :Ian Clovis, die hem ter dood het
breugen, zoodat Clovis no geheel meester was van al
de romeinsche plaatseri in Gallie.
Sybrandaburen, dorp in Friesland, v ierd half
uur pans ten Z. Z. W. van Leeuwarden; 200 inw.
Sybrandahuis, dorp in Friesland, 1 uur g.
ten W. Z. W. van Dock= ; '200 inw,
Sydney. Zie SIDNEY.
Syene. Zie ASSUAN.
Sylvanus, 1) in de romeinsche mythologic een
boschgod, die veel overeenkornst had met Faunus.
—2) een der eerste verkondigers van het Evangelie;
11 Cori :19 ; I Thess.1 : ;11 Thess. I : i ; I Petr.5 : 12.
Sylvester, naam van twee pausen en een tegenpans, nl.; S. I, de heilige, geb. te Rome, pans van
314 tot 335, bekeerde Constantijn den Groote, van
wien hij het zoogenaamde Patrimonium Petri ontving, en stierf 31 Dec. (vandaar dat die dag SintSylvester beet). — S. II, paus van 999 tot 1003,
venjr zijne verhelling Gerbert genaamd, was de leermeester van keizer Otto Ill, en had groote vermaardheid als philosoof en wiskundige. — S. III, tegenpans van Benedictus IX, werd 1043 verkoren, doch
drie maandeu later door zijnen mededinger verdreven ; hij wordt niet onder de pausen medegeteld.
Sylviers. Zie SILVIeRS.
Sylvius, noon van Eneas en Lavinia, geboren na
zips vaders dood, was reeds 53 jaren mid eer hij den
troop beklom, na den dood van zijn brooder Ascanius.
Van S., die 29 jaren regeerde, stamden al de latere
koningen van Alba af, dertien in getal, die alien den
naam S. als geslachtsnaam gevoerd hebben (Eneas S.,
Latinus S., Alba S., enz.). De vrouwen nit dit koninklijk geslacht heetten dan ook Sylvia (bijv. RheaSylvia, enz.).
Sylvius (4,Eneas), pans. Zie Pius II.
Symbolum, Symbolon, stad. Zie BALACLAVA.
Symmachus, palls van 498 tot 514, had te
strijden tegen den tegelipans Laurentins, door wiens
aanhang S. van afschuwelijke misdaden beschuldigd
werd, waarvan hij echter door het concilie van Palma
vrijgesproken werd.
Symplegaden, klippen aan de invaart der
Straat van Constantinopel. Zie CYANEeN.
Syphax, honing der Massessylen of van bet
westerdeel van Numidie. In den tweeden Punischen
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Syra

oorlog koos hij de zijde der Romeinen (212 v. Chr.),
doch werd tweemaal door Massinissa verslagen, en
genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de vlucht ; hij
nam de wijk naar Spanje; later gelukte het hem
echter zijn grondgebied te heroveren. Op aandrijven
van Hasdrubal, met wiens docbter Sophonisbe hij in
den echt trad, sloot hij een verbond met Carthago
(204 v. Ctn.), kort nadat Massinissa zich voor de
Romeinen verklaard had. Hij werd opnieuw verslagen door Massinissa, die zich meester maakte van
zijn rijk en van zijne vrouw (zie MASINISSA). Door
den overwinnar overgeleverd aan Scipio, werd hij
door dezen medegevoerd naar Rome ter opluistering
van diens zegepralenden intocht ; doch kort veuirdat
hij deze vernedering ondergaan zou, stierf S. (203
v. Chr.).
Syra, een der Cycladen van het koninkrijk Griekenland, ligt bezuidwesten Teno, is 2 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 42,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Hermupolis (zie dat art.), dat ook Nieuw-Syra
beet, ter onderscheiding van de niet ver van daar
liggende stad Oud-Syra, die 6000 inw. heeft.
Syra (Nieuw-). Zie HERMUPOLIS.
Syracuse, ital. Siragosa, stad met 18,000 inw.
op de oostkust van Sicilie, of eigenlijk op het aan
die oostkust liggende eilandje Ortygia, in de oudheid de voornaamste stad van Sicilie, werd omstr.
735 v. Chr. als corinthische kolonie gesticht. In
484 v. Chr. maakte Gelon zich van bet hoogste gezag meester, en verhief S. tot een machtig rijk,
waaraan weldra nagenoeg geheel Sicilie onderhoorig
werd. De absolute regeeringsvorm onder een tiran,
werd 466 v.Chr.vervangen door de democratie.Athene
trachtte zich van S. meester te maken (416-413),
doch die aanslag mislukte geheel en al. Toen de Carthagers hetzelfde beproefden, werd S. gered (405 v.
Chr.) door Dionysius I; doch deze herstelde meteen
het absolute gezag, dat van hem later overging op
zijnen zoon, die zich niet er in wist te handhaven.
Na de verdrijving van Dionysius II was S. ter prooi
aan eene lange regeeringloosheid : Dio, Timoleon,
Agathocles, Hiero II hadden er afwisselend de
hoogste macht in handen. Na eene lange 'orsteling
tegen Carthago, bleef S. meester van bet oostgedeelte des eilands, terwijl de Carthagers het westgedeelte in hw:ne macht hadden. Onder Hiero II
bleef S. onzijdig tusschen Carthago en Rome ; maar
Hieronymus koos de partij van Carthago (215 v.
Chr.), en ha'fle zich zoodoende de vijandschap van
Rome op den hals; na een beleg, waaraan drie jaren
wederstand werd geboden, dank zij het talent van
Archimedes, bezweek S. eindelijk (212 v. Chr.) toen
het in,„enomen werd door Marcellus. Sedert dat tijdstip is de geschiedenis van S. saamgevlochten met
die van Sicilie, waarvan het de hoofdstad was tot
878 na Chr., toen het veroverd en verwoest werd
do'-, r de Sarraceenen.
Koningen, tirannen en bewindvoerders
van Syracuse.
Hipparinus
Aristocratisch be353
Nypsius
wind, 735-484
351
484 Dionysius II
Gelon
478
(opnieuw) 347-343
Hiero I
Thrasvbulus 467-466 Timoleon
343-337
320
Democratic 466-405. Sosistratus
Dionysius I, de Oude, of de Agathocles
317-289
Democratie289-266.
Dwingeland 405-368
Dionysius II, de Jonge 368 Hiero 11
269
357 Hieronymus
215
Dio
Democratie 214-212.
354
Callippus

Syrie
Syrie, arab. Sjam of Cham, turksch Soristan,
een tot aziat. Turkije behoorend land, omvat het
omstr. 2500 vierk. mijlen groote hoogland, dat zich
met eene breedte van 20 a 30 mijlen over eene
lengte van ongeveer 100 mijlen uitstrekt langs de
gansche oostzijde der Middellandsche Zee, en van
het N. naar het Z. doorloopen worth door eene bergketen, welker middelste en tevens hoogste gedeelte
den Libanon vormt. In het geheel vormt S. een
groot bergplateau, en worth in twee smalle strooken
verdeeld, eene westelijke en eene oostelijke. Het
zuiderdeel van de westelijke strook vormt het bergland van Palestina ; het oosterdeel gaat beoosten
Damascus langzamerhand over in de Syrische woestijn
(eene groote landstreek tusschen Mesopotamie ten
0., Syrie ten W., en de Arabische woestijn ten Z.).
Van de bevolking (anderhalf millioen menschen) belijdt slechts de helft den Islam, de andere helft bestaat uit verschillende secten, zoo christelijke als
mahomeclaansche. Tegenwoordig is S. ingedeeld in
drie ejalets van bet Turksche rijk, nl.: Saida (waarin
Palestina begrepen is), Sjam en Haleb. De voornaamste steden van S. zijn : Aleppo, Damascus, Acca,
Jeruzalem en Beirut. De naam van S. en van zijne
bewoners (de Syriers) vinden wij bijna den ganschen
Bijbel door vermeld, van Genesis 28 : 5 af tot Amos
9 : 7, en ook in het N. T. (Matth. 4 ; Lucas 2 en 4 ;
Hand. 15, 18, 20 en 21 ; en Galaten 1). Oorspronkelijk bevolkt door verscheidene Semitische stammen, die reeds ten tijde van Abraham steden bezaten,
splitste S. zich in eene menigte staten of rijken (o. a.:
Damascus, Hamath, Hems of Ernesa, Zoba, Tadmor
of Palmyra, Baalbek),welke, echter geen van alien zoo
historisch belangrijk zijn geworden als de Joden en
de Pheniciers. In de 8e eeuw v. Chr. werd S. eene
provincie van Assyria, daarna achtereenvolgead van
Babylonia, van Media, van Perzie en van Macedonia,
totdat de Seleucieden anno 301 v. Chr., na den slag
bij Ipsus, een onafhankelijk rijk sticlitten, nl. het
Koninkrijk S., hetwelk veel grouter werd dan het
eigenlijke S. en 237 jaren stand hield. Intusschen
laat zich de geschiedenis van het koninkrijk S. in
vijf tijdvakken splitsen, waarin het allengs kleiner
en kleiner werd, nl. : 1) van 301 tot omstr. 240
v. Chr.; in dit tijdvak begreep S. nagenoeg al de bezittingen der Achemenieden in Azle in zich : Syria,
Klein-Azie (op eenige districten na), Persis, Susiana,
Babylonie,Assyrie, Media, Bactriana, enz. (Pergamum
in 279 en Palestina in 275 scheurden zich van S.
af; Parthiene en Bactriana kwarnen in opstand in
255) ; — 2) van 240 tot 189 v. Chr.; het koninkrijk S. vergrootte zich met Palestina in 203, doch
het verloor alles wat het in Klein-Azie bezat (190),
en tevens verscheidene provincian in het verste
Oosten ; — 3) van 189 tot 144 v. Ch•., verlies van
Palestina, dat vrijgemaakt werd door de Maccabeeen
(168 en v.), verlies van bijna al de westersche provincien anno 144 v. Chr.; — 4) van 144 tot 135
v. Chr.; het koninkrijk S. krimpt in tot het eigenlijke Syrie, benevens Cicilie en Pamphylie, maar behoudt toch nog zijne eenheid. — 5) van 125 tot 64
v. Chr.; het koninkrijk S. is in 2 rijken gesplitst tot
op de verovering door Tigranes (70), en wordt eindelijk tot een Romeinsch wingewest verlaagd door
Pompejus (64 v. Chr.). Van de stichting des rijks
tot aan den ondergang had bet koninkrijk S. onafgebroken Antrochia tot hoofdstad. Op de romeinsche
overheersching volgde het bewind der Sassanieden,
toen dat der Kalifen, daarna de kortstondige christenrijkjes der Kruisvaarders, vervolgens de egyptische
sultans en de Mamelukken, en eindelijk in de 16e
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eeuw de Osmanen, die in he tiezit van S. zijn gebleven (uitgenomen de jaren 1 °37-40, toen S. aan
bet gezag van Mehemed-Ali onderworpen is geweest).
Koningen van Syrie (301-64 v. Chr.).
le Tijdperk.
Seleucus I, Nicator I
311
Antiochus I, Soter
279
Antiochus 11, Theos II ,
260
Seleucus H, Callinicus
247
Seleucus III, Ceraunus
225
Antiochus HI, de Groote
222
Seleucus IV, Philopalor
186
Heliodorus
174
Antiochus IV, Epiphanes
174
Antiochus V, Eupator
164-162
2e Tijdperk (vijf usurpators).
Demetrius I, Soter
162-149
Alexander I (Bala)
150-144
Demetrius II, Nicator, 149-143, 140-139, 130 - 1 25
Antiochus VI, Theos II
143-140
Tryphon of Diodotus
140-133
Antiochus VII, Sidetes
139-130
Alexander II (Zebina)
125-121
Seleucus V
124-123
3e Tijdperk (Syrie gedeeld tusschen 2 vorsten).
Antiochus VIII,
Antiochus IX, van
bijgen. Grypus 123-97
Cyzicum
114
Seleucus VI, bijgen.
Antiochus X, de
Nicator II
97-93
Vrome
94
Ph ilippus, alleen of
Selena, weduwe
met zijne 3 broevan
Antioders
93-80 chus X
80
Antiochus XI 93-90 Tigranes, koning
Demetrius III,
van Armenia
70
bijgen. Eucher
87-85 Antiochus XIII, AsiaAntiochus XIII,
ticus, zoon van
bijgen. Bacchus
83 Antiochus
69-64

Syriii (Wit-, en Zwart-). Het eigenlijke Syrie,
Syria propria, werd bij de ouden M elano- S.,d .i.Z wartS., genoemd, in tegenstelling van een gedeelte van
Cilicie, dat Wit-S. genoemd werd (zie LEnco-Sme).
Syrinx, nimf van Arcadia, dochter van den
stroom Ladon, was een der trouwste gezellinnen van
Diana. Reeds lang had god Pan op eene gelegenheid
geloerd om S. eens te kunnen verkrachten: eindelijk
overviel hij Naar op den oever van den Ladon, zoo onverwacht, dat zij hem niet ontsnappen kon. In hare
wanhoop riep S. den bijstand van alle nimfen in, en zij
werd plotseling in een boschje waterriet veranderd,
zoodat Pan, in plaats van S. te omhelzen, slechts
dat riet in zijne armen drukte, waarvan hij toen zijn
vermaarde fluicje sneed.
Syrmie, voormalig hertogdom in Slavonia: het
noorderdeel daarvan is thans het comitaat S. (43
vierk. mijlen ; 143,000 zielen ; hoofdpl. Bukovar).
Syrte, Syrtis, naam van twee zeeboezems der
Middellandsche Zee, aan de kust van Noord-Afrika,
nl.: 1) de Kleine S., ook Golf van Cabes (Gabs) genoemd, ligt bezuiden de baai van Tunis, tusschen
Tunis en Tripoli ; 2) de Groote S., ook Golf van
Sydra genoemd, bezuidoosten bet landschap Tripoli
en bet plateau van Barca. Beide die zeeboezems waren reeds in de oudheid door vele zandbanken en
ondiepe plaatsen voor de scheepvaart gevaarlijk.
Sytfah. Zie A-POLLINOPOLIS.
6
Szamos-Ujvar. Zi
Zie A
-RMENLIISTAD.
Szeged, of Szegedin, stad in Hongarije, hoofdplaats van het comitaat Csongrad, aan de Theiss,
24 mijlen bezuidoosten Pesth ; 63,000 inw.; vesting.
Szigeth, stad in Hongarije, hoofdplaats van het
comitaat Marmaros, aan de Theiss en de Iza, 13 mijl
bezuidw. Kolomea ; 6500 inw.
Szigethvar, of Grens-Szigeth, marktvlek in
't hongaarsche comitaat Somogy ; 4500 inw.
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T
T. op rom. munten is de verkorting van Titus.
T. op fransche muntstukken beteekent, dat ze
geslagen zijn te Nantes.

Taag, spaansch Tajo, portug. Tejo, de Tagus
der ouden, rivier in Spanje en Portugal, ontspringt
in de Sierra van Albarracin, op de grens van NieuwCastilie en Aragonie, doorstroomt de spaansche provincien Cuenza, Guadalaxara, Toledo, Badajoz,
vorrnt dan over eenen korten afstand de grensscheiding tusschen Spanje en Portugal, komt vervolgens
in portugeesch Estremadura, en ontlast zich beneden
Lissabon in den Atlant. Oceaan, na 120 mijlen loop
(waarvan 78 in Spanje).
Tabago, een der Kleine Antillen, groot ruim
vijfdhalve vierk. mijl; 16,000 bewoners; hoofdplaats
de bavenstad Scarborough. In 1498 ontdekt door
Columbus, werd T. in 1632 eene hollandsche kolonie,
stond van 1666 tot 1781 afwisselend onder hollandsch of onder engelsch gezag, behoorde van 1781
tot 1793 aan de Franschen, en is sedert dien tijd
eene bezitting van Groot-Britannie.
Tabitha, de wed. te Joppe, die door Petrus
opgewekt ward uit de dooden ; Hand. 9.

Tabor, berg in Palestina. Zie THABOR.
Tabor, stad in Bohemen, 10 mijlen bezuidoosten Pray g ; 5500 inw.; was oorspronkelijk eene versterkte legerplaats, in 1419 aangelegd door Ziska ;
bet were. de hoofdplaats der strange Hussieten, en
naar T. noemden die zich Taborieten, in tegenstelling van de Calixtijnen. In 1544 werd T. ingenomen
door de Keizerlijken ; het is thans de hoofdplaats van
een district of kreis T. (81' vierk. mijlen, met
335,000 bewoners).
TE..bris, of Tebris, perz. stad. Zie TAURIS.
Tacamburo, plaats in Mexico, waar, in een
hevig gevecht, het belgische legioen van keizer
Maximiliaan zoo deerlijk door de Mexicanen gehaven werd ; zie OUDENAARDE.
Tacazze, rivier in Abyssinia, is eigenlijk de
bovenloop van den Atbarah.
Taehtigjarige oorlog, de vrijheidsoorlog
der Nederlanden tegen Spanje (1568-1648).
Tacitus (Marcus Claudius), romeinsch keizer
van 25 Sept. 275 tot April 276, was reeds 75 jaren
oud toen hij de regeering aanvaardde, door den senaat om zijne deugden tot keizer verkoren. Elij schonk
zijn gansche vermogen aan 'srijks schatkist, en rukte
tegen de Gothen in Klein-Azie op, doch wen" te
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Tyana door zijne soldaten vermoord. Zijfttiroeder
Florianus, die hem opvolgde, onderging drie
den later hetzelfde lot. Hij he'eerde af te stammer
van den geschiedschrijver Tacitus.
Tacitus • (1)ubhu4 Cornelius), romeinseh geschiedsehrijver en staatsman, omstr. 54 na
Chr., gest. anno 1 17; heeft zijnen naam vereenwigd
door vier voortretrelijke werken, waarvan de Annales
en de Hisloriarum libri stechts 'gedeeltelijk', dOch
Germania en de Levensbeschrijving van Cn. J.Agricola
in hun geheel tot ons gekomen zijn. De le complete
editie van S. was die van Venetie (1469); de laatste
die van Ernesti en Oberlin (Leipzig 1801).

aan de sthatkunde; doch na de Jnli-omwenteling
ging hij in Sept. 1830 als fransch gezant naar Lon-
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Tademekket. Zie AUELIMMIEDEN.
Tadzjiks, iu Perzie, Oost-Iran en 'Nem, de
bastaardafstammelingen der oracle Perzen, Metier' en
Bactren, in tegenstelling Van In in die Widen heersehende tartaarsch-tnrksche bevolking.

Tafelronde. 7.41i! ARTcs. •
Tage, fransche naamsvorrn voor den Taag.
Tagina, kleine stad in Picenum, aan den Me-

taurns ; thans Lentagio (zie dat art.).
Tagoelanda, o.•
fT I d Zie PANG'AqARE.
Taguin, eene beek in Algerid, konit nit den
Dzjehl-Amoer, doorstroomt de Kleine woestijn van
het Z. naar het N., en vereenigt zich met den Sjelif. •
Ain-Taguin, d. i. Bron van de T., is eene plaats in
de Kleine woestijn, 35 mijlen hezniden Algiers; bier
overrom ► elde de herlog van Anionic, met 600 ruiters,
de snialah van AM-el...tinder (16 Mei 1843), bestaande uit omstreeks 20.000 Arabieren (waaronder
5000 strijdbare mannen), en dreef die uiteen.
Tagus, hit. naarn van den Taag.
Tahiti, of Taiti. Zie OTAHEITI.
Talko - Sama, de eerste koeho of wereldlijke
keizer van Japan, was eerst slaaf geweest, vervolgens
gunsteling en onderhevelhebber van eenen veldheer,
die zich 'wester maakte van eenige provincien (1585)
en den micado van een root gedeelte zijner wereldlijke macht beroofde. Deze T. was de eerste, die de
Christenen in Japan begon te vervolgen.
Talautsehe eilanden, in nederl. 0. I. Zie
het 811. SALIBABO.
Talleyrand, oud fransch geslacht,afstammende
van eenen tak der graven de la Marche in de 10e
eenw. — T. (Henri de), graaf van Chalais,
geh. 1599, gunsteling van Lodewijk XIII en minnaar
van de hertogin van Chevrense, met wie hij een komplot smeedde tegen Richelieu, die echter de lueht
daarvan kreeg ; de 26-jarige T. werd ter dood veroordeeld, en onderging dat vonnis dan ook in 1626.
(Charles Maurice, prins van),
— T. - Perigord
geb. 1754 te Parijs, sedert 1788 hisschop van Autun,
nam deel aan de omwenteling, en ging, naar Amerika.
Na de omverwerping van bet Schrikbewind in Frankrijk teruggekeerd, ward hij 1797 minister van buitenlandsche zaken, sloot zich aan Bonaparte aan, was
dezen hehulpzaam bij den staatsgreep van 18 Brumaire, bekleeclde order het keizerrijk verscheidene
gezantschapsposten, werd tot sonvereine vorst van
Benevent verheven, (loch leeftle van 1808 arnbteloos
op zijn landgoed Valencay. In 1814 was T. een der
ijverigste hewerkers van het herstel der Bourbons, en
weed order Lodewijk XVIII prins, pair, opperkarnerhear en minister; op het Weener congres vertegenwoordigde hij Frankrijk. Na de tweede restauratie
weed aan het hoof,' van bet tninisterie geplaatst,
doch trail na verloop van eenige rnaanden af. In 1816
schonk de koning van Nape's aan T. het ► rinsdom
Dino ten geschenke, waarvan T. den titel in 1817
overdroeg op zijnen neef. Lang leefde T. onttrokken

den, daar hij (le man bij nitnernendheid was, om.de
nieuwe dynastie aangenaam te maken bij tie nude
regeeringen. In 1834 bracht hij het . Viervondig Terbond tot stand ; keerde 1835 voor goed tot het ambteloos leven terug, en stierf 17 Mei 1838. Zijne
Memoires moehten eerst 30 jaren na zijnen dood in
het Hat verschijnen.
Tallien (Jean Lambert), Jacobijn nit de groote
fransche omwenteling, geb. 1769 te Parijs, werd na
10 Aug. 1792 serretaris van den revolutionairen
gemeenteraad van Parijs, en deed zich reedsrspnedig
kennen als can der ergste heethoofilen, zoodat hem
de tank toevertrouwd nerd (1794) het Schrikbewind
te gain invoeren te Bordeaux. leerde hij de
schoone mevr. de Fontestay kennen (zie ‘'erder hieronderl, die zijn .gettio.d tot menschelijkheid steinde;
doch nn werd T. beschuldigd van gernatigdheid en
van zijnen post terngp..,eroe ► en. Te Parijs zag hij al
spoedig in, welk it hem wachtte van Robespierre ;
om de guillotine te ontgaan, en om de schoone mevrouw de Fontenay te redden, die reeds in den kerker was geworpen, deed T. in (le Convent ie het even
gewaagde als stelae voorstel, om Robespierre zelven
in staat van besehtildiging, te stellen : lit hracht Robespierre ten val. Daartnede eindigde de staatkundige rot van T; hij stierf als een vergeten man te
Parijs in 1820. — T. (ThdreseCabarrus, mevrouw),
geb. omstr. 1775 in Spanje, doehter van den spaanschen hankie'. Cabarrus, werd op haar 14e jaar in
den echt verbonden met den beer de Fontenay,
raadsheer in 't porlement van Bordeaux. Aanvankeliji«le nitbarsting der omwenteling toejuichende,
zag zij reeds spoedig, welke gevaren de revolutie in
haren nasleep had, zoodat zij naar Spanje vluchtte;
doch zij werd gearresteerd, en voor den proconsul
gehracht (zijnde Tallien ; zie boven). Deze werd
smoorlijk op haar verliefd, van welken hartstocht
de schoone Therese partij trok, om hem tot menschelijkheid te stemmen; en zoodoende retitle zij een
aantal slachtoffers van den dood. Doch het duurde
nu ook niet lang of T. werd teruggernepen, en zij
werd in den kerker geworpen. Dit laatste vooral
dreef T. tot het met spoed indienen van zijn voorstel, om Robespierre in staat van beschuldiging te
stellen, en verhaastte dus den val van het Schrikbewind,, waaraan de schoone Therese hare invrijheidstelling te danken hail. No trail zij met T. in den
echt; doch (lit huwelijk was niet gellikkig, en werd
eenige jaren later door echtscheiding ontbonden.
Daarop werd zij in 1 . 805 de vrouw van den graaf
van Caraman, die later prins van Chimay werd. Zij
was lang een der toongevende vrouwen in Parijs;
desniettemin was Napoleon niet te hewegen om haar
aan zijn hof te ontvangen. Zij stierf 1831 op het
kasteel van Mdnars, bij Blois.
Talmo, (Francois Joseph), fransch tooneelspeler, wereldberoemd in het treurspel, geb. te Parijs
1763, gest. 1826, was de zoon van een tandmeester,
en oefende anderhalf jaar zelf dat vak nit, per hij
zich to 1787 aan het tooneel toewijdde. Napoleon I
was hem ',per genegen.
Talmudisten, of Rabbinieten, noemt men die
joodsche godgeleerden, die den Talmud als wet erkennen, zijnde eene visschen de 2e en 6e eenw na
Chr. te hock gestelde verzarneling van joodsche
overleveringen en wetter' (.'tlispia genaanl), met de
uitleggingen en commentarien daarop (die Gemara
heeten). Zie CARAlETEN.
Tamarinde-eiland. Zie BEST 2).

Tamaulipas
Tamaulipas, of Tamaulipan, de noordelijkste
der oostkust-staten van Mexico, aan de noordzijde
door den Rio-del-Norte gescheiden van Texas, is
1447. vierk. mijlen groot, met 110,000 zielen, en
heeft Victoria tot hoofdstad ; de voornaamste havensteden in T. zijn Tampico en Matamoras.
Tambow, stad in wort. Rusland, 64 mijlen
bezuidoosten Moskou, gesticht in 1636 door tsaar
Michael Roinanow, heeft 31,000 inw., en is de
hoofdplaats van het gouvernetnent T. (ruirn 1202
vierk. mijlen; 1,910,000 hewoners).
Tamerlan, of Timoer-Leng, d. i. de kreupele
Tirnoer, een ver ► aard wongoolsch veroveraar, die
van moederszijde afstainde van Gengis-khan, rnaakte
zich in 1363 van het hoogste gezag in Dzjagatai
meester, begon uit Samarkand zijne veroveringen, en
onderwierp achtereen geheel Middel-Azid, Indid
en Perzie, narti sultan Bajazet 1 gevangen (20 hill
140'2) in de vlakte van Ancyra, en ineentle zelfs
China aan te tasten met een leger van 200,000 !Han,
toen hij, derwaarts opruk kende, 1405 stierf te Otrar,
aan den Sihon, in het khatiaat Khokhand. SchachRokh, de jongste zijner zonen, was de eenige die hem
overleefde ; doch zijne kieinzonen en achterkleinzonen waren 35 in getal, zoodat zijn onuietelijke
rijk door onderlinge deeling van die 36 verbrokkeld
werd. Slechts drie staaltjes van de mauler van oorlogvoeren van T.: 1) een aantal steden, o. a. Delhi,
Damascus en Bagdad, liet hij in brand steken en
door de vlammen vernielen; 2) terwijl hij Delhi belegerde, liet hij 100,000 krijgsgevangenen over de
tiling jagen ; 3) bij het beleg van Bagdad liet hij
eene obelisk oprichten van 90,00.)afg,ehouwene menscherthotiftlen.
Tamesis, lat. naam van den Teems.
Tamiathis, lat. naam van Darniette.
Tamise, fransche naam van den Teems.
Tampico, havenstad met 10,000 inw. in den
mexicaanschen staat Tamaulipas, eerst in 1824 gesticht benoorden den Rio Tampico, is na Veracruz
de voornaamste havenstad van geheel Mexico. In
1829 behaable Santana bier eene beslissende overwinning op de koninklijke troepen.
Tananarivo, of Tanarivo, hoofdstad van het
eiland Madagascar. Zie ANTANANARIVO.
Tanaquil, de row van den romeinschen koning Tanittinius Priscus, was eene zieneres.
Tancred, held van den Eersten kruistnclit,
zoon van inarkgraaf0do en Emma van Ilauteville (de
zuster van Robert Guiscard), geb. 1078, tong 1095
ter kruisvaart, en was tie eerste, die 1099 de tnuren
van Jeruzalem bestorintle; in den slag bij Ascalon
overwon hij den sultan van Egypte, outving daarvoor bet prinsdom Tiberias, sloeg later den aatival
der Sarraceenen op Autiochid af, en stierf in die
stad 1112.
Tandjaur. Zie TANJORE.
G_
k t Zi GUINEA.
Tandkust, ft_V001'..US..
Tanieres (Slag van). Zie MALPLAQUET.
Tanger,•bij de inboorlingen Tandzja of Tandja,
het Tingis der ouden, versterkte havenstad in de tnarokkaansche prov. Hasbat, aan de Straat van Gibraltar; 6000 inw.; is de voorriaarnste zee- en koopstad
van Marokko. Gesticht door Anteiis, of dcor de Carthagers, werd de naam. Tingis (older tie Rotneinen
(onder Claudius) veratiderd in Tradacta Julia, onder
welken roam T. de hoofdstad werd van MauritaniaTingitana ; daarna kwam S. in hamlet] der Westgothen van Spanje, toen aan de Arabieren, aan onderscheidene moorsche dynastien, en eindelijk aan
de Portugeezen (1472). Alfons VI schonk T., als
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huwelijksgift zijner zuster Catbarina, aan koning
Karel 11 van Engeland (1662); doch de Engelschen
verlieten T. in 1684, na bet havenhoofd te hebben
laten springen. Toen maakten de Marokkanen zich
van T. meester. In 1844 (6 Aug.) werd T. gebornbardeerd door de Franschen.
Tanjore, district der britsch 0. 1. prov. Karnatic, 178 vierk. uiijlen groot, met 1,680,000 bewoners, ornvat de vruchtbare delta van den Cauvery
(Kavery), en heeft tot hoofdplaats T. (Inet 80,000
inw.) aan den grootsten arm van den Cauvery, met
een prachtig paleis en vele pagoden, waaronder de
beroemdepagode van T.,zijride de grootste en schoonste pyratniedentempel van geheel Indie.
Tannegui Ducha,tel, dapper veldheer der
Arrnagnakken, gesproten uit eene reeds in de 13e
eeuw als aanzieulijk bekende fauuilie in Bretagne,
vergezelde Lodewijk van Anjou, toen deze het koninkrijk Nape's zocht te veroveren, werd vervolgens
door den dauphijn (Karel VII) betroeuid tot maarschalk van Guyenne en provoost van Parijs (1413);
hij reticle diet' vorst uit de handen der Bourguignons,
toen die Parijs binnenrukten (1416).
Tantalus, koning van Sipylus in Phrygie, zoon
van Twolus, was de vader van Pelops en Niobe. Hij
haalde zich door verschillende wisdaden den toorn
van Jupiter op den hals, t. w.: hij briezelde ambrozijn en nectar van de tafel der goden, en decide die
lekkernijen onder de menschen uit ; om de alwetendheid der goden eens op de proof te stellen, slachtte
hij zijueu zoon Pelops, en hakte het.lijk aan stukken,
die hij liet braden, welk gebraad hij vervolgens aan
de goden opdischte. Om deze en weer andere dingen werd T. door Jupiter veroordeeld, ow in de ondervvereld eeuwigdurend door longer en dorsi, gekweld te worden op eerie verschrikkelijke manier:
hij werd, natnelijk, midden in eenen waterstroom
geplaatst, met boomtakken vol rijpe vruchten vlak
boven zijn hoofd; maar zoodra hij de hand uitstak
on] eene vruclit te grijpen, week die uit zijn bereik,
zoodra hij de lippen naar het water bracht out zijnen durst te lesschen,vlood het water van hew weg.
Taprobane, nude maw van Ceylon.
Tarantaise, lat. Tarantasia, landschap in Savoje, tusschen Faucigny ten N., Aoste ten U., Maurientie ten Z. en tell kV., Op ► er-Sav je ten N. W.,
is 36 vierk. tnijlen grout, en bevolkt met 60,000
zielen ; honfdpiaats Moutters.
Taranto, ital. naam van Tarentutn..
A in 't fransche dept. RhOne,aan den
Tarare, stall
Turdine, 7 tire!) g. bezuldw. Villetrauche; 11,00(1 inw.
Tarascon, I) 't, ..ude Tarasco, clad in 't Fransche dept. Monde!' der lilteme, gall de Rhone, tegPnover Beaucaire,4 wren gib liourden Arles ; 19,000 inw.
— 2) T.-stir-Ariege, stadje in 't fransche dept.
Ariege, ijfdhalf uur gaans bezuiden Foix ; 1600 inw.
Tara3ken, een volk in Mexico, dat vOOr de
spaansche vernvering bet van de Azteken onafhankelijk geblevene koninkrijk NIichtocan bewoonde, en
daar nog tegenwoordig de kern der bevolking Mtmaakt, en eene eigene taal spreekt.
Tarbellen, lat. Tarbelli, yolk in Gallic, in NOvempopulani, hezuiden tie Bojers en tangs den Attantischen Oceaan ; butane huofdstad beetle AquwTar ► ellicad (tegeow. Dax).
Tarbes, het (we Tarba of Tarvia, hoofdstad
van bet fransche dept. Hatites-Pyrenees, aan den
Admit'; 15,000 inw.; bestond reeds vOOr Cesar's tijd;
is de geboorteplaats van den coaventioneel Barrere;
was in de 18e eeuw hoofdpl. van het graafscbap
Bigorre.

Tarentum

Tarragona

Tarentum, ital. Taranto, stad in bet Napelsche,
in Terra d'Otranto, aan de Golf van Taranto (der
Ionische Zee), 13 rnijlen benoordw. Lecce; 18,000
inw.; zeer oude stad, door Cretenzen gesticht, heette
aanvankelijk Taras, en werd omstr.707 v. Chr. door
spartaansche uitgewekenen vergroot. Na reeds eenigermate deel genomen te hebben aan den oorlog der
Samnieten, began T. op eigen hand den oorlog tegen
de Romeinen (282), riep weldra de hulp in van Pyrrhus, doch werd (272) door Papirius Cursor ingenomen, en toen werd tie oude naam Taras veranderd

de poort geopend bad, wierp Tatius, de koning der
Sabijnen, haar niet alleen zijnen armband toe, maar
tevens zijn schild, en at zijne soldaten deden insgelijks, zoodat de ongelukkige T. onder de zwaarte van
al die schilden den geest gaf. Zij werd op den Capitolijnschen berg begraven, van welken berg de
steile rots naar den leant van het Marsveld sedert
naar haar genoemd werd (Tarpeische rots). Van die
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in T. Door Hannibal werd T. aan de Romeinen ontweldigd (215), doch Fabius Maximus heroverde het
(209 v. Chr.); 't is de geboorteplaats van Archytas.
Targowicza, stad europ. Rusland, gouvt.
Kiew, 7 mijlen bezuidoosten Oeman (Uman); bier
vergaderden 14 Mei 1792 de Poolsche edelen, die
het verbond tegen de constitutie van 3 Mei 1791
teekenden, bekeud als Targowiczer Confederatie.
Tarif, of Tarik, arahisch veldheer, stadhouder
van het westerdeel an Afrika onder de bevelen van
Moessa, deed eenen inval in Spanje (710) ; ontscheepte zijne troepen bij de rots, die seder naar
hem genoemd is Dzjibl-al-Tarik (Gibraltar), nabij
de plaats, die (insgelijks naar hem) Tarifa heat; hij
versloeg de Westgothen bij Xeres (711), maakte
zich meester van den persoon van koning Rodrigo,
liet hem ter dood brengen, en zond het afgehouwen
hoofd van dien worst aan Moessa; vervolgens bemachtigde hij Toledo, en zou waarschijnlijk geheel
Spanje veroverd hebben, ware hij niet daarin verhinderd geworden door Moessa, die hem zijnen roem
benijdde en hem gevangen zette. Op bevel van kalif
Walid kwam T. weder in vrijheid ; doch de twisten
tusschen Moessa en T. begonnen telkens weder van
voren of aan, zoodat de kalif eindelijk aan beiden
hun ontslag gaf.
Tarifa, het Julia Traducla der Romeinen, stad
in Spanje, prov. Cadix, aan de strait van Gibraltar
5 mijlen bezuidoosten Cadix; 6000 inw. (zie TARIF).
Aan de Mooren ontweldigd door Sancho in 1290;
door hen belegerd 1340, werd T.ontzet door Alfons IV
van Portugal, die in de nabijheid van T.,aan den Rio
Salado, eene beslissende overwinning bevocht; de
Franschen belegerden T. tevergeefs 1811 en 1812,
doch bemachtigden het 1823.
Tarik, veldheer. Zie TARIF.
Tarn, rivier in 't Z. W. van Frankrijk, ontspringt
in 't dept. Lozere, vierdlialf uur gaans benoordoost
Florae, en valt na 48 mijlen loop in de Gat onne, beneden Moissac. Naar de T. heeten 2 departementen, nl.:
1) dept. Tarn, gevormd uit een gedeelte van OpperLanguedoc, 105 vierk. mijlen groot, bevolkt met
354.000 bewoners, ingedeeld in 4 arrondissementen (Albi, Castres, Gaillac, Lavaux); hoofdplaats Albi ;
2) dept. Tarn- Garonne, 68 vierk. mijlen; 233,000 bewoners, ingedeeld in 3 arrondissementen (Montauban, Moissac, Castel-Sarrasin); hoofdpl. Montauban.
Tarnopol, stad in Oostenrijksch Galicia, aan
den Sereth, 14 mijlen bezuidoosten Lemberg ; 17,000
inw.; Napoleon deed het in 1809 afstaan aan Rusland, doch in 1814 werd het aan Oostenrijk teruggegeven ; het is de hoofdplaats van een kreis T.
(ruim 67 vierk. mijlen, met 242,000 bewoners).
Tarpeia, dochter van Spurius Tarpejus, die bij
den oorlog met de Sabijnen bevelhebber was van
den burg op den Saturnischen berg te Rome. Zij
liet zich door de Sabijnen omkoopen om hun een
der stadspoorten te openen, waarvoor zij bedong
bet sieraad, dat de Sabijnen aan hunnen linkerarm
droegen, namelijk den gouden armband. Zoodra zij

rots werden later de wegens hoog verraad ter dood
veroordeelden naar beneden geworpen.
Tarquinii, thans Turchina, stad in het zuiden
van Etruria, aan de Marta, nabij hare uitwatering,
gesticht door Tarquo of Tarcho, een der bondgenooten van Eneas tegen Turnus; het was de geboorteplaats van Tarquinius Priscus. Herhaalde malen in
oorlog met Rome, was T. eindelijk in 351 v. Chr.
genoodzaakt een 40-jarig bestand te sluiten ; in 311
werd T. door de Romeinen bezet, en 283 v. Chr. geheel en al door Rome onderivorpen.
Tarquinius, twee koningen van Rome, nl.:
Lucius T. Priscus, d.i. de Oude, woonde te Tarquinii, toen zijne vrouw Tanaquil hem de voorspelling
deed, dat hij zich den weg zou banen tot den troon.
Op die voorspelling afgaande kwam hij zich metterwoon te Rome nederzetten, en wist zich na den dood
van Ancus Marcius werkelijk meester te maken van den
troon (616 v. Chr.). Hij regeerde tot 579 v. Chr., toen
de door hem van het koningschap beroofde zones van
Ancus Marcius hem van het Leven beroofden. Het
slow overleg van Tanaquil bewerkte echter, dat hij
als koning opgevolgd werd door haren schoonzoon
Servins Tullius. — Lucius T. Superbus, d. i. de
Trotsche, wierp (zie AnuNs) zijnen schoonvader Servius Tullius van den troon,en vermoordde hem (534
v. Chr.), om zelf koning te worden. Hij voerde roemrijk oorlog tegen de naburige volkeren, doch was in
zijne binnenlandsche regeering een dwingeland. Het
algemeene misnoegen kwam tot eene uitbarsting,toen
zijn oudste zoon (zie het volgende artikel) een van
Rome's aanzienlijkste vrouwen verkracht had ; toen
werd T. met zijne gansche familie weggejaagd (510
v. Chr.) en de republiek uitgeroepen. Tevergeefs
zocht hij bij vreemde mogendheden hulp om zijnen
troon te heroveren; hij stierf als vluchteling 495 v.
Chr. te Cumm.
Tarquinius (Sextus), oudste zoon van T. Superbus, is in meer dan een opzicht berucht. Volleerd
in de kunst van veinzen, kwam hij naar het heette
als vluchteling eene wijkplaats zoeken te Gabii (zie
dat woord), en leverde die stad over aan zijnen vader. Om zijne dierlijke lusten te bevredigen, kwam
hij de gastvrijheid vragen aan de kuische Lucretia
(zie dat art.), en verkrachtte haar. Dientengevolge
werd hij genoodzaakt met de geheele koninklijke
familie te vluchten ; hij voerde daarop oorlog tegen
de Romeinen, en sneuvelde in den slag aan het meer
Regillus (496 v. Chr.)
Tarracina. Zie TERRACINA.
Tarraco, thans Tarragona, gesticht door Pheniciers, verwoest door de Carthagers, weder opgebouwd door Scipio den Groote,was onder de Romeinen de hoofdstad van de noordelijkste en grootste
der 3 provincien, waarin zij Spanje ingedeeld hadden (nl. Hispania Tarraconensis), en werd door de
Westgothen nagenoeg geheel vernietigd.
Tarragona, bet oude Tarraco, spaansche stad
in Catalonie, aan de Middellandsche Zee, 11 mijlen
bezuidw. Barcelona; 18,000 inw.; (zie TARRACO) behoorde van 714 tot 1120 aan de Arabieren, vervolgens aan de Mooren, aan wie T. ontweldigd werd
door Alfons den Strijdlustige. In den Catalonischen

Tarsus
opstand belegerd en ingenomen door des konings
troepen (1640); in den Spaanschen successie-oorlog
bezet door de Engelschen (1705), die de stad in
brand staken, toen ze die weder ontruimden. De
Franschen waren meester van T. in 1809, en van
1811 tot 1813. Het is thans de hoofdplaats der
provincie T. (115 vierk. mijlen, met 320;000 bewoners).
Tarsus, stad in Klein-Azie, hoofdstad van Cilicia der Vlakten, later van Cilicia la, nabij de uitwatering van den Cydnus (Karasoe) in de Middellandsche Zee, gesticht door Grieken (of, volgens
eene andere overlevering, door Sardanapalus), dreef
reeds vroeg grooten hamlet. Alexander bezocht T.,
en vond hier bijna den dood door het nemen van
een bad in het ijskoude water van den Cydnus. Ter
eere van Cesar heette T. een oogenblik Juliopolis. Te
T. hadden Antoriius en Cleopatra hunne eerste samenkomst. Onder het keizerrijk werd T. vermaard door

zijne philosophische school. De philosoof Athenodorus, de rhetor Hermogenes en de apostel Paulus waren geboortig uit T. Ofschoon in de middeleeuwen
zeer in aanzien gedaald, is T. (Tarso, Tarsoes] nog
tegenwoordig eene voorname koopstad met 30,000
inw. en hoofdplaats van het sandzjak S. in het turksche ejalet ltsjil.
Tartaren, eigenlijk Tataren, oorspronkelijk de
naam van een machtigen mongoolschen volksstam,
die in de 12e eeuw onderworpen werd door Gengiskhan, koning der Mongolen; na dien tijd is de naam
T. overgegaan op de Mongolen in bet algemeen, en
zelfs op verscheidene door hen onderworpene volken. Zie TARTARIA.

Tartaren dal. Zie BORSO.
Tartarus, volgens Ilomerus een diepe afgrond,
—

onder de aarde, strafplaats voor degenen, die misdreven hadden jegens Zeus (Jupiter); later wordt T.
voorgesteld als een gedeelte der onderwereld, waar
de verdoemden hunne straf te ondergaan hadden,
welk schrikbeeld door het Christendom overgenomen is onder den naam van Hel. Gepersonifieerd is
T. de zoon van /Ether en Gea (het Licht en de
Aarde);
Tartarije, eigenlijk Tatarije, noemde men in
de middeleeuwen het middelste gedeelte van Azie,
van waar de horden kwamen, die Europa overstroomden, en die men bestempelde met den algemeenen naam van Tartaren.Later onderscheidde men
1) Europeesch 1'. of Klein-T., zijnde die gedeelten
van het Russische rijk, die de khanaten van de Krim,
Kasan en Astracan uitmaakten ; in beperkteren zin
de Krim en de landstreken aan den beneden loop
van den Dnieper en langs den Don;
2) Aziatisch T. of Groot-T., bet gebied tusschen
de Caspische Zee, Siberie, de woestijn Gobi, Afghanistan en Perzie, vroeger ook Dzjagatai genaamd,
thans bekend onder den algemeenen naam van Turkestan. Het oosterdeel daarvan noemt men somwijlen Chineesch T. of Hoog- T., het westgedeelte Vrij- T.
Tartus, het oude Antarasus. Zie TORTOSA.
Taruntus, oude naam van de (westelijke)
Dwina.
Tarvisium, lat. naam van Treviso.
Tasman (Abel), hollandsch zeevaarder, geb.
1600 te Hoorn, sedert 1642 de metgezel van Van
Diemen, en de eigenlijke man der ontdekkingen, die
aan laatstgenoemden worden toegeschreven ; hij stierf
te Batavia in Oct. 1659. Sedert het najaar 1855 is
de oificieele naam van Vandiemensland (zie dat art.)
hem ter eere Tasmania.
Tassem, gebergte op Java. Zie IDJING.

Tauri
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Tasso (Bernardo), ital. dichter, geb. 1493 te
Bergamo, gest. als stadhouder van Ostiglia 1569.
Men heeft o. a. van hem 't romantisch epos L'Amadigi
(beste editie 4 dln. Bergamo 1775). — T. (Torquato), beroemd italiaansch dichter, zoon van den
vorige, geb. 11 Maart 1544 te Sorrento, gaf 1562
zijn ridderdicht Rinaldo in het licht, kwam aan het
hof van hertog Alfons 11 te Ferrara 1565, ging met
kardinaal van Este naar Frankrijk 1571, liet bij zijn
terugkeer te Ferrara een herderdrama ten tooneele
brengen (1573), getiteld Aminta, dat tot op heden

door niets van dien aard is overtroffen, en voltooide
in 1575 zijn Gerusalemme liberata. Aan het hof van
Alfons II (zie EsTE) had T. de genegenheid gewonnen van diens twee zusters Lucretia en Leonore:
voor laatstgenoemde voedde T. eenen sterken hartstocht, die hem bij den hertog geheel in ongenade
bracht, en hem zooveel verdrietelijkheden berokkende, dat zijn verstand er door verbijsterd werd :
in eene vlaag van waanzin verliet hij Ferrara, zonder
geld en zonder doel (1577); te Napels aangekomen
bij zijne zuster, deed deze al bet mogelijke om hem
te bedaren, (loch hij verliet haar spoedig, hield achtereenvolgend verblijf te Mantua, Urbino, Turijn,
doch had nergens rust of duur ; 1579 waagde hij het
terug te keeren naar Ferrara, waar de hertog, die
woedend op hem was, hem dadelijk liet opsluiten in
een gekkenhuis. Zeven jaren zat T. opgesloten ; toen
eerst (1586) werd hij, op aandrang van verscheidene
italiaansche vorsten en van den pans, in vrijheid gesteld. Hij hield nu afwisselend verblijf te Mantua,
Napels en Rome, werd gevleid en gezocht door vorsten en grooten, doch was met dat al ongelukkig,
en feed van tijd tot tijd aan vlagen van krankzinnigheid, totdat ,hij 25 April 1595 in het klooster SanOnofrio te Rome stierf. De volledigste editie der
werken van T. is die van Rosini (30 dln. Pisa 1820
—21). Van zijne meesterstukken bestaan in de
meeste europ. talen verschillende overzettingen.
Tataren. Zie TARTAREN.
Tatarije. Zie TARTARIJe.
Tatius (Titus), koning der Sabijnen, kwam na
den Sabijnschen Maagdenroof Rome beoorlogen ;
nadat het geschil bijgelegd was, regeerde bij met
Romulus gezamenlijk over de twee vereenigde volken (de Romeinen en de Sabijnen of Quirieten,

populus Romanus Quirilium). Na zeven jaren gezamenlijk geregeerd te hebben, geraakten de twee koningen in twist, en T. werd te Lavinium vermoord.

Taunton, 1) stad in 't engelsche graafschap
Somerset, waarvan bet de hoofdplaats is, 8 mijlen
bezuidw. Bristol, aan de Tone; 15,000 inw.
2) stad in den noord-amerik. staat Massachusetts,
7 mijlen bezuiden Boston; 16,000 inw.
Taunus, bergketen in het Nassausche,tusschen
den Main, den Rijn en de Lahn. De naar dit gebergte genoemde spoorweg ( Taunuseisenbahn) verbindt Frankfort a. d. Main met Maintz en Wiesbaden.
Taurasia, Augusta Taurinorum; thans Turijn.
Tauren, lat. Tauri, een yolk in 't zuiderdeel
van Scythie, nl. in den Taurischen Chersonesus (de
Krim) en bet omliggende land, Tauris genaamd.
Tauresium, stad in Mesie, aan den voet van
den Hemus, bij Scopi ; geboortepl. van Justinianus,
die 't herbouwde onder den naam van Justiniana.
Tauriana. Zie s_EMINARA.
Taurie, gouvernement in Zuid-Rusland, bestaat nit 't schiereiland Krim en de daarmede door
de landengte van Perekop verbondene Nogaische
steppen, is ruim 1161 vierk. mijlen groot, heeft

688,000 bewoners, en Simferopol tot hoofdplaats.

Tauris

Tempelridders

. Twaris, .•1) • zie CHERSONESUS en TAUREN.
2) T., of Tabris, ook wel Tebris, hoofdstad der perzische prov. Aderbeidzjan, aan den Atsji; 50,000
middelpunt van de karavaan-beweging tusschen Trebizonde en Perzie.
Tauromenium, thans Taormina, stad ter
oostkust van Sidlie, was eene volkplanting van Zancle (of Messina), en ontving het overschot der bevolking van het naburige Naxos, toen die stad geslecht werd door Dionysius den Dwingeland. In de
•3e eeuw• v. Chr. was T. een der voornaamste steden
van het eiland, werd vermaard in den Isten Slavenoorlog, waaraan Rupilius een elude maakte door de
inflame van T. (132 v. Chr.).
Taurus, turksch Dzjebl-Kurin, bergketen in
Klein-Azie, begint nabij den Euphraat, doorloopt
van O. naar W. het pachalik Marasj, loopt dan altijd
W.-waarts parallel met de zuidkust van Klein-Azie,
en verdeelt zich op 't laatst in twee takken, die nitloopen aan de zeeboezems van Satalieh en van Cos.
Eene andere keten, die het midden van Klein-Azie
insgelijks van 0. naar W. doorloopt,heet Anti-Taurus.
Eindelijk eene noordelijke keten, min of weer parallel loopende met de kust der Zwarte Zee ; en een
tak, die van het Z. 0. naar het N. W. loopt, en de
zuider- met de noorderketen verbindt.AI die gebergten te zamen werden het Taurus-systeem genoemd.
Taxandria. Zie KEMPENLAND.
Taxila, stad aan den Indus, hoofdstad van het
land tusschen den Indus en den Hydaspes, waarschijnlijk ter plaatse van het tegenwoordige Attok.
Taxilus, koning van Taxila, werd door Alexander overwonnen en van zijne landen beroofd, (loch
overigens goed behandeld en tevreden ge.steld.
Teate, stad in 't oude Italie, onderwierp zich
317 v. Chr. aan de Bonaeinen. Zie CUIETI.
TeCtOSagell, een celtisch yolk in Narbonensisch Gallie; !mime voornaamste stad was Tolosa.
Van hen stamden In T. in Galatie
Teems, engelsch Thames, fransch Tamise, bij
de liontemen Tamcsis of Tamesa, rivier in Engeland,
ontstaat uit de vereeniging van verscheidene beken
in het graafschap Berks, draagt daar den naani van
Isis, scheidt de graafscha ► pen Oxford, Buckingham,
Middlesex en Essex van (le graafschappen Berks,
Surrey en Kent, neetnt te Oxford de Charwell in zich
op, te Dorchester (le Thames- , van welt riviertje het
den imam hehuudt, besproeit Reading, Windsor,
Staines, Kingston, Brendford, Richmond, scheidt
Linden in twee deelen. bes ► r ► eit daarna nog Greenwich, Woolv, ich, Sheerness, Margate, en outlast zich
na 50 mijlen loop tusschen Sheerness en kaap Shoeburyness in de Nourdzee.
Tegelen, dorp trt nederl. Limburg, 3 kwartier
g. ten Z. Z. W. van Venlo; 400 inw.
Tegenpausen. Li.e I- )AUSEN.
Tegner (Esatas), zweedsch dichter, geb. 1782,
gest. 1846. Wereldberoeind is zijne Frithjotssaga.
Eene complete editie der werken van T. zag het
licht in 7 dln. (Stokholm 1847-50).
Teheran, hoofdstad der perz. prov. IrakAdzjetni, sedert 1796 residentie van den schach van
Perzie; 80,000 iliw. (des winters 13 .,000). In de
na ► ijheid de mine!' van het ► ude Rages.
Teisterbant, een pagus of gouvt.,(leel uitmakende van het Eiland der liatavieren, work in het
laatst der 9e een• veruteld als graufschap, (loch is
flooit een graafschap geweest, daar het slechts bestuurd werd door oen of nicer stadhouders des keiZeri of des konings, die den titel voerden van
Craven in T. (Met van T.). De pagus T. strekte zich

uit op den ,rechteroever van de Maas (op den lin ,
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waarmede men T.kerovhadmnTxri,
menigtnaal verward vindt). De hoofdplaats in T.
schijnt Tiel geweest te zijn.

Tel Basta, ruinen van Bubastis: zie dat art.
Tell (Willem), de fabelachtige bevrijder van
—

Zwitserland.

Temesvitr, sterke vestingstad in 't hongaarsche comitaat Temes, waarvan het de hoofdplaats is;
23,000 inw.; gesticht door de onderkoningen van
Bulgarije; was van 1552 tot 1716 in hander der
Turken ; te T. vrede tusschen den keizer en de Turken 1662.
Tempelridders, of Tempelheeren, ook Tempeliers genaamd (lat. Templarii), de leden van eene
geestelijke ridderorde, tijdens de kruistochten in
1118 gesticht door Hugo van Payens, Godfried van
St.-Omer en zeven andere franscbe ridders, met het
doel om de naar Jeruzaletn ter bedevaart gaande
pelgrims te beschermen. Koning Boudewijn II van
Jeruzalem ruimde hun een gedeelte van zijn paleis
in, hetwelk de Tempel heette. Pans Honorius II bevestigde de Orde in 1127 op het concilie van Troyes,
en gaf Naar de eerste ordesregelen, daarbij haren
werkkring uitbreidende tot levenslangen strijd tegen
de Ongeloovigen ter bewaring van het Heilige Graf.
Door schenkingen van geloovigen en door bait, diet'
de T. op de ongeloovigen behaalden, werd de Orde
reeds spoedig rijk en (met rijkdom gaat dat gemeenlijk samen) machtig. Na den ondergang van
bet koninkrijk Jeruzalem (1187) ging de grootmeester (1291) eerst naar Sidon en Tortosa, vervolgens naar Cyprus; de ridders verspreidden zich
over geheel Europa, en gingen gestadig voort aan
hunne macht, him rijkdom en hunnen roep van dapperheid uithreiding te geven. Otnstreeks de helft
der 13e eeuw bezaten zij negen duizend huizen of
komtnanderijen met groote grondbezittingen en inkornsten ; daar de Orde over eene menigte landen
verspreid was, waren hunne beziltingen ingedeeld in
provincien, die wederom ingedeeld waren in grootpriorijen, priorijen en kommanderijen. Bij zooveel
rijkdont was bet gees wonder, dat de aanvartkelijk
strenge that der Orde allengs was verslapt (vandaar o. a. nog de volks-uitdrukking oznipen als een
Tempelier"); (lie verslapping in tucht werd dan ook
het voorwendsel,waarvan (le benijders der Orde zich
bedienden out haar ten veal te brengen, waarop te
meet de t ► eleg gemunt werd, daar men zich zoodoende zou ktumen verrijken met de groote bezittingen der T. Vooral de hebzuclitige Fdips IV van
Frankrijk zag met gretige ougen daarnaar nit ; en
wel wetende, dat pasts Clemens V green anderen wil
zoo durven hebben dan den zijne, liet bij eerst door
diet' pans den grootmeester naar Frankrijk lokken
(zie MOLAY), hegon Coen under allerlei voorwendsels
de bezittingen der Orde in te trekken, en stelde inquisiteurs of ketterrechters aan, die met de kwansuis
gerechtelijke vervolging der T. belast werden; terwijl bij het concilie van Vienne (1312) in geheim
consistorie tot de opheiling van de Orde werd besl ► ten, Nvelk heslitit door den pans werd nitgevaardigd.Nit begot' in geheel Europa 't vervolgen van de
T., ofschoon nergens zoo gruwelijk als in Frankrijk,
waar ze hunne rijkste bezittitigen Madden; daar
werden e• velen door betilshanden ter (loud gebracht,
en eitidelijk zelfs de grootmeester Molay 19 Maart
1314 krachtens het tegen hem . .;evelde hemeltergende vonnis levend verbrand. Wit men ook bewere
van de niisdrijven der T., !mime allergroutste misdaad was dal ze rijk waren.

Tempests
Tempesta, of Cavaliere T., d. i. Ridder Storm,
bijnaam van den door zijne zeestukken beroemden
schilder Peter Molijn (Pettus Muller), geb. 1645 te
Haarlem. HO woonde te Genua, werd daar 1663 tot
levenslange gevangenis veroordeeld, omdat hij zijne
vrouw had laten vermoorden; ontsnapte 1684 nit
de gevangenis, en stierf 1694 te Piacenza.
Tencterep, ten tijde van Cesar een germaansche volksstam in de Nederlanden. De T. worden
bijna aliijd gezamenlijk met de Usipeten venneld.
Tenedos, eiland in de Egeesche Zee, beoosten
Lemnos, en nabij de invaart der Dardanellen ; 7000
bewoners, waarvan 2500 in de havenstad T., die
als de Memel tot de Dardanellen beschouwd wordt.
In 1376 werd T. door Andronicus Paleologus aan de
Genueezen gegeven, het werd hun spoedig ontweldigd door de Venetianen, op wie het later veroverd
werd door de Turken ; een oogenblik (1656) behoorde T. weder aan Venetic; thans maakt het deel
uit van het turksche ejalet Dzjezair.
Teneriffa, het Vivaria of Pluvalia der ouden,
het grootste, rijkste en sterkstbevolkte der Canarische
eilanden (ruim 41 vierk. mijlen, met 88,000 bewoners); hoofdstad Santa-Cruz.
Teniers (Slag van). Zie ....ALPLAQUET.
Teniers, twee vI iarnsche schilders, de noon nog
beroemder dan de vade:, nl.: T. (David), geb. te Antwerpen 1582, gest. aldaar 1649; en T. (David), geb.
1610 te Antwerpen, gest. 11 Febr. 1685 te Brussel.
Terband, dorp in Friesland, een kwartier gaans
benoordoosten Eleei.enveen; 150 inw.
Terentius (Publius),romeinsch hlijspeldichter,
geb. omstr. 194 v. Chr. te Carthago, kwam als slaaf
met den tom. senator Publius Terentius Lucanus
naar Rome, ontving later zijne vrijheid, Iced 155
v. Chr. schiphreuk, en vond bij die gelegenheid den
dood. Er zijn vele edifier] zijner 6 tot ons gekowene
blijspelen, o. a. van Donner (2 dln. Leipzig 1864).
Tereus. Zie PaOGNE.
Ter - Goes, zeeuwsche stad. Zie GOES.
Ter - Gouw, zuidholl. stad. Zie GOUDA.
Terheyden, dorp in Noord-Braband, 5 kwartier g. benoordw. Breda ; met omliggende polders
3000 bewoners; werd 1624 door de Spanjaarden
versterkt, en krachtig (doch tevergeefs) aangetast
door de Staatschen.
Terhorne, dorp in Friesland, 3 uren g. benoordw. Heerenveen ; 500 inw.
Ter - Idsert, dorp in Friesland, derdhalf uur
g. bezuidoosten Heerenveen ; 450 inw.
Terkaple, of Terkappel, dorp in Friesland,
2 uren g. benoordw. Heerenveen ; 120 inw.
Zie A
AMEIDE.
id Zi
Tenney, O.
11
Termonde, de belgische stad Dendermonde.
Termunten, aanzienlijk dorp in de prov. Groningen, 4 uren g. benoorden Winschoten, aan de
Eems ; jammerlijk geteisterd door watersnood 1570,
1686, 1717 (vooral in 1686, Coen 223 menschen
daarbij omkwameu).
Ternaard, dorp in Friesland, anderhalf uur g.
benoordoosten Holwerd ; 500 inw.
Ternataanscheeilanden, groep eilanden,
in den Molukschen archipel, net Ternate een koninkrijk vormende, dat onder nederl. gezag staat. De voornaamste T. zijn Ternate, Tidor, Gilolo, Mortaai.
Ternate, een der Moluksche eilanden (nederl.
0. 1.) Dan de westkust van Dzjilolo (Gilolo), vormt
het middelpunt van een maleisch koninkrijk, dat
tevens de omliggende eilanden en een gedeelte der
oostkust van Celebes bevat, doch onder den nederlandscben resident van T. staat.
II.

Tetzel
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Terpsichore, de Muze der danskunst.
Terracina, of Tarracina, het oude Anxur, havenstad aim het zuidoosteinde der Pontijnsche moerassen, in de delegatie Frosinone van den Kerkelijken
Staat, 10 mijlen bezuidoosten Rome ; 5000 inw.;
aanvankelijk eene stad der Voiscen, kwam T. in 330
v. Chr. onder het gezag der Romeinen ; het werd
verfraaid door pans Pius VI.
,.).erre d
Terrail (Pierre
Zi _AYARD.
Terre - Neuve, zooveel als New-Foundland.
Terrorismus. Zie SCHRIKBEW1ND.
Terroristen, Schrikbewind-Luannen.
Tersehelling. Zie SCHELL1NG (Ter-).
Tertullianus (Q. Septimius Flo! ens), lat.
kerkvader, geb. omstr. 160 te Carthago, gest. 220,
schrijver van vele voor de kerkelijke geschiedenis belangrijke werken, waarvan verscheideneeditien
bestaan, o. a. eene van Oehler (3 din. Leipzig 1853).
Teruel, het oude Turbula, stad in Spanje, aan
den Guadalquivir, 18 mijlen van Saragossa ; 10,000
inw.; werd verwoest door de Mooren, weder opgebouwd (1171) door Alfons 11, ingenomen en geplunderd (1365) door Peter den Wreedaard.
Terwingen, zooveel als Westgothen.
Ter - Wispel, of Wispel, dorp in Friesland,
decd half uur g. benoordoosten Heerenveen ; 300 inw.
Terwolde, dorp in Gelderland, 3 uren g. benoordoosten Apeldoorn; 1400 inw.
Terzool, dorp in Friesland, circa een uur g.
bezuidw. Rauwerd ; 200 inw,
Tesehen, stad in Moravie, aan de Olsa, achtdhalf uur gaans bezuidoosten MOhriseh - Ostrau ; 8000
inw.; vroeger hoofdstad van een Oostenrijksch-Silezisch hertogdom, dat in 1625 aan de kroon van Bohemen verviel en 1822 door erfenis aan aartshertog
Karel kwam. Te T. maakte 13 Mei 1799 de vrede
tusschen Maria Theresia en Frederik II, een einde
aan den zoogen. Eenjarigen oorlog of Beierschen
successie-oorlog. (Viet te verwarren met TETSCHEN).
Tessanderland, zooveel als Taxandria.
Tessino, ital. Ticino, lat. Ticinus, rivier, die in
Zwitserland (op St.-Gothard) ontspringt, gaat door
't Lago-Maggiore, en vale beneden Pavia in de Po.
Tessino, een uit acht kleine landschappen gevormd kanton van Zvvitserland, was in de middeleeuwen een gedeelte van Lombardije, en later onder
't gezag der hertogen van Milaan. Na bloedige oorlogen (1466-1512) werden de Zwitsers weester
van S.; doch eerst 1803 werd T. in den zwits. bond
opgenomen als zelfstandig kanton, circa 51 vierk.
mijlen groot, en bevolkt met 117,000 zielen, die de
ltaliaansche taal spreken. Het kanton T. is genoemd
naar de rivier T., en heeft Lugano tot hoofdstad.
Teteringen, dorp in Noord-Braband, 3 kwartier g. benoordoosten Breda ; 230 inw.; overwinning
der nederl.ruiterij op een troep Franschen inMei 1673.
Tetingen, dorp in 't groothert. Luxemburg,
4 uren g. bezuidw. Luxemburg ; 400 inw.
Tetschen, boh. Dieczin, stad in Bohemen, 7
uren g. benoorden Leitmeritz; 2800 inw.; de warme
bronnen Josephsbad. (Niet verwarren met TESCHEN).
Tetuan, koopstad in Marokko (in Fez), bij de
Middell.Zee,11 u. g. bezuidoost. Tanger; 15,000 law.
Tetzel (Joh.), eigenlijk Dietzel of Dietz, de beruchte aflaatkramer, geb. omstr. 1455 te Leipzig,
werd Doniinicaner monnik aldaar, en maakte grooten naam door zijne welsprekendheid als kanselredenaar. Dit gaf pans Leo X aanleiding ow aan T.
volmacht te geven, den aflaat te prediken. De wijze
waarop T. dit deed, de schandelijke negotie die 14j
net de ‘ergiffenis van zonden dreef, joeg de Angus68
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tijner monniken tegen hem in het harnas, en noopte
Luther tot 't schrijven van de bekende 95 stellingen.
Met alle kerkelijke plechtigheid Het T. die verbranden;
dock toes Luther met kracht tegen hem optrad (1517)
keerde T. in zijn klooster
Paulinenklooster te
Leipzig) terug, en stierf dear 1519 aan de pest.
Teutates, oorlogsgod (volgens anderen god van
ruilhandel, zilver, verstand) bij de Celten.
Teutonen, dezelfde naam als Deulschen, d. i.
Duitsehers, een gerinaansch yolk, dat aan de oevers
van de Oostzee woonde (in het tegenwoordige Holstein), en met de Cimbren eenen allesvernielenden
inval deed in Gallie en Italie (114-101 v. Chr.).
Anno 112 v. Chr. trokken zij den Donau over, sleepten nog de Ambronen, en vervolgens ook de Tigurijnen (in Helvetie) mede, en kwamen 111 v. Chr.
eau de grenzen der Romeinsche provincie in Gallie.
Zij versloegen 6 romeinsche legers (van 111 tot
106), en bevochten hunne laatste overwinning bij
Arausio (Orange). In 103 splitsten zij zich in twee
legerdrommen: de eene, bestaande nit de Teutonen
en Ambronen, moest de 'theme en de Zee-Alpen
overtrekken ; de andere, bestaande nit de Cimbren,
moest zijuen weg net' en over de Blietische Alpen,
Het zieleutal dier twee legers bedroeg 500,000 ; (loch
daaronder waren vele vrouwen en kinderen. Marius,
post vattende aan de andere zijile van de IthOne,
wachtte daar de Teutonen af, en verpletterde hell in
de oinstreken van Aquae Sextim (Aix) in 102 v. Chr.
Teutonisehe Orde, of Duitsche Orde. Zie

Teyler van der Hu1st (Pieter), een aanzienlijk
ingezetene van Haarlem, van engelsche arkornst, geb.
te Haarlem 25 Maart 1702, .gest. aldaar 8 April 1778,
heeft zijuen naam door de Teyler's Stichting vereeuwigd, zijnde een fonds, mu twee genootschappen (op zijn verlangen door de uitvoerders van zijn
testament opgericht) in staat te stellen, jaarlijks eene
prijsvraag nit te schrijven ter bevordeling van ken
nis op 't gehied van natuurlijke err geopenbaarde
godsdienst, natuur-, geschied-, penning-, dichtk.
en teekeukuust, ea 't beste der op elke prijsvraag ingekorneue antwoorden to hekronen met een gouden
penning ter waarde van vierhonderd gulden.
Thabor, 1) de Ilabyrius mons der ouden, een
berg in Palestiva, in 't landschap Galilea, 1755 vt.
hoop, hezuidw. het ineer Tabarieh, en 3 uren gaans
bezuidoosten Nazareth. In de geschiedenis en in de
legende der Israelieten en der Christenen speelt deze
berg eene rol. Door Saladiju werd hier een sterke
burg aangelegd, waarvan nog rumen in wezen zijn.
Nabij den T. gaveu Bonaparte en Kleber in 1799
met 4000 man de nederlaag aan eene turksche armee
van 35,000 man. — '2) stad in slam Zebulon ;
I Chron. 6: 77. -- 3) zie TABOR.
Thackeray (William Makepeace), beroemd
engelsch humorist, geb. 1811, te Calcutta, gest. in
den nacht '23-24 Dec. 1863 . te Louden. Zijue vele
romans enz. zijn in schier alle europ. tales overgezet.
Thadmor, oude naam van Palmyra.
Thais, Iichtekooi te Athene, begat zich naar
Azle, zoodra Alexander daar zijue eerste veroveringen
geniaakt had, wist diet' vorst in hare strikken te
vangen, nam deel aan de zwelgpartij, waarbij Alexander bevel gal urn Persepolis in brand te steken, en werd.
later de bijzit vanPtoleineds,die hear ender zijne vrouwen opnain,toen hij koning van Egypte was geworden.
Thales, grieksch wijsgeer, geb. 639 v. Chi.. in
Phenicie, sedert 587 te Miletus, stichtte daar de
lonische school, gest. 548 v. Chr., is een der 7 wijzen
van Griekenland ; van T. is o. a. de kernspreuk
Ken it zelren.
Thalia, 1) de Muze van bet blijspel en bet
puntdicht.
'2) een der 3 G•atien.
Thamar, 1) eene cananeesche vrouw, schoondochter van Juda, weduwe geworden zijnde, werd
door hares schoouvader tot vrouw gegeven aan den
oudsten broeder van den overledene, nl. Onan (zie
dat art.), die, Om te maken dat T. niet zwanger kon
worden, eerie afschuwelijke list to haat naar, welke
hem den dood berokkeude. De schandelijke historie
hoe T. het aanlegde om zich toen door haven schoonvarier to laten bezwangeren (zie PEREZ en ZERAEI)
is te lezen in Genesis 38. — 2) eerie docker van
David, word op cone laaghartige wijze verkracht
door liaren brooder Amnon ; een andere broeder
min wreak daarover, en doodde Ainnon.
Thamen, voorinalig dorp (thans buurt) aan
den Ainstel. Zie UITHOORN.
Thammoez, of Thammuz, in het 0. T. vermeld Ezech. 8 : 14. Zie ADONIS.
'Tare, in fransche boeken voor Therah.
Theatijnen, orde van reguliere koorheeren,
1524 te Rome gesticht door J. P. Ca•affa (later paus
Paulus IV), bisschop van Chieti (Teate); vandaar hun
naam Chietijnen of Quietijnen (Theatijnen). Zij beeten ook Broeders van 't Gemeene Leven; ook Cajetanen (zie CAJETANO). In 1583 stichtte Ursula Benincasa
de in Italie bestaaude Congregatie der Thealijuerinnen
van de Onbevlekte outvangenis.
Thebais, het zuidgedeelte van Egypte, dusgenoeund naar de stad Thebe.
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Teutony Hem, oude naam van Doetinchem.
Teventeri, oude naam van Deventer.
Teverorte, of Amiene, rivier. Zie ANIO.
Teviot, eerie zich in de Tweed ontlastende
-

6-vier in Schotland, in het graafschap Roxburgh, dat
daarnaar ook wel Teviot-dale genoeind wordt.
Tewkesbury, stad in 't engekche graafschap
Gloucester, vierdhalf our g. benoorden Gloucester;
7000 inw. Eduard IV versloeg hier Margareta v.Anjou,
en tram haar met hares zoos gevangen (4 Mei 1471),
welke overwinning hem de kroon verakerde.
Texas, of naar de nieuwe spelling Tejas, de
zuiduestelijkste en grootste staat der Noord-Amerikaansche Unie (11,171 vierk. mijlen, met 610,000
bowoners); hoofdstad Austin (doch de belangrijtste
stad is Galveston). Het behoorde vroeger als een
gedeelte der provincie Tamaulipas tot Mexico, werd
nicer en rneer bevolkt met iandverimizers nit de
Vereenigde Staten, waartegen Mexico in 1834 den
oorlog begot); hicrop verklaarde T. zich reeds in
Dec. 1835 onafhankelijk ; in 1840 was T. eene volkomen geconsolidee•de repnbliek, liet zich als zoodanig in 1845 in de Noord-amerik. Unie °linemen,
in weerwil van Engeland's verzet daartegen, terwijl
ook Mexico hij den vrede van Guadeloupe-Hidalgo
(2 Fehr. 1848) afstand deed van alle rechten op T.
Ms slavenhoudende staat behoorde T. in 1861 tot
de Confederatie der Zuidelijke Staten.
Texel, een tot de nederlandsche prov. iNoordHolland behoorend en door het Marsdiep van de
noordpunt dier prov. gescheiden eitand (zie
LAND, dat thans deel van I. uitmaakt). In 1522
werd T. tweetnaal door de Geldersclie Friezen gebrandschat ; in Maart 1571 landing der Watergeuzen ;
in Jul' 1.672 heraamde doch rnislukte landing der
Engelsehen. In watersnood verkeerde T. 1403,1583,
1695, 1628, 1629, 1665, Oct. en Dec. 1697, Febr.
18 9 5. — Onder de Bataafsche republiek gal dit eiland
zijnen naatn aan een dept. (het bepartement tan T.),
waarvan Alkmaar de hoofdstad was.

Tilde
Thebe, zeer dikwijls in den meervoudigen vorm
(Them), naam van twee zeer beroemde steden, nl.:
1) het Tpe der oude Egyptenaren, bij de Grieken en
Romeinen genaamd Theba hecatompylos, d. i. T. met
de honderd poorten, stad in Opper-Egypte, dat naar
T. den naam van Thebits droeg, op de beide oevers
van den Nijl, gesticht in de hooge oudheid, wanneer
is onbekend. Het behoorde eerst tot het koninkrijk
This, doch werd vervolgens de hoofdstad van een
rijk, dat nu eens een groot gedeelte van Egypte bevatte, dan weder geheel Egypte (onder de 18e dynastie); doch reeds spoedig (op zijn laatst onder de
21e dynastie) verlieten de egyptische monarchen T.
voor Memphis, dat toen tot den rang van hoofdstad
van Egypte verheven werd. Niettemin bleef T. nog
altijd eene zeer gewichtige stad, die een grondgebied
besloeg, dat afgesloten was door honderd poorten.
Zijne ligging aan den Nijl, en niet ver van Ethiopie,
waarvan het den handel voor zich alleen had, zijne
prachtige monumenten, en vooral de heiligheid, die
men aan T. toekende, handhaalden het nog lang als
eerste in rang boven at de steden van Opper-Egypte.
Het werd ingenomen door Cambyses, aan plundering
prijsgegeven door Ptoletneiis Lathyrus (tegen wien
bet in opstand was gekomen), bijna geheel verwoest
(28 v. Chr.) door Cornelius Gallus, stadlionder van
Egypte onder Augustus, en kwam eindelijk in de
macht der Arabieren, onder wie bet geheel en al in
verval geraakte. Titans bestaan van bet trotsche T.
nog slechts ruinen, die eene groote uitgestrektheid
bestaan ; van die overblijfselen hebben zich vijf dorpen gevormd : Meh-Amoed, Karnak,Loeksor(Luqsor),
Medinet-Aboe, Goernoe (de 3 eerstgenoemde op den
rechter-, de beide andere op den linkeroever van den
NijI). Onder die ruinen trekken vooral de opmerkzaamheid : 1) aan de linkerzijde van den NijI bet
reusachtige paleis -van Ramses Melamoen ; het
Menznonium (waar men twee kolossen ziet, van welke
de eene 't welluidende standbeeld van Memnon was);
't praalgraaf van Osymandias; den kleinen tempel van
Athor; de groote Syrinx met lange onderaardsche
gangen; 2) aan de rechterzijde van den Nijl het paleis
van Amenophis-Memnon (Amenothph III); de ruim
2000 nederlandsche ellen lengte hebbende gang der
600 sphinxen; het paleis van Karnak, zijnde het
prachtigste van al de monutnenten die T. aanbiedt.
Bewesten Medinet-Aboe ziet men de praalgraven
der koningen nit de 18e, 19e en 20e dynastic.
2) het Thebw der ouden, thans Tiva, stad in
Griekenland, in 't oosterdeel van Beotie, van welk
landschap bet de hoofdplaats was, aan den Ismenus
gesticht omstr. 1580 v. Chr. door Cadmus, die daar
den burg Cadmea bouwde. Het werd vergroot door
Zethus en Amphion (1457 v.Chr.), was een koninkrijk tot 1126, nam toen den republikeinschen regeeringsvorm aan, en was lang de toongevende stad van
den Bcotischen bond. In 382 werd T. overrompeld
door de Lacedemoniers, doch bet herwon zijne vrijheid in 379, toen Pelopidas de lacedemonische bezetting de stad uitjoeg. Toen begon de worstelstrijd
tegen Sparta, en gedurende eenigen tijd speelde T.
de eerste rol in Griekenland, dank zij het talent van
Epaminondas; doch na den dood (363 v. Chr.) van
dien grooten man, begon de invloed van T. af te nemen. Het ontstak vervolgens den Heiligen oorlog, en
riep Philippus in het land ; het duurde echter niet
lang of die vorst werd er geheel meester. In opstand
gekomen tegen Alexander, werd T. ingenomen en
verwoest door lien veroveraar, die niets spaarde dan
alleen bet hods van Pindarus. Wel herstelde T. zich
later; maar het kwarn toch nooit weder tot zijne
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voormalige grootheid.
Eene groote rol speelt T.
in den faheltijd der Grieken: te T. regeerdenLabdacus,
Loins, 4ldipus, en de elkander vijandige broeders
Eteocles en Polynices; tegen T. werden de oorlogen
gevoerd der Zeven Vorsten (1313 of 1207 v. Chr.) en
der Epigonen (1303 of 1197). Het was de geboortepl.
van Amphion, Pindarns, Epaminondas, Pelopidas.
Theben, ) duitsche naamsvorm der steden
Thebe. — 2) Deveny, marktvlek in 't hongaarsche
comitaat Presbnrg, aan de uitwatering der March in
den Donau ; 1800 inw. — 3) T.-Neudor[, dorp met
1200 inw. aan de March, nahij Deveny (zie n°. 2).
Thecla, de heilige, nit Isaurie, liet zich omstreeks het jaar 45 door den apostel Paulus bekeeren, en vergezelde hem vervolgens op zijne tochten.
Volgens de legende werd zij als Christin ter dood
veroordeeld, en in den Circus prijs gegeven aan de
woede van verscheurende dieren, die haar echter
geen Teed deden ; daarna werd zij op den brandstapel gehracht, (loch de vlamrnen lieten haar ongedeerd. Zij stierf later haren natunrlijken dood; werd
te Seleucia begraven. Kerkelijke gedenkdag 23 Sept.
Theiss, lat. Tibiscus of Parthiscus, rivier die
als Witte T. en Zwarte T. van de Carpathen komt
(in 't hongaarsche comitaat Marmaros), bij Szigeth
bevaarhaar wordt, van Szolnok af parallel loopt met
den Donau, en zich 8 wren pans bezuidoosten Peterwartlein in den Donau ontlast, na 170 mijlen
loop. De twee kreisen dezerzijds en generzijds de T.
zijn naar de T. genoemd. . _
Themis, godin der gerechtigheid.
Themistocles, beroemd atheensch veldheer
en staatsman, geb. omstr. 535 v. Chr., overwon de
Perzen bij Marathon en Salamis, doch werd 473 gebannen, beticht van naar de tirannie te streven.
Eene wijkplaats gevonden hebbende in Perzie, bij
Artaxerxes 1, wilde die vorst hem dwingen om tegen
de Atheners te strijden, waarop T. zelf een einde
aan zijn leven maakte door vergif (470 v. Chr.)
Themse, duitsche naam van den Teems.
Theocritus, de grootste bucolische dichter
van Griekenland, geboortig nit Syracuse, leefde in de
3e eeuw v. Chr. De 30 idyllen van T. zijn dikwijls
herdrukt, o. a. de editie van Fritzsche (Leipzig 1857).
Theodatus, koning der Oostgothen, in 534
gehuwd met Amalasonte, zag zich Sicilia, NederItalie en Napels ontweldigen (535 en 536) door
Belisarius, veldheer van Justinianus, en werd door
zijne onderdanen afgezet en vermoord.
Theoderik, koningen der Westgothen, nl.:
T. I, sedert 420, sneuvelde 451 in den slag bij
Chalons.• T. II, zoon van den voricee, regeerde van
453-466.— T. III, dezelfde als T. de Groote,
koning der Oostgothen (427-526), de overwinnaar
van Odoacer (zie dien naam).
Theodora, keizerin van het Oostersch-rom.
rijk, vrouw van Justinianus, was eerst danseres en
lichtekooi geweest. In 527 beklom zij den troon met
haren man, op wien zij een grooten invloed uitoefende.
Zij stierf 548.
Theodoricus. Zie THEODERIK.
Theodorus, keizer van Abyssinia. geb. 1815,
was eerst stadhouder van Gondar, kwatn in opstand
tegen den koning van Amhara, en was in 1852 reeds
in bet bezit van het middel- en het zuiderdeel van
Abyssinia. In Febr. 1855 overwon hij Oebie (Ubie),
den koning van Tigre, liet zich toen als vorst van
Ethiopie kronen, en nam den titel aan van keizer
Theodorus I. Om aan het Ethiopische rijk weder
zijne vroegere grenzen terug te geven, veroverde hij
1856 ook Sjoa. Hij was een wreedaardig man, die
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zich sterk te buiten ging aan bed welmende dranken,.
en in zijne vlagen van dronkenschap gees grooter
vermaak kende, dan gevangenen bij honderdtallen te
zien vermoorden, en trienigmaal zelf aan zijne slackoffers den doodsteek te geven. Geruimen tijd hield
hij eenige Engelschen.gevangen; zijne weigerachtigheld, ors die in vrijheid te stellen, lokte eerie vermaard gewordene engelsche krijgs-expeditie tegen
hem uit, die hem na onnoemelijk veel inspanning en
gevaar eindelijk aantastte in zijne sterkte, zijn Leger
geheel versloeg, waarbij hij zelf sneuvelde (1868).
Theodosius I, hijgenaamd de Groote, romeinsch keizer, geb. 346 in Spanje, 379 door keizer
Gratiantis tot medebestuurder des rijks gekozen,
werd 394 keizer alleen, dock stied reeds 17 Jan.
395 te Milaan, na eerst zijn oudsten zoon Arcadius
tot keizer van het Oostersche, en z ijn jongsten zoon
Honorius tot keizer van het Westersche rijk benoemd
te hebben. — T. II, kleinzoon van den vorige,
volgde 408. zijnen varier Arcadius op als keizer van
het Oostersche rijk.
Theophrastus, grieksch wijsgeer, geb. omstr.
390 v. Chr. te Eresos op Lesbos, kwam jong naar
Athene, werd de opvolger van Aristoteles als hoofd
der Peripatetische school aldaar (322 v. Chr.), en
was 85 (volgens anderen 107) jaren oud toen hij
stierf. Complete editie zijner werken o. a. van Wiramer (3 din. Leipzig 1854-62).
Theopompus, grieksch geschiedschrijver nit
de 4e eeuw v. Chr. De Fragmenten van T.'s werken
gaf Theiss (Nordheitn 1837) en Muller in dl. 1 der
.Historicorum Grtecorurn fragrnenta" (Parijs 1841).
—
T., blijspeldichter te Athene ten tijde van
Aristophanes; wij hebben fragmenten van hem.
Therah, varier van Abraham ; Gen. 11 : 24-32;
Jona '24: 2 ; I Chron. 1: 26.
Theramenes, ataeensch staatsman en veldbeer in den Peloponn. oorlog (413-404 v. Chr.),
hielp Pisander en Antiphon de zuivere dernocratie
vervangen door het bewind der Vierhonderd, was
later een der zoogen. 30 tirannen, die door de Spartanen aan 't hoofd van Athene geplaatst werden,doch
moest 403 v. Chr., orndatij zich tegen de sleclitheid
zijner ambtgenooten verzette, den gifbeker drinken.
Therapeuten, d. i. Dienaren Gods, waarschijnlijk een tak der Esseners (zie dat art.), het eerst
verineld door Philo als eene joodsche secte aan !let
meer Mceris bij Alexandria ; zij leeftien als kluizenaars in cellen ; in de 4c eeuw verdwijnen zij.
Thermidor,d. i. Warinternaa ml, de 11 e rnaand
van den fransch-republikeinschen kalender (19 Juli
tot 18 Aug.). Den 9en Thermidor jaar II (27 Juli
179.1) werd Robespierre op voorstel van Taltien in
hechtenis genomen, en den volgenden dag met zijne
voornaarnste aanhangers gegnillotineerd.
Thermopylen, d. i. Wartne poorten (dusgenoemd naar de aldaar aanwezige warme bronnen),
eene bergengte tusschen het Eta-gebergte in Tiressalie en de kust van de Malische Golf, verrnaard door
den heldendood van Leonidas met zijne 300 Spartanen (480 v. Ctn..) en door tie nederlaag van Antiochus den Groote, die trier door de Romeinen verslagen werd in 191 v. Chr.
Theseus, een der beroemdste heroes in de
oudgrieksche legenden, versloecr den Minotaurus,
en beklom den troop van Attica.'Zie hilarious.
Thesinge, in de wandeling Teising, dorp in
Fivelgo, prov. Groningen, vierdhalf uur gaans bezuid w. Appingedarn ; 500 inw.
Thesprotia, een tier 3 hoordbestanddeelen
van 't landschap Epirus, bewaterd door den Acheron.

Thomas
Thessalia, eerst Henzonia genaamd, landschap
in het wile Griekenlanrl, grensde ten 0. aan de
Egeesche Zee, en was gescheiden van Beotie door de
Eta-hergen ten Z., van Epirus door .den Pindus ten
en van Macedonia door den Olympus ten N.
Thessalonica, aativankelijk henna genaamd
(tharis Saloniki), macedonische stad in Mygdonie,
aan de Thermeische golf, werd T. genoemd ter eere
van Thessalonica, zuster van Alexander en vrouw
an Cassander. Na de verovering van Macedonia
door de Romeinen (148 v. Chr.) werd T. verheven
tot hooftlstad van Macedonia la, later van geheel
Griekenland en Illyrie. In opstand gekoinen tegen
Theodosius (390), werd T. daarvoor gestraft met
een verschrikkelijk bioedbad : die keizer lief zeven
duizend Thessalonicenzen ter dood brengen. In de
12e eeuw vormde T. een koniukrijk, dat in 1179
door keizer Manuel Conanenus als huwetijksgift werd
geschonken aan zijnen schoonzoon Itenier van Montferrat, op wiens broeder Bonifacius het overging in
1183 ; in 1232 werd T. ingelijfd .bij bet koninkrijk
Nicea.. Dikwijls veroverd door de Turken, viel T.
voor goed in Ininne handen onder Arnurat 11 (1430).
Eene Christen-gemeente was te T. gesticht door
den apostel Paulus, van wien in bet N. T. opgenornen
zijn twee Zendbrieven aan de Thessalonicenzen.
Thibet. Zie TIBET.
Thienen, fransch Tirlemont, fabriek- en koopstad in ltelgie, prov. Zuid-Liraband, aan de Groote
Geete, vijfdhalf uur pans bezuidoosten Leuven;
12,000 inw.; ingenomen 1635 door de Franschen en
Hollanders, 1793 door Dutnouriez, 1794 door Jourdan ; door brand geteisterd 1700; ontmanteld 1804.
Thierry (Jaen. N. Augustin), fransch geschiedschrijver, geb. 1795, gest. 1856. Voornaanrste werk:
Hisloire de la conquele de l' Angleterre par les Norntands
(4 din. Parijs 1825; dikwijis Iterdrukt).
Thiers (Adolphe), fransch gespaiedschrijver
en staatsman, geb. 1797 te Marseille. Voornaarnste
werken : Histoire de la .Rdvolution francaise (6 din.
Parijs 1823-27); Hisloire du Consulat el de l'Entpire
(20 din. Parijs 1845-60).
Thionville, duitsch Diedenho fen, in nieuwlat. Theodonis villa, stud in het fransche Moezeldept., 6 ureri gaans benoorden Metz; 6500 inw.;
vesting. In 806 hield Karel de Groote bier eene vergadering, waarbij de deeling van zijn rijk tusschen
zijne zones geregeld werd. Achtereenvolgend behoorde T. aan de graven van Luxemburg, aan de
hertogen van Burgundie, aan Oostenrijk, aan Spanje's koningen. In 1558 stortnenderhand ingenornen
door Guise, loch in 't volgende jaar teruggegeven ;
in '1639 tevergeefs belegerd door Feuquieres, werd
1'. in 1613 ingenotnen door Conde, bleef sedert aan
Frankrijk, en werd de hoofdstad van Fransch Luxemburg. Tevergeefs werd T. gebombardeerd in 1792
door de Oostenrijkers, in 1814 door de Pruisen.
Thiroux de Crosne, geb. 1736 te Parijs,
sedert 1785 luit.-genl. van politic aldaar, 1794 geguillotineerd, was indertijd belast geweest met de
herziening van het proces Calas.
Tholen, het oostelijkste der eilanden, die de
nederl. prov. Zeeland uitmaken, wordt gevorind door
de Ooster-Schelde en eerien nitwaterings-arm van
de Maas; op T. de stud T. met 2600 inw.; werd
1712 geplunderd door de Franschen ; in 1682 stood
geheel T. outler water, zOO dat er Diets van de stud
te zien was dan de torenspits ; ook Jan. 1808 en
Febr. 1825 werd T. zeer door watersnood geteisterd.
Thomas, een apostel van Jezus, bijgerotaind
Didymus, d. i. Tweeling, wordt gezegd het Chris-

Thomas-a-Kempis

Thorbecke
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tendom verkondigd te bebben in Parthiii en in in
stormram tegen het liberale kabinet, waarin tevens
die: nit died liocifde heeten de Christenen in die
,eenigeverdeeldheid was gerezen over koloniale vraag'widen Thomas- Christ enen. De Roomsche Kerk viert
stuk ken, zoodat T. andermaal aftrad 10 Febr. 1866;
zijoen naamdag 21 Dec.; de Gricksche op Thomasvan bet .verdeel en heersch“ wisten de eonservatieZondag, zijnde de eerste Zondag van het met Payen ditmaal naar weusch partij te trekken ; bet aan
schen aanvangende kerkelijke jaar. Ongeloovige T. is
't bewind gebtevene liberate ministerie zonder T.
een spreekwoord geworden, orndat T. niet aan de
dmest weldra plaats maken voor een conservatief
opstanding van Jezus wilde gelooven, voordat hij
kabinet, dat echter reeds spoedig geen ander midhem zelf gezien had.
del zag om zich staande te houden, dan door den
koning gebruik te laten maken van zijne macht
Thomas - a - Kempis. Zie A-KEMPIS.
Thomas Aquinas, of Thomas van Aquino, om de Kamer te ontbinden. Dus van de Voltsberoemd scholasticus, geb. 1225 op Rocca sicca in
vertegenwoordigers bevrijd, had het ministerie eene
het Napelsche, gesproten uit bet grafelijk geslacht
poos van verademing; het land werd nu door de
Aquino, trad vroeg in de orde der liominicanen,
conservatieven in rep en roer gebracht otn de libeleeraarde eerst te Parijs, later te Rome, te Bologna,
ralen voor te stellen als vijanden van den koning, en
te Pisa, hield den laatsten tijd zijns !evens verblijf
hen zoodoende uit de nieuw te kiezen volksvertegenin het Dominicaner ktooster te Nape's, en stierf 1274
woordiging te weren : alle pogingen mochten echter
in de abdij van Fossannova nabij Frosinone. Hij had
niet baten ; en de liberate partij, met T. aan bet
de eernamen Doctor universalis en Doctor angelicas;
hoofd, nam opnieuw als meerderheid zitting in de
Kamer. De beklagelijke rot, die Nederland onnoodig
in weerwil dat hij met kracht de onbevlekte ontvangenis van Maria bestreed (zie DUNS SCOTUS), is
tegenover het buitenland gespeeld had in de Luxemburgsche kwestie (zie 't art. LUXEMBURG), en de zonhij in 1323 gecauoniseerd ; kerkelijke gedenkdagen
7 Mrt. en 18 hill. De werken van T. lief Pius V in
derlinge begrippen, die het conservatieve ministerie
in zijne torte toopbaan getoond had van bet constihet Licht geven (48 din. Rome 1570); eene andere
editie verscheen te Parijs (23 din. 1636-41). De
tutioneele koningschap to hebben, geven T. aanleiding, om over een en ander eene interpellatie tot het
aanhangers van T. in de godgeleerde haarkloverijen
van die dagen heetten Thomisten, en stonden tegenministerie te richten, waarin hij, in weerwil dat het
over de Scotisten (aanhangers van Dims Scotus).
kabinet door welsprekende redenaars verded ig I werd,
aan ieder onbevooroordeelde de overtuiging verThomas van Canterbury. Zie BECKET.
schafte, dat het conservatieve ministerie had opgeThomas - Christenen. Zie THOMAS (apostel)
houden levensvatbaar te zijn ; bet bezweek dan ook,
en het art. NESTORIANEN.
na, met kamer-ontbinding en al, zijn bestaan slechts
_HOMAS AQUINAS.
Thomisten. Zie THOMAS
13 maandeu te hebben kunnen rekken. Nadat alle
Thor, de Doudergod der noordsche mythologic;
pogingen om een kleurloos of gemengd ministerie
hem ter eere is de Donderdag genoenld (Thorsdag).
samen te stellen rnislukt waren, was T. de man, die
Thorbecke (Jan Rudolf),nederlandsch staatsdoor den koning belast werd met de worming van
man, geb. 1796 te Zwolle, gaf reeds in zijne studieeen nieuw kabinet; zoo kwam 4 Juni 1868 weder
jaren doorstaande blijken van de ontwikketing der
een liberaal ministerie aan het bewind, waarin hij
uitstekende tatenten, die hem eenmaal zouden does
echter, wegens zijn 72-jarigen leeftijd, zetf gees zitkennen als een der grootste staatslieden van onzen
ting heeft genomen: hij is niettemin op dit oogenblik
tijd. In 1825 benoemd als professor aan de univer(Dec.1868) nog steeds de 'eider der liberate partij in
siteit te Gent, verloor hij dien teerstoel door de gede Tweede Kamer der Staten-Generaal, en als zoobeurtenissen van 1830, doch werd daarvoor schadedanig de hechte steun van bet door hem gevormde
loos gesteld door eerie benoeming tot hoogleeraar
kabinet, aan welks hoofd staat de minister van fider rechtsgeleerilheid aan de universiteit van Leiden.
nantien (van BOSSE, zie dien naam), die reeds meerIn 1844 werd hem met 7 anderen de tank opgedramien tot zegen van Nederland 's lands getdbeheer
gen een Ontwerp van Grondwet op te stellen, welk
heeft gevoerd, en die zelfs, een paar jaren geleden,
ontwerp echter verworpen werd als te liberaal. Van
terwijt hij door een vuil gedeelte der dagbladpers in
1840 tot 1845 was hij als Volksvertegenwoordiger
Nederland verguisd werd, zijne uitstekende talenten
de kampioen voor herziening van de grondwet; in
in den vreemde erkend zag, en op uitnoodiging van
Maart 1848 werd hij dan ook aan het hoofd gesteld
den keizer van Oostenrijk derwaarts ging, om in het
van de commissie tot herziening, en ditmaal werd
geldbeheer der oostenrijksche monarchic den weg
het in hoofdzaak aan dat van 1844 gelijk zijnde ontaan te wijzen tot herstel van den treurigen toestand
werp tot wet verheven. Aan T. heeft Nederland derder schatkist aldaar. Te hopen is bet, dat het liberate
halve de Grondwet van 1848 te danken. In verscheibewind nog tang den steno van T. zal mogen bedene kiesdistricten tot lid der Tweede Kamer gehouden ; zijn naam alleen toch is reeds een botwerk
kozen, werd T. in Oct. 1849 door den toning belast
tegen de walgelijke coalitie, die zich daartegen gemet de samenstelting van een nieuw kabinet, waarin
vormd heeft in ons land, dat in twee partijen is
hij zelf zitting nam als minister van binnenl. zaken.
verdeetd, (lie zich laten karakterizeeren aldus: 1) de
Door de April-heweging van 1853 (door protestantliberate partij, die gelijkheid van rechten en vrijsche drijvers in 't Leven geroepen ter zake van de
heden wit voor alien, zonder nitzondering, en 2) de
vestiging van roomsch-katholieke bisdornmen in ons
ondankbare elericale partij der Boomsch-katholieken,
land), zag T. zich genoopt of te treden (19 April),
die, vergetende dat zij bet herstel der bisschoppelijke
werd dadetijk weder lid der Tweede Kamer, en kwam
hierarchie in de Nederlanden looter te danken heeft
30 Jan. 1862 andermaal als minister van binnenl.
aan de recht'aardigheid der liberate partij, thans die
zaken aan bet hoofd van bet kabinet. Tien Nellerpartij hestrijdt en gaarne op haar zoo tisepassen de
land door de veepest werd geteisterd (1865) en T.
beeirchte woorden van den lnikschen bisschop Van
niet bestuiten ton tot den zijns icziens even verderfelijken als ongerijrnden meatreget, de veepest te
Bomtnel (zie (lien ne.am): les.liberaux ne nous sort
que des instruments; quand on s'en est servi on les
willen uitroeien door afmaking op groote schaal ten
koste van de schatkist, stoegen alle anti-liberale parbrise. In de 1e partij mogen verschillende schakeetijen de handen ineen, en bezigden de veepest als
ringen bestaan, een zijn ze alien in dit groote be-
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ginsel: gelijke rechten en vrijheden voor alien. Aan
de 2e partij sluiten zich alle minderheden aan, die
geen gelijkheid, maar bevoorrechting willen, o. a. bevoorrechting in het kerkelijke en in het onderwijs ;
zij begrijpen niet, dat zij, secte-belang tot wet verheven en uit 's lands schatkist bezoldigd wenschende
te men, zich aansluiten aan eene partij, die denkt:
ces instruments, quand on s'en est servi on les brise.

Thordrecht, oude naam van Dordrecht.
Thorene, oude naam van 't utr. dorp Doorn.
Thorwaldsen (Mb. Bartel), beroemd deensch

beeldhouwer, geb. 1770 op zee tusschen lJsland en
Kopenhagen, woonde 1796-1838 te Rome, keerde
toen naar Kopenhagen terug, en stierf aldaar 1844.
Thrasybulus, atheensch veidheer in den Peloponneezischen oorlog, bevrijdde 401 v. Chr. zijne
vaderstad van de bar door de Spartanen opgedrongene Dertig tirannen, en werd op eenen veldtocht
tegen Rhodus door de in opstand gekomene bevolking van Aspendus vermoord (390 v. Chr.).
Thracie, vOOr Herodes' tijd at het land benoorden Macedonie; later het land tusschen den
Donau, Illyrie, Macedonie, de Propontis en den Pontus Euxinus, doorloopen door het Remus- en het
Rhodope-gebergte, en doorstroomd door den Hebrus ;
vormt thans het turksche Roemelie (Roemili).
Thracische Bosporus zooveel als Straat van Constantinopel; Thracische Chersonesus zooveel als Schiereiland der Darnadellen of Schiereiland van Gallipoli.
Thuoydides, in den Peloponn. oorlog bevelhebber van eene afdeeling grieksche hulptroepen,
geb. 471 v. Chr. te Athene, gest. na 403 v. Chr. in
Thracie, was op zijn 15e jaar getuige van de toejuicbingen, waarmede het werk van Herodotus beloond
werd bij de Olympische spelen, werd insgelijks geschiedschrijver, en beeft zijnen naam vereeuwigd
door een meesterlijk geschreven werk over den
Peloponneezischen oorlog. Van de ontelbare edition
noemen wij die van Bohme(2e druk Leipz.1862 en v.).
Thule, bij de ouden een fabelachtig eiland aan
bet noorder-uiteinde der aarde.
Thurgau, kanton in 't noorden van Zwitserland, doorstroomd door de Thur (die na 13 mijlen
loop in den Rijn valt), circa 19 vierk._mijlen groot,
bevolkt met 90,000 zielen ; hoofdplaats Frauenfeld.
Thuringen, een yolk dat zich in de 5e eeuw
tusschen de Saksen en de Rijnfranken uitbreidde,
doch in 530 door de Franken onderworpen werd.
Naar hen draagt de landstreek tusschen de Werra,
de Saale, het Hartzgebergte en het Thuringerwald
den naam van T. — Thuringer kreis heette voor
1815 het west-deel van 't koninkrijk Saksen, ruin]
63 vierk. mijlen, met 180,000 bewoners (hoofdplaats Langensalza); het kwam in 1815 aan Pruisen.
Thurmayer (Job.). ZieCA—VENTINUS.
Thyatire (vermeld Hand. 16: 14 en Openb.
1: 11 ; 2: 18, 24). Zie AK-HISSAR.
Thyone. Zie SEMELE.
Thyreas, en ;.h.yreat.si . Zie r.YNURIA.
..
Tiber, ital. it Tevere, lat. Ttberis, kleine doch
voornaamste rivier in Italie, ontspringt in het oosten
van Toskanen, komt dan in Umbrie, vervolgens in
de Campagna-di-Roma, stroomt door Rome, en valt
vierdhalve mijI beneden die stad, nabij Ostia, in de
Tyrrheensche Zee, na 37 mijlen loop.
Tiberias, stad (met nu slechts 2000 inw.) in
de voormalige prov. Galilea, in Palestina, aan 't meer
Genezareth, ook wel Meer van Tiberias genoemd ;
was in den tijd der Kruistochten een der sterkste
bolwerken ; Tancred stichtte bier een priusdom.
Tiberius I, rota. keizer (14-37 na (:hr.).

Tienhoven
T. II, T.-Constantijn, keier van 't Oostersch-rom.
rijk (578-582). — T. III (Absimarns, later),
keizer van 't 0.)stersch-rom. rijk (698-705).

Tibet, of Thibet, een reeds sedert 1642, doch
meer bepaald sedert 1724 aan het Chineesche rijk
schatplichtig land in Achter-4zie, tusschen het Himalaja-gebergte ten Z. en ten Z. W., den Kwenluun
ten N. en bet chineesche alpenland ten 0., is omstr.
30,000 vierk. mijl grunt; hoofdstad Lahsa, Lahssa
of L'Hassa.
(Klein-), zie BALTISTAN.
Tibiscus, lat. naam 1) der hong. rivier Temes,
2) van de Theiss.
Tibullus (Albius),rom.dichter,geb. 43 v. Chr.
te Rome, gest. 20 na Chr. Elegien (Leipzig 1855).
Tibur, eene door de Siculen gestichte stad in
Latium, aan den Anio, 4 uren g. van Rome, gaf zich
338 v. Chr. aan de Rorneinen over. Zie TivoLl.

Ticino,

ital. naam der riv. Tessino.

Ticinum, stad in Cisalp. Gallie ; titans Pavia.
Ticinus, rivier in Cisalp. Gallie; nu de Tessino.

Tidor, een der Moluksche eilanden (neder1.0.I.),
groot 4 vierk.rnip, met 11,000 bewoners( Tidoreezen).
Tieck (Ind wig),d uitsch dichter (1773-1853).
Tiedge(Chr.Aug.)duitsch dichter(1752-1841).
Tiel, stad in Gelderland, vierdhalf uur g. benoordoosten Zalt-Bommel; 6500 inw.; in de 9e eeuw

verwoest door de Noormannen ; gedeeltelijk in de
asch gelegd 1134 en 1136; door Dirk VII, graaf van
Holland, geplunderd 1202, en door Otto, heer van
Buren, omstr. 1316; in 1333 aan den hertog van
Braband ontweldigd door Reinald II, hertog van Gelder, die de muren en poorten bet slechten ; 1334
werd het grootste gedeelte van T. eene prooi der
vlammen ; 30 Aug. 1334 kwam T. voor good aan
Gelderland ; in den twist der Heeckerens en Bronkhorsten werd T. door hertog Reinald III van Gelder
belegerd en stormenderhand ingenomen (24 Aug.
1350), en 145 menschen, die op den toren der St.Walburgskerk gevincht waren, werden met dien
toren verbrand ; 1374 ingenomen door hoer Reinoud
van Brederode; op Paaschdag 1378 een gevecht tusschen de gewapende burgers van T., waarin vele
voorname ingezetenen sneuvelden (vandaar de naam
Kwade Paaschdag); 1379 aan de Heeckerens ontweldigd door hertog Willem ; 1420 bijna geheel in de
asch gelegd door brand ; 1425 weder door een fellen
brand geteisterd; otnstr. 1505 kwam T. in de macht
van den koning van Spanje, werd 3 Jan. 1512 door
de Gelderschen ingenomen, on doorstond 1528 een
vermaard beleg van Karel V met een leger van omstr.
20,000 man, welk beleg na vele vergeefsche stormloopen opgebroken werd; in Fehr. 1579 kwam T. uit
eigen beweging onder 't gezag derStaten ; van 17 Juni
1672 tot Paaschdag 1674 door de Fransehen bezet;
1787 (hill) werd to T. door 't gemeen geplunderd;
Oct.1794 bezet door de Engelscheu, 6 Jan. 1795 door
de Franschen, 4 Dec. 1813 door pruis. dragonders.
Tien, oppergod der Chineezen (bij Confucius).
TiendaagscheVeldtocht, de korte k rijgstocht der Nederlanders in 1831 tegen de Belgen.
Lie BELGIC.
Tien Duizend (Aftocht der), de beroemde
aftocht, (lie de Grieken onder aanvoeriug van Xenophon hewerkstelligden, nadat Clearchus (zie dien
imam) verraderlijk was omgebracht (401 v. Chr.).

r
Tien Duizend Maagden. Zie
,C —RSULA.
Tienhoven, 1) dorp in de prov. Utrecht, I uur
g. ten N. N. 0. van Maarsen ; 30 ► inw.
'2) dorp
in Ld.-Holland, vierdhalf uur g. benoord. Gorinchem,
aan den Lekdijk; 280 inw.-3)buurt in Zd.-Holland,
4 uren g. benoordoosten Gorinchem ; 80 inw.

Tiete

Tiryns
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Tieté, rivier. Zie MIEMBt.
Tietjerk, of Tietzerk, dorp in Friesland, circa

zuidrand der Sahara, 2 mijlen van Kabara of Kabra
(havenplaats aan eenen arm van den Niji). In 1213

2 uren g. beoosten Leeuwarden ; 160 inw.; is een
der 14 dorpen van de griete4 Tieljerkeradeel
(hoofdpl. Bergum).
Tiflis, stall in aziat. Rusland, hoofdstad van

van een negerrijk (koninkrijk T.), dat, in de 12e
eeuw gesticht en vooral sedert de 14e eeuw mach-

Georgie of Groezie (Grusin), gesticht omstr. 469,
veroverd eerst door Ge.ngis-khan, in 1576 door Milstapha-Pacha, in 1796 door Aga-Mohammed-khan;
schach van Perzie ; in 1801 bezet door de Russen,
heeft thans 38,000 inw., en is sedert Dec. 1846
hoofdpl. van 't russ. gouvernement T. (969 vierk.
mijlen, met 647,000 bewoners).
Tiger, zooveel als Tigris.
Tiglath —Pilezer, tinning van Assyrie ; Ii Ron.
15 : 29 ; 16:7,10; I Chron.5: 6,26 ; II Chron.28 :20.
Tigranes, verscheidene koningen van GrootArmenie, nl.: T. I (565-520 v. Chr.).
T. II
(128-95 v. Chr.). — T. III (95--60 v. Chr.).
— T. V,
lijfde Klein-Armenie bij zijn rijk in. —
T.VI, gaf 412 na Chr. zijn rijk over aan de Perzen.
Tigre, koninkrijk in 't noordoosten van Abyssinie, bewoond door stammen, die meerendeels het
Christendom belijden, heeft Adowa tot hoofdstad,
doch maakte sedert 1854 deel uit van het Ethiopische rijk van keizer Theodorus, die 1868 door de
engelsche expeditie overwonnen en gedood werd.
Tigris, een der grootste rivieren van VoorAzle, ontspringt benoordw. Diarbekr, doorstroomt
Koerdistan, scheidt vervolgens het mule Assyrie van
Mesopotamie, nadert bij Bagdad den Euphraat tot
op derdhalve mijI afstands, loopt clan 20 mijlen
parallel met den Euphraat, totdat de beide rivieren
zich bij Kona of Korneh vereenigen en den naam
Sjat-el-Arab aannemen, om zich 30 mijlen verder
in de Perzische golf te ontlasten. —T,(Kleine), zie
DIDJEL.
Tigurijnen, Tigurini, een der 4 groote volken van Helvetie 'ten tijde van Cesar; him naam is
behnuden gebleven in Tigurinum (thans Zurich).
Tilburg, fabriekstad in de nederl. prov. NoordBraband, vijfdhalf unr g. beznidw. 's-Bosch, aan den
grooten weg van daar naar Breda ; 16,000 inw.; in
1543 gebrandschat door Maarten van Rossini): 1586

geplunderd door de Staatsehen ; 1672 en 1702 door
de Franschen. Tijdens den Belgischen opstand(1830)
was T. het hoofdkwartier der nederl. armee. —
T. (Klein-), zie HELVOIRT.
Tilly (Joh. Tzerklas, graaf van), beroemd veldbeer, geb. 1559, stond eerst in keizerlijke, sedert
1609 in beiersche dienst, werd bij 't nitbarsten van
den 30-j. oorlog opperbevelbebber van 't hondsleger,
bezoedelde zijn roem door de gruwelen, die hij bet
plegen toen Maagtienburg stormenderhand door hem
ingenomen was (10 Mei 1631), werd aan den Lech,
waar hij Gustaaf Adolf zocht tegen te houden, dondelijk gekwetst, en stierf dientengevolge te Ingolstadt 30 April 1632.
Tilsit, stad in Pruisen, aan de samenvloeiing
van Tilse en Memel, 7 mijlen benoordw. Gumbinnen;
16,500 inw.; Vrede van T. 7 en 9 Juli 1807 tusschen
Frankrijk en Rusland.
Timagenes, grieksch geschiedschrijver, geb.
te Alexandria, werd hij de inname van die stad door
Gabinius (55 v. Chr.) gevangen genomen : eerst slaaf
van Faustus Nila's zoon), vervolgens na zijne vrijbiting kok, toen stoeldrager, eindelijk rhetor. De
fragmenten zijner geschiedk. werken leverde Muller
in dl. 3 der AFragm. histor. grtec."
Timboektoe, oudberoemde koopstad (thans
met 13,000 inw.) in 't westen van Soedan, aan den

gesticht, was T. reeds in de 16e eeuw de hoofdstad

jig, van 1672 tot 1727 schatplichtig is geweest aan
Marokko, waarvan bet zelfs bet oppergezag is blijven
voelen tot 1795; sedert 1810 stoat het koninkrijk T.
onder het gezag der Fellatahs. De stad T. is bezocht
1826 door Laing, 1828 door Caine, 1853 door
Barth (die een half jaar te T. heeft doorgebracht).

Timoer. Zie TANEBLAN.
Timoleon,corinth. veldheer (gest. 337 v.Chr.).
Timor, het grootste der Kleine Soenda-eilanden

is 352 vierk. mijlen groat, bevolkt met 400,000 zielen. Het noorderdeel van T. behoort aan de Portugeezen ; het overige gedeelte erkent het nederlandscb
gezag, en vormt met verscheidene andere eilanden
de residentie T. (1043 vierk. mijlen, bevolkt met
1,848,000 bewoners).
Timotheus, atheensch veldheer (4e eeuw v.
(:hr.). — T. uit Miletns, grieksch lierdichter, gest.
357 v. Chr. — T., uit Lycaonie, metgezel van PanIns , wordt vermeld als eerste bisschop van Ephesus,
en stierf den marteldood under Domitiaan; kerkel.
gedenkdag 24 Jan. In bet N. T. vindt men van Paulus twee Zendbrieven aan T.
Tinallinge, dorp in de prov. Groningen, 3
k•artier g. benoordw. Onderdendam ; 24(1 inw.
Tinevelly, of Tinnevelly, stad in 't britsch
0. 1. presidentschap Madras; hoofdplaats van bet
district T. (259 vierk. mijI, met 1,280,000 bewoners).
Tipperary, 1) graafschap in Ierland , prov.
Munster, is 74 vierk. mijlen groot, heeft 248,000
bewoners, wordt besproeid door Shannon en Suir ;
hoofdplaats Clonmel. --2) stad met 6000 inw. in
't graafschap T., 4 uren gaans bewesten Cashel.
Tippo - Salb, gel). 1749, volgde 7 Dec. 1792
zijnen vader Hyder-Ali op als sultan van Mysore,
sloot wel 11 Maart 1784 den vrede van Mangalore,
doch beoorloogde niettemin onafgehroken de Engelschen, totdat hij, toen 4 Mei 1799 Seringapatam
door de Engelschen hestormd werd, in 't heetst van
den slrijd sneuvelde. Zijn rijk werd gedeeld tusschen
de Engelschen en hunne bondgenooten (de Maharatten en den soebab van Decan). Aan de fatnilie van
T. werd een jaargeld toegelegd, terwijI bun de yesting Bellore tot woonplaats werd aangewezen.
Tiridates, koning tier Parthen; zie in 't art.
Arsacieden ARSACES II. - T. I, kon. van Armenie,
gest. 73 v. Chr. — T. II, kon. van Armenie, rege erde van 259 tot 314 na Chr.
Tirlemont. Zie T HIENEN.
Tiroen, landschap op Borneo. Zie KOERAN.
Tirol, of Tyrol, bet oosterdeei van het Rhetie
der onden, nostenrijksch kroonland, voor vijtzesdegedeelten bergland (Rhetische Alpen), is 532 vierk.
mijlen grout, bevolkt met 851,000 zielen; hoofdpl.
Innsprnck. In Noord-T. is de Inn, in Zuid-T. de
Etsch de voornaamste rivier. Begrensd wordt T. ten
N. door Beieren, ten W. door Granwbunderland,ten.
0. door Illyrie, ten Z. door 't voormalig Lombard.Venet. koninkrijk. Zie HoFER (Andreas).
Tiryns, of Tirynth, stall in Argolis, bennordoosten Nauplia en niet ver van de Argolische Golf,
was gesticht door Tiryns, zoon van Argus. Amphitryon regeerde te T.; zijn zoon Ilercules, die er geboren was, koos 1. tot residentie; anno 468 v. Chr.
werd T. verwoest door die van Argos; de acropolis

der stad, nog altijd

T. genaamd, bestaat nog.
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Tobolsk

Tisjri

Tisjri, 1e

maand van 't burger!. jaar der Joden.
Tissaphernes, dapper veldheer van Artaxer•

xes II Mnemon, werd door Agesilas (koning van
Sparta) in Lydie verslagen, en op aanstoken van Pa-

rysatis (de moeder van Artaxerxes en Cyrus) in
Phrygie vermoord.
Tissot (Pierre Francois), geb. 1768 te Versailtes, gest. 1854. Men heeft o. a. van hem ; Histoire
de la revolution tranfaise (6 dln. Parijs 1833-36).

Titan,

oudste broeder van Saturnus, was de

vader der Titanen en Titanieden.
Titanen, zonen van Titan (zie SATuRNus); me
nigmaal ook worden onder den naam T. verstaan al de zonen van Uranus en Gea, nl. Oceanus,
Cceus (zie LATONA), Crius (zie AsTaxus), Hyperion,
Japetus, Saturnus, enz., en nog een half dozijn dochters, benevens van al die kinderen de afstammelingen.
Titanieden, dochters van Titan.
Tito Live, fransche naam voor Titus Livius.
Titiaan (Tiziano VECELLI, genaamd), schilder
der Venetiaansche school, een der grootste meesters
die ooit geleefd hebben of leven zullen, geb. omstr.
1477, gest. aan de pest te Venetic in 1576.
Titicaca, ook Laguna-de-Chticuito, een der
hoogste binnenmeren van de aarde, gedeeltelijk tot
Peru, gedeeltelijk tot Bolivia behoorende, is 252
-

—

vierk. mijlen groot, en op sommige plaatsen 672 vt.
diep. In dit meer liggen verscheidene eilanden, o. a.
het boliviaansche eiland T., waar de peruaansche
overleveringen de residentie plaatsen van MancoCapac ; men ziet er nog rumen van een zonnetempel.
Titien (le), fransche naamsvorm voor Titiaan.
Titus, romeinsch keizer, oudste zoon van Vespasianus, geb. 40 na Chr. (voluit: Titus Flavius Sabinus Vespasiauns). Hij onderscheidde zich reeds
vroeg als veldheer, beeindigde (door de verovering
en verwoesting van Jeruzalem, anno 70) den oorlog
tegen de Joden, volgde 79 zijnen vader op den troon,
en stierf 13 Sept. 81. Zijne regeering was een toonbeeld van wijsheid en zachtheid.
Titus Livius, romeinsch geschiedschrijver,
geb. 59 v. Chr. te Padua, hield lang verblijf te Rome

en te Napels, en werd vereerd met de vriendschap
van Augustus, die hem de opleiding van Claudius
(later keizer) toevertrouwde. Na den dood van Angustus (14 na Chr.) keerde T. L. naar Padua terug, en
mica aldaar in 't jaar 18 of 19. Verscheidene werken van 1'. L. zijn verloren geraakt ; doch wij bezitten van hem omstreeks een vierde gedeelte van zijne
Romejnsche geschiedenis, loopende van Rome's stichting tot aan den dood van Drusus. Dat werk bestond
nit 140 of 142 boeken, welke men heeft ingedeeld
in tientallen, decaden genaamd ; wij bezitten daarvan
slechts 35 boeken (1-10, en 21-45), benevens
fragmenten van bet 33e en 91e bock. Bovendien de
Epitomm (waarvan men Flortis voor den schrijver
houdt), die door Freinsheim gebruikt zijn oar de
gapingen in T. L.'s fragmenten aan te vullen(1649).
Van de edition van T. L. noemen wij die van Gronovius (3 dln. Leiden 1645; Amst. 1679), Drakenboreh (7 din. Amst. en Utrecht 1730-46), Bekker
(3 dln. Berlijn 1829-30), Weissenborn (6 din.
Leipzig 1850-51: 2e drill( 1860 en v.).
Tityus, een beruchte reus op Eribea, deed een
aanslag op he eerbaarheid van Latona,toen deze door
zijn land trok, doch werd, eer het hem gelukte die
godin te verkrachten, door hare kinderen Apollo en
Diana met pijlen gedood. Jupiter, die bijzonder veel
van Latona hield (zie LATONA) was zri6 boos over
de verrnetelheid van T., dat hij hew tot eeuwige
marteling in den Tartarus veroordeelde, waar een

gier aanhoudend aan de lever van T. pikte, die echter even hard aangroeide als de gier die afknaagde.

Tivoli,

het oude Tibur, stad met 6600 inw.

aan den Teverone of Anio, 7 uren gaans beoosten
Rome, heerlijk gelegen als in een lusthof, omringd
door olijtboomen en prachtige buitenplaatsen (vandaar de benaming Tivoli voor zomertuin, waar bats,
tooneelvoorstellingen en andere vermakelijkheden

plaats hebben); vele prachtige rumen. Een uurgaans
van T. de Tivoli-bronnen (Albunce aquce).

Tizian, duitsche naamsvorm voor Titiaan.
Tjallebert, dorp in Friesland, 1 uur g. ten

N. N. O. van Heerenveen; 1200 inw.

Tjallehuizum, voormalig dorp in Friesland
(thans gehucht), een half our g. benoordw. Sneek ;
in 1516 door de Saksen platgebrand.
Tjamme, rivier in 't kanton Winschoten der
prov. Groningen.
Tjamsweer, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
een half uur gaans bewesten Appingedam, en nabij
het Damsterdiep ; 200 inw.; in 1536 verbrand door
de Gelderschen.
Tjerkgaast, dorp in Friesland, 3 uren g. bezuiden Sneek ; 150 inw.
Tjerkwerd, of Kerkwaard, dorp in Friesland,
een half uur g. bezuidw. Bolsward ; 500 inw.
Tjermo, of Tjirmo, dorp in 't Kliergebergte op
Java (adsist.-resid. Magelang); 3 Aug. 1829 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Tjiantang, rivier op Java, resid. Buttenzorg.
Tjimanok, of Indramajoe, rivier op Java, ontspringt in de Preanger regentschappen, ontvangt vele
wateren, wordt bij Karang-Samboug bevaarbaar voor
groote prauwen, en valt 80 palen verder, bij den
Hoek van Indramajoe, met twee armen in de Javazee.
Tjoemen, Tjumen, stad in 't russ. gouvt. Toholsk aan de Toera; 14,000 inw.; gesticht 1586, is
de oudste van at de steden, die de Russen in Siberie
gesticht hebben.
Tjum, dorp in Friesland, 2 uren g. ten O. Z.O.
van Harlingen, aan den rijweg van Franeker naar
Sneek ; 400 inw.

Tjummarum., dorp in Friesland, 2 uren g.
benoordoosten Harlingen ; met omliggende bunrteu
1100 inw.; werd 1516 geplunderd door den Zvvarten Hoop.
Tlascala, of Tlaxcala, stad in de Mexicaanscbe
republiek, 9 uren gaans bezniden Puebla ; thans
4500 inw.; was voor de 'corns', der Spanjaarden de
300,000 inw. tellende bloeiende hoofdstad der machtige (oligarchische) republiek T.,die teen in vijandschap stond met Mexico, en thans tot die republiek
behoort als azonderlijke staat, groot 87 vierk. mijlen, met 90,000 bewoners.
Tlemcen, of Tlernsan, bet oude Tremis, shad
in Algerie, prov. Oran, 10 mijlen bezuidw. Oran en
zesdhalve miji van de zee; 13,000 inw.
Tlepolemus, zoon van Hercules en Astyoche,
werd your Troje gedood door Sarpedon.
Tobias, een vroorn Isracliet, leefde onder Salmanassar en Sanherib in ballingschap te Ninive.
Zijne geschiedenis is beschreven in het Boek T. (een
der apocrvfe boeken).
Tobol, rivier in West-Siberie, komt van den
Oeral (Ural), en valt bij Tobolsk in den Irtisj, na
90 mijlen loop.
Tobolsk, stad in aziat. Iiirsland, aan Tobol en
Irtisj ; bestond reeds als via sedert 1587, doch
werd als stad aangelegd 1643, heeft thans 17,000
inw.,en is de hoofdplarrts van bet gonvernernent T.
(27,028 vierk. mijlen, met. 87700( bewoners).
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Todleben

Tondano

Todlebian (Frans Eduard), russisch generaal
der genie, geb. 1818 te Mitau, was 1853, toen de
Krim-oorlog uitbrak, kapitein der genie, doch maakte
zijn naam wereldberoemd door de meesterlijke wijze,
waarop hij Sebastopol in staat bracht om zoo tang
het hoofd te bieden aan de fransch-engelsche armee.
Toekang - Besi, groep eilanden in de Straat
der Molukken (netted. 0. 1.).
Toela, I) rivier in Mongolie, en 2) stad in Rusland. Zie TULA.
Toemroet, of Tomrut (Mohammed-al-Mandi
ben Abdallah), stichter van de secte en de dynastic
der Almohaden (1087-1130), geboortig uit Mauritame, verbond zich met Abd-el-Nroemen, die zich
wilde doen gelden als 12e imam. Naar Marokko gekomen om de niettwe godsdienst te predi ken, werd T.
van daar verdreven en ter dood veroordeeld, doch
nam de wijk naar Tynamal, riep al zijne aanhangers
te wapen, en bestreed nu onverpoosd de Almoravieden. Hij breidde zijn gezag uit (1122-25), gaf toen
het opperhevel over zijne troepen aan Abd-el-Moemen, en stierf 1130.
Toengoenska, twee rivieren. Zie TUNGUNSKA.

rijk in een staatkundig opzicht ; bet is de geboora
teplaats van den heil. Melons, van Aben-Ezra, van
den geneesk. Aboel-Cassem, van Lodevejjk de is
Certla. Het is thans de hoofdplaats tier provincie T.
(rid m 262 vierk. mijlen, met 329,000 bewonerg).
Tolentino, stad in de ital. prov. (en vijfdhalf
uur gaans bezuidw. de stad) Macerata, aan den
Chiento; 6700 inw. In 1797 werd hier het tractaat
geteekend tusschen Bonaparte en Pius Vi, waarbij
de pans het Comtat (zie dat art.) afstond aan Frankrijk, en het Bologneesche, het Ferrareesche en de
Romagna aan de Cisaipijnsche republiek. Nabij T.
verloor Murat tegen de Oostenrijkers den beslissenden veldslag (2 Mei 1815), die hem den troon van
Nape's kostte.
Toletum, lat. naam van Toledo.
Tollens (EIendrik), nederlandsch dichter, geb.
1780 te Rotterdam, gest. 1856 te Rijswijk. Complete
editie zijner werken 7 dln. (Leeuwarden 1853-56)
Tolly (prins Barclay de). Zie BARCLAY.
Tolna, lat. naam der stad Tholen.
Tolnesse, of Tolloysen, voormalig dorp in de
Groote Zuidhollandsche Waard, waarschijnlijk bezuiden de NI; verdronk 1421.

Toengoezen, yolk. Zie TUNGUSEN.
Toewariks. Zie TUARIKS.
Togrul I, of Togroel-Beg, stichter van de turksche dynastic der Seldzjoecieden, kleinzoon van
Seldzjoek, aanvankelijk slechts hoofd van een stare
in het noorden van Khorassan, onderhoorig aan
Mahmoed, vervolgens aan diens zoon Massoed, kwam
tegen dezen in opstand, veroverde Herat, Nizjapoer,
enz., en nam (1039) den titel van sultan aan. Door
vele veroveringen (Iran in 1051, Bagdad met Mesopotarnie en een gedeelte van Syrie 1055-59) tot
zelfs in Armenie en Georgie, gaf hij eene groote nitbreiding aan zijn rijk, en stierf 1063. — T. II
(1132-1134). — T. III (of II), laatste seldzjoecidische vorst van Perzie (1175-94).
Tokay, of Tokaj. marktvlek in Hongarije, comitaat aan de Theiss, 9 uren gaans bezuiden Ujheli ; 4000 inw.; wereldberoernd door bet
product zijner wijnhergen (Tokayer-tvipt).
Tolbert, eigenlijk het Oldebert, dorp in de prov.
(derdhalf nur g. ten W. Z. W. van de stad) Groningen ; 500 inw.
Tolbiac, verkort van Tolbiacum, t haus Zulpich,
stad in Gallic, in Germanica 2a., bezuiden Juliacum,
vermaard door de overwinning, die Clovis hier in 496
bevocht op de Alemanen, en door de nederlaag, die
bier in 612 aan Theodehert II, koniug van Austrasie, gegeven werd door Thierry of Theodorik II, koning van Burgundie.
Toledo, het oude Toletum, stad in Spanje (in
Nieuw-Castilie), aan den Taag, ruim 7 mijlen bezuidw. Madrid ; 17,500 inw.; eene in 1499 gestichte
(van 1717 tot 1807 beroenide) universiteit. Onder
de Romeinen was T.de bewaarplaats van at het goud,
dat in Spanje gedolven werd; de gnthische koningen verhieven T. tot hunne hoofdstad ; de Arabieren
veroverden T. in 714, en behielden het in weerwil
van herhaalde opstanden tegen bun gezag. Bij de
verbrokkeling van 't kalifaat Cordova bestond ereen
Koninkrijk T.,gesticht 1031; het had slechts vier opvolgende koningen gehad (1031, 1061,1076, 1081),
toen het met de stad T. veroverd nerd (1085) door
Alfons VI ; toen werd T. de hoofdstad van Castilie,
en under Karel V was het dat van geheel Spanje,
doch Filips II ontnam bet dien titel.en schonk dien
aan Madrid. In den tijd der Mooren had T. eene bevolking van 200,000 zielen. Onder de Gothen werden te T. 17 concilien gehouden, west alien belang-

Toloer. Zie KERKOLANG.
Tolosa, I) mule naam van Toulouse.

2) bet
oude lturissa, stad in Spanje, in de baskische prov.
Giiipuscoa, 6 uren gaans bezuiden St.-Sebastiano;
8000 inw.; overwinning der Guipuscayers (1512) op
de vereenigde Navarreezen en Franschen.
Tolosaten, een tectosagisch yolk in Gallic, in
Narbonensis 1 a : hunne hoofdstad was Tolosa (thans
Toulouse).
Tolteken, of Toelteken, een yolk, dat in de 4e
of 5e eeuw uit het noorden emigreerde naar Anahuac, en omstr. de helft der 7e eeuw een bloeiend
rijk stichtte (het Toltekische rijk); in beschaving
waren de T. verder gevorderd, dan de op hen volgende Chichimeken of Azteken. Zie Tow.
Tolu, of Santiago-de-Toth, stad in den staat
Bolivar der confederatie van Nieuw-Granada, aan de
Caratbische Zee, 12 a 13 mijlen bezuiden Cartagena;
2000 inw.; in de omstreken wordt de beroemde
Tolu-balsem iugezameld. In de 7e eeuw was T. de
kern, waaruit zich bet rijk der Tolteken ontwikkelde.
Toluca, het oude Tolocean, stad in de prov.
Mexico, 6 mijlen bezuidw. de stad Mexico, aan den
voet van de Sierra Nevada-de-Toluca ; 12,000 inw.
Zi Z
Tolverbond. Zie
Tombara, zooveel als Nienw - Ierland.
.e _1MBOEKTOE.
T
Tomboektoe. Zie
Tomi, I) of Tomis, stad in Neder-Mesie, aan
de Zuarte Zee; thans Tomisvar ; bier leefde Ovidius
in balingschap. Volgens sommigen was T. het tegenwoordige Analdolcius in Bulgarije. — 2) landschap ter noordwestknst van bet Sandelhout-eiland
(een der Zuidwester-eilanden van Banda).
Tomsk, stad in aziat. Rusland, aan den Tom,
gesticht in 1604, heeft 20,000 inw., en is (sedert
1800) hoofdplaats van 't west-siherische gouvt. T.
(15,733 vierk. tnijlen, met 695,000 bewoners).
Tondano, dorp op de noordoostelijke landtong
Celebes (nederl. 0. 1.), in het district T., 8 urea
gaans bezuidw. Mena to ; het was vroeger in het
nabijgelegen meer op hooge paten gebouwd, voerde
1709 —11 een hardnekkigen oorlog tegen de Hollanders, was steeds tegen het Netted. gezag in verzet
en 1810 weder in opstand, doch werd in dat jaar
tot volledige onderwerping gebracht, terw01 de bevolking toen gedwongen werd bun dorp te verbranden en er een te bouwen op den vasten wal.
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Tondo

Tondu(P. Henri Marie), genaamdLebrun-Tondu,
geb4 1754 te Noyon, eerst tot geestelijke opgeleid,
werd letterzetter, toen dagbladschrtver in het Luiksche, 1790 door voorspraak van Dnmouriez geplaatst
aan 't ministerie van buitenl. zaken te Parts, na 10
Aug. zelf minister, helde over tot de Girondijnen,
en decide 1793 in hunnen ondergang.
TongQ (Oude en Nieuwe), twee zuid-holl. dorpen. Zie DUDE-TO GE en NIEUWETONGE.
v
Tonga-eilanden.Zi.e.RIENDSCHAPS-EILANDEN.
Tongelre, klein dorp in Nd.-Braband, een
half uur g. ten 0. N. 0. van Eindhoven ; met onderhoorige gehuchten 900 inw.
Tongeren, 1) lat. Tungri, een yolk in Gallie, in
Germanica 2a, tusschen de Atuatuken ten Z.W. en
de Ubiers ten N.O. Oorspronkelijk uit Germanie
over den Rijn, kwamen ze zich in Gallienederzetten
in bet land der Ehuronen, wen deze door Cesar waren uitgeroeid (51 v. Chr.); ze breidden zich later
uit in het woud der Ardennen, tusschen de Schelde
en den Rijn; hunne hoofdstad heette Tungri of
Atuatuea Tungrorum, zijnde de tegenwoordige stad
T.,die 6 uren gams benoordw. Luik in helg. Limburg ligt, in 't Fransch Tongres heet, en 7000 inw.
telt. Die stad werd verwoest door de Vandalen en
Gothen (375), door Attila (450), door de Noormannen (881), door Karel den Stoute (1468), ontmanteld door de Franschen 1673, die T. andermaal innamen 1677. — 2) dorp; zie TONGELRE.
Tongersen, het dorp Tongelre.
Tongres, fransche naam der stad Tongeren.

Tongkin. Zie TONKIN.
Tonkin, het noorderdeel van Annam. —
Golf van T., een gedeelte van (le Chineesche Zee.
Tonin — eilanden. Zie BAGELAWANG.
Tonneins, stad met 8000 inw. in 't fransche
dept. Lot-Garonne, 5 uren g. hezuidoost. Marmande.
Tonnerre, het oude Tortindurunt, stad in 't
fransche dept. Yonne, aan den Armancon ; 5000 inw.;
ingenomen door de Engelschen 1359, door den
burgund. hertog Jan Zonder Vrees 1414, en door
brand vernield 1656.

Tonquin, fransche spelling voor Tonkin.
Tonti (Lorenzo), ital. bankier, vestigde zich in
Frankrijk omstr. 1650; hij verzon die soort van lijfrente, waarbij de interesten, op welke de overledene
deelhebbers aanspraak gehad zouden hebben, aan de
hen overlevende deelhebbers wordt uitgekeerd ; die
lijfrente beet Tontine.
Tontoli, een rijk ter noordwestknst van Celebes (nederl. 0. 1.), reeds sedert de 16e eenw als een
schuilnest van zeeroovers bekend, werd in 1822
des•ege getuchtigd, en tot onderwerping gehracht.
Toprak — Koelah, stad in turksch Armenie,
15 mijlen ten 0. Z. 0. van Erzeroem ; 2000 inw.
Tor (Dzjehl), de berg Sinai (zie dien naam).
In de nabijheid de arabischestad el-Tor (in Hedzjas),
aan de Golf van Suez.
Tordenskjbld (Jan %VESSEL. genaamd), heroeind deens•h admiraal, geb. 1691 te Drontheim,
eerst barbiersjongen, kwam 1704 op de kadettenschool te Kopenhagen, verliet die school als luitenant, was 1714 reeds kapitein, 1718 vice-admiraal,
en vond 1720 (len dood in eon duel in Hanover.
(Miler andere veroverde T. 1716 in de haven van
Dinelika het geheele zweedsche eskader (12 oorlogen 21 transportschepen).
Tordesillas, het nude Turris Silhe, stad in
Spanje, 7 uren g. heznidw. Valladolid, aan den Duero;
4500 inw.; Johanna de Krankzinnige stierf te T.; er
werd 1493 een tractaat gesloten, waarbij tusschen

Terre
Spanje en Portugal de grenzen banner ontdekte landen werden geregeld.
Tordesillas, spaansch geschiedschrijver. Zie
HERRERA.

Torelli (Guido), uit eene familie, die van 1118
tot 1310 het sonvereine gezag nitoefende te Ferrara,
maar eindelijk vervangen werd door het geslacht
Este. Hij leerde de krijgskunst under Carmagnola,
diende met glans den hertog van Milaan, koos partij
voor koningin Johanna II van Napels, rnkte Napels
en Gaeta binnen, en bevrijdde de kaningin ; eindelijk
in 't noorden van Italie ternggekeerd, kommandeerde
hij opnieuw de milaneesche troepen, gaf 1431 de
nederlaag aan Carmagnola , en verzoende Frans
Sforza met Filips Maria Visconti. Overladen met
rijkdom en eer, stierf T. in 1449.
Toreno (graaf de), spaansch staatsman, geb.
1786 te Oviedo, verscheidene malen minister, gest.
1843, is als geschiedschrijver bekend door zijne
Historic del levantamientn, guerra y revolucion de
Esparia (5 din. Madrid 183537).
Torfeeus(Thormodl,noorweegsch historiograaf,
geboren 1636, gest. 1719. Voornaamste werken:
Series dynastarum et requm Denim
(Kopenhagen
1702): Trifolium historicum (Kopenhagen 1707);
Histnria reruns Norwegicarunt (4 d In. Kopenh.17 ).
Torgau, het oude Arge/ia,vestingstad in pruis.
Saksen, op den linkeroever der Elbe, ruim 8 mijlen
benoordoosten Merseburg ; 11,000 inw. Frederik de
Groote versloeg bier de Oostenrijkers in 1760, en
nam daarop de stad in ; de Protestanten sloten te T.
eenen bond in 1525, en stelden er in 1574 eene
vermaarde geloofsbelijdenis op.
Toridrecht, nude naam van Dordrecht.
Torino, ital. naam van Turijn.
Toro, 1) stall in het Napelsche, 3 uren g. beoosten Campobasso; 2600 inw. — 2) het oude
Sarabris of Octodurum, stad in Spanje,aan (len Duero,
prov. Zamora, 11 uren g. benoordoosten Salamanca;
8500 inw.; werd door de Monren verwoest,doch door
een zoon van Alfons III weder opgebouwd (904);
Alfons V van Portugal werd bij T. verslazen door
Ferdinand den Katholieke (1476). In 1505 werd te
T. het spaansche wetboek voltonid (Loges de Tnro).
Torontal, hongaarsch comitaat, 125 vierk.
mijlen grout, bevolkt met 390,000 zielen ; hoofdplaats Gross-Becskerek.
Toronto, onk York genaamd, lionfdstad van
Opper- of West-Canada, aan het Ontario-meer, gesticht 1793, thins 50,000 inw.
Torquato Tasso. Zie TASSO.
Torquatus (L. Manlius, bijgen.). Zie MANLIUS.
Torquemada (Thomas de), inquisiteur-generaal van Spanje sedert 1483, bekend door de
hemeltergende wreedheid, waarmede hij de menschen bij duizenden tot den hrandstapel veroordecide. Pans Sixtus IV, die hem aangesteld had, en
pails Alexander VI, vonden het beiden noodig hem
tot eenige gematigTheid aan te spnren, hetgeen echter niet veel uit•erkte. Bit monster van godsdienstijver, tot ramp der wereld geboren te Valladolid in
1420, stierf in 1498.
Torre, de nude Turris, rivier in Italie, ontlast
zich in den Isonzo.
Torre, naam van verscheidene steilen in Italie:
1) in de ital. prov. Turijn, 4 uren g. beznidw. Pinerolo ; 2500 inw. — 2) T.-del-Greco, in het Napelsche, aan den znidwest-voet van den Vesuvius, aan
de Golf van Nape's, 3 uren g. hezuidoosten Napels;
18,000 inw.; Iced veel bij (le uitbarsting van 1794.
— 3) T.-dell' Annunziata, aan den zuidvoet van den
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Vesuvius, aan de Golf van Napels, 5 uren g. bezuidoosten Napels; 13,000 inw.; dick in de nabijheid,
benoordwesten dit T., ligt het oude Pompeia.
T.-di-Camarina, het oude Camarina (zie dat art.),
ter zuidkust van Sicilia, benoorden kaap Scalambri ;
gesticht 552 v. Chr., bij een meer Camarina ; werd
door de Syracusanen verwoest, doch later weer opgebouwd. — 5) T.-di-Mare, het oude Metapontum
(zie dat art.), in het Napelsche (Basilicata), 6 mijl.
bezuidoosten Matera. — 6) T.-di-Polluce, het oude
Selinus (zie dat art.), op Sici lie's zuid west kust, bezuiden Pilieri. — 7) T.-don-Ximeno, 't oude Tosibia,
in Spanje, derdhalf unr g. bewest. Jaen ; 8000 inw.
Torstenson (Lennart), graaf van Ortala,
zweedsch veldheer, geb. 1603, vergezelde GustaafAdolf naar Lijfland, vervolgens (1630) naar Duitschland, was een zijner beroemdste generaals, en 1641
—46 opperbevelbebber der Zweden in Duitschland.
Nadat hij Duitschland, van Weenen tot Sleeswijk,
verwoest had, legde hij 1646 wegens redenen van
gezondheid het opperbevel neder, en keerde naar
Zweden terug, waar hij tot graaf verheven werd.
Hij stierf te Stokholm 7 April 1651.
Tortola, het grootste der Maagden-eilanden,
in de britsche West-Indian, ruim 1 vierk. mijl groot
met 9000 bewoners; hoofdplaats Road-Town ; werd
13 Oct. 1867 verwoest door een orkaan.
Tortona, bet oude Dertona, stad in de ital.
prov. Alessandria, aan de Scrivia, 6 uren g. beoosten
Alessandria ; 13,000 inw.; waarschijnlijk gesticht
door Brenuus ; verbrand door Frederik Barbarossa;
later weer opgebouwd, werd T. eene republiek, doch
moest eindelijk het oppergezag der hertogen van
Savoje erkenuen. Ingenomen werd T. door Maillebois 1734, door den hertog van Modena 1745, door
de Franschen 1796 en 1799.
Tortosa, I) het Dertona der Romeinen, havenstad en vesting in de spaansche prov. Tarragona
(in Catalonia), aan den Ebro, 15 mijlen bezuiden
Barcelona ; 16,000 inw.; werd in 1141 door de
christenkoningen aan de Mooren ontweldigd ; door
de Frauschen ingenomen 1649 en 1811. — 2) het
oude Antaradus of Orthosia, stad in aziat. Turkije, in
Syrie, aan de zee, 8 mijlen benoorden Tripoli ; gesticht in de 5e eeuw.
Tortuga, fransch Tortue, Schild pad -eiland,
eilandje benoordw. Haiti, met 4000 bewoners, was
in de 17e eeuw een schuilnest der Flibustiers.
Tortura, het Dor of Napheth uit het 0. T.,
havenplaats iu Syrie, aan den voet van den berg
Carmel, 6 uren pans bezuiden Acca.
Torum, of Thorurn, voormalige volkrijke stad
met eigen muntrecht, in 't zuidoosten der prov.
Groningen, lag beoosten de Ee, en werd met 49 dorpen door den Dollart verzwolgen.
Toscana, de ital. naam van Toskanen.
Toskanen, ital. Toscana, ongeveer het land
dat de ouden Tuscia of Etruria noemden en dat bij
de Grieken Tyrrhenie heette, voormalig groothertogdom in Middel-Italie, sedert 1860 deal uitmakende van bet koninkrijk Italic, werd begrensd door
den Kerkelijken Staat ten 0. en ten Z., door de
Middell. Zee ten W., door het hertogdom Modena
ten N.; het bad tot hoofdstad Florence; In 1859
had het groothertogdom T. eene bevolking van
1,807,000 zielen, en eene uitgestrektheid van 398
vierk. mijlen. Voor de vroegste geschiedenis van T.
zie ETRUR1c. In 828 tot een hertogdom of markgraafschap verheven, bleef Tuscia als zoodanig voortbestaan tot 1115, toen de markgravin Mathilde stierf,
een groot gedeelte van haar grondgebied gelegateerd

hebbende aan den Heiligen Stoel, zoodat het geheele
zuiderdeel van Tuscia sedert aan den Pans behoorde ;
het overige gedeelte nam langzamerhand den naam
van Toskanen aan. In dat gedeelte verhieven zich
weldra verscheidene steden (Pisa, Florence, Siena,
Lucca, Pistoia, enz.) tot rijke en machtige republicken. De eerste was Pisa, in de 11e en 12e eeuw ;
maar in de 13e eenw werd zij overvleugeld door
Florence, die haar aan zich onderwierp in 1405, en
meester van Pisa bleef tot 1494. Florence had ook
nog verscheidene andere steden veroverd (Pistoia
1301-1329 ; Volterra 1361 ; Arezzo 1384); zoodat
er in 1407 in geheel T. sleeks drie onafhankelijke
staten overbleven, nl. Florence, Lucca en Siena. De
machtigste van die drie was Florence, waar sedert
1421 de Medicis regeerden, die in 1494 tijdelijk van
daar verdreven werden door den inval van Karel VIII,
waarvan Pisa gebruik maakte om het juk van Florence of to schudden, en zich onafhankelijk te verklaren. Eerst in 1509 werd Pisa weder tot onderwerping gebracht, en eerst in 1513 keerden de Medicis in Florence tern. . In 1531 werd door Karel V,
ten behoove van Alexander de Medicis, het hertogdem Florence of Toskanen gesticht, dat in 1569 den
titel aannam van groothertogdom Toskanen. Siena,
door Karel V bernaclitigd in 1555, werd in 1557
door Filips II aan Cosmus de Medicis afgestaan (in
ruil voor Piombino). Toen de Medicis uitgestorven
waren (1737) werd bet groothertogdom aan het
hills van Lotharingen gegeven, dat reeds spoedig
daarna als nieuwe dynastic van Oostenrijk optrad ;
doch in 1790 was T. niet meer eene provincie der
oostenrijksche monarchic, maar vormde een afzonderlijk rijk, dat geregeerd werd door een jongeren
tak van het huis Lotharingen-Oostenrijk. In 1796
nam Bonaparte het groothertogdom T. in bezit, en
in 1801 werd het in een Koninkrijk Etrurie (zie
ETRURIO herschapen, dat echter 1807 bij Frankrijk
ingelijfd word. In 1809 benoemde Napoleon zijne
zuster Elisa tot grootherlogin van T.; zij bleef daar
tot 1814, toen T. teruggegeven werd aan Oostenrijk.
In Ile woelige jaren 1830-32 bleef T. rustig ; in
1847 werd het vergroot met Lucca, doch het sloot
zich toen aan de ital. bewegingspartij aan, en verkreeg eene constitutie; het duurde nu echter niet
lang of de democratische partij, met Guerrazzi aan
bet hoofd, kwam aan het bewind, de groothertog
verliet in Fehr. 1849 het land, en de republiek werd
uitgeroepen. Reeds in April van hetzelfde jaar wierp
het florentijusche volk zelf de republiek weder omver, en oostenrijksche bajonetten baanden spnedig
den weg voor den groothertog, om zijnen troon weder to beklimmen. De eerste lien jaren van de tweede
helft dozer eeuw waren echter voor geheel Italie een
tijdperk van beweging, waaraan ook T. werkdadig
deal nam. Bij het uitbarsten van den italiaanschoostenrijkschen oorlog nam de groothertog van T.
de vlucht ; en daar Victor-Emmanuel het hem aangebodene dictatorschap van de hand woes, werd T.
eerst geregeerd door Buoncompagni, daarna door
Ricasoli. Bij den vrede van Villafranca werd het huis
Lotharingen van den toskaanschen troon vervallen
verklaard, waarop groothertog Leopold Il abdiceerde
(21 Juli 1859) ten behoove van zijnen oudsten zoon,
aartshertog Ferdinand. Maar krachtens de algemeene
stemming van 11 on 12 Maart 1860 word T. tien
dagen later (22 Mrt.) formeel ingelijfd bij Piemont,
waarmede het vervolgens opging in bet nieuwe koninkrijk Italie: daarvan vormt bet nu de zeven provincien Florence, Mezzo, Grosseto, Livorno, Pisa,
Lucca, Siena. — Zie op ommezijde de
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Vorsten van Toskanen.
I) Markgraven van Tuscia. Jul. II en Lor.II 1513-19
828 3) de Meditis, hertogeq..
Bonifacids I of 11
845 Alexander 1, hertog 1531
AdaIbert I
890 Cosmos I, hertog 1537
Adalbert II
groothertog 1569
Guido
917
1574
Lambert
929 Frans I Maria
1587
Boson
931 Ferdinand I
1608
Iltt rn bert
936 Cosmos II
1621
961 Ferdinand II
Hugo de Groote
1670
1001 Cosmos III
Adalbert III
1014 Jan Gaston 1723-1757
Begnerus
Bonifacius II of III 1027 4) het His Lothatingen ,
Obstenrijk.
1052
Frederik
Beatrik
1054 Frans11(keizer1745)1737
Mathilde
1076-1125 Leopold(keiz.1790) 1765
Ferdinand 111 1790-1801
Verscheideneonafhankelijke republieken.
5) Koning en van Etruria.
2) De Medicis te Florence, Lodewijk I van
Parma
1801
aanvankelijk zonderers
Lodewijk Il 18031807
felijken titel.
Jan de Bankier, gona.
6) bigeiiild bij Frankrijk.
1421 Elio, groothertogin
faloniere
1429
v. Toskanen 809-1814
Cosmos Magni ficus
1464 7) Huis van Ooslenrijk.
Petrus I
Lorenzo en Juliano 1469 Ferdinand 111 voor
1814
1478
den Zen keer
Lorenzo alleen
1492-1494 Leopold 11 1824-1859
Pettus II
Tosken, een hoofdstam der Albaneezen.
Totila, koning der Oostgothen in Italie (541—
552), was eerst hertog van Friuli geweest. Door
volharding en moed beurde hij de zieitogende monarchie wader op, en heroverde op de grieksche
keizers - Curna3, Nape's, Beneventum, Spoleto, Perugia,
Piacenza, Florence, en eindelijk zelfs Rome; mar
hij liet zich de rneeste dier veroveringen spoedig
weder ontweldigen door Belisarius (545-547).
Toen Ilelisarius zich verwijderd had, narn T. weder
de overhand (548), en drong zelfs door tot op Sicilia. Doch Narses, die tegen hem uitgezonden werd,
bereikte hem te Tagina (thansLentagio) in de Apennijnen, en bevocht de overwinning op hem in den
slag genaamd van Busla Gail.-)rum (552). Eenige
dagen later stierf T.
Toul, het oude Tullum Leucorunt, vestingstad
in 't fransche dept. Meurthe, arm de Moezel, 6 uren
gaans bewesten Nancy; 8200 inc.; order de Rorneinen hoofdstad tier Leuken (Leuci); in 375 versterkt
door Valentinianus I. Bij T. bloedige veldslag tusschen Theodebert, koning van Austrasie, en Theodorik (Thierry), (coning van Burgundie (612). In
de middeleeuwen werd T. vrije rijksstad en een der
Uric Bisdommen. Bij Frankrijk ingelijld 1552 door
Hendrik II, werd T. door Lodewijk XIV versterkt
1700. De Pruisen belegerden T. in 1815. VOOr de
ornweuteling van I 789 was T. een der 8 Kleine gouvernementen van Frankrijk.
Toulon, 1) het Telo Martins of Telonis portus
der Romeinen, duchtig versterkte havenstad in 't
fransche dept. Var, aan de Midden. Zee; 85,000 inw.;
werd verscheidene rnalen verwoest door de Arabieren en door de Barbarijsche zeeschuirners. Ingenomen werd T. door den connetable de Bourbon in
1524, door Karel V in 1536. Lodewijk XIV liet T.
versterken door Vauban ; in 1707 belegerden prins
Engenius en de hertog van Savoje deze zeevesting
tevergeefs. In 1793 door de koningsgezinden aan
de Engelschen overgeleverd, werd 1. door de republikeinen heroverd 19 Dec. van datzelfde jaar: hij
dit ► eleg gaf Bonaparte het eerste bewijs van ziju
krijgskundig genie. Te T. bestond lang het Bagno

Toulouse
voor 4500 tot galeistraf veroordeelden, doch in de
2e helft der 19eeeuw is die strafplaats ontruimd.
2) T.-cur-Arroux, stad in 't fransche dept. SaoneLoire, 7 mijlen bentioedit. Charolles; 2600 inw.

Toulouse, het nude POldsd in het laud der
Gallische Tectosagen), stad in 't fransche dept.111e. ,
Parijs: Garone,dti84mjlenbzdr
114,000 inW.; kadernie der Flora ,spelen (zie
Heeds in den tijd toen de Garners nog onafhankelijk
waren, waS T. rijk en sterk bevolkt: het was een
der godsdienstige heiligdommen van het land. Vroeg

was T. de bondgenoot der Romeinen ; het verried
hen echter ter wille van de Cimbren (106 v. Chr.):
bet werd toen bij verrassing ingenomen door Cepin,
die er eeh Onmetelijken Wit maakte, doordien hij de

tempels van hunue schatteti beroofde, welke hij zich
toeeigende; toen hij bij T. verslagen ward door de
Cimbren, beschouwde men die nederlaag als eene
straf des ballets voor zijne heiligschennis, en sedert
(lien tijd kvVaM de spreekwoordelijke uitdrukking
het good van T. in zwang voor Drijkdom die tot straf
gedijt". Onder het keizerrijk maakte T. deel nit van
Narbonensis. Het ward in 419 hoofdstad der West=

gothen, aan wie het 507 otitweldigd ward door
Sedert 631 regeerden de hertogen van Aquitanie nit de inerovingische dynastic; Waffle (747—
767) was de laatste hertog van T., dat vervolgens
hoofdstad werd eerst van het kortstondige konink-

rijk Aquitanie (in 778 gesticht door Karel den Groote
your zijnen zoos Lodewijk den Vrome), daarna van
het graafschap T. (zie het volgende art.); bet werd
toen eene bloeiende stad, en telde eene menigte
troubadours. Sedert 1229 had T. eene universiteit;
Filips tie Schoone vestigde er een parlement (in
1302, gelijktijdig als te Parijs):Altijd is T. de hoofdstad van het gouvt. van Languedoc geweest. Bet
heat zeer lang zijne bijzondere privilegien behouden : de inagistraten van T. voerden den titel van
capitoul. In 1814 (10 April, Lien dagen na de overgave van Parijs) leverde maarschalk Soult aan Wellington den Slag van T., waarbij de overwinning
onbeslist bleef. In 1841 was T. bet tooneel van
ernstige onlOsten, die Frankrijk op den rand van eene
onawenteling brachten.
Toulouse (Graafschap), in 778 gesticht door
Karel den Groote, maakte deel uit van het koninkrijk
Aquitanie, en had aanvankelijk beneficiaire graven.
Na den vrede van Verdun (843) was dit graalschap
bet voornaamste der leeuen in het nude Narbonensis.
Fredelon, die te T. het howl -nand° voerde under
Karel den Kale, stelde deze belangrijke stad ter beschikking ties konings na den doOd der graven Bernard en Willem, die de zijde hadden gehouden van
Pekin 11, koning van Aquitanie : nu werd Fredelon
verheven tot Graaf van T. (849), zijn brooder Haimond volgde hem op (852), en daarna Weer het
graafschap erfelijk in die farnilie. In de 10e eeuw
was het graafschap T. een der zes groote tenet' van
de kroon. Het had toen (als achterleenen) order
zich: de graafschappen Quercy, Alby, Carcas3onne,
Nimes, Beziers, Foix ; bovendien erfden de graven
van T. in de I le eeuw dat gedeelte van Provence,
dat markgraaischap Pretence heette, en zij veroverden eagenoeg al het grondge ► ied tot aan de Dordogne,
zoodat de graaf van T. gehouden werd your den
rijksten christenvorst van zijnen tijd. Raymond VI,
sedert 1194 op den troon,begunstigde,evenals verscheidene zijner vuorzaten gedaan hadden, de Al ► igenzen, en werd deswege tvveemaal dour den pans
in den ban gedaan (1208 en 1211) ; ook bloedige
oorlogen had hij deswege te voeren, en was zelfs

Touraine

Trajanus

gedurende eenigen tijd van zijne landen beroofd,
waarvan Simon van Montfort zich meester gemaakt
had (121'2-18); (loch hij zegevierde eindelijk over
de vijandelijke lepers, keerde terng in zijn rijk, en
hield zich daar staande tot aan zijnen dood (1222),
Zijn zoon en opvolger Raymond VII verloor ruirn de
helft van zijn grondgebied ; en eindelijk, den worstelstrijd moede, maakte hij in 1229 vrede met het hof
van Frankrijk en met Rome, zich onderwerpende
aan at de voorwaarden, die hem opgelegd werden.
Hij stierf 1249 te Milhaud, het graafschap T. nalatende aan zijne eenige dochter Johanna, die sedert
1237 gehuwil was met Alfons, groat van Poitiers,
broeder van Lodewijk IX ; toen beiden kinderloos
gestorven waren, werd T. door Filips 111 voor goad
bij Frankrijk ingelijfd (1271).
Graven van Toulouse.
849 Alfons I Jordan.
Fredelon
1112
Raymond I
852 Raymond V
1148
Bernard
854 Raymond VI, 1194-1222
Odo
875 Simon van MontRaymond II
918 fort
1212-18
Raymond III
923 Amaury van MontWillem III
950 fort
1218-24
Pons
1037 Raymond VII
1222
Willem IV
1060 Johanna en Alfons
Raymond IV
1088 van Frankrijk 1249-71
Bertrand
1105 Inhjving bij Frankr.1271
Touraine, het nude Turones, voormalig landschap in Frankrijk, thans ongeveer bet dept. IndreLoire, had voorheen eigene graven, en werd uit
hoofde van zijnen voortreffeliiken plantengroei
,Lusthof van Frankrijk" genoemd. De hoofdplaats
van T. was Tours.
Tourcoing, stad in 't fransche dept. Nord,
vierdhalf uur g. benoordoosten Rijssel ; 28,000 inw.;
was door zijn koophandel gewichtig in de 12e eeuw ;
werd o. a. driernaal door brand geteisterd (1477,
1607 en 1711), en door de troepen der Hugenoten
geplunderd 1566.
Tour d'Auvergne (la). Zie LA TOUR.
Tournay, 1) vlaarnsch Doornik, het Dude
Turnacum, vestingetad in Belgie, prov.Henegonwen,
aan de Schelde, 11 uren g. benoordw. Bergen ; 32,000
inw.; ten tijde van Cesar (toen het Tunis Nerviorum
heette) een der voornaamste steden van Belgisch
Gallia, werd zeer Moeierid in de 3e eeuw van 't rorn.
keizerrijk, in 't begin der 5e eeuw verwoest door de
Vandalen en Alanen, viel anno 438 in de macht der
Franken, en was de hoofdstad van Meroveiis en zijne
opvolgers tot Clovis. In 880 werd T. verwoest door
de Noormannen; door Karel den Kale in het graafschap Vlaanderen begrepen, hield T. spoedig op deel
uit te waken van Frankrijk. Verscheidene malen is
T. belegerd ; het werd ingenomen 1667 door Lodewijk XIV, in 1709 door de Geallieerden, en door de
Franschen 1745, 1792 en 1794. — 2) stadje met
1300 inw. in 't fransche dept. Hautes-Pyrendes, aan
den Arros, 4 uren g. bezuidoosten Tarbes.
Tournon, 1) stad in 't fransche dept. Ardeche,
aan de Rhone, 7 mijlen benoordoosten Privas; 5000
inw.; dit is het Tornomagensis vicus der Rotneinen. —
2) stad in 't fransche dept. Lot-Garonne, 6 uren g.
beonsten Villeneuve-sur-Lot ; 8000 inw.
TOurs,het oude Thrones of Cacsarodunum,hoofdplaats van 't fransche dept. Indre-Loire, aande Loire ;
33,000 inw. Eerst hoofdstad der Turonen, onder de
Romeinen hoofdstad van Lugdunensis 3a. in 428
bernachtigd door de Westgothen, aan wie bet 507
ontwetdigd werd door Clovis; tang behoorde T. aan
de graven van Anjou (later koningen van Engeland),

aan wie het 1189 ontnomen werd doorFilips August.
Verscheidene zittingen de Staten-generaal wertien
te T. gehouden (1481, 1506, enz.); in de omstreken
van T. lief Hendrik IV de eerste moerbezieboornen
planten, ter bevorderine. van de zijdewormenteelt in
' T. bet recht om geld te
Frankrijk. Oudtijds had
munten ; doch het pond was er een vijfde lichter clan
dat van Parijs, en om bet daarvan te onderscheiden
werd het livre tournois genoemd. Under den naam
van Yeldslag van 7'. heeft men te verstaan de reeks
van bloedige gevechten, in 732 tusschen T. en Poitiers aan de Arabieren geleverd door Karel Martel.
Tourville (Anna Hilarion de Cotentin, graaf
van), fransch zeeheld, geb. 1642, gest. 1701, was
1667 kapitein, onderscheidde zich 1672 in den slag
van South-Bay, 1676 hij Agosta, vooral roemrijk 1677
bij Palermo, 1682-88 tegen de Barbarijsche zeeroovers ; 1689 vice-admiraal, ondersteunde T. tevergeefs (maar roemvol) de zaak van Jacobus 11 bij kaap
La Hogue, en won 1693 nog den slag bij St.-Vincent.
Toussaint 1'Ouverture. Zie L'OuVERTURE.
Towton, dorp in 't engelsche graafschap
vijfdhalf uur gaans bezuldw. York; in 1461 overwinning van Eduard IV (huis York) op Hendrik VI
Orris Lancaster).
Toxandrie, zooveel als Taxandria.
Tpe, egyptische godin, zooveel als de Hemel, het
hoogste Goede, de Volmaaktheid, in tegenstelling van
Nape (of Nephthys), die de Aarde, 't beginsel der
Onvolmaaktheid vertegenwoordigde.
Tpe, de
egyptische naarn van Thebe.
Trachin, 1) grieksche naam van Anxur, het
tegenwoordige Terracina in Italic. — 2) stad in 't
zuidwesten van Thessalia, in de nabijheid van den
Eta en van de Malische Golf, vormde in den mythologischen tijd een rijkje, dat Trachinia heette, en
onderworpen werd door Hercules, wiens vrouw
Dezjanira te T. woonde; te T. trok Hercules den
rampzaligen mantel van Nessus aan.
Trachinia. Zie in TRACEI1N 2).
Trachonitis, zeer bergachtig landschap in
Syrie, beoosten Palestina, grensde aan de eene zijde
aan Ccelesyrie, aan de andere zijde aan Arabi6. Door
Augustus werd T. geschonken aan een kleinen vorst,
die Zenodorus of Zeno heette, naar wien T. ook genoenid is Downs Zenonis.
Tracy (A. L. C. Destutt de), fransch geleerde,
geb. 1754, gest. 1836, was een volgeling van Condillac ; men heeft o. a. van hem : Elements d'ideologie
(Parijs 1801-5).
Traducta Julia. Zie TING1S.
Trafalgar, het Junonis promontorium der ouden,
kaap van Spanje, prov. Cadix, aan de invaart der
Straat van Gibraltar, vermaard door de nederlaag, die
de vereenigde fransch-spaansche vloot 22 Oct. 1805
ontving van de engelsche, doch waarin de engelsche
bevelhebber Nelson doodelijk nerd gekwetst.
Tragus. Zie BOCK.
Trajanus, voluit Marcus Ulpius Trajanus Crinitus, rorneinsch keizer, geb. anno 52 te Italica bij
Sevilla in Spanje, werd 91 consul, 97 door Nerve
geadopteerd en tot medebestuurder des rijks verhevan, en bij diens dood (98) keizer: als zoodanig
verwierf hij den eernaam Optimus, d, i. de Neste,
daar hij inderdaad een der beste keizers is, die Rome
gehad heeft. Op eenen krijgstocht naar Arabia stierf
hij 11 Aug. 117 te Selinus in Cilicie, en werd opgevolgd door Adriaan. Het prachtigste van at de
pleinen te Rome is hem ter eere Forum Trojani genoenid, en prijkt nog met de hem aldaar opgerichte
gedenkzuil.
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Trajectum

Trajectum, oude naam van verscheidene steden, die aan eene rivier liggen ter plaatse wear de
gewone overvaart was ; zoo heeft men:
T. Mosce, of 7'. ad Mosam; thans Maastricht.
7'. Rheni, of T. ad Rhenutn, ook wel T. Vetus ;
thans Utrecht.
Tralee, stad in 't iersche graafschap Kerry, aan
de uitwatering van den Lee in den Atlantischen
Oceaan : 11,000 inw.; haven.
Trani, het onde Turenum, stad in bet Napelsche, in Terra-di-Bari, aan de Adriatische Zee, 10
uren gaans benonrdw. Bari ; 19,000 inw.; werd in
1134 verwoest door den normandischen koning
Roger, doch benrde zich s ► oedig weder op.
Tranquebar, havenstad op de kust van Co..
romandel, in het oude Karnatic (district Tandzjaoer)
aan een arm van den Kaveri; 25,000 inw.; in 1616
door den radzja van Tandzjaoer verkocht aan Denemarken; in 1845 door Denemarken verkocht aan
Groot-Britannia.
Transeaucasi6, (vroeger ter onderscheiding
van de rusqische prov. Caucasie of Ciscaucasia, gouvt.
Stawropol) al het land generzijds den Caucasus, zoover als het onder gezag van Rusland stond. Tegenwoordig verstaat men onder den naam T. de vijf
ru%sische gonvernementen Tiflis, Derbent, Eriwan,
Koetis en Bakoe.
Transisalania, lat. naam van Overijsel.
Transjuraansch Burgundie. Zie 't art.
BOURGOGNE.
TranSOXiana, bet Muwarannahar der Arabicren, oudtijds landschap in Middel-Azie, tusschen den
Nihon en den Sihou (den Oxus en den Jaxartes
der ouden), bad gees bepaalde grenzen; de hoofdstad was Samarkand. In de 10e eeuw schreven de
erfelijke khans van T. de wet voor aan de kalifen te
Bagdad.
Transpadaansch = generzijds de Po.
Transrhenaansch = generzijds den Rijn.
Transtamare,fransche naam voor Trastamara.
Transteverijnen. Zie rr_ ASTEVER1JNEN.
Transvaalsche republiek, een door de
nit het Kaapland verhuisde Boeren gesticht gemeenebest in bet hoogland van Zuid-Afrika, is door het
Quathlamba-gebergte van de kolonie Natal gescheiden, wordt geschat op eerie uitgestrektheid van 2360
vierk. mijlen, en had in 1852 eene bevolking van
ornstr. 150,000 menschen, waarvan een derde blanken, twee derden zwarten. De hoofdstad der T. is
Potchefstroom.
Transylvania, zooveel als Zevenbergen.
Trapani,'t oude Drepanum,havenstad opSicilie,
10 mijlen hewesten Palermo; 27,000 inw.; hoofdpl.
der prov. T.(64 vierk. mijl, met 202,000 bewoners).
Trapezunt, duitsehe naam voor Trebizonde.
Trapezus, nude naam van Trebizonde.
Trappisten, monniken der uit de beroemde
abdij Latrappe in 't fransche dept. Orne te voorschijn getredene orde, gesticht (of althans hervormd)
in 1662 door den abt Rance. De ordesregel der T.
is uiterst streng, o. a. zijn ze verplicbt tot levenslang zwijgen.
Trasimenisch meer, Trasymenus lams,
thans ook Lago di Perugia, 't grootste binnenmeer in
Etrurie (tegenw. ital. prov. Umbrie), vermaard
door de overwinning van Hannibal 217 v. Chr. op
de Romeinen onder consul Flaminius. — Naar dit
meer heette het Departement Trasimene van het
fransche keizerrijk ; hoofdpl. Spoleto.
Tras - os - Montes. Zie TRAZ ■ OS•MONTES.
Trastamara. Zie PAEZ (dl. 2 blz. 647).

Trebizonde
Trasteverijnen, de bevolking van Trastevere,
zijnde een op den rechteroever van den Tiber gelegen gedeelte der stad Rome. De T. beweren, rechtstreeks of te stammen van de mule Romeinen.
Trau, bet oude 'fragurium, stad in Dalmatia,
12 uren g. benoordw. Spalatro; 2000 inw.; haven;
ligt op bet eilandje T., dat door het kanaal van T.
van het vasteland gescheiden is. Gesticht door de
Svracusanen; was in de 10e eeuw republiek; kwam
991 aan Venetia, en in weerwil dat Hongerije aanspraak op T. wilde doen gelden, bleven de Venetianen het behouden tot 1798; bij bet tractaat van
Campo-Formio kwam T. aan Oostenrijk.
Traun, lat. Traunus, rivier in Oostenrijk, ontspringt in 't noordwest-einde van Stiermarken,wordt
bij Hallstadt in Opper-Oostenrijk bevaarbaar, en valt
bij Zizelau in den Donau, na 24 mijlen loop. Naar
de T. draagt het zuidoost-gedeelte van Opper-Oostenrijk den naam van Traunkreis (49 vierk. mijlen
met 125,000 bewoners).
Travancore, bet Coltiara der ouden, sedert
1809 britsche vasalstaat op de zuidwestpunt van
Voor-India, is 230 vierk. mijlen groot, met anderhalf millioen bewoners ; hoofdstad Trivanderam.
Trave, de oude Chalusus, rivier, *tspringt bij
Gieselrade in het Holsteinsche, wordt bij Oidesloe
voor kleine, bij Lubeck voor grootere schepen bevaarbaar, en valt na 15 mijlen loop m de Oostzee bij
Travel-n[111de.
Travemunde, lat. Dragamuntina, stad met
haven aan de uitwatering der Trave in de Oostzee, in
bet Lubecksche, 5 uren gaans benoordoosten Lubeck ;
1800 inw.; zeebaden.
Traz - os - Montes, d. i. Generzijds de bergen,
provincie in 't noorden van Portugal, 190 vierk.
mijlen, met 342,000 bewoners; hoofdpl. Braganza.
Trebbia, de oude Trebia, rivier in Italie, ontspringt in de Apennijnen benoordoosten Genua, en
valt na ruim 12 mijlen loop in de Po, bij Piacenza.
Aan de T. overwon Hannibal de Romeinen (onder
Sempronius) in Dec. 218 v. Chr. (2en Punischen
oorlog); en aan de T. werd Macdonald, na 3 dagen
heeten strijd (17-19 Juni 1799) door Soewaroff
(Suwarow) genoodzaakt tot wijken.
Trebellianus (C. Annius), een usurpator, die
vroeger zeeschuimer geweest was; bij liet zich in
Isauri6 als keizer uitroepen (264) onder de regeering
van Gallienus, doch werd reeds in 't volgende jaar
overwonnen en gedood.
Trebellius, een romeinsch geslacht, waaruit
verscheidene tribunen gesproten zijn, zoomede:
T. Maximus, consul in 62 na Chr. onder Nero,
en T. Pollio, geschiedschrijver ten tijde van Constantijn (van zijne werken is slechts een gedeelte
tot ons gekomen, bevattende de geschiedenis van
Valerianns en diens zoon Gallienus, en die der
Dertig Tirannen).
_
Trebia, rivier. Zie TTREBBIA.
Trebizonde, turkseh Tarabosan, het Trapezus
der ouden, havenstad in aziatisch Turkije, aan de
Zwarte Zee, 18 mijlen benoordoosten Erzeroem;
50,000 inn'.; het is de hoofdplaats van het ejalet T.
(656 vierk. mijlen, met 375,000 bewoners). Reeds
voor den Trojaanschen oorlog schijnt T. bestaan te
hebben ; het ontving later eene grieksche volkplanting nit Sinope, en werd orn zijnen vierhoekigen
vorm Trapezus genoemd. Vervolgens vasal van den
koning van Pontus, werd T. onder het romeinsche
gezag weder met een eigen bestuur en vele privilegien beschonken. Na de verovering van Constantinopel door de Latijnen (1204) en bij de daaropvol-

Trench
gende verbrokketing van bet Oostersch-rom. rijk,
maakte een Conmenus (of eigenlijk een Ducas, dien
men Comnenus noemde) van deze stad en oniliggend
grondgebied een afzunderlijk rijkje, hetwelk hij
ketzerrijk T. noemde. Toen de hdeologen (1261)
Constantinopef heroverd hadden, bleef het keizerrijk 1'. slechts in naam onderhoorig aan het grieksche
rijk : de eenige afhankelijkheid bestond hierin, dat
de grieksche keizer vrij was in de henoetning van
den vorst van T.; doch hij koos daartoe altijd een
pries nit bet regeerende huts. Ziehier de namen
diet vorsten van T. :
Alexius 1 Comnenus 1204 Basilius I
1332
Andronicus
1222 Irene
1340
Johannes I
1235 Anna
1341
Manuel I
1238 Michael
1341-50
Andreas I
1263 Johannes 111
1344
George I
1266 Alexius
1350
Johannes II
1280 Manuel 111
1390
Alexius 11
1412
1298 Alexius IV
Andronicus II
1330 Johannes IV
1447
Manuel II
4332 David
1458-61
In 1461 werd T. door de Turken bemachtigd, en
David, de laatste keizer van T., werd met zes zijner
zonen ter dood gebracht door Mahomed 11; tie
7e zoon ontkwain, en vhichtte naar d e n Peloponnesus;
waar hij de stamheer werd tier Comnenen van Morea.
Het grondgebied van T. werd toen een pachalik of
ejalet, begretisd door de ejalets Siwas en Erzeroetn,
en door aziat. Rosland (zie boven).
Trenek (Frans, baron van der), geb. 1711,
zoon van een van prnisische afkorn , t zijnden oostenrijkschen kapitein, trad op zijn 17e jaar in oostenrijksche dienst, werd later in den Ousteurijkschen
Successie-oorlog als aanvoerder van een vrijkorps
Pandoeren (zie PANDOER) door allerlei gruwelen en
snoodheden berucht, en maakte 1749 als gevangene
op den Spielberg in Moravie zelf een einde aan zijn
levee. Zijne Gedenkschriften zijn in 't Licht gegeven
door zijnen neef (Parijs 1788). — T. (Frederik,
baron van der), neef van den vorige, geb. 1726 te
Koningsbergen in Pruisen, werd 1744 o•donnansofficier van Frederik den Groote. Een bij uitstek
welgemaakt man zijnde, beviel hij aan prinses Amalia,
de zuster van Frederik, en stond weldra met haar
in liefde-betrekking ; him zoete geheim werd echter
verraden, en T. werd op 's konings bevel in hechtenis genornen en naar de vesting Glatz overgebracht (1745). Ilet gelnkte hem nit zijne gevangenschap te ontsnappen (1747), en naar Moskou te ontvluchten, waar hij eenigen tijd in verboden omgang
stond met eene russische prinses. Van daar naar
Weenen verhuisd, waar hij de nalatenschap van zijnen neef erfde, werd hij ritmeester in keizerlijke
dienst ; doch zich voor familie-zaken naar Dantzig
begeven hebbende (1753), werd hij op last van
Frederik den Groote ingepakt, en Lien jaren lang te
Maagdenburg gevangen gehouden, met cene strengheid, die (waarschijnlijk ook wel ten gevolge van T.'s
gedurige pogingen om te ontsnappen) op het laatst
aan barbaarschheid grensde, totdat hij eindelijk in
Dec. 1763 op vrije voeten kwam. Bij de nitbarsting
der F•ansche omwenteling, waarmede hij sympathiseerde, begaf hij zich naar Parijs ; dock Robespierre
hield hem voor een spion van v•eemde mogenditeden, en liet hem als zoodanig in Juli 1794 guillotineeren. Men heeft van T. SammIliche Gedichleund
Schri[ten (8 deelen Leipzig 1786), en ook zijne
o. a. het gansche verhaal zijner gevangenscbap bevattende Lebensgeschichle (4 dln. Berlijn 1786).
Tren.ta, of Trenle, lat. naam van Drenthe.

Trichtwiller
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Trento, het oude Tridentum of Tridenlinum,
ital. Trento. duitsch Trient, de grootste stad in Tirol,
aan de Etsch, '21 mijlen bezuiden lnnspruck;
15,000 inwoners (wier gewone taal ltaliaansch is).
Gesticht, naar men wil, door de Rasena of Etrusken,
be.hoo•de T. achtereenvolgend aan de Cenomaansche
Gathers, aan de Gothen, aan de Longobarden, aan de
hertogen an Beieren, en werd vervolgens vrije rijksstad. Het bisdom T. werd 1802 geseculariseerd.
Wereldvertnaard is het Concilie van 7'., dat, op aanzoek van keizer Karel V door pans Paulus 111 bijeengeroepen, om de door de kerkhervormers ontsluierde
kerkelijke tnishruiken te doen ophouden, 13 Dec.1545
te T. vergaderde, en met ettelijke tusschenpoozen
(waa•in geen zittingen plaats hadden ten gevolge
van geschillen tusschen den keizer en den paus)
voortduurde onder de pause"). Julius III en Pius 1V
tot 4 Dec. 1563. De besluiten van dit concilie waren
uit den aard der zaak zeer eenzijdig ; ze beslislen
at de opgeworpene vraagstukken ten voordeele van
de pauselijke hierarchic en van de tot dusverre als
geld ig beschouwde roomsch-katholieke geloofsleer.
Als zoodanig werden die besluiten clan ook allerwege
bij de Rooinsch-katholieken als wet aangenomen,
behalve in Frankrijk, waar die Canones et decreta
Concilii Tridentini, in 1564 door den pans bekrachtigd, en van kracht tot op den huidigen dag (in het
licht gegeven o. a. Leipzig 1842; Latijn en Duitsch
2e druk Bielefeld 1842) slechts in zooverre erkend
werden als ze de privilegien der Gallicaansche Kerk
onaangetast lieten ; doch alles wat slechts eenigszins
op die privilegien inbreuk kon waken, werd door de
fransche parlementen afgekeurd en ongeldig verklaa ► d. De gevolgen van het Concilie van T. zijn geweest, dat de leerstellingen der Roomsch-katholieke
Kerk als onwrikbaar zijn vastgesteld, dat de pauselijke hierarchic bestendigd is, dat alle hervorming
in de Roomsch-katholieke Kerk onmogelijk is genaaakt, en dat daardoor tevens de mogelijkheid vernietigd is, om ooit eene toenadering tusschen de
Roomsche Kerk en de Protestantsche kerkgenootschappen te doen plaats grijpen.
Treves, fransche naam van Trier.
Trevieren, lat. Tretiri, ook wet Treveren, yolk
van gernaaansche herkomst in Gallic. Ze woonden
in Belgica la, benoorden de Mediornatricen; hoofdstad Augusta T•evorum, of Treveri (thans T•ie•).
Trevisaansche mark, vroeger ongeveer
de tegenwoordige Venet. prov. Treviso.
Treviso, ital. Trevigi, het oude 7'arvisium, stad
met 23,000 inw. in het Venetiaansche, 8 uren pans
benoorciw. Venetic, is de geboortepluats van den
gothischen koning Totila, en van pans Benedictus XI.
Onder de Ronteinen was T. reeds een municipium;
doch bet kwam reeds vroeg in de macht der Gothen.
In de 13e en 14e eeuw werd het veroverd door de
Hongaren, en behoorde vervolgens aan de huizen
Carrara en della Scala. In 1388 onderwierp T. zich
aan Venetic, werd 1797 ingenomen door de Franschen, 1801 aan Oosten•ijk gegeven, 1805 bij bet
toemnalige koninkrijk Italie ingelijfd, en was onder
bet fransche keizer•ijk gedurentle 9 jaren hooftlplaats
van het depa•tement Tagliamento.
Tribokken, lat. Triboci, of Tribocci, een germaansch yolk, kwam zich in Gallic nederzetten in
het land der Mediomat•icen. De voornaamste steden
der T. waren Dracomagus (Brumath) en Argentoratom (Straatsburg).
Tricht, dorp in Gelderland, 3 uren g. bewesten
Tiel; 850 inw.
Trichtwiller, het limb. dorp Wijlre.
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Trier, fransch Treves, het oude Treveri, Treviri ,
of Augusta Treverorum, stad in Rijupruisen, aan de
Mosel ; 22,000 inw.; de 1472 te T. gestichte universiteit is 1797 opgeheven. Under de Rorneinen was
T. de hoofdstad an Belgica la ; in de 4e en 5e eeuw
was het dat van de geheele provincie Gallie en van
de geheele diocese der Gather'. Door de barbaren
werd T. op zijn minst vijfmaal verwoest na den dood
van Valentinianus I; het kwam vervolgens in de
macht der Franken, en maakte achtereen deel uit
van Austrasie , van het keizerrijk van Lotharins I,
van bet koninkrijk Lotharingen van Lotharius II, en
werd 870 begrepen In het koninkrijk Germanie. Later werd T. vrije rijksstad ; doch 1585 kwam het
onder het gezag van den aartsbisschop-keurvorst van
Trier (zie 10 regels lager). Dikwijls is T. ingenomen
en bezet door de Franschen : 1681, 1703, 1703,
1731, en eindelijk in 1794, toen T. bij Frankrijk
ingeljd en verheven werd tot hoofdplaats van het
Saar-departement (department de la Sarre) ; in
1814 kwam T.aan Pruisen. Het is thans de hoofdpl.
van bet tot de pruisische Rijnprovincie behoorende
regeeringsdistrict T. (circa 76 vierk. mijlen, met
545,000 bewoners). Dit district en een gedeelte van
het tegenwoordige district Coblentz vorinde vroeger
bet aartsbissehoppelijk keurvorstendom T., dat (151
vierk. mijlen groot zijnde), evenals voorlieen het
Sticht van Utrecht, gesplitst was in het Oversticht
met de hoofdstad Trier, en het Nedersticht met de
hoofdstad Coblentz. De keurvorst van T. was in rang
de tweede keurvorst van Duitschland. De laatste
keurvorst van T.was de 1768 gekozene pries ClementWentzel (Wenceslas) van Saksen, vviens minister
de beroeinde Joh. Nic. von Hontheim was. In 1799
werd bijna het gansche keurvorstendom bij Franklin(
ingelijfd, en bij den Luneviller vrede (1801) werd
de secularisatie van bet aartsbisdom bestendigd, bet
keurvorstendom opgeheven, en de keurvorst (die
1812 te Augsburg stierl) met een levenslang jaargeld schadeloos gesteld.
Triest, ital. Trieste, het oude Tergeste, zeehandelstad aan de Golf van T. der Adriatische Zee,
met 66,000 inw. (rneerendeels Italianen) ; to T. de
Ooslenrijksche Lloyd. Reeds sedert 1382 aan Oostenrijk toebehoorende, dagteekent de helangrijkheid
van T. eerst uit de 18e eeuw ; Karel VI verklaarde
T. tot vrije rijksstad ; Maria Theresia maakte er eene
vrijhaven van. De Franschen bezetteden T. 1797
en 1805.
Trimuthi, oude naam van Druten.
Trintingen,dorp in 't groot-hert. (3 wren g.
ten 0. N. 0. van de stad) Luxemburg; 170 inw.
Tripolis (regentschap), ook Tripolitana, of
Tripolilanie, een barbarijsch rijk tangs de Middellandsche Zee, tusschen Egypte ten 0., Tunis ten
W., de Sahara-woestijn, Fezzan en de Toewariks ten
Z., is omstr. 6000 vierk. mijlen groot, bevolkt met
anderhalf rnillioen zielen ; hoofdstad Tripolis (zie
vender hieronder). Aanvankelijk gedeeld tusschen
Carthago en Cyrene, maakte T. vervolgens deel uit
van romeinsch Africa (de diocese Africa onder
Na 459 maakten de Vandalen zich meester van T.; in 534 kwatn bet weder in de macht der
Grieken (under Justinianus). De Arabieren veroverden het omstr. 670 ; en na achtereenvolgend de
Aglabieten, de Zeirieten, de Fatimieten, enz.,gehoorzaamd to hebben, kwam T. in handen van Karel den
Groote, die het aan de Maltezer-ridders afstoud, aan
wie bet ontweldigd werd, om een wingewest van
het Ottoman. rijk te worde:: outlet . Sunman II (1551).
In 1714 N'erklaarde de pacha van T. zich °palmlike-
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lijk ; zijne arstammeingen hebben sedert over?. geregeerd, doch sedert 1835 is T. weder vasalstaat van
de Porte. &dell 1854 is. de slavenhandel in T. verboden. De naam T. is aan dit land gegeven, omdat
het drie voorname steden bevatte (Sabrata, (Ea en
T., het oude Ea, ital. Tripoli,
Leptis Magna).
hoofdstad van 't regentschap T.; 15,000 inw.; eene
door batterijen gettekte haven. — T., havenstad in
aziat. Turkije (in Syrie), 20 mijlen benoordw. Damascus, nabij de Middellandse,he Zee; 20,000 inw.;
haven; had eertijds eene bibliotheek, die verbrand
werd, toen de Kruisvaarders T. veroverden (1109),
dat voor Raymond van Toulouse tot een graafschap
verheven werd. Thans is dit T. de hoofdplaats van
een pachalik T., tusschen Aleppo ten N. en Acca ten
Z., gevormd uit bet nude Tripolis in Phenicie, dat
drie steden bevatte, gesticht 1 door Tyriers, 1 door
Sidoniers, en 1 door Arcadidrs. — T. Zie het artikel TR1POLITZA.
Tripolitza, het oude Tripolis, dusgenoemd
omdat de inwoners der drie steden Mantinea, Pallantium en Tegea de handen ineengeslagen hadden
om deze stad te bouwen, was onder de Turken
hoofdstad van Morea, werd 1799 verwoest door de
Skipetaren,ging bijna geheel te niet in den vrijheidsoorlog, heeft thans 8000 inw., en is hoofdpl. van de
grieksche nomarchie Arcadie.
Troas. Zie TROJE.
Troines, dorp. Zie TROTTEN.
Trojaansche oorlog. Zie TROJE.
TrOje, hoofdstad van Troas (een landschapje
in Klein-Azie, tusschen den Hellespont, de Egeesche
Zee en het Ida-gebergte), won't ook genoemd
lhon (lat. Ilium), naar Ilus (een zijner koningen).
De stad T. heette gesticht door Tros of door Dardanus, werd onder Laomedon omringd door muren,
die gebouwd werden door de goden Apollo en Neptunus ; reeds kort daarna kwam Hercules, die zich
over de trouweloosheid van Laomedon (zie dat art.)
te beklagen had, de stad T. innernen (1314 v. Chr.),
doodde Laomedon, en ► laatste den jongen Priamus
op den troop. Toen deze gedoogd had dot zijn coon
Paris de schoone Helena schaakte, kwamen de grieksche vorsten, met Agamemnon aan het hoofd, den
vermaarden Trojaanschen oorlog tegen hem voeren,
die tien jaren duurde, en die eindigde met de verovering en verwoesting van T. (volgens Herodotus
anno 1270 v. Chr.). Als vorsten, die over T. geregeerd hebben, staan vermeld :
Scatnandrus
1614 Tros
1462
Teucer
1590 Ilus
1402
Dardanus
1568 Laomedon
1347
1537 Primus
Erichthonius
1311-1270
Tromp (Maarten Harpertszoon), hollandsch
zeeheld, geb. 1579 te brielle, reeds jong in zeedienst,
1639 adruiraal van Holland en Zeeland, sneuvelde
7 Aug. 1653 in een zeeslag tegen de Engelschen.
(Cornelis), zoos van den vorige, geb. 1629,
roemrijk als zijn vader, werd kart voor zijn dood tot
opper-admiraal der hollandsche vloot benoemd, en
stierf 29 Mei 1691.
Troppau, prinsdom (in pruis. Silezid,17 vierk.
mijlen, met 60,000 bewoners,hoofdplaats Leobsch iitz;
en in oostenrijksch Silezie, 24 vierk. ruiner], met
80,000 bewoners). De hoofdstad T., lat. Troppavia,
aan de Oppa, 18 miner' benoordoosten Braun, heeft
14,000 inw. en is bekend door bet vorsten-congres
van 20 Oct. tot 20 Dec. 1820.
Trotten, fiansch Troines, dorp in 't groothert.
Luxemburg, een half uur g. benuordw. Diekirch;
300 inw.

Trowbridge
Trowbkidge, marktviek in -'t engelsche graafschap Wilts, vierdhalf uur gaans bezuidoosten Bath ;
10,000 inw.
Troy, 1) engelsche naamsvorm voor Troje.
2) stad in den noor&amerik. staat New-York, aan
den Hudson,3 uren g. benoorden Albany ; 40,000 inw.
Troyes, eerst Tricasses, het Auguslobona der
Rorneinen, sedert de 5e eeuw Trecw, in Hollandsche
boeken ook wel 7'roois genoemd, stad in bet fransche
dept. Aube (waarvan het de hoofdplaats is), aan de
Seine, 19 mijlen bezuidoosten Parijs; 31,000 inw.
Aanvankelijk hoofdstad der Tricassen (een gallisch
yolk in Lugdunensis 4a; ze woonden benoorden de
Lingonen en beoosten de Senonen); werd in 889
vernield door de Nuormannen ; later werd T. de
hoofdstad van Champapne en residentie der graven
van Champagne. In 1420 verlegde Isabeati van Beleren het parlement van Parijs naar T., en sloot daar
(21 Mei) bet tractaat, vvaarbij Frankrijk aan Engeland overgeleverd werd. Heeds in 1415 was T.
beinachiigd door Jan zonder Vrees, hertog van
Burginolie; doch Karel VII heroverde het in 1429.
Lodewijk XVI verbande in 1787 het parlement van
Parijs naar T., in welts omstrelien bloedige gevechten plants hadden in 1814. Door brand is T. verscheidene malen geteisterd, o. a. 1181 en 1524. Het
is 0. a. de gebool teplaats van pans Urbanus IV. Naar
T. beetle het Trooisch gewichl, dat titans nog in Engeland ge ► ruikt wordt voor edel metaal, voor geiieesmiddelen en bij wetenschappelijke nasporingen.
Trcezen, oudtijds de hoofdstad van het landschap Trcezenia in Argolis, behoorde in den Homerischen tijd aan Diomedes, was de geboorteplaats van
Theseus, en het tooneel der liefde van Phedra en
Hippolytus. Na de verhuizing der Heraclieden vormde
T. een afzonderlijk rijkje, dat in de geschierlenis van
Griekenland herhaalde malen eene belangrijke rol
speelt. Nog in Strabo's tijd was T. eene vrij aanzienlijke stad ; thans echter bestaan daarvan slechts luttele overblijfselen bij 't dorp Damala, 15 stadien van
de Saronische Golf (Golf van iFigina, waar, aan de
bocht Pogon, de haven van T. lag, zijncle Kalenderis).
Truccia, thans Droissy of Bruel, stad in NoordGallie, nabij Suessiones (thans Soissons). De troepen
van Fredegonde versloegen bier (593) Childebert,
zoon van Brunehaut.
Trujillo, nieuwe spelling voor Truxillo.
Trumeila. Zie DRIMMELEN.
Truro, havenstad in het engelsche graafschap
Cornwallis, vierdhalf uur gaans ten N. N. O. van
Falmouth ; 12,000 inw.; is een der 5 zoogenaamde
Stannary-plaatsen, waar de blokken tin van het graafschap gewaarmerkt moeten worden.
Truxillo, of Trujillo, naam van verscheidene
steden : 1) het Scalabis of Turris Julia der Roweinen, stad in Spanje, aan de Magasca, 29 mijlen benoordw. Badajoz ; 8000 inw.; geboorteplaats van
Pizarro, Garcia de Paredes, Orellana ; werd in 1233
aan de Mooren ontweldigd. — 2) stad met (thans
slechts) 4000 inw. in Venezuela (Zuid-Amerika, 84
mijlen benoordw. Bogota ; gesticht 1570; door den
franschen flibustier Grarnmont verwoest in 1678 ;
beurde zich slechts langzaam op, en had voor den
vrijheidsoorlog weder 8000 inw. Het is de hoofdpl.
der provincie T. (204 vierk. mijlen; 61,000 bewoners). — 3) stad in Peru, is hoofdpl. van 't departement Livertad, ligt een half uur g. van den Grooten
Oceaan, en heeft 5000 inw.; werd 1535 gesticht door
Pizarro; is dikwijls door aardbevingen geteisterd.
4) havenplaats met 600 inw. ter noordkust van
Honduras, in 't dept. Toro,

II,
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Tryphiodorus,grieksch taalgeleerde en d ich ter nit de 5e ecuw na Chr. Van at zijne werken is
slechts zijn dichtstuk op de Verovering van Troje
(677 verzen) tot ons gekomen ; o. a. uitgegeven door
Wernicke (Leipzig 1819).
Tryphon (Diododus, genaamd), usurpator in
Syrie, diende eerst Alexander I (Bala), was daarna
(143-140 v. Chr.) voogd over diens zoon (Antiochus VI of Anti ► chus Theos II), liet dien jongen worst
om het leven brergen, en beklom zelf den troon,
doch werd onverpoosd beoorloogd door Antiochus VII
(Sidetes), en maakte eindelijk een eind aan zijn eigen
leven in A pamea (133 v. Chr.). — T. (Salvius, genaamt1), een fluitspeler, werd door de in opstand
gekomene slaven op Sicilie als koning u4eroepen
(104 v. Chr.). Hij hood eenigen tijd het hoofd aan
de romeinsche troepen, doch werd in 99 v. Chr.

verslagen en gevangen genomen.
Tsagor, of Tsagrab. Zie AGRAM.
Tsana, een meer in Abyssinia. Zie DEMBEA.
7
Tsalmon. Zie -ALMON.
Tsalmuda, een midianitisch koning; Richt. 8.
Tsch. . . . Zie TSJ...., CZ... ., enz.
Tschudi, oud adellijk zwitsersch geslacht in
't kanton Glarus, telt verscheidene beroemde leden,
o. a.: T. (Egiditis of Gilles), geb. to Glarus 1505,
gest. 1572, een der grootste geschiedschrijvers van
zijnen tijd. — T. (Leonardo von), markies van Pasquale, gest. 1832, was onderkoning van Sicilie.
T. (Friedrich von), geb. 1820, schrijver o. a. van
het beroemde werk Das Thierleben in der Alpenwelt
(Leipzig (1852 ; 6e druk 1861).
Tseredath, eene plants vermeld Richt. 7: 22.
—

Tsjad, het grootste binnenmeer in Soedan, be.
reikt door Clapperton, Denham en Oudney, doch
nauwkeuriger opgenomeneerst in 1851 door Overweg
en in 1853 door Vogel.
Tsjak. Zie

AMRETSIR.

Tsjampa, of Tsiampa, een tot Annam behooi
rend landschap in Achter‘Indie, aan de kust, tus.
schen Mekiang en het eigenlijke Cochinchina. In T.
de fransche stad Saigon.
Tsjelam, stad in britsch 0. I. Zie SALEM.
Tsjennab, of Sjennab, de Acesines der ouden,
rivier in Hindostan, een der rivieren van den Pan•
dzjnad, in het land der Sikhs, komt nit bet Himalajagebergte; doorstroomt Lahore en Mooltan, neemt den
Dzjelem, den Ravei en den Sutledzj of Gharrah in
zich op, en ontlast zich in den Sind.
Tsjeken, 7'schech, de slawische Bohemers,wier
taal het. Tsjekisch genoemd worth. Zie CZECHEN.
TSjereMiSSen, een finsche volksstam in Rusland, voornamelijk in de gouvernementen Kasan en
Wjetka. Ze behooren tot de Russisch-grieksche Kerk,
en spreken een finsch dialect, spraakkunstig bewerkt
door Wiedemann (Reval 1847).
Tsjerkessen, zooveel als Circassiers.
Tsjernagora,slawische naam van Montenegro;
vandaar Tsjernagorzen zooveel als Montenegrijnen.
Tsjernaja, of T.-Rjetsjka, rivier, die in het
zuiden van de Krim uitloopt in de Bocht van Sebastopol, werd vermaard gedurende de belegering van die
vesting( I 854-56)door de Franschen en Engelschen,
inzonderheid door den Slag aan de T.16 Aug. 1855.
Tsjernigow, rues. stad. Zie CZERNIGOW.
Tsjernomorie, prov. van bet Russische rijk,
beoosten de Zee van Azof, is 575 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 203,000 zielen, en heeft de stad Jekaterinodar tot hoofdplaats. Men noemt T. ook wel het

Land der tsjernomorische Kozakken.
Tsjesjme(Tscheschme), of Tsjisjme, marktvlek
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met 1200 inw. in Bessa•a.bie, werd in 1856 door
Rusland aan Turkije afgeslaan.
Tsjesme ( Tschestne), het oude Cyssus, havenplaats in aziat. Turkije, in Anatolie, tegenover het
eiland Chios, ruim 8 mijlen benoordw. Smyrna ;
7000 inw. In den nacht van 5 op 6 Juli 1770 werd
hier de turksche vloot verbrand door den russ.
admiraal Alexis Orloff (Orlow) en de engelsche admiralen Elphinstone en Greigh. Zie ook CYSSUS.
Tsjetsjenzen. Zie r- IR C ASS I
Tsji —li, of Pe-tsji-li, prov. van 't Chineesche rijk,
benoorden den Grooten Muur, waardoor T.van Mongolie gescheiden is; heeft ornstr. 40 rnillioen bewoners,
en tot hoofdpl. de stad Peking, die ook hoofdstad
is van geheel China. Begrensd wordt T. door de provv.
Sjan-tong en Ho-nan ten Z., .Sjan-si ten W., en de
Golf van T. ten 0. i(zijnde eene Golf der Gele Zee).
Tsjoeden, algemeene benaming voor de in Rusland verspreide linsche volkeren, doch inzonderheid
de stam, waarvan nog geringe resten in de gouvernementen Olonetz en Nowgorod aangetrotren worden.
Tsjoektsjen, een slechts in naam aan Rusland onderhoorig yolk in 't verste N.O. van Siberie.
Tsjoesan, of Chusan, chineesch eiland, nahij
de stad :Virg-po, is 11 mijlen groot, is bevolkt met
200,000 zielen, en 't voornaamste eiland van den
Tsjoesan-archipel, die deel uitmaakt van de provincie
Tsje-kiang. Hoofdplaats van T. is de stall Tinghai.
Tsjoewasjen, een volksstarn, hoofdzakelijk
in de russ. gouvernementen Kasan, Simhirsk en
Samara, oinstreeks 450,000 zielen sterk, spree kt een

verhasterd dialect der turksche tart!, over welken
tongval geschreven is door Schott (Berlijn 1841).

Tsjusan. Zie r SP1ESAN.
Tuariks, in lupine eigene taal Imosharh, de

bewoners van het grootste gedeelte der oosterhelft

van de Sahara-woestijn, deels in de oasen vaste
verblijfplaatsen hebbende, deels notuadkeeeeutle.
Tube, zoon van Japhet ; Gen. 10: 2 ; I Chron.
1: 5. Order den naarn T. wor It ook de nakomelittgschap van Japhet verstaan (Jezaia 66 : 19; Ezech.
27: 13; 32: 26; 38: 2, 3; 39: 1).
Tubalkain, zoon van Lawech en Zilla (Gen.
4 : 22), uitvinder der smederij, is dezellde als Vuleanus in de mythologic.
Tubanten, volk in Germanic; ze "woonden
eerst tusschen den Rijn en den IJsel, daarna bezuiden de Lippe (tusschen Paderborn en Hamm), en
eindelijk in de nabijheid van het Thuringerwald,
tusschen de Fulda en de Werra.
Tubantria, oudste naarn van Deventer.
Tubbergen, dorp in Overijsel, 2 uren g. benoordoosten Almelo ; 500 inw.
groot vriend van Cicero,
Tubero (L.
vergezelde hem als onderbevelhebber naar Azle,
streed bij Pharsalus voor Pompe. jus tegen Cesar; hij
ontving later gratie van den dictator, en heeft eene
Romeinsche geschiedenis geschreven.—T.(Quintus),
zoon van den vorige, bekwaarn reehtsgeleerde.
Tubingen, stad in Wurtetnberg, in den Z wartewoud-kreis, aan den Neckar, 7 uren g. bezuidw.
Stuttgart ; 8000 inw.; eene 1477 gestichte beroemde
universiteit. Bij het vermaarde Tubinyer verdrag van
8 Juli 15-11 tusschen hertog Ulrik en zijn Yolk, werden aan het volt: vele privitegicn geschonken, weartegen het aannam de schulden van den hertog Le
betalen.
Tuccis, ook Tuccitana genaamd, en ook Yeel
under den naarn van Augusta Gentella voorkotnende,
stad in Bietica, bezuidoosten Corduba (Cordova).
De naam van T. is thans Martos (zie (lieu naam).

Tulle
Tueu.man, een westelijke staat der Argentijnsche republiek (Zd.-Amerika), 1100 vierk. mijl, met
89,000 bewoners, besproeid door Rio Salado en RioDolce, met al de in die twee nitloopende rivieren,
grenst ten 0. aan Santiago, ten Z. aan Catamarca, ten
W. aan Rioja, ten N. aan Salta,en heeft tot hoofdplaats
de sled T., ook genaamd. San-Miguel, gesticht in
1685, nu met 11,000. inw. Bij de stad T. overwinning der opstandelingen (1812) op de Spanjaarden ;
te T. in 1816 (25 Maart tot 9 hill) bet Congres,
waarbij de Vereenigde Provincien der Plata-rivier
onafhankelijk van Spanje verklaard werden.
Tudela,oudt. Tutela of Tullonium, stad in Spanje, aan de Ebro, 8 iniPbeznid. Pamplona; 9000 inw.;
bestond reeds ten tijde der Rorneinen ; geboorteplaats
van een geleerden rabbijn (zie BENJAMIN VAN T.);
in 1115 werd T. aan de Mooren ontweldigd door
koning Alfons; 23 Nov. 1808 versloegde hertog van
Montebello bier don spaanschen generaal Castagnos.
Tudlingen, of Duttlingen, stad in Wurtemberg, Zwartewond-kreis, 8 uren g. bezuidw. Sigmaringen; 6500 inw.; in 1643 werden hier de Franschen verslagen door de K.eizerlijken ; in 1803 werd
T. gedeeltelijk vernield door brand.

Tudor, engelsche dynastie, afstammende van
Owen, een edelman uit Wallis, die 1432 heimelijk
in 't huwelijk trad met Catharina, de weduwe van
honing Hendrik V, en een zoon bij hair verwekte,
Edmond Tudor, graaf van Richmond: deze trouwde
met Margareta Beaufort, erldochter der Laneasters;
de zoon uit lit huwelijk, Hendrik Tudor, ovemon
Richard III in den slag van Bosworth 22 AIM I i 5),
en beklom toes den eng. troon ais Hendrik VII (zie
dat art.). De dynastie Tudor eindigde in de marinelijke linie met Eduard VI (1553) en voor goed 1603
met den loud yan Elizabeth (zie (lien naam).
Tuil, of Tnyl, dorp in Gelderland, 4 uren g. bezuidw. Lel; 240 inw.
Tuesis, 1) zeeboezem aan de N.-O.-kust van Caledonie; nu Golf v. Murray.- 2 )let. naarn van deTweed.
ThisCO, of Tuisto, volgens Tacitus de opperste
godheid der Germanen (Duitschers).Van zijnen coon
Manlius en diens drie zonen werden geacht of te
stammen de drie germaansche hoofdstammen (Ingevonen, Istevonen, Herminonen).
Tuislom, oude naam van Twijzel.
Tuitgenhorn, in de wandeling Tuljehorn,
dorp in Noord-Holland, 3 uren g.benoorden Alkmaar.
Tula, ) rivier in Mexico, loopt door den staat
Queretaro, scheidt st,ten Potosi en Veracruz, en
valt na 57 mijlen loop miner den naarn van Tampico
(zie dat art.) in de Golf van Mexico. Aan den T., in
den steal Queretaro, ligt eene stad T., waarnaar de
Graven van T. (afstammelingen van Montezuma)
hnonen titel ontvingen. — 2) T., of Toela, rivier in
Mongolic, v,,lt na 63 mijlen loop in den Orkhon (49
gr. N. Breedte). — 3) T., of Theta, gouvt. iu europ.
Rusland (557 vierk. mijlen net 1,180,000 bewoners),
heeft tot hoofdplaats de stud T. met 58,000 inw.,
aan (le uitwatering der Toelitza in de Oepa, 18 mijlen bewesten Nazar) ; gesticht 1509, dikwijls veroverd en ge ► lunderd in de 1 6e ceuw, begon eerst
sedert 1613 te bloeien ; in 1712 richtte Peter de
Groote eene wapenfabriek te T. op.
Tullamore, stad met 5000 inw. in lerland,
hoofdplaats van King's County.
Tule, oude naam van Tull.
Tulle, stad met 12,000 inw. in 't fransche dept.
Correze, waarvan het de hoofdplaats is, aan de nitwatering der Solane in de Correze; vermaard is de
te T. vervaardigde leant. (tulle genaamd).

Tullis

Turenne

Tullia, 1) dochter van Servius Tullius, liet.haren man (Aruns) an kant maken, om met zijnen
broeder Tarquinius Superbus te kunnen trouwen, en
was de ziel van de samenzwering, door dezen tegen haren vader gesmeed ; zie SERVIUS TULLIUS. 2) dochter van Cicero en Terentia, geb. 77 v. Chr.,
verscheidene malengehuwd, het Iaatst met Dolobelia,
stierf 46 v. Chr. waarschijnlijk in bet kraambed.
Tullius, familienaam van Cicero.
Tu.llum, oude naam van Tonl.
Tullus (Actius), vorst der Volsken, vijand van
Rome, waving Cori°!anus, toen deze gebannen was.
Tullus Hostilius, derde koning van Rome
(673-640 v. Chr.), een oorlogzuchtig man.
Tulzia, of Toeltsja, het oude fEyissus, stad in
Bulgarije, aan den Donau, 5 uren g. bezuiden Ismail.
Tunbridge, stad in 't engelsehe graafschap
Kent, 6 uren g. bezuidw. Maidstone, aan de Medway ;
6000 inw.; een half nur pans van T. het marktvlek
Tunbridge Wells (14,000 in w. en veel badgasten).
Tunes, of Tunesium, thans Tunis (zie dat art.),
werd reeds in '256 v. Chr. vermaard door den veldslag. waarin Xantli i Huts de nederlaag gaf aan Regulus.
Tungri. Zie TONGEREN.
Tungrorum Fon3, onde naam van Spa.
Tungunska, Toengoenska, twee rivieren in
aziat. Rusland (in Siberie), nl.. 1) de Beneden-T.
loopt eerst N.-0.-, dan 0.-, dan W.-waarts, over eene
leugte van 170 mijlen, en valt bij Toeroekliansk in
den Jeuisei, - 2) de Middel- T. (T. generzijds de bergen), loopt 120 mijlen in westelijke richting, en valt
onder 60 gr. 40 min. Noorderbreedte in den Jenisei.
Tunguragua, 1) vuurspuwende berg in Ecuador, 4 millet' benoorden Riobamba. — 2) de Amazonen-rivier, eer die zich vereenigt met de Ucayale.
Tungusen, Toengoezen, in ruimen zin de algemeene benaming voor eene groep na aan elkander
verwante volkeren in het noordoosten van Azie, namelijk in het stroomgebied van (len Amoer (Amur)
of Mandzjoerie (uit dies hoofde ook wel Toengoezie
genoemd). Tot de T. rekent men zoowel de Dawren,
Mangoenen, Golden, Orotsjen, Lamoeten, enz., als de
eigenlijke T., welke laatsten (omstr. 40,000 zielen
sterk) in het voormalige grensland van Siberie aan
den kant van Mandzjoerie wonen, den Dalai-Lama
aanbidden, sedert de 17e eeuw onder het gezag van
Rusland staan, en eene eigene taal spreken, spraakkunstig bewerkt door Castren (Petersburg 1856).
Tunis, het Tunes der ouden (zie TUNES), stad
in Afrika, aan de Middellandsche Zee, met de haven la Goulelte, 80 mijlen beoosten Algiers, niet
ver van de plaats waar het oude Carthago gestaan
heeft, verhief zich eerst na den ondergang dier
stad (647 verwoest door de Arabieren). De Noormannen maakten zich van T. meester; doch het
werd hun (1159) door Abd-el-Moemen weder ontweldigd. De stad T. was het doelwit van den laatsten
kruistocht ; bij het beleg van T. stied de heilige
Lodewijk aan de pest (1270). Karel V bemachtigde
1535 de haven la Goulette, die verdedigd werd door
Barbarossa ; doch onder Filips II werd die weder
aan de Spanjaarden ontvveldigd door Occhiali (1574).
Het regentschap T. (waarvan T. de hoofdstad is) is
de volkrijkste der Barbarijsche staten, ten N. en 0.
door de Middell. Zee, ten Z. door Tripolis en de
Sahara begrensd, 3710 vierk. mijlen groot, met
800,000 bewoners (meerendeels van arabische afkomst). Dit rijk beslaat het grondgebied van het
voormalige Carthago ; onder de Romeinen vornide
het de twee provincien Africa Propria en Byzacene;
daarna maakte het deel uit van het rijk der Vanda-

len, toen van het Oosterseh-rom. rijk onder Justinianus en zijne opvolgers, van het groote rijk der kalifen (7e eeuw), van bet rijk der Aglabieten of van
Kairwan (800); het Imam onder de Fatimieten 909,
onder de Zeirieten 972, onder de Almohaden 1160.
De Hafsieten stichtten 1206 de onafhankelijkheid
van T., die eenige eeuwen voortbestond, totdat Barbarossa zich van T. meester maakte 1534 voor
Turkije : reeds in het volgende jaar werd de vorst
van T. op zijnen troon hersteld door Karel V; in
1573 werden de Spanjaarden uit T. verdreven, en
de turksche veldheer Sinan-pacha onderwierp T. aan
het gezag van den sultan ; ongeveer eene eeuw later
matigden de turksche janitsaren zich het recta aan
om den vorst van T. te kiezen, die den titel van bey
voert, en tot op (lit ongenblik vasal is van de Porte.
Tuntingen, fransch Tunlange, dorp in 't groothert. Luxemburg, vierdhalf uur gaans benoordw.
Luxemburg ; 450 inw.
Turckheim. Zie TURKHEIM.
Turcoing. Zie Touncoisc.
Turcomanen, eene groote afdeeling van het
turksche yolk ; de T. zijn heerschende volksstammen in Perzie, Herat, Kaboel; ze zijn ook sterk vet.•
spreid in onafhankelijk Turkestan, in caucasisch
Rusland en in ottomanisch Azle, en splitsen zich in
eene menigte onder-afdeelingen.
Turdetanen, Turdetani, yolk in Hispania (in
Baqica), beoosten den Arias, bewesten de Bastulen;
de &ells doorstroomde hun land; hoofdstad Gades.
Onderworpen eerst door Carthago, daarna (in den 2en
Punischen oorlog) door Scipio, natnen de T. deel
aan den opstand van 197, doch werden door den pretor P. Manlius opnieuw onderworpen 195 v. Chr.
Turdulen, Turduli, yolk in Hispania (in Rm•
tica), op de oevers van het middeldeel van den Bffltis, begrensd ten N. door de Oretanen, ten Z. door
de Turdetanen. De voornaamste steden der T. waren
Astapa, Illiturgis, Corduba.
Turenne, stad in het oude Limousin, thans
het fransche dept. Correze, 3 uren g. bezuiden Brio
ves-la-Gaillarde ; 2400 inw.; sedert de 9e een w titel
van een burggraafschap, dat 1444 aan de familie la
Tour d'Auvergne kwam, door een huwelijk, waaruit
een zoon geboren werd (tie Henri BOUILLON), die vader
werd van den beroemden Turenne (zie volgend art.).
Turenne (H. de la Tour d'Auvergne, vicomte
de), beroemd fransch veldheer, geb. 1611 te Sedan,
ontving 1644 den maarschalksstaf en het opper.
bevel in Duitschland. Door schitterende vvapenfeiten
bespoedigde hij 't tot stand komen van den Munsterschen vrede (1648). Kort daarna stond hij in de
onlusten der Fronde tegenover bet fransche hof,
waarmede hij zich echter spoedig verzoende, zoodat
hij reeds 1651 weder aan het hoofd der koninkl.
troepen stond : toen begon hij den zegevierenden
strijd tegen den zijner waardigen tegenstander, den
prins van Conde. Bij de weder-uitbarsting van den
oorlog tegen Spanje (1667) werd T. door Lodewijk XIV tot maarschalk-generaal van het fransche
leger benoemd, 1672 weder met het opperbevel in
Duitschland bekleed, waar hij, na tal van wapen•
feiten, een beslissenden veldslag tegen Montecuculi
voorbereidende, 27 Juli 1675 op verkenning zijude,
in de nabijheid van Sasbach bij Offenburg door een
kanonskogel getroffen en gedood werd. Hij was destijds de eerste tacticus van Europa ; bittere wonden
sloeg zijn verwoestend oorlogen in de Palts en in
Lotharingen. Het l'rotestantismus bad T. veritisseld
tegen het Roomsch-Catholicismus, waarin bij was

aangenomen door Bossuet.

1091

1092

Tatra

Turia, rivier in Hispania; nu Guadalquivir.
Turicum, oude naam van Zurich.
Turin, fransch, eng., duitSch voor Turijn.
Turkei, duitsche naatnsvorm voor Turkije.
Turken, in 't algetneen de Tartaarsche ,Volkeren; in 't hijzonder de bevolkirig . van Turkije.
Turkestan, of Tartarije (zie dat art.), het
aziatische grondgebied (mtiStr. 36,000 vierk. mijlen
groot), dat de volgende grenzen heeft: de Kirgizensteppe ten N., den Tian-sjan en den Beloer4agir ten
0., den Hindoe-koesj ten Z., en de Caspische Zee ten
W. Men splitst bet in: Chineeich T., of Klein-Bucharije
(zie . Bucumme), en Onafhankelijk T., het Sogdiana
en Transoxiaansch SCytitieder Ouden (zie BUCHABA).
Turkheim, • 1) fransche s- od (Haut-Rhin);
I our g. beztridw. Colmar; 3200 inw.; heette vroeger Thuringheim, en was yrije rijksstad ; Turenne versloeg hier in 1675 de • Keizerldken. - 2) stad in
Beieren, 9 uren g. beztritlw. Augsburg ; 1400 inw.:
Turkije, het Osmarrische (of Ottomanische)
Rijk, een der grootste rijken van de aat'tle, doch
slechts een aaneetirdgsel van veroverde louden in 't
zitidoosten . van Europa, in 't wester' van Azie en in
't nOortioosten van Afrika, this geOgraphisch zont.hr
verband of sametthang en derhalve zorder degelijke
levenskracht, nietteinintioOr de groote mogendheden
van Europa gehanditaafd als noodzakelijk tegenwicht
tegen de kolossale tnacht van het Rossische rijk.
Men splitst . T. gevoeglijk in tvtee groote deelen, ril.:
Europeesch-T., grout 9571 vierk. mijlen met circa
16 millioen hemmers, bevattende : Thracie, Bulgarije,
Moldavie, Walachije, Bosnie en de Hertzegowina,
Rumelie en Thess:.lie, Albanie, Servie,• enz., en dan
Aziatisch T., groot 31,000 vierk.. mijlen met ruim
16 millioen bewoners, hevattende: . Klein-Azie of
Anatolie, Armenie, Koerdistan, Mesopotamie en
Irak-Arabi, Syrie en de heilige plaatsen in Arable.
Daarbij komt in Afrika : Egypte met de onderhoorige
rdken Tripolis en Tunis, sarnen 44,900 vierk. mijlen met ruim 5 millioen bewoners. De ganscbe
uitgestrektheid van het Osmanische rijk is dus ongeveer 86,000 vierk. mijlen met 37 miHioen bewoners; da.aronder zijn eater Rumenic (Moidavie en
Walachde), Servie en Montenegro in Europa of te
trekken, en Egypte, Tripolis en Tunis in Afrika,
welke alien slechts vasalstaten van T., en dus geen
eigenlijk bestanddeel daarvan ziju. — De alleenheerscher, door de Europeanen doorgaans Creole Heer,
of Keizer genoemd, voert den titel van Sultan of
Padi-schach (Padizjah), en is tevens de opperste
kerkvoogd der Sunnieten. De Kroon is erfelijk in de
familie Osman. De hoofdstad van T. is Constantinopel.
Sultans van Turkije.
Othman I, 1287 of 1299 Mustapha I
opnieuw 1622
1326
Orkhan
1360 Amurat IV
1623
Amurat
1389 Ibrahim
1640
Bajazet I
1402 Mahomed IV •
1649
Soliman I
1687
14 -10 Soliman III
Moessa
1413 Achmed II
1691
Mahomed I
1421 Mustapha II
1695
Amurat II
1451 Achmed III
1703
Mahomed II
1481 Mahmoed I
1730
Bajazet II
1512 Othman III
1754
Selim I
1520 Mustapha III
1757
Soliman II
1566 .Abdoel Hamid
1774
Selim II
1574 Selim III
1789
Amoral 'HI
1595 Mustapha IV
1807
Mahomed HI
1603 Mahrnoed II
1808
Achmed I
1839
1617 Abdoel Medzjid
Mustapha 1
1861
1618 Abdoel-Asiz
Othman H

Turlupijnet, , zoo werden in Frankrijk de
Naaktloopers genoemd, eene secte, die voornamelijk
in de Nederlanden verspreid was. Ze werden in den
ban gedaan 1372 door Gregorius XI, en in Frankrijk
reeds kort daarna uitgeroeid - op last vat' . koning Karel V. Ze werden ook Begarden genoemd.
Turmayr (Joh.). Zie AVENTINUS.
Turnacum, thans Tournay (Doornik), stall 'in
Gallie, in Belgica '2a, bij -de Nerviers.
Turner (Sharon), engeisch geschiedschrijver,
ph..
1768 te Loader], gest. aldaar 1847, maakte
vooral naam met 'zijne History .of the Anglo,Saons
(7e druk 3 .din. Londen 1852). Daarop liet hij volgen :
History of England during the middle ages (3ed r. 5dIn.
Loud. 1830); The'history of the reign of Henry VIII
(3e druk 2 din. 1-828); . en The history of the reigns
of Edward Ill, Mary ., and Elizabeth (tweede druk,
2 din. 1835).
Turnhout, stall in Belgie, prov. Antwerpen,
10 uren g. benoordoosterr Antwerpen; 13.000 inw.;
gesticht 1209 door Hendrik, hertog van Braband ;
werd in 1545 door Karel V wilt Maria van Ilongarije,
lantivoogdes tier Nederlanden, geschonken; kwam
vervolgens aan het hills van Oranje; werd tiaarna
verkocht aan PruiserL•lit 1597 versioeg pries Maurits nabij T. In Spaujaarden: de in opstand zijnde
Ilelgen versloegen liter 1789 de Oostenrijkers.
Turnus, koning (ler lintnlen, soon van Datmus
en Venilia, stand te trouwen met Lavinia, toen Latinus 41 e voorkeur gaf aan Eneas, die kort tie voren in
Italie was gekotuen. Tegen zdnen rnedeminnaar de
wapenen opgevat hebhende, en aativankelijk geholpen door een gedeelte der Latijnen, later door koning Mezentins van Etrurie,. beoorloogde T. de Trojanen; doch hij werd versiagen, en door Eneas eigenhandig gedood.
Turonen, yolk in Gallie, in Lugdunensis 3a
(in het land dat thans ongeveer het fransche dept.
Indre-Loire vormt); bonne hoofdstad was Turones of
Cwsarodunum (titans Tours).
Turquie, fransche naam van Turkije.
Turijn, ital. Torina, bij de ouden Bodincomagus,
Taurasza, Colonia Julia, Augusta Taurinorum, tot
1860 hoofdstad van het koninkrijk Sardinie, aan de
Po en de Doria ; 205,000 inw.; eene 1404 gestichte
universiteit ; sedert 1853 eerie Waldenzen-kerk, en
sedert 1854 ook eene protestantsche kerk. Toen de
bewoners van T. (de Taurijnen, Taurini) weigerden
de partij van Hannibal te kiezen, word de stad door
dien veldheer gep'in.1 ,-, r ,I. en vernield; vervolgens
werd T. eerie romeinsche kolonie, en door Augustus
verfraaid. Onder de Longobarden weal T. een der
30 hertogdommen van die monarchic ; doch bet
aanzien van T. dngteekent vooral sedert de inlijving
van Piemont bij Savoje. Door de Franschen werd T.
ingenowen 1640, doch tevergeefs belegerd 1706 (die
twee belegeringen, vooral de laatste, behooren onder
de belangrijkste in de geschiedenis der krijgskunde).
Door de Franschen bezet 1796, 1798, 1800, werd
T. in laatstgenoemd jaar ontmanteld; het werd toen
hoofdplaats van het departernent der Po van 't fransche keizerrijk, en bleef dat tot 1814. [let is thans
hoofdplaats der ital. provincie T. (ruim 187 vierk.
mijlen met 942,000 bewoners), en tevens de voorloopige hoofdstad van bet koninkrijk Italie.
Tuscia, een der 17 provincien van de diocese
Italie in de 4e eeuw, bevatte Etrurie en Umbria, en had
Florence tot hoofdstad. De naam T. komt van het Dude
Tusci voor Elrusci (Etrusken), en is later veranderd
in Toskanen.In de lie eeuw nam markgravin Mathilde
den titel aan van markgrayin van T. en Spoleto.

Tuscalum

Tyrol
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TUSCILIUM, thans Frascati, stad in Latium,
Tyndale (William), een der leeroamste voornabij Rome. Het omliggende Iandschap, vol.schoone
beelden, die de geschiedenis der Kerk oplevert van
valleien en buitenplaatsen, heette Tuscvlanum.
het tot Gods eer gerechtelijk vermoorden van onTuttlingen,stad in Wurtemberg,Zwartewoud- schuldige menschen. Geboren 1484 te North-Nibles
kreis, aan den Donau; 6500 inw.; zie MolIRINGEN.
in het .engelsche graafschap Gloucester, werd T.
Tuyslom, oude naam van Twijzel.
roomsch-katholiek geestelijke, doch ornhelsde spoeTweebruggen, duitsch rZweibriicken, fransch
dig de leer van Luther, vertaalde den Bijbel in het
Deux-Ponts, lat. Bipontuni of Bipontium, stad met
Engelsch, en moest weldra uit Engeland vluchten
8500 inw. in den beierschen Bovenrijnkreis, aan de
voor den Defensor Fidei (zie HENDRIK VIII), die hem
Erlbach, 10 mijlen bewesten Spiers; voorname stoeechter zelfs in het buitenland liet opsporen, en op
terij ; sedert 1779 Levert T. beroemde editien van
wiens verlangen T. den 6 Oct. 1536 te Vilvoorden
latijnsche en fransche klassieken.— Het voormalige
gewurgd en verbrand werd in 't belang der nieuwe
prinsdom T. was tot 1410 een graafschap, en werd
Anglicaansche kerk ! De werken van T. en van zijn
toen tot hertogdom verheven. Door hertog Karel
vriend Frith zijn bijeen in 't Licht gegeven
din.
(;ustaaf, die 1654 koning van Zweden werd, kwam
Lenden 1831 ; 3 din. Oxford 1848-50).
T. aan Zweden ; had na den dood van Karel XII weTyndareus, Tyndareos, oudste zoon van 1,Ebader eigene hertogen ; werd bij den vrede van Luneins, koning van Sparta, werd door zijnen broeder
ville afgestaan aan Frankrijk, maakte toen deel nit
Hippoeoon van den troon beroofd, en nam de wijk
van 't dept. Mont-Tonnerre, doch kwam 1814 terug
naar Messenie ; doch T. werd door Hercules op den
aan Duitschland (grootendeels aan Beieren).
troon hersteld. Hij trouwde met Leda, die hem vier
Tweed, grensriv..tirsschen Schotland en Engekinderen schonk (Castor, Pollux, Helena en Clytemnestra), die naar hem Tindarieden genoemd zijn.
land, valt bij Berwick in de Noordzee; is 19 mijl tang.
Tweeddale, het schotsche graafschap Peebles,
Tyndarieden. Zie TvNDAREUS.
dus genoemd omdat de Tweed er ontspringt.
Tyndaris, stad ter noordkust van Sicilie, een
Twello, dorp in Gelderland, 2 uren g. benoordweinig bewesten Mylte, is Mina geheel verzwolgen
oosten Apeldoorn ; 1300 inw.
door de zee ; wat er van behouden is gebleven is
Twenthe, oudtijds Teen/a, landschap in Overthat's eene kapel, genaamd Santa-Maria di Tindaro.
ijsel, T. genoemd naar de Tubanten, behoorde lang aan
In de nabijheid van T. versloeg Regulus de Carthade bisschoppen van Utrecht, die er bijzondere Heegees (257 v. Chr.).
ren over aanstelden. Behalve 14 schoutanibten, telde
Tyne, rivier in het engelsche graafschap
T. acht kleine steden, ni.: Almelo, Enschede, OldenNorthumberland, ontstaat hij Hexham nit de vereenizaal,Ootmarsum, Delden, Rijssen, Goor, Diepenheirn.
ging van twee riviertjes (Noorder-T. en Zuider- T.),
Twer,stad in enrop.Rusland, aan \Volga, Twertsa
en outlast zich, na 15 mijlen loop, in de Noordzee
en Tinaka, 22 iii j1 benoordw. Moskou; 25.000 inw.;
bij Tynemouth, stad in bet engelsche graafschap
hoofdplaats van 't gouvt. T. (1163 vierk. mijlen ;
Northumberland, vierdhalf uur gaans beoosten New1,500,000 zielen).
castle ; 17,000 inw.: zeebaden.
Twingelo, nude naam van Dwingelo in Drenthe.
Typheils, Typittpus, vermaarde revs, zoon van
Twintighoeven, voorm. deg) in de Groote Tartarus en Gra, had honderd hoofden. en braakte
Zuillholl. waar• ; veedroliken 18 Nov. 1421.
nit al zijne (100) monden vuur en vlammen. Hij
Twisk, dorp tii N.I.-11 ► lla id, 1 unr g. beznidw.
was de aanvoerder der renzen, die den hemel beMedeinhlik ; 500 inw.; in 1517 platgebrand door den
storinden (•ezelfde als Enceladits), en vader van
z warten Hoop.
Gery• ► en Cerberus.
wijzel,n11.1t.
Twijze1,01,1
Tuystom, dog) inFriesTyphon, 1) in I e rgypt. mythologie een zoon
land, 4 it. g. beonst. Leeuwarden; nue miderh. 4(it)inw.
van Seh (Sat ;rime) ell Noet (Lilies), is in d en vroegsten tijd time ho ► gvereerde g•d, die ni ► vele gedenk.
Tyana,
Ketsj of Nikde, stall iii 't zsitdw.
van Cappadocie, iii Cata•nne, werd in t1 e 4e eenw
teekenen algebeeld is ; later echter wordt T. aangehouf•plaats van Ca ► padecia 21 ; geboorteplaats van
rnerkt als I I e god van Egy•te's vijanden, zoo zelfs,
den befaattelen tegen-Christus (zie Apneeiesius).
dat T. eindelijk d e •ersonilleatie wordt van bet beginsel des kw ► ads. — 2) iu de grieksehe mythologic
Tycho, bij de Grieken zomeel als Fortuna; bij
een monster. dat ‘oorgesteld %%ordt nit eens als een
de Egyptenaren een der 4 Iiiiisgoden (zie A NANCII1S ).
Tychicus, een met gezel van Paulus; Hand. 20: vinirspnwenden aardreits (z. TI'PHEUS en ENGELADUS),
(Iasi eens als ern stormwind. — 3) bij de Chinee4; E ► l ► . 6: 21 ; Col. 4: 7; 11 Tim. 4: 12; Tit.3: 1'2.
zen Tei-foen, een met dwarrelwinden gepard gaande
Tycho Brahe, beroenid sterrenkundige, geb.
hevige orkaan, the son ► wijlen langs de zuid- en
1546 te Knudstrup bij Helsinghorg, uit anzienlijke
ooslkust van China woedt.
ouders, bracht 5 jaren in Zwitseriand door, waarna koning Frederik II van Denernarken hem 1576
Tyr, fransche naam van Tyrus.
het eiland Hven schonk, waar T. de sterrenwacht
Tyrannus, hield te Ephesus eene openbare
school, waar Paulus leeraarde; Hand. 19: 9.
Uranienborg stichtte. Ouder Christian IV werden
de aan T. toegelegde inkomsten en jaargelden ingeTyras, I) rivier in Sarmatie, thans de Dniester.
— 2) eene milezische kolonie aan de uitwatering der
trokken, waarop hij 1597 Denemarken verliet ; werd
rivier T. in de Zwarte Zee ; zie ARKERMAN.
1599 door keizer Rudolf vereerd met de opdracht,
het kasteel Beuach bij Praag tot sterrenwacht in te
Tyriers, de lieden nit Tyrus.
richten, doch stierf reeds 1601. 'zijne vele werken
Tyrnau, koninklijke vrijstad in Hongarije, 11
uren g. benoorden Presburg; 10,000 inw.; wegens
zijn alien in 't Latijn.
zijne vele kloosters dikwijls 'Klein Rome" genoemd.
Tyler (John), geb. 1790 in Vireinie, 1840 viceDe 1635 te T. gestichte universiteit, werd 1784 verpresident, en na Harrison's dood 1841 president der
plaatst naar Pesth. Nabij T. overwinning (1705) der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Itifde 1845
Keizerlijken op de in opstand zijnde Hongaren.
Texas in bij de Unie, werd echter 4 Maart 1845 niet
herkozen, leefde daarna stil op zijn landgoed in VirTyrnstein. Zie DURNSTEIN,
ginie, en stierf 1862 te Richmond.
Tyro, dochter van Salmoneus. Zie ENIPEUS.
Tylos, het eiland Bahrain.
Tyrol. Zie TIROL.

Tyrone

Inythen

Tyrone, graafschap in de iersche prov. Ulster,
circa 60 vierk. mijien, met 255,000 bewoners;
hoofdpl. de stad Dungannon. Het is een romantisch
bergland, druk bezocht door touristen.
Tyrrel (John), zie RICHARD III, — T. (James),
engelsch geschiedschrijver, geb. 1642 te Londen,
gest. 1718. Door zijn schrijven in liberalen geest bevorderde hij de omwenteling van 1688, en leverde
later eene Algemeene Geschiedenis van Engeland
(5 dln. in fol., Londen 1700 —1704), welk werk
vooral verdienstelijk is doordien het lijvige uittreksels bevat nit oude engelsche geschiedschrijvers; hij
bewijst daarin, dat de vrijheden der volken geen
concession van de koningen zijn.
Tyrrheensche Zee, ook Tuscische of l'oskaansche Zee, dat gedeelte der Middellandsche Zee,
dat tusschen Italie, Sicilia, Sardinia en Corsica ligt.
Tyrrhenen, of Tyrsenen, een stam der Pelasgen, die zich langs de kust en op de eilanden der
Egeesche Zee nederzette, en de zee onveilig maakte.
De Grieken gaven echter den naam T. ook aan de
Etrusken, wier land zij Tyrrhenio noemden: deze
T. waren oorspronkelijk eenpelasgischestam (heette
het), en door Tyrrhenus, zoon van koning Atys van
Lydie, over zee derwaarts gebracht.
Tyrtmus, atheensch dichter, liep kreupel en
had maar den oog. Toen de Lacedemoniers in den
2den Messenischen oorlog irtgevolge de uitspraak van
het orakel om huip verzochten aan de Atheners,
zonden deze hun, bij wijze van bespotting, den dichter T., wiens krachtige zangen echter derwijze de
geestdrift der Spartanen opwekte, dat zij eindigden
met de overwinning te bevechten (671 v. Chr.); T.
werd vereerd met het spartaansche burgerrecht. De
fragmenten zijner zangen zijn o. a. verzameld door
Bergk (in de .Poetm lyrici", 2e druk Leipzig 1853).

Tyrtis, .eene stad der oudheid op de kust van
Phenicie, bezuiden Byblos, gesticht omstr. 1900 v:
Chr., werd in 572 v. Chr. verwoest door Nebucadnezar. De Tyriers, die aan het verdelgende zwaard
ontkomen konden, vluchtten naar een nabijgelegen
eiland, en stichtten daar vervolgens eene nieuwe
stad T., die wereldberoemd is geworden, zoo door
haren koophandel, als door hare kolonien (Carthago
in Afrika ; Gades, het tegenwoordige Cadic, in Spanje;
enz.). He ruinen van de oude stad heetten sedert
dien tijd Pala Tyros (d. i. Oud-T.). Het nieuwe T.
word na een langdurig beleg ingenomen door Alexander, die het eiland aan het wasteland liet trekkers,
door den aanleg van een reusachtigen dijk. Sedert
dien tijd deelde T. in al de lotgevallen van Syrie ;
doch het verkreeg anno 125 v. Chr. van Syria's koning, dat het zijne eigene wetten mock hebben:
van dat jaar af dagteekent de in Syria gebruikelijke
jaartelling, die genoemd wordt jaartelling van Tyrus.
Met geheel Syria viel ook T. in handen der Romeinen, later in die der Arabieren, eindelijk in de rnacht
der Turken. Door de Kruisvaarders werd T. ingenomen 1124, door de Franschen 1799.
Tyrwhitt (Thomas), engelsch criticus, geb.
1721 te Londen, gent. 1786 alscuratorvan 't Britsch
Museum ; leverde verdienstelijke commentarien op
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grieksche schrijvers en eene geachte editie van Chaucer's 'Canterbury tales" (2 dln. Londen 1798).
Tysdrus, thans el-Jem, stad in Byzacene, nabij
de tegenwoordige stad Kairvvan; te T. warden Got.dianus I en II als keizer uitgeroepen.
Tzetzes (Johannes), grieksch taaigeleerde en
dichter, geb. te Constantinopel °Instr. 1120, gest. aldaar 1183, heeft zeer veel geschreven,o. a.; Carmina
Dim (heste editie die van Bekker, Berlijn 1816);
Chiliades (editie van Kiessling, Leipzig 1826).

U
U op fransche muntstukken beteekent, dat ze geslagen zijn te Pau.
U. c. beduidt Urbis conditce, d. i, gerekend van
de Stichting der stud (Rome) af.

Ubachsberg, neder1.-Iiinb. dorp,1 uur gaans
bewesten Heerle ; 400 inw.
Ubaldini (Ruggiero d'), aartsbisschop van Pisa
(1276) en een der voornaamste hoofden van de Gibellijnen ; U.'s barbaarschheid en de wreede wraak
die een zijner slachtoffers op zijnen schedel neemt
in de het, zijn meesterlijk uitgewerkt in ride Hel"
van Dante. Zie GHERARDESCA.
Ubbega, landstreek in Hunsingo,prov. Groningen, bevattende de dorpen Harssens, Adorp, Sauwert,
Wetzinge, Onderwierum, Vellingeweer en Winsum.
Ubbergen, dorp in Gelderland, circa 1 uur g.
beoosten Nijrnegen ; 800 inw.
Ubeda, stad in de spaansche prov. Jaen, 8 wren
gaans benoordoosten Jaen ; 16,000 inw.; aan de
Mooren ontweldigd in 1259.

.e A—BUNDANTIA.
Ubertas. Zie
Uberti (Farinata degli), hoofd der gibellijusche
partij te Florence, werd uit d ie stad verdreven (1250);
docb geholpen door Manfred, die te Napels regeerde,

versloeg U. op zijne beurt de Guelren, en beinachtigde al de toskaansche steden, Florence niet nitgezonderd ; hij behield die tot 1266. Zijne (laden zijn
vereenwigd door de pen van Dante.
Ubierberg, nude naam van Uhachsherg.
Ubiers, Ubii, een germaansch yolk, dat ten
tijde van Cesar op den rechteroever van den Rijn
woonde, tusschen Sieg en Latin ; order Augustus
werden ze naar de andere zijile der rivier °vergebracht. Hunne hoofdstad was Oppidum, Ubiorum, dat
later Colonia Agrippina genound werd (thans Keulen).
Ubiquisten, of tibiquitariers, zoo werden in
de 16e eeuw door de overige hervormers de aanhangers van Luther genoernd, owdat zij bet leerstelsel
aankleefden, dat de godmensch Christus overal
(ubiquc) tegenwoordig, en derhalve ook in het brood
van het heilig Nachtrnaal aauwezig was. Zie 't art.
SACRAMENT.

Ubrique, het oude Ogur•is, stad in Spanje,
prov. Malaga, 10 mijlen beoosten Cadix; 8000 inw.
Ubychen,of0ebychen,een der dapperste yolksstammer] in den Caucasus; ze wonen aan de znidwest-belling van het gebcrgte, tusschen de rivieren
Chost (Khost) en Schache (Zjaklie), spreken eene
eigene taal, en splitsen zich in d rie takken (U., Sasclien
of Sazjen, Wardancu), te zamen 25,000 zielen sterk.

Ukermunde

Ucayali
Ucayali, rivier in Amerika, ontspringt in Peru,
beet aanvankelijk Apurimac tot aan hare vereeniging
rnet den Yucay, doorslroowt vervolgens de Pampasde-Sacramento, en valt bij Narita in de Amazonenrivier, na omstr. 300 mijlen loop.
Uchten, 't geldersche dorp Ochten.

Ucker.

Zie (NEB.

UCies, vlek in Spanje, prov. Cuenza, 5 uren g.
bezuidw. Iluete ; 2000 inw.;overwinningopAlfonsVE
van Camille (1108) bevochten door de Almorawieden.

Uddewalla,havenstadinZweden

(B0111.1S-lat1),

4800 inw.

Uden, 1) Dude naam van 't dorp Drimen, in de
Meierij van 's-Bosch. — 2) dorp in Noord-Braband,
3 uren g. bezuidw. Grave ; 2000 inw.
Udenhout, owl t Os Eudenhout, n.-brab. dorp,
anderhalf our g. benoordw. Tilburg, met onderhoorige gehuchten '2500 inw.; ter plaatse waar thans U.
staat, stood nog in 1269 een moot Bosch.
Udenrode (St.-) zooveel ais St.-Oedenrode.
Udine, het oude U I ina, stad in 't voormalige
venetiaansell Friuli (later Lornb.-venet. koninkrijk),
aan de Roja, 17 mijlen benoordoosten Venetic ; 23,000
inw.; is thans hoofdplaats der prov. U. (115 vierk.
mijlen, met 427,000 bewoners).
Udo, eon bisscho ► en ijveraar tegen de ondeugden der geestelijken in !le 4e eeuw. Zie Amu.
Uechtland, of Nirechtland, ook Ilelvetische
woestijn, in de iniddeleeuwen eene landstreek in
Zwitserland, die het tegenw. kanton Freibiirg, en
eenig omliggend land bevatte ; vaudasr dat de hoofdstad van bet kanton Freiburg nog tegeriwoordig
Freiburg in U. beet.
Uel., een der Joden, die in Babylonie vreemde
vrouwen hadden ; Ezra 10 : 3i.
Uerdingen, bet wide Hordeoniunz, stad in
pruis. Westfalen, 2 !wen gaans benoordoosten Crefell, awl den Rijn ; 5100 inw.; gesticht door
dell rum. veld beet HORIC011illS Fiaccus; . v e rstakt
in 1350.
Ufflingen, of U I fll.i ngen,fra nsch U 'flanges, dorp
met 400 inw. in 't groothert. Luxemburg, 7 uren g.
,
benoordw. Diekirch.
Ugento, het nude Uxentuni, star] in het Napelsche, in Terra d'Otranto, 6 uren g. bezuidoosten
Gallipoli ; 1600 inw.; geplunderd door de Sarraceenen in de 8e eeuw, door de Turken in 1337.
Ugernum, stad in Narbonensis; zijnde thans
Beaucaire,
lighten., 't noordbrab. dorp Oaten.
Ugocsa, of Ugotsj, comitaat in llongarije, kreis
generzijds de Theiss, is 22 vierk. mijlen groot, telt
42,000 zielen; hoofdpl. Nagy-Sz011es.
Ugolino. Zie;LHERARDESCA.
Ugriers. Zie JUGRIeRS.
Uhland (Joh. Ludw.), duitsch dichter, geb.
1787 te Tubingen, gest. aldaar 1862. Gedichte( le druk
Stuttgart 1815; 45e druk, 1863); Dramatische
Dichiungen (3e druk Stuttg.1863; volks-editie 3 dln.
1864). Ook geleerde werken heeft U. geleverd, o. a.
Ueber den Mythus von Thor (Stuttg. 1836); eene verzameling Atte Koch- stud niederdeutsche Volkslieder
(2 dln. Stuttg. 1844-45).
Uilendaalders, de oostfrieschezilverendaalders van 1561 ; ze zijn U. genoemd, doordien men
den beeldenaar (een oostfrieschen adelaar met het
boofd eener maagd) verkeerdelijk voor een uil aangezien heeft.
Uilendukaten, de 1712-15 onder keizer
Karel vl gernunte dukaten, van het goad uit de
mijnen van Eule (zie dat art.).
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Uilengebergte (het), Eulengebirge, vormt
den noordoostrand van het glatzer Kessel-dal (in
Opper-Silezie). De hoogste piek is de Hooge Uil
(3075 vt.).
Uilenspiegel (TO), de koning der spotvogels
en menschen-beetnerners, is de held van het bekende
yolk-bock, dat eerst in plat Duitsch geschreven, later
door Thomas Murner in 't Hoogduitsch overgebracht
is (de oudste hoogduitsche editie is die an 1519
Straatsburg, herdrukt Hamburg 1854). Zie de art t.
KNE1TLINGEN en MOLLS.
Uilkens (Jac. Mb.), geb. 1772 to Wierum bij
Groningen, gest. 1825, bekend als schrijver van een
Technolvisch of Landhuishoudkundig handboek ell van
De volmaaktheden van den Sehepper in zijne schepselen
besehouted (4 dln. 1801-18).
Uisewyrde, Dude naam van Uskwerd.
UiSt, twee der Hebrieden, nl.: North-U. met
3000, en South-U. met 3400 bewoners en goede
havens, behoove!' tot het schotsche graafschap Argyle.
Uit Andel, of Uit-Alm, 't n.-brab. dorp NeerAndel.
Uitdam, dorpje in Noord-Holland, derdhalf
nor g. bezuiden Edam; 100 inw.
Uiterbeerde, voormalig dorp in 't zuidoosten
der prov. Groningen, word 1277 verzwolgen door
den Dollart.
Uitert, ver Io asterde naam voor Utrecht.
Ifitgeest, dorp in Noord-Holland, anderbalf
uur g. benoordoosten lieverwijk ; 1300 inw.; geboor►
tei aats p an Cornelis Corneliszoon van U., die bier
159:2 de houtzaaginolens nitvond ; 1573 wend U. .
groolendeels afgebratal door de Spanjaarden.
Uitgong, of Uitgurn, voorrnalige friesehe stad ;
thous het (loop Berlicum.
Uithoorn, d orp in Noord4lolland aan den
A mstel, vierdhaif nur g. bezuiden Amsterdam, heette
vroeger, Coen het tot de prov. Utrecht behoor ► e,
Thanien aan d en Ainstel; met onderhoorige buurten
15u0 low.
Uithuistermeden. Zie IT—ITHUIZERMEEDEN.
Uithuizen, dorp in de prov. Groningen, 4 uren
g. benoordw. Ap ► ingedarti ; '2500 inw.
Uithuizermeeden, dorp in Groningen, derdhalf our g. betwordw. Appingedam ; '2500 inw.;
deerlijk geteisterd door den watervloed van 1717,
waarbij bier 208 menschen, 722 runderen, 193 paarden, 61 varkens en 2803 schapen den dood in de
golven vonden.
Uitkom, zooveel als Uitgong..
Uitland (bet), voormalig dorp in Hunsingo,
prov. Groningen, lag 9 uren g. bewesten Appingedarn, is eeuwen geleden weggespoeld.
Uitwellingerga, dorp in Friesland, I nun g.
bezuidoosten Sneek ; 530 inw.
Uitwierde, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
circa 1 uur g. benoordoosten A ppingedam ; met
onderhoorige buurten 400 inw.; werd 5 Fehr. 9814
door de Franschen geplunderd en verwoest.
UitWOilinga, oudfriesche naam van Uitwellingerga.
Uker, kustrivier in Pruisen, ontstaat uit verscbeidene meren, komt langs Prentzlow, besproeit
't reg.-district Potsdam, gaat boven Pasewalk in 't
district Stettin oser, en valt na 15 mijlen loop in
het Kleine Halt beneden Ukermonde.
Ukermark, bet noorderdeel der mark Brandenburg, beet U. naar de rivier Uker.
Ukermiinde, of Ueckermiinde, stad in pruis.
Powweren, 7 mijlen benoordw. Stettin, nabij de uitwatering van de Uker; 5000 inw.
-

Ukraine

Ulysses

Ukraine, -sedert de verovering van Kie• door

Ulrik, graaf van Cilley, magnaat van Hongarije
in de 15e eeuw, aanhoudend in twist met den grooten Hunyades, werd door diens zoon overwonnen, bij
welke gelegenheid hij sneuvelde (1456).
•
Ulrik van Hutton. Zie HUTTEN.
Ulrum, dorp in Groningen, 8 uren g. bewesten
Appingedam ; 950 inw.
Ulster, of Ultonia, de noordelijkste der 4 provincien van lerland (circa 406 vierk. mijlen, met
nog slechts 1,900,000 bewoners), bevat de negen
graafschappen Down, Antrim, Londonderry, Donegal,
Tyrone, Armagh, Monaghan, Cavan en Fermanagh.
Voornaamste steden in U.: Belfast en Londonderry.
Ultrajectum, latijnsche naam van Utrecht.
Ulugh — beg, zoon van Schach-Rokh en kleinzoon van Tamerlan, geb. 1394 te Sultanieh, regeerde
sedert 1409 over Transoxiana, sedert 1446 over bijna
het gansche rijk van Tamerlan, en werd 1449 ter
dood gebracht door een tegen hem in opstand gekomen zoon. Hij resideerde te Samarkand, en stichtte
daar een schoon observatorium ; hij was een uitstekend beoefenaar van de sterrenkunde, en stelde
Astronomische Tafelen op (in het Perzisch), die uitmunten door nauwkeurigheid. Ze zijn in 1849 te
Parijs in het Licht gegden door Sedillot.
Ulverston, havenstad in 't engelsche graafschap Lancaster, 7 uren gains benoordw. Lancaster;
7000 inw.
Ulysses, grieksch Odysseus, koning van Ithaca
en Dalichium, was de zoon van Ant;clea, welke vorstin gehuwd was met Laertes, terwijl zij er buitendien nog een minnaar op na Weld, natnelijk Sisyphus.
Laatstgenoemde was waarschijnlijk inderdaad de vader van U., ofschoon Laertes daarvoor doorging ; bij
den dood van Laertes beklom U. als zijn opvolger .
den troon, en trad vervolgens in den echt met Penelope, bij wie hij Telemachus verwekte. 'ripens den
Trojaanschen oorlog hield U. zich alsof hij krankzinnig was, ten einde te huis te kunnen hlijven ; mar
Palarnedes ontdekte de list, en nu was U. wel gerioTirril-a'kt om inede te gaan naar Troje. Intusschen
ontdekte U. op zijne beurt, d a t Achilles zich schuil
hield in bet paleis van Lycornedes to Scyros. Tijdens
de belegering onderscheidde Li, zich eventeer door
wijs beleid als door kloeken moed; hij ging als gezant naar Troje, waar hij de grootste getaren
Was Diotnetles behulpzaarn on de paarden van Rhesus en het Palladium %veg to voeren; hij ontving de
wapenen van Achilles, die hem betwist tverden d oor
Ajax, den zoon van Telarnon; hij Philoctetes
van Lemnos al, err bewerkte, dat 't Houten Paard to
Troje ingehaald werd; toen de stad veroverd was,
gal U. (len raid, oni Astyanax en Polyxetia tel dood
te laten brengen. Zijn tertigtocht naar Ithaca was
eene lange en Inoettijke reis; door aanhoudende
stormen beloopen, werd hij aan wal geslagen bij de
Ciconen, op kaap Mato, wibij Salamis, op het afrikaansche eiland der Lotophagen, op Sicilie; met
moette ontkwarn ,hij aan de klippen van Charybdis
en van Scylla, aan de zaitgen der Sirenen, aan de
tooveres Circe, aan den cycloop Polyphemus, aan de
Lestrygonen, en kwam, na al die gevaren doorworsteld te hebben, op bet eiland van Calypso aan, welke
nimf hem 7 jaren bij zich hield k warn hij
eindelijk naar het eiland der Pheakeo, van waar hij,
met behulp der schepen varrATeltirms, naar Ithaca
terugkeerde : 110 had tien jaren op zee rondgezworven, en zijne afwezigheid van !this had 20 jaren gednurd. Penelope had in dien tusschentijd verscheidene pretendenten naar den troon te bestrijden ge.
had, en de bezittingen van U. hadden herhaalde
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Litauers (1320) beteekende U. de uiterste grens
tegen de Tartaren en andere nomadiseerende stammen ; later de groote Iandstreek aan wcerszijden van
't middeldeel van den Dnieper, benevens het land
der Kozakken (de tegenw. gouvernementen Pultawa
en Kharkow); de voormalige U. vormt thans het
grootste gedeelte van Klein-Rusland.
Ulai , eene rivier, vermeld Dan. 8: 2, 16.
Ulam, I) afstammeling van Manasse; I Chron.
7: 16, 17. — 2) afstammeling van ,Jonathan ;
I Chron. 8: 39, 40.
Ulea, rivier in 't noorden van Finland.
Uleaborg, of Kajana, stad in Finland, aan de
Bothnische Golf, nabij de uitwatering van de Ulea;
7000 inw.; haven; is gesticht 1710, door de Russen
veroverd 1714, later teruggegeven aan de Zweden,
doch behoort sedert 1809 weder aan Rusland, en is
thans hoofdpl. van 't gouvt. U. (3098 vierk. mijlen,
met 180,000 bewoners).
Ulestraten, dorp in nederl. Limburg, 2 uren
g. benoordoosten Maastricht ; 400 inw.
Ulfllin.gen, luxemb. dorp. Zie UFFLINGEN.
Ulfilas, of Ulfila, de apostel der Gothen, geb.
omstr. 318, werd 348 tot bisschop tier ariaansche
Gothen gewijd, verhuisde 355 met Westgothen naar
Neder-Mesie, en stierf votir 381 te Constantinopel.
Ulfingen, deensche dynastie. Zie ESTHRITLEDEN.
Ulft, of [1st, dorp in Gelderland, 6 uren g. ten
Z. Z. 0. van Zutphen; bestond reeds in 't begin der
11 e eeuw.
Ulia, stad in Hispania; thans Montemayor.
Uliarius, oude naam van 't eiland Oleron.
Uliassers, groep eilanden in den Molukschen
archipel, behoort tot de nederl. residentie Amboina,
en bevat de eilanden Oma of Haroeka, Honimoa of
Saparoewa, en Noessa-Laut.
Ulla, afstammeling van Aser; I Chron. 7 : 39.
Ulm, stad in ‘Vurtemberg (vroeger in Zwa hen),
aan den Donau, 10 mijlen bezuidoosten Stuttgart;
23,000 inw.; vroeger een van de machtigste tier
vrije rijkssteden van den Zwabischen kreis, op welks
vergatleringen U. het presidium had; de star! U. had
een landgebied van 17 vierk. mijlen. In 1805 werd
generaal Mack, die met 30,000 inan U. verdedigde,
door Napoleon genoodzaakt tot eene vernederende
capitulatie ; daarop werd U. aan Beieren afgestaan,
doch kwam 1810 aan ilitirtettiberg. Tot 186(1 was
U. eerie vesting van den in dat jaar uiteengespatten
Duitschen Bond.
Ulpia (Coionia-), vermoedelijk het tegenwoordige Alphen.
s
Ulpia Sardica. Zie —ARDICA.
Ulpia Trajana, of Augusta Dacica, eerst
Zarmizegethusa geheeten, thans Varhely of Grad isca,
hoofdstad van Trajaansch nacre, in bet midden, beoosten den Tibiscus.
Ulpianum, of Justiniana Secunda, star' in
Mo3sia 1a, bezuiden Naissus en benoorden SuccorumAngnstiat; beet titans liostendil of Ghiustendil.
UlpianUS(Uomitips),romeinsch rechtsgeleerde,
gel). te Tyrus otnstr. 170 na Chr.,bekleedde te Rome
verscheidene hooge ambten, en word 228 na Chr.
als Prcefectus prcitorio door de pretorianen, die zijne
strengheid moede waren, vermoord. flij heeft zeer
veel geschreven ; nit de werken van U. alleen is in
de Pandecten meer overgenomen, dan uit al de overige rechtse.eleertlen te zamen.
Ulrice h amn, vroeger liogesund (zie dat art.),
stad in het zuiden van Zweden, ruim 11 mijlen bezuidoosten Wenersborg; 1800 inw.

limbren
malen blootgestaan aan plundering. Geholpen door
zijnen zoon Telemachus doorboorde U. de pretendenten met zijne pijlen, en beteugelde daarna zijn
yolk, dat in opstand kwam om hunnen dood te wreken. Daar een orakel hem voorspeld had, dat zijn
zoon hem van het Leven zou berooven, zond hij Telemachns in ballingschap; maar een andere zoon, Telegonus, door U. verwekt bij Circe, landde in Ithaca,
en vervulde het orakel, doordien hij U. doodle zonder hem te kennel). — U. is een der helden van de
Was; zijne avonturen en zijn terugkeer naar Ithaca
zijn bet onderwerp van de Odyssce. Sommige geleerden hebben beweerd, dat Honterus zelf niemand
anders geweest is Jan U. De naam van U. was beroenid in Italie, zoowel als in Griekenland. Men heeft
hem een zoon toegedicht, met name Romus of Romulus, stichter van Rome, die weder door anderen
vermeil wordt als een kleinzoon van Telemachus.
De Portugeezen hielden U. voor den sticker van
Olisippo of Lissabon.
Umbren, lat. Umbri, of Umbriers, een
italiaansch, voorheen zeer machtig yolk in Italie, in
het land, dat naar hen Umbria heette, tusschen tie
Adriatische Zee, Picennm, het land der ,Sabijnen,
Etrurie en Cisalpijnsch Gallie. De U. werden 308 v.
Chr. door de Romeinen onderwor ► en, en namen anno
90 v. Chr. het romeinsche burgerrecht aan. De talen
der umbrisch-sabellijnsche voikeren (U., Samnieten,
Marsen) vormen te zamen den eenen tak tier italiaansche talen, terwiji de andere tak de talen van
den latijnsehen stain bevat. Een belangrijk gedenkstuk der Umbrisehe tail zijn de Eugubijnsche
tafelen.
Umbria, bet (mule Umbria (zie UmBREN), sedert
1860 eene provincie van het koninkrijk lt,rlle, gevormd nit de vooem a li ge panselijke deleg ► tien Perogia, Spoleto en Rieti, is circa 168 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 513,000 zielen, en been, tot hoofdplaats Perugia.

UMma, stad iu slam Juda ; Jozua 19 : 30.

Umstadt. Z te —ROSS , UMSTAUT.
Unalasjka, Oenalasjka, eon der groote Meoeten, tusschets Silierie en russis•i Noon1-1Inerska.
Undecimilla, d. i. de Elf dinzeud Maagden.
Zie URSULA.

Underwald, in sommige boeken voor Unterwalden.
Unenen, lat. Unet/i. volk in
Lugdnnensis 2a; !mime hooldstad was Constantia (limns
Coutalees)•

Unfroi, of Onfroi, derde zoos van Tattered de
Han:mole. vergezelde zijne brooders Haar Ititkq ,
Was Sedert 1051 aanvoerder der Noormannen, die
Apolie veroverden, beroelit 1033 tie overwinistng
van Civitella op paw; Leo IX, en d ee d zich door dien
pans hevestigen i9 het hezit van de veroverde provincien. Hij stierf 1057, en werd vervangen door
zijnen broeiler Robert Giii.seard.
Ungarn, duitsche naafis van Hongarije.
Unghvar, comitaat in 't noordoosten van Hongas**, is ruirn 55 vierkante mijlen groot, bevolkt
met 99.000 zielen, wordt besproeid door de Ungh
(die sit de Carpathen komt, en 4 siren g. bewesten
Kaposvar in de Laboresa valt na 20 mijlen loop) en
door eersige zich in de Theiss ontlastende riviertjes,
en heeft tot hoofdpiaats de stail U., 35 mijlen
noordoosten Buda (Olen), met 8500 inw.
Unie (Noordamerikaansche).•
.- EREENIGDE
STATEN.
Unigenitus. Zie in Bumf.
Unie van Utrecht. Zie IT—TRECHT.

Universiteit
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Unie, in den 30-j. oorlog de vereeniging der
duitsche protestantsche stenden, ter verdediging van
bun geloof. — U., op kerkelijk gebied de vereeniging van verschillende kerkelijke partijen ; - inzonderheid de sedert 31 Oct. 1817 door Pruisen's koning Frederik Wilhelm III, door de gemeenschappelijke Avondmaalsviering ingevoerde vereeniging van
de Lutherschen en Gereformeerden (zie bet art.
EVANGEL1SCHE KERK). De in jaar 1821 in Praisers
ter bevordering van die vereeniging aanbevolene
Evangelische Kerke-Agenda verwekte echter sedert
1834 zeer reel tegenstand, en riep de partij der zoo. genaarnde Oud-Lutherschen in het aanzijn, die sedert
het jaar 1841 afzonderlijke kerkelijke gemeenten
voirnen.
UniVersiteit, of Hoogeschool (niet te verwarren met Akademie, zie dat art.), is de naam van die
inrichtingen voor hooger onderwijs, waar (zie 11
regels lager) alle takken van wetenschap onderwezen worden tot eene zich boven bet alledaagsche
verheffende hoogte, en waar aan hen, die van dat
onderwijs in voldoende mate nut getrokken hebben,
verleend worden zekere titels (academische graden: Candidaat, Doctor, lifeester), waardoor zij de
bevoegdheid hebben om in het maatschappelijk leyen op te treden in menigen werkkring, die gesioten
is voor alle niet-gegradneerden, d. i. voor alien, die
niet aan eene U. hunne stmdien volbracht hebben.
De naam U. is aan die inrichtingen voor hooger onderwijs gegeven, otndat ze de universaliteit (d. i.
alle takken) der wetensehap omvatten, of althans

ornvatten kunnen ; want niet aan alle universiteiten
woolen alle takken van wetenschap onderwezen.
ledere tali van wetenschap heel faculteit, en doorpans vindt men aan eene U. vijf faculteiten verbonden, al. theologie, wijsbegeerte, letterkunde, reeksgeleerdheid, geneeskunde. --Reeds de nude Grieken
en Romeinen hidden inrichtingen voor hoi)ger onderwijs (de scholen te Athene en Alexaroirie, het

atheneiiin te Home), en in de middeleen•eit had
IWO de kloosterscholen: duels het onderwijs was
liar hisses zeer enge g•enzett heperkt, en had slechts
an bepaatil duel. De eerste universttetten van het
meer ► nrvattersde onderwijs waren die ran Parijs en
12e ceow:
die van Bologna. t•iden gesticht
went philii,ojihie, rhotorioa in
arm tiee U. icye P
theologie door iiiNeketide loeraars olulerweten ; aan
de U. te 11,ilogna leeraarden beroemile 'women het,
romeinsche reeht. Te I'arijs vormders to leeraars, te
Bologna de leerliiigen (stiulenten) eerie eorporatie.
Wehle ► initstonlen er its ve•seheidene andere stolen
van Europa iiiiiver.;iteiten,
vat
• hclfifio inrichting

betrof, eette navolging waren vflO een der beide zuoevorigenoeinde; over bet geheel genomen Hain non

tie U. van Parijs tot voorbeehl voor Engeland en
Dna:sashimi, terwijl die vats Bologna als voor ► eeld
gold voor Italie, Sitairje en Frailltrijk. Its den beginne ontstonden die universiteiten als van zelf, en

waren hare privilegien het natnurIgke nitvloeisel
barer wording; dock later werden de universiteiten
op plechtige wijze gesticht, en gedurende bijna drie
eeuwen word voor hare privilegien de bekrachtiging
van den Pans vereischt. De eerste duitsche U. die
haar bevestigingsdi ► loma niet van den pans, maar
van den keizer ontving, was de U. to Wittenberg
(1502), en door de Kerkhervorming kwam het vereischte der pauselijke bekrachtiging natuurlijk geheel en al te vervallen.
un Wij iaten bier van de stichting der voornaamste
iversiteiten eene lijst volgen, eukel den naam en
(naar volgorde) bet stichtings-jaartal vertneldende:

Urbanus

Unkiar Skelessi
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In de Vereenigde Provincien der Nederlanden.
Leuven
Leiden
Franeker
Groningen

1426 Utrecht
1575 Luik en
Gent
1585
1614 Brussel

1636
1816
1834

In Frankrijk.

Toulouse
1229 Poitiers
Montpellier
1289 Caen
Orleans
1305 Valence
Grenoble
1339 Nantes
(in 1454 verplaatst
Bourges
naar Valence)
Bordeaux
Angers
1364 Reims
Orange
1365 Douai
Dole
1422 Besancon
(in 1676 verplaatst
Pau
naar Besancon)
Nancy

1451
1436
1454
1460
1465
1472
1548
1572
1676
1722
1769

In Groot-Britanni& en lerland.
1206 of 1249 Aberdeen
Oxford
Cambridge 1229 of 1257 Edinburg
1411. Dublin
St.-Andrews
1450 Louden
Glasgow

1506
1582
1591
1828

In Italic.

1224 Pavia
1228 Siena
1245 Palermo
1343 Turijn
1349 Parma

Napels
Padua
Borne
Pisa
Florence

1360
1580
1394
1405
1482

In Spanje, Portugal en Griekenland.
Valencia
Salamanca
Coimbra
Lissabun

12(19 Valladolid
1239 Toledo
1279 Sevilla
1290 A !belie

1316
1499
1504
1836

In het Noorden ran Europa.
Krakau
Kopenhagen
Upsal

1.361 Dorpat
1176 Moskou
1476 Wilna
St.-Petersburg 1819.

1652
1803
1803

In Duitschland en Zwitserland.
1558
1575
1694
(Wittenberg er bij 1816)
Gott ingen
1735
1743
Erlangen
1775
Stuttgart
Berl ijn
1810
Bonn (gevormd van
die van (Munster) 1818
Munchen(gevorind v.
die van Landshut) 1826
1832
Zurich
1834
Bern
Unkiar Skelessi, d. i. Landingplaats des
Keizers, dorp in Klein-Azie, aan den Bosporus,
vierdlialf uur gains ten N. N. 0. van Constantinopel,
w'erd vermaard door het tractaat van Juni 1833 tusschen 11 island en Turkije, waarbij eerstgenoemde
mogendheid zich verbond Turkije bij to staan tegen
den paella van Egypte, doch bij een gebeirn artikel bedong, dat in zekere gevallen de Bosporus en de Straat
der Dardanellen voor alle enropeesche mogendheden
gesloten, en alleen voor Busla.nd open zouden zijn.
Unna, 1) stad in 't pruis. reg.-distr. Arnsberg,
5 urea gains bezuidw. Hamm ; 6500 inw.; vroeger
Hanze-stad, en speckle eene rol in de veerrigerechten. — 2) rivier in europ. Turkije, in Bosnie, ontspringt in de Hertzegowina, neemt de Sanwa in zich
op, vomit van Nowi of de grenslijn langs de Croatische Militaire-grenzen, en outlast zich bij Uszticza
in de Save, na 25 mijlen loop.
Praag
1348
1365
Weenen
Geneve
1368
Kewlen
1385
1386
Heidelberg
Leipzig
1409
Bazel
1459
111aintz
1477
Tubingen
1477
Wittenberg
1502
(in 1816 verplaatst
naar Halle)
Marburg
1527
Koningsbergen
1544

Jena
Ilehnstadt
Halle

Unni, 1) levit. zanger ten tijde van David ;
I Chron. 15 : 18, 20. — 2) (evict die Zerubbabel
vergezelde; Neh. 12 : 9.
Unsingis, oude naam der Hunse.
Unst, het noordelijkste der Shetland-eilanden,
omstr. 2 vierk. mijlen grout, met 2300 bewoners,
en eenige goede havens.
Unstrutt, rivier in pruis. Saksen, ontspringt
op den Eiclisfeld bij Kafferhausen in 't reg.-distr.
Erfurt, wordt bij Bretleben bevaarbaar, en valt na
24 wijlen loop in de Saale, tegenover Naurnburg.
Aan de U. versloeg Thierry, koniug van Metz,(in 528)
Hermanfroy, koniug van Thuringen ; en aan de U.
gaf Radulf, hertog van Thuringen, (in 640)de ;lederlaag aan Sigebert, koniug van Austrasie.
Unterivaiden, een der vier wald- of bergkantons van Zwitserland, heeft de volgeude kantons
tot. grenzen : Schwytz ten N. 0., Uri ten 0., Lucern
ten W., Bern ten Z. Het (canton U. (13 vierk. mijlen, met 25,000 bewoners) bestaat wit twee dalen
(nl. Obwalden en Nidwalden), die door het Kernwald gescheiden zijn, en elk eene op zich zelve
staande republiek vormen: Obwalden (14,000 bewoners op 8 vierk. mijlen) heeft tot hoofdstad Sarnen;
en Nidwalden (11,000 bewoners op 5 vierk. mijlen)
heeft tot hoofdplaats Staiitz.
Upland, voormalige provincie van Zweden, begrensd door d ee Bothnische Golf, de Oostzee, het
Malar-steer, had tot hoofd ► laats Upsal. Van U. zijn
gevorind de lass Stokholui, Upsal en een gedeelte
van Westedis.
zweedsch Upsala, stall in Zweden, 9
mijlen benuordw. Stokholm, aatt het riviertje Fyri , g;
9000 iii w.; beroeinde (1176 door Starr Shire gestichte) universiteit. De vroegste koningen van Zweden hadden hunue residentie to U., en voerdeit tot
in de 10e eeir w den titel van koning van U. Thans
is U. de hoofd ► lasts van het Ian U. (Upsala-:riti),
ruirn 93 vierk. iniji grout, net 93.000 bewoners.
Ur, stad in Chaldea, geboorteplaats van Abraham en Therah ; Geri. 11 en 1 5 ; Neh. 9: 7.
Ur, vader van een van David's [widen ; I Citron.
11: 35.
Uraguay. Zie URUGUAY.
Ural, Oeral, of l'oyas (beide namen, de eerie Russischale ;Indere Tartaarsch,bet eekenen Gordel),bij de
widen Mottles Hyperborei, bet gebergte,dat zich over
eene lengte van 262 (met zijne voortzettingen 397)
mijI nitstrekt van bet N. riaarhet Z. tusschen europ.
en aziat. Rusland, van de Toendra-steppen aan d e 1,1szee, tot de Kirgizen-steppe aan de Caspische Zee.
Urania, I) een der negen Muzen ; zij was gesteld over de sterrenkunde. — 2) bijnaarn van 'Venus, als goilin der reine liefde.
Uranus, de personificatie van den Hemel, is
de oudste alter gotten, zoos en tevens echigenoot
van Gea (de Aarde), bij wie hij 18 kinderen verwekte, o. a. Saturnus, de Cyclopen, de Titanen,.de
Centirnanen, enz., die hij, zoodra ze geboren waren,
in den Tartarus opsloot. Saturnus wreekte zich
daarover, door zijnen vader to lubben. Ten gevolge
van die kunstbeweeking kwamen de Reuzen, de
Erinnyen en de Melien ter wereld.
Urba, that's Orbe, stad in Ilelvetic, hoofdstad
der Urbigenen.
Urbania, het oude Urbinuni Metaurense, stad
in de ital. prov. Pesaro, aan den Metauro, derdlialf
uur g. hezuidw. Urbino ; 4000 inw.
Urbanus, een der eerste verbreiders van het
Christendom ; Row. 1 6 : 9.

Urbanus, mai van twee heiligen : 1) zie

Urbanus

Uria

pans U. — 2) bisschop van Langres; kerkel. gedenkdag 23 Jan.
Urbanus, naam van acht pansen : U. I, - de
heilige (223-230), stierf den marteldood onder
Alexander Severus ; kerkel. gedenkdag 25 Mei. —
U. II (1088-1099), geb. in Frankrijk, te Lagery
bij Chatillon-sur-Marne, voor zijne verheffing Eudes
of Odo genaamd, deed Hendrik IV van Duitschland
en Fitips I van Frankrijk in den ban, en bewerkte
door zijne bonding op het concilie van 1095, dat tot
den eersten kruistocht besloten werd, — U. III
(1186-87), vOOr zijne verheffing Hubert Privelli
(of Crivelli), voerde zoo lang hij pans was strijd
tegen keizer Frederik . I (Barbarossa). — U. IV
(1261-64), vOOr zijne verheffing Jacques Pantaloon,
geb. te Troyes, waar zijn vader schoenmaker was.
Hij stelde den Heilige-Sacramentsdag in, en hood
aan den hell. Lodewijk de kroon van Nape's aan,
waarvoor die vorst bedankte, dock die kort daarna
door Karel van Anjou (Lodewijk's broeder) aangenomen werd.-- U. V (1362-70), vOOr zijne verheffing Willem Grirnand (of Grimoard), was de
laatste pans in Avignon. — U. VI (1378-89),
vOOr zijne verheffing Bartholomeiis van Prignano,
werd door de kardinalen in den ban gedaan, terwijl
zij Robert van Geneve tot pans kozen, die den naam
aannam van Clemens VII, en die als zoodanig erkend werd door het grootste gedeelte van het Heilige Roowsche rijk, alsook door Bohemen, Hongarije,
Engeland. Sicilia, terwijl Frankrijk, Na ► els en Siianje
zich voor U. verklaarden. Dit was het begin van de
Groote scheuring. Met geweld van wapenen lucid U.
zich staande; hij benoetnde 26 nienwe kar ► inalen,
daar de meesteu hem afgevalleu waren; later mien
6 der hardinalen van Clemens VII in bander' van U.,
en die liet hij ter dood bretigen. II ij stelde het feest
der Visitatie van Otice Lieve Vronw in, en stierf
1389, terwijl hij op het punt stond om zich ge•apenderhand meester te waken van bet koninkrijk
Nape's. — U. VII, vOOr zijne verheffing Johannes Baptist Castagna, overleefde zijne panswording
slechts 30 dagen (1590).—U. VIII (1623-44),
voor zijne verheffing Masseo Barberini, gel. 1568 te
Florence. In 1627 gal hij eene.nienwe redactie aan
de bill In ccena Doniini, %raarbti de banvloek over de
ketters ieder jaar vernieuwd wordt (zie 13CLLEN). en
sticlitte in dat jaar ook 't Collegium de propaganda fide.
In 1642 speak hij, bij de vermaarde bill lit eminenti,
de eerste veroordeeling nit over de Jansenisten. Deze
pans bevestigde de Orde der Visitatie, terwijl daarentegen de Orde der Jeznitessen door hem opgeheven werd : hij verbeterde het. Breviarium Romanum,
en maakte goede latijnsche verzen : van zijne Gedichten (Borne 1631) zagen nog twee latere editien
het lieht (Parijs 1642 en Oxford 1726).
Urbigenen, een der vier groote volken van
Helvetie; ze woonden tusschen het [neer Leman en
Aventicum ; hunne hoofdstad was Urba (thans Orbe).
Urbino, het nude Urbinum Hortense, stad in de
ital. prov. Pesaro, aan den weg uit de Romagna naar
Toskanen; 8000 inw.; geboorteplaats van den beroeinden Rafael, van Baroche en van Polydorus Virgilius. V•oeger was U. de hoofdstad van een onafhankelijk hertogdom U. (tot 1213 slechts een graafschap), dat in de 14e eeuw veel grondgebied bij de
stad U. voegde. Dit hertogdom behoorde aanvankelijk aan de familie Montefeltro, werd een korten tijd
overweldigd door Cesar Borgia (1502), kwam toen
aan de familie Rovere (1508), welke familie 5 jaren
nit het bezit was gestooten door Lorenzo de Medicis, vader van Catbarina de Medicis (die somwijien

hertogin van Urbino genoemd wordt) en door pans
Leo X (1516-21). Kort na den dood van Frans
Maria 11, den laatsten hertog, die ziju rijk aan den
pans gelegateerd had, werd het hertogdom ingelijfd
(1631) bij den Kerkelijken Staat, bleef toen tot 1801
hoofdpl. der pauselijke delegatie U., maakte vervolgens deal nit eerst van bet koninkrijk Italie, daarna
van het fransche keizerrijk, kwam na Napoleon's vat
weder aan den Pans, die het behield tot 1860, toen
het voor hem verloren ging en ingelijfd werd bij het
tegenw. koninkrijk Italie.
Graven en Hertogen van Urbino.
1443
ste hertog
1)1 Geslacht Montefeltro.
1213 Frederik III
1444
Buonconte
1238 Guid'Ubaldo I
Alontefeltrino
1482-1508
1268
Guido
Cesar Borgia 1502
Frederik I 1296-1322
2) '1 GeslachtDellaRovere.
(een jaar aan den Paus.)
Nolfo en Speranza 1323 Frans Maria 11508---38
Lorenzo de Me(aandenPausl 342-1365.)
1516-19
Frederik II
dicis
1519-21
Leo X
113 76 65
Antonio
1404 Guid'Ubablo II
1538
Gnido Antonio
Frans Maria II 1574-1626
Udo Antonio, eerUrbinum, naam van 2 steden in Umbrie, nl.:
1) U. Hortense.; thans Urbino. — 2) U. Metaurense,
bez ► i ► westen het vorige; thus Urhania.
Urch, elude Damn van 't eiland Urk.
Urcinium, ondtijds stad op Corsica, waarschijnliji, bet tegenwoordige Ajaccin.
geb. 1567 te Mard'),
Urfe
seille nit adellijke enders, gest. 1625; beroeind is
zijn herderroman Astree (bes:te e doi e 5 di n .
aan 1647). — U. (Arnie d'), midst e broeder an
den vorige, geb. 1333, lid van den staatsraad onder
Hendrik IV, scheidde wettig van zijne vronw 1599,
en ging in een klooster, waar hij 1.621 stierf. Mn
e
heeft van hem 150 klinktlichteri, waarvati er slechts
la
Diane.
De
vronw
dozer
5 gedrukt zijn, getiteld
twee broeders was de schoone Diana ; zie het art.
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Ureterp, 011d friCSCII Wraterp, dnrp in Friesland. 6 wen g. benoonloost. Heerenveen :1600 inw.
Urgel, of Sen-de-Urgel, het nude Orgelum of
Urgela, vestingstad met 3000 inw. in de s ► aansche
prov. Lends, aan den Segre, 6 inijlen bez ► itlw. Puycerda ; itigenomen door de Franschen 1704, 1809 en
1823. Z ie ANDORRA.
Uri, I vader van Bezale,1 1; Exod. 31 : 2 ; 35:
30; 38: 22; 1 Chron. 2: 20; II Chron. I: 5. —
2) vader van een der twaalf bestelmeesters van Salomon; I Kon. 4: 19. — 3) een der portiers, die in
Babylon vreernde vroti•en hadden ; Ezra 10: 24.
Uri, lat. Uronia, een der wald- of bergkantons
van den Zwitserschen bond, grenzende can de kantons Schwytz ten N., Tessino ten Z. 0., Glaris en
Grauwbunderland ten 0., Wallis, Bern en Unterwalden ten W., is circa 20 vierk. mijlen grout, bevolkt met 15,000 zielen ; de hooftlstacl is Altorf.
Geheel nit dater' bestaande, is U. omringd door hooge bergen ; het wordt doorstroonud door de Reuss,
bevat een gedeelte van het Meer der vier kantons
(Vierwaldstoitter-meer), en is een der drie kantons,
die in 1308 in opstand kwamen tegen Oostenrijk.
In U. speelt de legende van Willem Tell.
Uria, verrneld Matth. 1 : 6; 11 Sam. 11, 12 en
23 ; I Kon. 15 en I Chron.11,diendeals veldoverste
onder koning David. Deze vorst, die den weidschen
eernaam draagt van .man naar Gods harte" (Hand.
13 : 22) knoopte eene overspelige betrekking aan

met de schoone Bathseba, de vrouw van U., en zond
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haren man met eenen brief naar den opperbevelhebber Joab, met zoodanige bevelen, dat U. dientengevolge, bij het eerste gevecht tegen den vijand,
sneuveide. — U., een boogepriester ten tijde van
Achaz ; II Kon. .16 : 10-16. — U. , een priester
ten tijde van Ezra ; Ezra 8 : - 33.;. Neb. 3 :•4, 21;
8 : 5. — U.,een priester ten tijde van Jezaia ; Jez.
8 : 2. — U., een profeet onder koning Jojakim ;
Jerem. 26 20-23.

Urias sinus, oude naam der Golf van Manfredonia, aan de trust van Apillie (Adriatische Zee).
UriCOniUm, voormalige romeinsche stad in
Britannia, waarvan in 1859 de overblijfselen opgegraven zijn nabij het dorp Wraxeter, eenige mijien
van Shrewsbury.
Uriel, 1) bij de rabbijnen de Engel van het
Zuiden, een der ministers van Justitie bij Gods
troop. — 2) afstammeling van Levi ; I Chron. 6 : 24.
3) een overste der levieten; I Chron. 15 ; 5, 11.
—4) schoonvader van Rehabearn ; II Chron. 13: 2.
Uriya, de bevolking van het landschap Orissa
in Bengalen ; ook de tail, die ze spreken, heel U.
Urk, eilandje in de Zniderzee, 1 miji bewesten
Schokland, omstreeks in 't midden tusschen de Lust
van Noord-Holland en die van Overijsel, slechts bewoond door 1200 nienschen, rneerendeels visschers,
was reeds bekend in de the eenw ; in 1637 slechts
300 bewoners, waarvan er toen 149 bezweken aan
eene besmettelijke ziekte.
Urmond, dorp in nederl. Limburg ; 4 uren g.
bennorden Maastricht; 650 inw.
Urquhart (David), engelsch reiziger, geb.
1805 te Bracklangwell in Schotland, deed herhaalde
malen reizen door Turkije, en deed zich door vele
geschriften kennen als een warm verdediger van
Turkije's integriteit ;18 i7-54 lid van 't parlement,
maakte U. zich in Engeland impopulai• door zijue
aamallen lege') de stai tk unde van lord l'a I inerston.
Urraca, koniugin van Castilie, and to dochmet Haymow!
ter van Alfons VI, was eerst
viii Burgittillie, seder! 1109 wet. Alfons den St•ijdio,tige, lowing at A•agorne ell Na,a•ra, die haar
echter reeds spoedig %e•stiet, zoowel um bare losbandiOleid van ze ► en, its (nil de lialstarrigheid, waarmede zij zielt al, koningin %•bie duet geblen, nadat
ham• valley gestorven %vas 'Louder matinelijlien t•omiopvwger Iii to oaten. Ouzo haat man had eerie sterke
partij voor zich ; U. well reeds spoedig gevangen
genuine'', en opgesloteti te Castellas llr Aragonie;
d ► ch zij vorid tnfttV1 oin le ontsnappen; op boar
verzoek liet tie pads zich it de zaak 111,410 editgenooten weiden voor een oogetiblik verzoimil, doch
•eldra volgde operillA de verklaring van Alfons, dat
U. niet ricer te bescloolweis Ivas its zijiie getnalin
(11 1 1). Zij vatte nu de wapenen op, ow he tut hair
rijk te verdrijven; duel' zij leed bij Sepulveda de nederlaag,en nam toen de wijk naar Galicie. Uit haar eerste

hilwelijk had zij eenen zoos, (lien zij nu als koning
liet uitroepen (1 I I 2),onder den naam van Alfons VIII,
terwijI zij zelve regeerde, of eigenlijk liet regeeren
door den graaf Vail Lana, wiens bijzit zij was. De
granden van Spanje namen eindelijk (1122) graaf
Lara in hechienis, en given de teugels van het bewind werketijk in handen van Alfons VIII. No vatte
U. weer de wapenen op tegen dezen ; doch zij werd
spoedig onschadelijk gemaakt, en stierf 4 jaren later
in het klooster van Saldanha, waar haar zoon hair
gevangen gezet had.
Ursem, dorp in Noord-Holland, derdhalf our
g. bewesten Hoorn ; 300 inw.

Ursern, zwits. dorp. Zie ANDERMATT.

Bodoni
Ursinus, franseh Ursin, geslachtsnaam. -Zie
OasiNi.
UrSO, Genua Ursoran, stad in Bmtica ; thans
Ossuna.
Urspelt, of Uspelt, luxemb. dorpje met -70 inw.
51iren- g. benoordw. Diekirch.
Ursula, de heilige, en de Elf duizend Maagden
worden .sedert eeuwen te - Keulen vereerd als cent
heilige schare martelaressen. Volgens de legende was
U. de dochter van eenen koning in Britannie', en
had zij Christi's tot bruidegom gekozen (d. i. gelofte van levenslange kuischheid gedaan), toen zij
door haren vader gedwongen werd om met eenen
heidenschen koningszoon te tronwen. Om dit lot - te
ontgaan nam zij de vlucht, en kwam, van 11,000
maagden vergezeld, met schepen te Kenten aan, waar
zij echter alien over de kling gejaagd werden door
de Hunnen, die juist die stad belegerden ; doch nadat dit gruwelstuk volbracht was, zond God den
Slaanden Engel met eene hemelsche keurbeode op
de Hunnen af, wier armee nu totaal vernietigilwerd.
Ursula-kloosters,voormalige nonnen k loosters in de Nederlanden, nl.: te Amsterdam (Spinhuissteeg), te Delft (Gasthuislaan), te Deventer, in
Friesland (3 kwartier gaans bezubloosten Workum),
te Haarlem (Ursulasteeg), te Leiden (Vrouwenkamp),
te Oudewater (Cappellestraat), te Schiedam, te
Utrecht (Hamburgerstraat).
Ursulinen, de nonnen eene• orde, die 1537
gesticht went floor de heilige Angela Merici nit
Brescia (geb. 1470, gest. 1540). Deze orde, (lie 1572
onder den regel van den hell. Augustinus gesteld en
tot bet kloosterleven ve•plicht werd, heeft zich verspreid in Italie, Frankrijk, Duitschland en it Nederlanden.
Ursum. Zie n—RSEM.
Uruguay, eel' der Brie hoofdrivieren van de
Plata-rivie•, ontspringt op de Sierra Santa Catarina
Its B•azilie, vomit it g•encschenling tiisselien B•azilie cn Urligii-y el-mei-zips, en de Argentijrische
I90 lI1ijle1l loop
Colifedecatie andererzijils, em silt
in den Parana, hove.' Buenos-Ayres. Naar de U. beet
it P!•illeriti . hi. st U. (Republica orieuial del U.) in
v ► o•inalig spaanseh Zotd-Ainerika, 3375 vierk.
len grow, met 250000 bewoners (ineerendeels (;auchos, zie dal art.); liooldstad :Montevideo. Olider den
nailml

van Bandu Orientaie maakte U. Siegel deel

van bet s ► aalisclie owlerkoningsehap Buenosit
Hegel' jaren (181(i—IS25)
A vies, werd
overlieerscht door Artigas (die linenos-Ayres overweldigde en Paraguay verwoestte), geraakte 1821
gedeeltelijk gezog en vo'rihl de
Cisplutijusche provincie vat! Brazilie, (loch kwain,
geholpen flour Buenos-Ayres, in 1825 in opstand, en

werd in 1828 erkend its onafhankelijke republiek.
Sedert (lien tijd is U. aanhoudend verscheurd door
binnenlandsche oulusten. Ue re ► ubliek U. heeft de
volgende grenzen: Brazilie en het otizijdig territoir
ten N., Entre-Rios ten V., den Atlantischen Oceaau
ten 0., Rio-de-la-Plata ten Z.
Urville (Dumont d'). Zie DUMONT D'URVILLE.
Usbeken, een turksche volksstam in Turkestan, is bee•schende ill Bokha•a (Bucha•ije), Balkh,
Khokand, Khiwa, Toerfan, enz.
Usedom, eiland in de Oostzee, aan de Lust van
pruis. Pommeren, vlak bij de uitwatering van de
Oder, en bewesten bet eilawl \Volliu, waa.rmede bet
den pruisischen k•eis U.-Wollin vormt (circa 21
vierk. mijlen, nict i0,000 bewoners, en de stad Swinerniinde tot hoofdplaats. Op de zuidwestkust van
U. ligi het stadje U. met 1900 inw.

Ilteldingen
Useldingen, frausch Useldange, dorp in 't
groothe•togdom Luxemburg,4 uren gaans benoordw.
Diekiroh, aan de Attert ; 600 inw.
Usher, verlatijnscht Usserius, beroemd anglicaansch prelaat; geb. 1580 te Dublin, werd 1654
aartsbisschop van Armagh, en stierf1656 te Ryegate.
Zijne voornaamste werken zijn o. a. Britannicarum
ecclesiarum antiquitates (Dublin 1639; vermeerderd
Louden 1687) en Annales Veleris et Novi Testamenti
(Londen 1650; dikwijls herdrukt), in welk werk hij
de schepping der wereld stelt in 't jaar 4004 v. Chr.,
welke tij•reketiing lang algeineen gevolgd is.
Usingen, stad in 't Nassausche, aan de Use,
9 uren gaans benoordoosten Wiesbaden ; 2000 inw.
Usipeten, of Usipiers, yolk in 't noordwesten
van Germaine, nahij den Rijn, tusschen de Hrneteren
ten N. en de Marsen ten Z.; ze bewoonden het land
dat later het graafsellap Zutphen vorinde.
Usk, rivier in Engeland, ontwitigt in 't prinsdoin loopt dart door 't graafschap Monmouth,
besproeit Abergavenny, Usk, Newport, en wilt na 14
mijlen loop in 't kanaal van Bristol.
Uskoken, in de I tie eeuw hosnisch-servische
overloopers, die in Croatia goede diensten aan 00,:tenrijk hewezen tegen de Turkenolie tegell .le U. te
oorlogen hadden van 1592 tot 11;06. [lime hoofdplaats was Zetigg ; daar ze e•hter htlrl werk inaakten
van zeerooverij, werden zij naar de streek van Carlstadt verplaatst, waar Owns nog !mane astaininelinger] woven.
kub, Oeskoep of Skopia, eene stad in enro1.7s
peesch Turkije, akin den Hardi.; 20,000 mow.; het
is de hoofdplaats van het ejalet U. (573 vierk. mijlen, met 700,000 bewoners), gevorwd uit het oostgedeelte van Alhanie.
USqUert, dorp in Groningen, vijfdhalf nor g.
benoordw. Appingedam; 700 inw. (met ouderhoorige gehuchten 1600).
Ussel, stad in 't fransche dept. Correze, 8 mijlen benoordoosten Tulle, aan de Sarsonne ; 4000
inw.; was voorheen hoofdplaats van het hertogdom
Ventadour.
Usselo, of Osselo, dorp in Overijsel, 1 uur g.
bezuidw. Enschede; 1700 inw.
Usserius. Zie USHER.
USSOn, stadje in 't fransche dept. Puy-de-Dome,
derdhalf uur gaans beoosten Issoire; 1000 inw.;
eertijds een sterk kasteel, dat lang de residentie was
der graven van Auvergne. De eerste vrouw van Hendrik IV, nl. Ma•gareta van Frankrijk, bewoonde dat
kasteel twintig jaren lang ; in 1634 werd het gesloopt.
Usher, marktvlek in 't zwits. kanton Zurich,
aan de Aa; 5000 inw.
Ustica, of Osteode, een der Liparische eilanden, bewesten Lipari, behoo•t thans tot de ital. prov.
Palermo, en lieeft 3500 bewoners.
Utah, of Yutah, bij de Mormonen ook genaamd
Deseret, d. i. Honigbij, territorium der noord-amerikaansche Unie, gevormd uit een gedeelte van OpperCalifornie, en 13 Aug. 1850 in de Unie opgenomen,
work geschat op 6177 vierkante mijlen, en ligt
rondom tusschen bergen besloten ; het westgedeelte
van U. vormt het groote bekken van het Zoutmeer
(Great-Salt-Lake). Langs den waterweg van den
Jordaan hebben zich sedert 1847 de Mormonen nedergezet (zie MORMONEN en BRIGHAM-YOUNG). De inbeemsche bewoners, de Utah-Indianen, zijn een wijd
verspreid nomadenvolk. In 1861 telde U. omstreeks
40,000 zielen. De hoofdstad van U. is Great-SaltLake-City.
Utgong, zooveel als Uitgong.

Utrecht
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Uthai, kleinzoon van Omri; I Citron. 9 4 ;
Ezra 8 : 14.
Utica, 1) phenicische stad in Noord-Afrika,
benoordwesten- Carthago (in het tegenwoo•dige regentschap Tunis), aan de Zee, was eene volkplanting van Tyrus, en werd na den ondergang van Carthago hoofdplaats der prov. 'Africa Propria. Te U.
maakte Cato, de Jonge, een einde aan zijn !even, en
wordt naar U. genoetnd Cato Uticensis. — 2) stad
in den noord-amerik. staat New-York, 19 mijlen
benoordw. New-York, gesticht 1794, is de hoofdpl.
van het graafschap Oneida, ligt aan den Mohawk, en
heeft 23,000 inw.
Utingeradeel, grietenij in Friesland, kwartier
Zevenwouden,- is van 0. naar W. derdhalf uur gaans
lang, en van N. naar Z. anderhalf uur g. breed,
eu ► evat de zes dorpen Oldehuoru (houfdpl.), Nes,
A k k ruin, Terhorne, Terkai•e en A k inaryp.
Utraquisten, tiene secte der Hussieten, dusgenoeind ouidat zij het Ileilig Sacrament nuttigden
in twee geslaaliteli ( ► rood en win); ze warden ook
genoemd Calixtijnen (zie dat art.).
Utrecht, provineie van lot koninkrijk der Nederlanden,grout 25 vierk. in Own, bev•li.t. wet 166,000
grenst ten N. W. aoil Noord-Holland, ten N.
aan N.i•d-tiolland en de Zniderzee, ten 0.aau Gelderland, ten Z. aan de Lek (die U. van 1;elde•land
en Zuid-llolland scheidt), ten tV. aan Zuid-Holland.
De prov. U., gevo•ind nit het voo•inalige IVeder-Sticht
(zie het volgende art.) bevat 85 plattelandsgeincenten, de steden Ainersfoort, Hlyettcn, Wijk-hti-Duurstede, Montfoort en IJselsteiu, been. tot hoofdplaats de stad U., het Trajectum ad Rhenum of
Trajectum Vetus der widen, in nieuw-lat. Ullrajectum,
in de volkstaal •oorgaans Uitert genoemd, aan den
Auden Rijn gelegen, 8 uren gains bezuidoosten Amsterdam, 13 uren g. beoosten 's-G ravenhage, I I uren
g. benoordoosten Rotterdam, 12 uren g. ten W.N.W.
van Arnhem. De stad U. heeft 56,000 inw., eene in
1636 gestichte Universiteit en de werkplaatsen der
Nederlandsche Munt ; wereldvermaard is de Domkerk
van U., gesticht door Willebrordus, en vdor de kerkhervorming een der prachtigste kerken van Europa ;
bij den orkaan van 1 Aug. 167k stortte het geheele
middelrif der kerk in ; ook de rest werd zwaar beschadigd, en thans zijn daarvan nog slechts twee
kapellen in wezen ; al het overige is in een plain herschapen, waardoor die twee kapellen afgescheiden
zijn van den toren, die thans geheel op zich zelven
staat : de eerste Steen van dezen reusachtigen toren
(110 nederl. ellen hoog) werd gelegd 22 Maart 1321,
en het bouwkunstig gevaarte was eerst 20 Jan. 1382
voltooid. Onder de groote menigte naam gemaakt
hebbende personen, die te U. geboren zijn, merken
wij op: paus Adriaan VI, en den kronijkschrijver
Melis Stoke. Aanvankelijk slechts een kasteel, dat
den naam van Antonia droeg (gesticht door den een
of anderen romeinschen Antonius), werd dit later
Trajectum, d. i. Veer, overvaarplaats, genoemd, terwijl onder de bescherming van dat kasteel aan weerszijden van den Rijn allengs eenige huizen gebouwd
werden. Vooral de Wilten, die in de 5e eeuw derwaarts kwamen, bouwden veel huizen bij, en noemden het kasteel Willenburg, welke naam veertigjaren
later, toen ze door de Friezen verdreven • en naar
Britannia overgestoken waren, weder in Trajectum
veranderde ; in de 8e eeuw wordt deze plaats reeds
als stad vermeld ; omstreeks 925 had de eerste muinuring plants. Reeds in 690 kwam Willebrordus
het evangelic prediken te U., dat -destijds onder het
gezag stood van den frieschen koning Radbond, aan
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wien het in 697 ontweldigd werd door den frankischen majordornus Pepijn. Willebrordus stichtte er
een bisdom, flat later zoo vermaard is geworden
(zie het volgend art.). In 857 werd U. geplunderd.door de Denen; 870 werd U. bij de rijksverdeeling
van Lotharingen :toegedeeld aan koning Lodewijk ;
eerst in de 10e eeuw werd U. aan de macht der
Nonrinannen onttrokken, door de nederlaag, welke
hun toegebracht werd !nor Balderik, den 15en bisschop, en sedert dien tijd is de geschiedenis van U.
die van het bisdom. In de oorlogen tusschen de bisschoppen van U. en de graven van Holland, werd U.
in 1138 belegerd door graaf Dirk VJ,die zich echter,
in plaats van de stad in te nernen, door des bisschops
banvloek genoopt zag blootshoofds en barrevoets
vergiffenis aan den bisschop te vragen. Gijsbrecht
van Amstel met de Kermerners liet zich in 1268 niet
alzoo afschepen, .maar joeg den bisschop en al de
edelen de stad nit-Int -7)04 werd U. ingenomen door
de Vlamingen ; graaf %Villein IV van Holland belegenie U. in 1345 gedurende eenige %veken, loch
zonder de stad te kunnen betnachtigen. In 1432 mislukten twee aanslagen der nit U. gehannenen, om
de stad te overroinpelen. Veel beroering ondervond
U. in de twisten der Hoekschen en Kaheljanwschen,
de stad was Hoeksch, bisschop Kabeljanwsch. Irr
1566 gree ► te U. de beeldstormerij !dams. De Franschen bemachtigden U. in 1672, en hielden het
17 maanden bezel.. Graaf Leicester hield zielt menigmaal te U op. Allerhevigst woedden in U. (1784-87)
de burgertwisten tusschen Patriotten en Oranjegezinden; Jan. 1795 rukten de Franschen wader U.
binnen ; in 1807 was U. een korten tijd de resident ie
van lowing Lodewijk ;.in 1839 hidden te U. de conferentien plaats tier corninissarissen van Nederland
en an Belgie, om de finantieele kwestien te regelen,
(lie door de voldongene afscheiding van Belgie regeling behoefden. Maar vooral vermaard is U. 1) door
de Unie van U., zijnde de overeeukoinst hier gesloten (23 Jan. 1579) tusschen de 7 vereenigde provincien, waardoor tie onafhankelijkheid der Nederlanden geproclarneerd werd ; 2) door den Vrede van U.
(11 April 1713) tusschen Lodewijk XIV eerier- en
het Duitscbe rijk en Engeland andererzijds, waardoor
► lamella' succeseen einde geniaakt werd aan den
sie-oorlog. Van de ram ► en, die de stad U. getroffen
hebben, noemen wij, behalve den orkaan van 1674
(reeds hierboven vermeld), nog de volgende
brand 1148, 1171, 1279, 1431, 1464; watersnood
1170; pest 1450, 1467 en 1468, 1474.
Utrecht (bisdom of Stick van). Dit bisdom,
in het laatst der 7e eeuw gesticht door Willebrordus,
bevatte de tegenwoordige provincie Utrecht (betgeen men bet Nedersticht noemde), en de tegenwoordige provincie Overijsel (destijds bet Oversticht
geheeten). De eerste bisschop van U. werd gewijd
in 695. Allengs vergroot, was het bisdom van U.
reeds spoedig een machtig rijk, dat eeuwen Lang
deze landen vervulde met oorlogen en woelingen,
terwijI ook niet zelden de bisschop in oorlog was
met zijne eigene onderdanen. Die gedurige opstanden moede, verkocht de iaatste prins-bisschop,
Hendrik van Beieren, at zijne wereldlijke macht
over U. aan Karel V (1528), alleen zijne geestelijke
macht behoudende, wordende toes het bisdom gesplitst in twee provincial (U. en 0 ► erijsel), die ook
als zoodanig als twee afzonderlijke proviucien in de
Uric (van U.) werden opgenomen. Hier volgt, met
opgave van het getal jaren of rnaanden hoelang en
bet jaartal tot wanneer zij hunne waardigheid bekleed hebben, de naamlijst der

Utrecht
Bisschoppen van het Sticht van Utrecht.
1. St.-Willebrordus
40 j. gest. 756
le Aartsbisschop
2. St.-Winfridus
752
16 a
2e Aartsbisschop
Al de volgende Bisschop:
32 j. .
776
3. St.-Gregorius
786
10 j.
4. St-Albricus
792
6 j.
5. St.-Theodardus
13 j.
805
6. St.-Ermacarus
827
21 j.
7. St.-11ixfridus
11 j. •
838
8. St.-Fredericus
12 j.
9. St.-Alfricus
856
8 j.
10. St.-Ludgerus
866
10 j.
11. St.-11 ungerus
899
33 j. a
12. St.-Udibahlus
899
10 m. *
13. St.-Egiboldus
17 j.
918
14. St.-Radbodus
59 j.
977
15. St.-Baldricus van Goor
989
13 j.
16. St.-Volcmarus
994
4 j.
17. St.-Bahluinus
14 j.
1010
18. St.-Ansfridus
19 j. a 1027
19. St.-Adelholdus
'27 j. a 1051
20. Arnulphus
1075
21.Wilhelmus van Gelder(Hermanus)21 j.
1099
24 j.
22. C ► nradus
1113
13 j.
25. linrchardus
13 j.
24. Godebaldus
11 j. a 1138
25. Andreas van Cuyk
12 j.
1150
26. Ileribertus (Sandebertus)
1156
6 j.
27. Ilermannus van Horne
1177
21 j.
28. Godefrilltis van Rhenen
18 j.
1195
29. Baldninus 11 van Holland
1198
2 j.
30. Arnohlus van Isenburg
1198
? m.
31. Theodoricus van Holland
1212
14 j.
32. Theotioricus II van Ahre
1215
3 j.
33. Otto 1 van Gelder
1226
10 j.
34. Otto II van der Lip
1233
7 j.
35. Wilbrandus van Oldenburg
1249
16 j.
36. Otto Ill van Holland
1250
1 j.
37. Gosewinus van Amstel
1267
17 j.
38. Henricus van Vianden
21 j. abd 1288
39. Johannes I van Nassau
8 j.
40. Johannes 11 van Sierck
(*)
5 j. gest.1305
41. Willielmus van Mechelen
16 j. a 1317
42. Guido van Avesnes
5 j. a 1322
43. Fredericus van Sierck
2 m. a 1322
44. Jacob van Oudshoorn
18 j. a 1340
45. Johannes Ill van Diest
1 j.
46. Nicolaus de Caputiis
(*)
23 j.
47. Johannes IV van Arkel
(*)
7 j. a 1371
48. Johannes V van Vernenburch
7 j. a 1379
49. Arnoldits van Horne
50. Florentius van Wevelinkhoven 12 j. a 1393
30 j. a 1423
51. Fredericus van Blarikenheim
10 j. a 1433
52. Zuederus van Culenborg
22 j. a 1455
53. Itudolphus van Diepholt
2 j. abd 1457
54. Gijsbertus van Brederode (*)
39 j.gest.1496
55. David van Burgundie
20 j. a 1517
56. Fredericus van Baden
4 j. a 1524
57. Philippus van Burgundie
5 j.
58. Henricus van Beieren
(*)
(*) De 40e Bisschop van U. werd 1296 bisschop van
Toni, en stierf 1305.
De 46e werd 1350 kardinaal, en stierf 1386.
De 47e werd 1364 bisschop van bilk, en stierf
(1378.
De 54e stierf 1475.
De 58e verkocht 1528 zijne wereldlijke macht
aan keizer Karel V, die verkoop werd 1529
door pans Clemens VIII bekrachtigd, en Hendrik van Beieren stierf 1552.
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Utrera, stad in Spanje, rtiiin 7 uren g. bezuidoosten Sevilla; 12,000 inw.
Uxbridge, stad in 't engelsche graafschap
Middlesex, 8 uren g. benoordw. Londen; 3000 inw.;
tractaat van 1645 tusschen Karel 1 en het Parlement.
Uxellodunum, sterke stad der Cadurcen
in Gallie, in Aquitania 1 a, werd Wet clan na groote
inspanning door Cesar bewachtigd (50 v. Chr.).
Uxiers, een roofzuchtig bergvolk in Susiana
(in 't tegenw. landschap Ahoeaz, in Khoesistan),
op de grenzen van Persis; de achemenidische koningen van Perzie betaalden schatling aan de U. om
an Susa naar Persepolis te trekkeu. Torn Alexander
uit Indie terugkeerde onderwierp hij de U.
Uz, 1) kleinzoon van Sem ; Gen. 10 : 23;
I Chron. 1 : 17. — 2) zoon van Nahor; Gen. 22 : '21.
— 3) kleinzoon van Seir; Gen. 36: 28; I Chron.
1: 42.
Uz, een landschap in het Oosten; Job 1 : I ;
Jerern. 25 : 20 ; Klaagl. 4 : 21.
Uza. Zie UZZA.
Uzai, varier van een der opbouwers van Jeruzalein ; Nell. 3 : 25.
Uzal, zoon Van Joktan ; Gen. 10 :27,1Chron.1:21.

Uzes, het oude Ucelia, stad:in 't fransche dept.
Gard, 6 uren g. benoorden Nimes; 6500 inw.; werd
in 507 door Clovis aan de Westgothen ontweldigd,
was tot 1629 een der sterkste vestingen van de
Hugenoten, doch werd in dat jaar op hen veroverd
en ontmanteld.
Uzza, 1) zoon vac den priester Aminadab;
II Sam. 6; I Chron. 13. — 2) nog vier verschillende
personen in het 0. T. (11 Koningen 21 : 18, 26;
1 Chron. 6 : 29 ; 8 : 7; Ezra 2 : 49; Neh. 7 : 51).
Uzzi, zeven verschillende personen in het 0. T.
(I Chron. 6 : 5, 6, 51 ; 7 : 2, 3, 7; 9 : 8 ; Ezra 7 : 4 ;
Neh. 11 : '22; 12 : 19, 42).
Uzzia, 1) koning van Juda ; II Kon. 15 : 13,
30, 32, 34 ; II Chron. 26 : 1 en v.; 27 : 2 ;
Jezaia I : 1 ; 6 : 1; 7 : 1; Hosea 1 : 1; Amos I :1 ;
Zach. 14 : 15. — 2) nog vijf verschillende personen
in het 0. T. (I Chron. 6 : 24 ; 11 : 44; 27 : 25 ;
Ezra 10 : 21 ; Neh. 11 : 4).
Uzziel, 1) dezelfde als Ozzie' (zie dat art.),
stainvader der Uzzielielew. Exod. 6 : 17, '21 ;
Levit. 10 : 4; Num. 3 : 19, 30; 1 Chron. 6 : 2,18;
15 : 10; 23 : 12, 20; 24 : 24. — 2) nog vijf verschillende personen in bet 0. T. (1 Chron. 4 : 42;
7 : 7 ; 25 : 4; 11 Chron. 29 : 14 ; Neh. 3 : 8).
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V
V. op fransche muntstukken is het merk, dat
ze geslagen zijn te Troyes.

Vaagen (Oost- en West-), twee der Lofroden
(1000 en 2400 bewoners).
Vaagbe, een der FarOer.
Vaal, rider in Zuid-Afrika, ontspringt op het
Quathlarriba-gebergte, loofa in weslelijke richting
en ontlast zich in de Oranje-rivier. Naar de V. is de
Transvaalsche republiek genoemd.
Vaals, of Vaels, dorp in nederl. Limburg, 5 u.
gaans bezuidoosten Maastricht, 1 uur g. van Aken ;
heeft zich in 't laatst der 18e eeuw herhaalde mien
gekenmerkt door domme en gewelddadige dweepzucht tegen het protestantsche gedeelte der bevolking, zoo verregaande, dat er in 1764 van regeeringswege paal en perk aan gesteld moest worden : er
werd dos door de Algerneene Staten een bevelschrift
uitgevaardigd, waarbij (tot straf) de roomsch-kathol.
kerken van V. en nog vier andere dorpen voor den
tijd van een jaar gesloten wei den.
utr. dorp ; zie VREESWIJK.
Vaart
Vaassen, dorp in Gelderland, anderhalf uur g.
benoorden Apeldoorn ; 700 inw. (met onderhoorigheden 2000).
Vacca, stad in Africa Propria, aan den Rubricatus, op de grenzen van Numidie en Zeugitana,
werd door Q. Metellus gekastijd met plundering,
omdat de romeinsche bezetting er verwoord was ;
en door Juba werd V. geplunderd, omdat het in opstand was gekowen tegen Cesar.
Vacca (Alvar Nuilez Cabeza de), in 1539 door
bet spaansche hof benoemd tot stadhouder van
Paraguay, begaf zich derwaarts, zijnen weg nemende
door bet zuiden van Brazilie, midden door de
Guarani-Indianen heen, en deed 4 Maart 1542 zijne

intrede in de stad Assuncion. Zijne knevelarijen en
wreedheden maakten, dat zijne troepcn tegen kern
in opsland k«'aruen, hem pevangen Damen met zijuen
vertrouweling Pedro Fernandez, en beide!) in ketenen
gekloriken naar Spanje z ► nden, waar zij door den
Hoogen raad der Indien veroordeeld werden tot
deportatie naar Africa. In den loop van het rechtsgeding lieten zij (te Valladolid, 1555) een verdedicrschrift drukken, zijnde het allereerste geschrift, dat
over Paraguay het licht heeft gezien.
Vacceeen, Vaccwi, een yolk in Hispania Tarraconensis, bezuiden de Cantabren, waarYan ze ge-

scheiden waren door de Idubeda : in 178 v. Chr.
werden de V. onderworpen door Postumius, nadat
zij gedurende 14 jaren den oorlog tegen de Romeinen volgehouden hadden. in dzm oorlog der Celtiberiers eenen verkeerden schijn op zich geladen hebbende, werden de V. opnieuw door de Romeinen
aangetast (150 en 136 v. Chr.), en geheel en al
onderworpen anno 100 v. Chr. Ilunne voornaamste
steden waren Palentia en Cauca ; hun land was ongeveer de tegenwoordige spaausche provincien Leon
en Oud-Castilie. Bij Plinius worden de V. verward
met de Vasconen.
Vachalis, oude naam der rivier de Waal.

Vada, eene bij Tacitus vermelde plaats als beroernd door de nederlaag van Claudius Civilis,
waardoor die held in ballingschap gedreven werd;
volgens sommigen is het de tegenwoordige stad
Wageningen.
Vadicassen. Zie v.1DUCASSEN.

Vadosum (Mare-). Zie MARE.
Vaels, limb. durp. Zie V AALS.
Vaesrade, of Vaasrade, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans benoordwesten Heerlen ;
200 inwoners.
Vaga (Perino del), schilder. Zie PERINO.
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• Vagiennen, V agienni

een Ligurisch yolk in
Cisalpijnsch Gallie; ze vvoonden in de dalen, die
besproeid worden door de Po, den Tanaro en de
twee rivieren Doria ; hunne hoofdstad was AugustaVagiennorum (thansCitta di Bene of Vico di Mondovi).
Vahalis, tat. naam der rivier de Waal.
Valliant (J. Fel), fransch numismaticus, geb.
1632 te Beauvais, gest. 1706, deed voor rekening
van Lodewijk XIV wetenschappelijke reizen door
Italie, Sicilie, Griekenland, Egypte, Perzie, Holland
en Engeland, en was een der eersten, die de nurnismtiek verhieven tot een toetssteen der geschiedenis.
Men heeft o. a. van hem : Hisloria Plolenttorum ad
fidem numismalum accommodala (A test. 1701);
Seleucidaruni imperium ad fidem num ism t um('s-I lage
1732): Arsacidarum imperium (2 din. Parijs 17'251;
Plum ;mullet (erect imperalorunz .... in coloniis ('s-Hare
1688 en 1697); Numisniata imperutoram .... a
populis roman& ditionis (A inst. 171)1).
Vaison, het (mile Vasia, sta.! in 't fransche
eze, 7 wren g. beimorddept. 1ancitise, nabij
oosten tkange, 3000 inw.; ondlijds hoofdstad der
Vocontiers; was gewichtig onder de Itomei ► en.
Vaizathi, zoon van Haman. Zie ARIDA!.
Valacria, lat. mini! van Wabileren.
Valais, bij de Franschen 't zwits. kanton Wallis.
Valburg, dorp in Gelderland, 2 men g. benoordw. Nijmegen; 700 inw.; geteisterd door den
watervloed van 1809.
Valcanaborgh, oude naam van 't Iimburgsche dorp Valkenburg.
Valekenaer (Lodew. Caspar), nederl. philoloog, geb. 1715 te Leeuwarden, gest. 1785 als professor te Leiden. Behalve de nitmuntende edition
van grieksche klassieken heeft men van hem o. a.:
Opusculaphilologica(2,11nleipzig I 808).—V.(Jan),
zoon van den vorige,geb.1757,eerst prof.derrechtsgel.
te Franeker, vervolgens te Utrecht, later tot 1814
dikwijls als diplotnaat gehezigd,gest.te Haarlem 1820.
(Deze [widen niet te verwarren met WALCKENAEB).
Val - de - Olivas, stad in Spanje, 11 uren g.
benoordw. Cuenza ; 3000 inw.
Val — de - Pehas, stad in Spanje, 10 uren g.
bezuidoosten Ciudad-Real, aan den andaluzischen
grooten weg; 11,000 inw.
Valdez, spaansch veldheer. Zie BALDEZ.

Val Dieu. Zie GODSDAL.
Valdivia, versterkte stad met 1200 inw. en
-

goede haven in het zuiden van Chili, nabij de uitwatering der rivierV. in de Valdivia-baai van den Grooten Oceaan, is in 1551 gesticht door Pedro Valdivia
(een der krijgsmakkers van Pizarro), werd verscheidene malen verwoest en weder opgebouwd, in 1820
ingenomen door lord Cochrane, en anno 1837 verwoest door eene verschrikkelijke aardbeving ; het is
thans hoofdplaats der provincie V. (580 vierk. mijlen, met 30,000 bewoners).
Valeggio, stad met 50(20 inw. in de venet.
prov. Verona, aan den Mincio ; bij V. 29 Mei 1796
overwinning van Bonaparte op de Oostenrijkers.
Valencay, stad in 't fransche dept. lndre, 10
uren gaans benoordw. Chateauroux ; 3500 inw.;
fraai kasteel, waar Ferdinand VII van Spanje gevangen zat van 1808 tot 1814. In 1829 werd V. ten
gunste van Tatleyrand tot hertogdom verheven.
Valencay (kardinaal van), geb. te Tours 1589,
gest. 1646, eigentijk Achille d'Etampes-Valencay,
aanvanketijk Maltezer-ridder, later bevelhebber der
troepen van pans Urbanus VIII tegen den hertog van
Parma, werd voor de diensten, als zoodanig bewezen, door dien paus tot kardineal verheven,

Valence, I) stad in 't fransehe dept. DrOme
(waarvan het de hoofdplaats is), ligt 71 mijlen bezuidoosten Parijs, aan de Rhone, en heeft 17,000
inw. Aanvankelijk (le hoofdstad der Segalaunen,
werd V. reeds vroeg romeinsche kolonie onder den
naam van Julia Valencia. In de middeleeuwen was
het de hooldplaats van het landschap Valentinois.
Te V. zijn drie bijzondere concilien gehouden (374,
584, 855). De universiteit van Grenoble werd door
Lodewijk XI naar V. verplaatst (1454); bier leeraarde
vooral Cujas; hier zetelde ook de Chambre ardente
(zie CHAMBRE), die in 1755 Mandrin veroordeelde.
Het is de geboortept. van Pluvinel, Francais (de
Nantes) en Championnet (wien tiler een stand ► eeld
opgericlit is). — 2) stall in fransche dept. Tarn,
Fuji 6 uren g. benoordoosten A lby ; 1500 inw.
fransche dept. Gers, derdhalf uur g.
3) stad in
bezniden Con torn, aan de Bayse; 1 ► 00 inw.
4) stall in 't fransche dept. Tarn-Garonne, zesilhall
nur g. heweslen Moissac ; 3500 inw. — 5) fransche
naamsvorin voor de spaansche stad Valencia.
Valencia, I) twordplaate der prov. Cara ►obo
in Venezuela, 19 tuij en hezuidw. Caracas. circa 1 uur
gaans hewesten het Meer van Valencia (Taeariguameer), it; gest icht in 1555, teed veel in den vrijheidsoortog, en beeft !bans 10.000 inw. — 2) het mule
Valenlia Edetnnoturn, stad in Spanje, aan den
Guadalquivir, een half uur gaans van de Middellandsche Zee; 106,000 inw.; universiteit; bet is een der
fraaiste sieden van Spanje, en hoofdstad van het
zoogenaanide koninkrijk V. (408 vierk. mijlen, met
1,247,000 bewoners), dat ingedeeld is in drie pro-.
vincien, ril.: V. (204 vierk. mijlen ; 607,000 zielen), Alicante, en Castellon-de-la-Plana. Oudtijds
was V. de hoofdstad der Edetanen. Het werd in 715
veroverd doorde Arabieren. Eerst behoord hebbende
tot het kalifaat Cordova, werd V. bij de verbrokkeling van het kalifaat. (1031) hoofdstad van een klein
koninkrijk V. (zie boven), dat slechts bestond tot
1094, toes V. aan de Mooren ontweldigd werd door
den Cid : na den dood an dien held (1100) werd
V. door de Mooren heroverd, in weerwil van de
heldhaftige wijze, waarop bet verdecligd werd door
zijne weduwe Chimene. In 1238 werd het koninkrijk V. veroverd door Jacobus I, koning van Aragonie, en 1319 evenats Aragonie met Castilie vereenigd,
Na de verovering waren vele Mooren in V. gevestigd
gebleven ; en na den ondergang van het koninkrijk
Granada (1492) groeide hun getal nog aanmerkelijk
aan. Hunne nijverheid en hunne bekwaamheid in
den landbouw waren voor V. eene groote bran van
welvaart; waarom den ook de christenbevolking van
V. zoo !wig mogelijk de verbanning der Mooren tegenhield onder Filips II en III. De eerste boekdrukkerij in Spanje well te V. opgericht; het is de geboorteplaats van de pausen Alexander VI en Celestinus Ill, van Guilhen de Castro, Hugo de Moncade,
enz. In 1812 werd V. veroverd door inaarschalk Suchet. De spaansche generaal don Hanlon Narvaez
voert den titel vanHertog van V.-- 2) V.-de-Alcantara,
vestingstad met 5000 inw. in Spanje, 10 uren g.
beznidw. Alcantara. 3) V.-de-don-Juan, vlek met
2000 inw. in Spanje, 7 uren g. bezuiden Leon. —
4) V.-del-Ventose, stad met 4000 inw. in Spanje, 7
uren g. bewesten Llerena.
Valenciana, stad in den mexicaanschen staat
Guanajuato, niet ver van de stad Guanajuato; 5000
inw. (vroeger had het er 22,000). Groote zilverrnijnen, 1768 ontgonnen door Obregon (die later tot
Graaf van V. verheven werd): van 1771 tot 1804
hebben die mijnen 250 millioen guldens opgeleverd.
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Valenciennes
Valenciennes, het oude Vnleniianw, stad in
't fransche dept. Nord, aan de Schelde, 13 uren g.
bezuidoosten Rijssel ; 25,000 inw. Gesticht omstr.
399 v. Chr.; de frankische koningen hadden te V.
een paleis ; vervolgens behoorde V. aan Lotharius
(842 en v.) en later aan het Duitsche keizerrijk. In
1677 maakte Lodewijk XIV zich meester van V., en
bij den Vrede van Nijmegen (1678) bleef Frankrijk
in het bezit er van. Door de Oostenrijkers bemachtigd 1793, werd V. in 1794 door de Franschen heroverd. In 1008 werd V. geteisterd door de pest.
Het is de geboorteplaats van Froissart, wien bier in
1856 een standbeeld opgericht is.
Valens (Flavius), romeinsch keizer, geb. omstr.
328 in Pannonie, werd 364 tot medebestuurder des
rijks gekozen door zijnen oudsten broeder Valentinianus, die hem over het Oostersche rijk stelde. Hij
dernpte den opstand van Procopius (366), behaalde
verscheidene voordeelen op den koning der Pe,rzen,
liet de Gothen toe in zijn rijk, en wees him NederMesie tot verblijfplaats aan (376); doch de kuevelarijen der romeiusche officieren en ambtenaren dreven de bevolking tot opstand, en de veldheeren van
V. leden de nederlaag in de veldslagen van Marcianopolis en van ad Salices. Valens zelf werd verslagen
bij Adrianopel, en vond met zijn gansche gevolg den
dood in eene hut, waarin hij zich verscholen had,
doch die zijne vervolgers in brand staken (378).
Valens (Julianus), nam het purper arm onder
Decius, en werd eenige dagen later gedood. —
V. (P. Valerius), neef van den vorige, was proconsul van Achaja, en liet zich insgelijks als keizer uitroepen onder Gallienus, na de usurpatie van Macrianus; hij overwon Piso (die insgelijks als keizer
uitgeroepen was in Thessalie), en liet hem ter dood
brengen, doch werd tien weken later zelf vermoord
(261) door zijne eigene soldaten.
Valenta, 1) stad der Segalaunen in . Gallie ;
thans Valence. — '2) zie VALENCIA. -- 3) eilandje in
de Roode Zee ; zie DESSI.
Valentin. Zie V ALENTINUS.
Valentinianus I, Flavius Valentinianus, romeinsch keizer, geb. 321 in Pannonie, diende lotfelijk onder Julianus en onder Jovianus, en werd, bij
den dood van laatstgenoemden (364) door de armee
als keizer uitgeroepen te Nicea. Hij droeg bet bewind over de oosterhelft des rijks op aan zijnen
broeder Valens. Zelf was V. een uitstekend veldheer ;
hij sneuvelde 375 op een veldtocht tegen de Quaden.
V. II, Flavius Valentinianus Junior, tweede zoon
van den vorige, door diens oudsten zoon Gratianus
gekozen tot medebestuurder des rijks, in vvelke
waardigbeid hem het westerdeel des rijks werd op-.
gedragen (375). Veertien jaren later eenen veldtocht (389) tegen de Franken zegevierend volbracht
hebbende, werd V. door den verrader Arbogastes
(zie dien naam) vermoord te Vienna in Gallie(390).—
V. III, Flavius Placidus Valentinianus, zoon van
Placidia en van den veldheer Constantius, geb. te
Ravenna in 419, werd in 423 bij den dood van zijnen oom Honorius door zijne moeder naar Constantinopel gebracht, en 425 (dus op zijn zevende jaar)
aangesteld als keizer van bet Westersche rijk: aanvankelijk regeerde Placidia als regentes, tot aan de
meerderjarigheid van V.; toen kwaw deze geheel en
al aan den leiband van Aetius, die een gedeelte van
Gallie voor hem redde, en den inval van Attila afsloeg bewesten den Rijn (451); desniettemin werd
die uitstekende veldheer (Aetius) door V. gedood,
louter omdat hij hem zijnen mew benijdde.Nu wierp
Attila zich op Italie (452), waarvan hij bet noorden
II.
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verwoestte ; en hij maakte zich gereed tot eenen
nieuwen inval, toen hij stierf (453). Keizer V. III,
zonder bekwaamheid en zonder moed, werd twee
jaren later (455) van bet leven beroofd door PetroBins Maximus, wiens vrouw hij verkracht had, en
die hem opvolgde op den troon.
Valentinois, gedeelte van Neder-Dauphine,
bezuiden Viennois en beoosten de Rhone; hoofdplaats Valence ; andere steden waren : Crest, St.Marcellin, Monteli mart, Pierrelatte.— Herlogin van V.
was Diana van Poitiers; zie DIANA.
Valentinus, een invloedrijk gnosticus nit
Egypte, ging omstr. 140 naar Rome, en moet omstr.
160 aldaar of op Cyprus gestorven zijn. Zijne aanhangers (Valentinianen genoemd) bleven bestaan tot
in de vierde eeuw ; zij vermengden het Christendom
met platonische en pythagorische begrippen.
Valenza, stad in de ital. prov. Alessandria, op
den rechteroever van de Po; 9000 inw.
Valeria, 1) eene soort van militaire marke, in
de 4e eeuw gevormd nit dat gedeelte van NederPannonie, dat zich bangs den Donau uitstrekte van
de Drave ; deze marke werd geregeerd door eenen
hertog. Men beschouwt haar dikwijls als eene provincie der diocese Illyrie. — '2) provincie van Italie,
in de diocese Rome, tusschen limbrie, Campanie en
Picenum.
Valerius Flaccus (Cajus), romeinsch dichter nit Setia in Campanie (daarnaar bijgenaamd
Setinus), ook web Balbas bijgenaamd, leefde omstr.
eene eeuw v. Chr. Zijn onvoltooid gebleven dichtstuk Argonautica is het best uitgegeven door Heinsius (Amst. 1580), Burmann (Leiden 1724), Wagner
(2 dln. Gottingen 1805), Weber (in den ' , Corpus
Poetarum Latinorum", Frankfort 1833), Thile (Halle
1863).
Valerius Maximus, romeinsch geschiedschrijver, diende in Azie onder consul Sextus Porniiejus anno 14 na Chr., en kwam vervolgens aan
het hof van keizer Tiberius. Men heeft van hem
Factorum dictorumque memorabilium libri IX (een
der laatste editien is die van Kempf, Berlijn 1854).
Valerius Messala (M.). Zie MESSALA.
Valerius Publicola (P.). Zle P UBLICOLA.
Valery, de heilige, lat. Walaricus of Gualaricus,
eerste abt van bet klooster Valery in Picardie, gest.
622. Kerkel. gedenkdag 12 Dec. Naar hem is de
stad V. genoemd.
Valery (St.-), naam van twee fransche steden,
nl.: 1) St.-V.-sur-Somme, in 't dept. Somme, nabij
de uitwateriug der Somme: 3700 inwoners.
't dept. Seine-Infer.; 5500
—2)St.-V.-en-Ceux,in
inw.; is de handelshaven voor Opper-Normandie.
Valespir,oud landschap iii Frankrijk (in Roussillon, in het tegenw. dept. der Oast.-Pyreneen), had
den titel van graafschap, en was onderhoorig aan 't
graafschap Cerdagne ; de hoofdpb. was Prats de Mollo.
Valetta (citta-), stad met 60,000 inw. ter
oostkust van bet eiland Malta, waarvan het de hoofdplaats is, werd 1566 gesticht door Parisot, growmeester der Maltezer-orde, was de residentie der
grootmeesters tot 1798, toen bet eiland ove,rgeleverd
werd aan Bonaparte. In 1665 werd V. belegerd door
de Turkel' ; in 1801 werd het, na een tweejarig
beleg, ingenouren door de Engelschen. Sedert 1838
heeft V. eene universiteit.
Valez de la Gomera. Zie Banns.
Valhalla. Zie VALHALLA.
Valk (Orde van den Witten-), eene Inilitaire
ridder-orde, iri 1732 ingesteld door Ernst-August
hertog van Saksen-Weimar.
70
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Valkenburg

Valkenburg, I) dorp in Zuid-Holland, I UM'
g. benoordw. Leiden, 20 minuten g. van Katwijkbinnen ; 600 inw.; beroemde paardenmarkt in September. Het kasteel of de burg van dit V. is in 860
geheel verwoest door de Noormannen en Denen. —
2) vlek (vroeger stadje) in nederl. Limburg, 2 uren
g. benoordoosten Maastricht ; 800 inw.; '27 April
1773 deerlijk geteisterd door brand ; was vroeger
hoofdpl. eener heerlijkheid (Land van V. genaamd).
Het kasteel van dit V. werd 1568 bernachtigd door
de Franschen, 1644 heroverd voor de Staten, 1672
bezel door de Franschen, aan wie het reeds kort
daarna (10 Dec.) weder ontweldigd werd. In de 14e
eeuw doorstond dit kasteel een merkwaardig beteg ;
er zijn thans nog slechts eenige ruinen van in wezen.
— 5) Oud-Valkenburg, dorp in,nederl. Limburg, aan
de Geul, een kwartier pans ten 0. Z. 0. van het
vlek V.; met onderhoorigh. 700 inw.
Valkenisse, voormalig dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland ; lag 5 kwartier g. ten Z. Z. W.
van Ginneken.
Valken-Kogge. Zie ;ALKOOG.
Valkenswaard, venial kortweg Weerd genoemd, dorp in Noord-Braband, 2 uren g. bezuiden
Eindhoven ; 500 inw.; werd 1543 gebrandschat door
Maarten van Rossum, 1599 gewelddadig behandeld
door de Spanjaarden.
Valkhof (het), ook wel het Frankenhof genoemd, voormalige burg of paleis te Nijmegen, in
't noordoosten der star], gesticht door Karel den
Groote, die op het V. dikwijls het Paaschfeest vierde,
er de rijksverdeeling vaststelde voor zijne drie zonen (Karel, Lodewijk en Pepijn), en er in 808 eenen
landdag hield. Theophana Augusta, weduwe van den
griekschen keizer Otto II en moeder van Otto III,
stierf op het V. in 990 (17 Juli). De machtige keizer Hendrik III vierde op het V. zijne luisterrijke
bruiloft met eene engelsche princes. Herhaalde malen was het V. reeds door de Noormannen en door
hertog Godfried II van Lotharingen in de asch gelegd, toen keizer Frederik I, bijgen. Barbarossa, het
in 1155 prachtiger dan het ooit geweest was liet
ophouwen; tien jaren later (1165) werd keizer Hendrik VI op het V. geboren. In 1248 maakte Otto III,
graaf van Gelder, zich van het V. rneester. In 1540
had op het V. net vreemde tooneel plaats, dat hertogin Eleonora, door hareu inan beticht van melaatschheid, onvervvacht in de raadzaal binnendrong
en zich bijna spiernaakt aan de vergadering van
's lands staten en edelen vertoonde (zie ELEONOBA
van Gelderland). In 1467, bij de uitlegging van Nijmegen, werd bet V. binnen de muren der stad getrokken ; 1478-80 zaten. Frederik en Willem van
Egmond in een der torens van bet gevangen ; in
1481 werden aartshertog Maximiliaan en zijne get -Dalin Maria van Burgundie op het V. ingehuldigd als
hertog en hertogin ; in 1529 en 50 liet hertog
Karel van Egmond bet V. versterken (zie NIJMEGEN),
doch 1557 werden at (lie nieuwe werken door de
burgerij geslecht ; 1558 werd hertog Willem van
Gleve, 1546 keizer Karel V, 1549 'wiling Filips II
van Spanje, bier als hertog van Gelre gehuldigd;
1570 werd Anna van Oostenrijk plechtig op het V.
ontvangen door den hertog -van Alva: 157,8 hezvvoer
bier graaf Johan van Nassau zijne instructie als stad'louder; 1611 werd bet V. tot residentie van den
stadhouder ingericht ., van 7 NOV. '1787 tot '25 Oct.
1788 hielil (le erfstadhouder Willem V op bet V. zijn
hof ; in 1794 Iced het V. aanmerkelijk door het bornImdement der Franschen Op Nijmegen; 9 Fehr.
1796 werd het paleis openbaar voorafbraak verkocht
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(het braeht den spotprijs van 90,400 gulden op), en
thans ziet men te Nijmegen nog slechts de plaats
waar het V. gestaan heeft.
Valkoog, of Valk-oog, dorp in Noord-Holland,
vierdhalf uur g. benoordoosten Alkmaar; 150 inw.;
in 1492 werd V. tot boete veroordeeld wegens deelneming aan de woelingen van 't Kaas-en-Broodsvolk.
Valkyrien. Zie W ALKYREN.
Valkyrienland, oude naam van Walcheren.
Valla (Lorenzo), ital. geleerde uit de 15e eeuw,
geb. te Rome 1606, gest. te Napels 1457. Eene complete editie zijner vele werken (alien in 't Latijn)
verscheen 1543 te Bazel. — V. (Nicolas DuvAL,
genaamd), fransch rechtsgeleerde nit de 16e eeuw.
Valladolid, 1) het Pintia der ouden, stad
met 42,000 inw. en eene 1346 gestichte universiteit
in bet spaansche koninkrijk Leon, 20 mijlen benoorden Madrid, aan de samenvloeiing van de Esgueva
met de Pisuerga, is de hoofdplaats der prov. V. (143
vierk. mijlen, met 244,000 bewoners). Tot aan de
regeering van Karel V was V. residentie der castiliaansche en spaansche koningen; ook Filips II, die
te V. geboren was, resideerde er eenigen tijd. Het is
ook de geboortepl. van Fernand Nuirez (naar de lat.
naam der stad bijgenaamd Pincianus); te V. stierf
Columbus in 1506. — 2) stad in Mexico, 23 mijlen
benoordw. Mexico, heeft 18,000 inw., is de geboorteplaats van Iturbide, en de hoofdplaats van den
staat V. (zie MECHOACAN). — 3) stad in de republiek Honduras; zie COMAYAGUY.
Valliere (Mlle. de la). Zie LAVALLIERE.
Vallombrosa, groote Benedictijner abdij in
de ital. prov. Florence, in het dal der Chiana, is het
stamklooster van de Orde van V., die in 1039 gesticht werd (zie GUALBERT). In den tijd van hares
hoogsten bloei bezat deze Orde 51 kloosters in Italie
en Frankrijk ; zij vereenigde zich in 1662 met de
Sylvestijnen, doch telt thans nog maar zeer weinig
leden. Naar hunne vroegere kleedij heetten zij ook
Grijze Monniken (zie GRIJZE).
Vans, stad in Spanje, vijidhalf uur g. benoorden Tarragona ; 13,000 inw.; bloedige veldslag 24
Far. 1809, waarin de Franschen (onder Souliam
en Pino) de overwinning bevochten op de Spanjaarden (onder Reding).
Valmont de Bomare(Jacq.Christ.), fransch
natuurkundige, geb. 1731 te Rouaan, gest. 1807 te
Parijs, bereisde voor gouvernements-rekening de
Alper, de Pyrenean, Zwitserland, Italie, Duitschland,
Engeland, Zweden, Lapland, IJsland, en leverde een
Dictionnaire raisomui universal histoire naturelle
(5 din. Parijs 1765; 5e druk 15 din. Lyon 1800).
dorp in 't fransche dept. Marne, 3 uren
g. bewesten Ste.-Menehould ; 500 inw.; 20 Sept.
179 bevochten de Franschen bier eene schitterende
overwinning op de Pruisen; maarschalk Kellerman
(die onder Durnouriez kornmandeerde) werd daarvoor later door Napoleon I verheven tot Herlog van V.
Valognes, waarschijnlijk het nude Crock/ton/um
de hoofdstad der Unellen, stad iii 't fransche Kanaaldept., 6 mijlen benoordw. St.-146, 4 nren g. bezuiden
Cherbourg, 3 uren g. van de zee ; 7500 inw.; nerd
Dan koning Karel II van Navarre ontweldigd door
Duguesclin, en door be Engelschen veroverd owler
de regeering van Karel Vlt.
Valois, het land der Vadieassen of Viducassen,
voormalig landschapje in Frankrij k ,in Isle-de-France,
thausuitmakende het oostgedeelte van bet dept. Oise
en bet zuidgedeelte van bet dept. Aisne; hoofdplaats
Crespy. In 1284 werd V. met den titel van graafschap als apanage gegeven door Filips den Stoute
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aan zijn (op een na oudsten) zoon Karel, den vader
van Filips van Valois (Filips V) en stamheer van 't geslacht Valois, dat 13 souvereinen aan Frankrijk heeft
geleverd van 1328 tot 1589 (zie dl. I, hlz. 1093).
Karel VI verhief 't landschap V. tot hertogdom voor
zijnen broeder Lodewijk van Orleans (1402); Lodewijk XIV maakte er een hertogdom-pairie van, voor
zijnen broeder Filips van Orleans, en sedert dien tijd
beeft V. onafgebroken aan de famine Orleans toebehoord tot 1790.
Valois(Karel v.Frankrijk,graaf van). Zie KAREL.
Valparaiso, d. i. Paradijs-dal, stad in Chili,
aan de &Lai van V., 14 mijlen benoordw. Santiago ;
70,000] inw.; tweemaal geteisterd door aardbeving
(1822 en 1829), eens door brand (1843), en 31
Maart 1866 gebombardeerd door de Spanjaarden.
Het is de voornaamste zee- en koopstad aan de gansche westkust van Zuid-Amerika, en hoofdplaats der
provincie V. (ruim 62 vierk. mijlen, met 116,000
bewoners).
Valperga di Caluso (Tomas), ital. geleerde, geb. 1737 te Turijn, gest. 1815 aldaar, was
zeer bevriend met Alfieri. Men heeft o. a. van hem
Litteratura copticw rudimenta (Parma 1783, onder
het pseudoniem Didymus Taurinensis).
Valreas, stad in fransche dept. Vaucl use, negendhalf uur g. benoordw. Orange ; 4500 inw.; geboortepleats van kardinaal Maury.
Valromey, Vallis Romana, voormalig landschapje in Frankrijk, in Bourgogne, thans deel uit=kende van het dept. Ain ; de voornaamste plaats
in V. was Champagne.
Vas, vlek in 't zuiden van Frankrijk,.dept. Ardeche ; 2800 inw.; minerale bronnen.
s
Valsesia. Zie -ESIA.
Val Tellina, lat. Vallis Tellina, ook Adda-dal
genaamd, dal in het noorden van Italie, strekt zich
uit van de Adda tot het meer van Como, bevatte
tijdens de oude indeeling de landschappen V., Chiavenna en Bormio, en vormt thans de ital. provincie
Sondrio (ruim 59 vierk. mijlen, net 106,000 bewoners). In 1797 door Bonaparte bemachtigd en 1807
bij het koninkrijk Italie ingelijfd, vormde V. onder
het keizerrijk het dept. der Adda (hoofdplaats Sondrio). In 1814 werd V. aan Oostenrijk gegeven ; in
1859 ging het voor de kroon van Oostenrijk voor goed
verloren.
Val Travers, dal in 't zwits. kanton Neufchatel, strekt zich van het Z. W. naar het N. 0. uit
langs de Reuse, tusschen de twee takken van het
Jura-gebergte ; 14,000 bewoners.
Van, stad in aziat. Turkije. Zie WAN.
Vancouver (George), engelsch zeevaarder,
geb. 1750, gest. 1798, deed met Cook de 2e en 3e
reis rondom de aarde, diende vervolgens onder Rodney, en werd 1789 gebezigd bij het station Jamaica.
In volgende jaar werd hem opgedragen te onderzoeken, of er een zeeweg bestond om het noorden
van Amerika. Eerst gezamenlijk met den Spanjaard
Quadra, dien hij in die wateren aantrof (1792), vervolgens alleen (1793), nam hij de geheele westkust
van Amerika op van den 56sten graad tot aan NieuwCalifornie, zonder eene doorvaart te vinden ; hij bezocht de russische factorijen, den Koning-George- en
den Prins-van-Wallis-archipel,het Groote Admiraalseiland, deed zich het eiland Owhyhee afstaan door
den koning van dat eiland (1794), en keerde 1795
in Engeland terug. Hij stierf 1798, kort na de in't-licht-verschijning der Beschrijving van zijne Ontdekkingen in de Stille Zuidzee (3 din. in 1° met
atlas, Londen 1798).

Vancouvers-eiland, een eiland aan de
westkust van Britsch-Columbia, in den Grooten
Oceaan, is omstr. 200 vierk. mijlen groot, zeer
boschrijk, bewoond door vele kleine Indianen-stammen ; de hoofdplaats is Victoria op de zuidoostpunt ;
vroeger was dat Noetka (Nootka) op de westkust,
waarnaar de Nootka-sond genoemd is. De Engelschen vestigden zich op V. in 1786, doch de Spanjaarden maakten zich van de eng. factorijen meester
in 1789 ; het eiland werd echter aan Groot-Britannie
teruggegeven, bij welke gelegenheid Vancouver en
Quadra elkander leerden kennen, waarom V. ook wel
Quadra-en-Vancouver genoemd is. Eerst sedert 1849
is V. gecoloniseerd.
Vanda, koningin van Polen (540-600).
Vandalen, een germaansch yolk, dat voor bet
eerst in de geschiedenis vermeld wordt in de tweede
helft der 2e eeuw na Chr., op de noordoost-helling
van het Reuzengebergte, doch in de 3e eeuw in het
zuiden van T•ajaansch Dacie, beoosten den benedenloop van den Tibiscus (in 't tegenwoordige banaat Tetnesvar). Voor 't grootste gedeelte vernietigd
door de Gothen, ontvingen de V. van Constantijn den
Groote vergunning om zich in Pannonia neder te
zetten. In het begin der 5e eeuw trokken zij westwaarts, overschreden in 406, gezamenlijk met Sueven en Alanen, den Rijn, overweldigden Gallie, drongen in 409 voort tot in Spanje, en vestigden zich,
onder hunnen koning Gonderik, hoofdzakelijk in
Bwtica, dat naar hen den naam aannam van Vandalitia
(later verbasterd in Andaluzie); reeds spoedig namen zij ook Cartaginensis in bezit, dat aan de Alanen
toebehoorde, en vermengden zich met dat yolk. Door
de Westgothen en de Sueven aanhoudend verontrust, verlieten de V. in 428 Spanje, an staken onder
aanvoering van hunnen koning Genserik (Gonderik's broader) naar Africa over, waar hunne hulp
ingeroepen was door graaf Bonifacius, den stadhouder dier provincie. Zij zetteden zich eerst in Mauritania neder, veroverden vervolgens de gansche diocese
van Africa, daaronder begrepen Carthago, dat zij in
439 innamen, an dat hunne hoofdstad werd. Zij
strekten hunne verwoestingen uit over het geheele
kustland der Middellandsche Zee, plunderden zelfs
de stad Rome 14 dagen lang (455), en kentnerkten zich derwijze door barbaarschheid en vernielwoede, dat hun naam geenerlei andere herinnering
heeft achtergelaten dan die van een allesverdelgenden zwerm woestelingen: dolle vernielzucht, inzonderheid gericht tegen voorwerpen van kunst,
wordt tot op den huidigen dag Vandalismusgenoemd.
De V. warden uitgeroeid (534) door 13elisarius, die,
naar Africa overgestoken, hun koning Gilimer versloeg te Tricameron in Byzacene.
Koningen der Vandalen,
zoo in Spanje als in Africa.
Godegisil
406 Gundamond
484
Gonderik
406 Thrasimond
496
Genserik
427 Hilderik
523
Hunerik
477 Gilimer
530-534
De meeste V. uit Africa warden overgebracht naar
Azie en daar in den oorlog tegen de Perzen gebruikt ;
de in Africa achtergeblevene V. versmolten in de
romeinsche en moorsche bevolking. Een gedeelte der
V. was in Germanie gebleven ; naar men wil bestaat
daarvan tusschen de Elve en (le Oder nog een overschot, dat, hoezeer onder de pruisische wet staande,
niettemin een eigen koning heeft, en nog eene zekere
mate van nationaliteit heeft behouden. De hertogen
van Mecklenburg voeren tot op den huidigen dag den
tile( van Prins der Vandaien.

-
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Vandalia

Vardanes

Vandalia, stad in Amerika, was tot 1837
hoofdstad van den staat Illinois, aan de Kaskaskia ;
2500 inw.; universiteit.
Vandalitia, of Vandalusia, het and der Vanklaten (zie dat art.), zijnde het tegenwoordige Andaluzie en koninkrijk Granada.
Vandamme (Dominique Joseph), fransch generaal, geb. 1771 te Cassel in 't dept. Nord, was gemeen soldaat toen de omwenteling uitbarstte, richtte
toen onder den main van Chasseurs du Mont-Cassel
eerie vrijschaar op, en won door zijne dapperheid zoo
snel bevordering, dat hij op zijt 23e jaar reeds brigade-generaal was, en in 1799 bevorderd nerd tot
divisie-generaal. Hij was bij al de veldtochten van
de republiek, het consulaat en het keizerrijk, en was
een der dapperste, man tevens een der ruwste generaals van Napoleon I. In 1813 (30 Aug.) bij Calm
gevangen genomen door de Russen en naar Siberie
gezonden, keerde hij eerst na de eerste restauratie
naar Frankrijk terug (1814), werd in de Honderd
Dagen tot pair verheven, streed 18 Juni 1815 met
Grouchy tegen de Pruisen bij Wavre,doch liet Napoleon te Waterloo in den steek (zie GROUCHY). Na de
tweede restauratie gebannen, keerde hij eerst 1818
naar Frankrijk terug, werd later op halve soldij gezet, en stierf 15 Juli 1830 in zijne geboortestad.
Vanderick, oude naam van Varik.
Vandiemensland, sedert 1855 als britsche
kolonie officieel Tasmania genaamd,australisch eiland
aan de zuidpunt van Nieuvv-Holland, besproeid door
de bevaarbare rivieren Derwent en Tamar, werd 1642
ontdekt door Abel Tasman (zie DiEmEN). In 1776
werd de zuidkust van V, bezocht door Cook ; niet lang
daarna ontdekte de heelmeester Bass de zeeengte,
the naar hem genoemd is, en maakte als daadzaak
bekend, dat V. een eiland was. In 1804 vestigden de
Engelschen op V. eene strafkolonie ; spoedig verrezen daar toen de steden Hobart-Town in het zuiden,
en Georges-Town of Port-Dalrymple. Reeds in 1814
was de inheemsche bevolking ingesmolten tot ongeveer 5000 zielen, en is thans geheel uitgestorven.
Door immigratie van vrije lieden was de kolonie
reeds in 1826 tot zulk eenen staat van ontwikkeling
gekomen, dat die toen onder bet bewind van een
eigen gouverneur wend gesteld (en dus niet Langer
onderhoorig bleef aan Nieuw-Zuidwallis). Sedert
1852 worden geen engelsche veroordeelden meer
naar V. gedeporteerd. In 1860 was doze britsche
kolonie ruim 1177 vierk. mijlen groot, bevolkt met
ruim 90,000 zielen. De hoofdstad is Hobart-Town.
Vangionen, gallisch yolk in Germanica la,
tusschen de Caracaten en de Nemeten; hunne hoofdstad was Vangiones of Borbetomagus (titans Worms).
Vanikoro - eilanden. Zie no 4 van 't art.
SANTA-CRUZ en bet art. LAPEYROUSE.
Vanina d'Ornano, verzocht aan den senaat
van Genua orn gratie voor haren man, die vogelvrij
verklaard was, doch wend juist door barer] man orn
die (laad van zwakheid doodgestoken. Zie SAMPICTRO.
Vanini (Lucilio, zich later noemende JulioCesare), italiaansch geleerde, geb. 1585, had reel
gestudeerd en veel geneisd, toen hij eindelijk in 1618
te Toulouse, beschuldigd van atheisinus en tooverij,
veroordeeld wend orn, nadat beulshanden hem de
tong uit den mond zouden hebben gesneden, opgehanger' en verbrand te worded, welk vonnis 19 Fehr.
1619 te Toulouse aan hem voltrokken werd. Zouder
dat zouden de vele, tarnelijk verward geschrevene
hoeken van V. zijnen naam waarschijnlijk Met vereettwigd hebben, terwijI hij nu ale een der ontelbare
n ► artelaars wordt gehuldigd van de onverdraagzaani-

heid der zich noemende verheerlijkers van Christus.
Vannapin, of Vannapen, oude naam van 't.
eilandje de Vennep (zie VENNEP).
Vannes, het oude Veneti, stad in het fransche
dept. Morbihan, waarvan het de hoofdplaats is, aan
de kleine rivier V., die zich Kier in de Golf van
Morbihan outlast; heeft 15,000 inw. en eene kleine
haven. De Romeinen noemden deze plaats aanvankelijk Dariorigum, later Veneti; de Bretagners noemden het Gwened. Het was de hoofdplaats van een der
drie graafschappen (V., Rennes, Nantes), die in de
7e en 8e eeuw uit Bretagne gevormd werden.
Vannucchi (Andrea), de eigenlijke naam van
Andrea del Santo, italiaansch schilder, geb. 1488 te
Florence, waar zijn vader schoenmaker was (vandaar
de benaming del Sarto). Hij stierf aan de pest te
Florence 1530.
Vannneci (Pietro), italiaansch schilder, gemind Pietro Perugino, omdat hij geboren was(1446)
to Citta delle Pieve in het Perugijnsche, woonde te
Florence, te Rome, stond in 't laatst der 15e eeuw
aan het hoofd eeuer voorname schilderschool te
Perugia, en stierf te Rome 1524.
Vanozza (Rosa), bijzit van Roderik Borgia ; zie
palls ALEXANDER VI en BORGIA.
VapineUM, stad in Narbonensis; thans Gap.
Var, ital. Varo, lat. Varus, tot 1860 grensrivier
tusschen Frankrijk en Italie (dept. Var en graafschap
Nizza), ontspringt op de Zee-Alpen, en valt na 13
mijlen loop in de Adriatische Zee, bezuidw. Nizza.
Naar de V. beet een departement van Frankrijk
(departement du V.) groot circa 112 vierk. mijlen,
met ornstr. 316,000 bewoners ; hoofdpl. Dragnignan ;
doch de voornaamste stad in dit dept. is Toulon.
Varanes, of Varananes, zoo heeten bij de grieksche geschiedschrijvers eenige perzische koningen
uit de dynastic der Sassanieden (lion ware naam is
Bahram of Bebram), nl.: V. I, zoon van Hormisdas I, regeerde met wijsheid van 273 tot 276, en
werd vermoord door een dweepzieken christen. —
V. II en V. III, zoon en kleinzoon van den
vorige, regeerden 276-293 en 293-296. (De kleinzoon van V. I wordt menigmaal niet medegeteld, en
clan heeft men een anderen V. III, die van 389
tot 399 regeerde). — V. IV regeerde van 420 tot
440, en beoefende de dichtkunst.

Varangiers. Zie \‘'.:AREGEN.
Vardanes, of Hypanis, rivier ; titans de Bog
of de Koeban.

Vardanes, of Bardanes, ook wel Vartanes, toning der Part ► en, volgde in 44 na Chr. zijnen vader
Artabanus III op den troop, had gedurende zijne
driejarige regeering onafgebroken te strijden tegen
zijnen neer Gotarses, die hem den troop betwistte ;
jnist nadat hij dies neef your goed overwonnen had,
wend V. door zijne eigene officieren vermoord (47
na Chr.). Seleucia was door V. tot onderwerping gebraeht, en Ctesiphon was zeer door hem verfraaid,
orn bet met Seleucia te doeu wedijveren. Apollonius
van Tyane verkeerde aan V.'s ltd. — V., vorst van
baron in Armenie ; voerde het bewind over dat laud
van 415 tot 442, toen het in de macht der Perzen
viel ; in 450 genoodzaakt het Christendom of te zwereit, sickle V. zich nog in datzelfde jaar aan het hoofd
van eerier] opstand tegen Jezdedzjerd II, toning van
Perzie. Hij riep tevergeefs de hulp in van Theodosius II, versloeg niettemin de Perzen op de oevers
van den Cyrus, en forceerde den pas van Derbend ;
op het punt zijnde zich met de Huniten te vereenigen, onttrokken die zich aan hem. Hij sneuvelde tort
daarna (451) in Aderbeidzjan.

Vardar
Vardar, de Axius der oudeu, rivier in europ.
Turkije, ontspringt op de oosthelling van den Tsjartagh, besproeit in haren 35 mijlen langen znidoostwaartschen loop Uskup en Gradisca, en ontlast zich
in de Golf van Saloniki.
Varegues, fransche naamsvorm voor Waregen.
Varel, marktvlek in den oldenhurgschen kreis
Neuenburg, aan den Vareler-Siel (eene haven van
de Jande-golf), ligt 7 uren g. benoorden Oldenburg,
heeft 3800 inw., haven, fort, paleis en zeebaden, en
is de hoofdplaats der heerlijkheid V. (circa derdhalve
vierk. mijl groot, met 6000 bewoners), toebehooreticle aan graaf Bentinck. Vergelijk KN1PHAUSEN.
Varen (Bernardus), lat. Varenius, een geleerd
geograaf, was geneesheer to Amsterdam, waar hij
omstr.1680 in 70-jarigen ouderdom stierf. Zijn werk
Geographia generclis (Amst. 1664) heeft de eer genoten, door Newton gecommentarieerd te worden
(Cambridge 1681).
Varennes, naam an verscheidene fransche
teden, nl.: 1) dept. Haute-Marne, 6 uren g. beoosten Langres ; 1400 inw. — 2) V.-sur-Allier, in 't
dept. Allier, 12 wren g. benoordw. la Palisse ; 2400
inw. — 3) V.-en-Argonne, in 't dept. Maas, achtdhalf nur g. benoordw. Verdun ; 1600 inw.; hier
werd Lodewijk XVI gevangen genomen 22 iuni
1791, toen hij uit Frankrijk meende te vluchten.
Varese, 1) stad in de ital. prov. Como, tusschen het meer van Como en het Lago-Maggiore, in
de nabijheid van het Logo di V., zesdhalf our gaans
bewesten Como; 10,500 inw.; wordt om zijne bekoorlijke Jigging het Tempe d'Italia genoemd;
nabij dit V. de bedevaartptaats Madonna del-Monte.
— 2) ital. stad in de voormatig sardische provincie
Chiavari, 6 wen g. benoordoost. Chiavari ; 8000 inw.
Vargas (L. de), spaansch schilder nit Sevilla,
geb. 1502, gest. 1560. — V. (A. de), spaansch
schilder nit Cuenza, geb. 1613, gest. 1671.
Varhely, het Ulpia Trajana der Romeinen, ter
plaatse van het oude Zarmigethusa (zie DActe),4 uren
gaans bezuidw. Hatszeg.
Varik, dorp in Gelderland, anderhalf uur gaans
bezuidw. Tiel; 800 inw.; teed \ - eel in den watervloed
Jan. 1809.
Varinas, prov.derzuid-amerik. republiek Venezuela, 800 vierk. mijlen groot, met 57,000 bewoners,
teelt inzonderheid tabak ( Varinas-tabak), en heeft
tot hoofdplaats de stad S. met 4000 inw., 57 mijlen
bezuidw. Caracas.
Varini. Zie V ARNEN.
Varius (Lucius), episch en tragisch dichter in
de eeuw van Augustus, was bevriend net Horatins
en Virgitius. Van zijn epos De Morte en zijn trenrspel
Thyestes zijn slechts fragmenten tot ons gekomen,
bijeengebracht door Weichert (Grimma 1836).
Varkens eiland. Zi e
Varkenswaard, oude naam van het noordbrabandsche dorp Valkenswaard.
Varna, bij de ouden Odessus, later Constantia
of Barite, sterke vestingstad in het turksche ejalet.
Sitistria, waarvan het de hoofdplaats is, ligt aan de
westkust der Zwarte Zee, 15 bezuidoosten
Silistria ; 20,000 inw.; stapelplaats voor den handel
van Butgarije en Walachije met Constantinopet. In
1444 gaf Amurat II nabij V. de voile nedertaag aan
Ladislas V, koning van Hongarije; in 1828 na een
langdurir beleg werd V. ingenomen door de Russell,
doch bij den vrede teruggegeven aan Turkije.
Varnen, of Varijnen, lat. Varni of Varini (bij
Ptolemeirs Pharadini), een yolk in het noorden van
Germanie, aan de Oostzee, tusschen de Elve en de
-
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Oder, in het tegenw. Mecklenburg. Uit hunne woonsteden verdreven door andere barharen, togen de V.
zuidwaarts; Narses nam ze in menigte in zijn leger
aan, um tegen de Oostgothen te oorlogen ; de overige
V. smolten met de Westgothen ineen.
Varnhagen: von Ense (Karl Aug.), uitstekend biograaf en criticus, geb. 1785 to Dusseldorf,
eerst in oostenrijksche, daarna in russische krijgsdienst, vervolgens in de pruisische diplomatie, sedert
1819 meestal te Berlijn wonende, waar hij 1858
stierf. Van zijne vele werken noemen wij enkel
Biographische Denkmale (5 dln. Berlijn 1824-30;
2e drill( 1845-46); en van de na zijnen dood nog
van hem in het Licht verschenene werken vooral:
Briefe von Alexander von Humboldt an. Varnhagen
volt Ense (alley. 1-5, Leipzig 1860).

Varro (C. Terentius), romeinsch consul 216 v.
Chr., was de zoon van een slachter, en door het
plebs tot die hooge waardigheid gebracht. In spijt
van zijnen ambtgenoot ,Emilius had hij de roekeloosheid, den noodlottigen veldslag van Canna; te
teveren ; to Canusium verzamelde hij het overschot
(omstr. 10,001) man) der armee, dat aan het bloedhad ontkomen was.
Varro (Marcus Terentius), met den bijnaam
de geleerdste der Romeinen, geb. 116 v. Chr., studecode te Athene, vestigde zich als rechtsgeteerde te
Rome, was achtereenvolgend ► acht-beambte der belasting-inning, volks-tribuun, aanvoerder van eene
afdeeling der vloot van Pompejus tegen de zeeroovers, stadhouder voor Pompejus over Hispania Ult.
(49), doch ruinide spoedig die plaats voor Cesar;
nadat die -vermoord was werd V. op de lijst der
vogelvrijverklaarden geptaatst (41), ontkwam echter
aan de moordenaars, en leefde nog 15 jaren ; hij
stierf anno 26 v. Chr. In den laatsten tijd zijns
levens schreef hij verbazend veel (naar men wilmeer
dan 500 werken); doch slechts weinig is daarvan
tot ons gekomen, nl.: De re rustica (beste editie
die van Schneider, Leipzig 1794); van de 35 boeken
Dc lingua latina slechts de boeken 4-9 en eenige
fragmenten (in 't Licht gegeven te Tweebruggen
1788, door Spengel te Berlijn 1826, door 0. Muller
te Leipzig 1833, door Egger to Parijs 1846).
Varro (Pubtius Terentius), bijgen. Atacinus,
episch dichter, geb. omstr. 82 v. Chr. to Narbonne,
door een Romein vorwekt bij eene Atacijnsche
schoone, kwam reeds jong naar Rome, en stierf 37
v. Chr. Van zijn Jason (de in dichtmaat gebrachte
.Argonautica" van Apollonius van Rhodus) en zijn
De bello Seguanico (bezingende de onderwerping der
Sequanen door Cesar), zijn slechts eenige fragmenten tot ons gekomen, verza ► e!d in dl. 5 der ,Poetal
latini n-tinores" van Wernsdorf.
Varsseveld, of Varseveld, oudtijds Wasafelde,
later Versselt, dorp in (Tielderland, 6 uren gaans ten
Z. Z. 0. van Zutphen ; 1100 inw.; deerlijk door
brand geteisterd 14 Sept. 1723.
Varsovie, fransche naam van Warschau.
Vartanes. Zie V ARDANES.
Varus (Publius Attius), zie n. 6 van ATT1US. V. (Pubtius Quinctitius), romeinsch veldheer, anno
12 v. Chr. consul, vervolgens (van anno 4 voor, tot
anno 6 na Chr.) proconsul in Syrie, werd toen verplaatst naar Germanie, om het sedert Drusus aan de
Romeinrn onderworpene land tusschen Rijn en Weser te romaniseeren ; doch zijne maatregeten brachten de Cherusken in opstand, en anno 9 na Chr. werd
V. met zijne gansche legermacht door Arminius in
de pan gehakt in den veldslag, die naar hem ook wet
Varus-slag genoemd wordt. (Zie HERMANN).
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Varvazovice

Varvazovice. Zie ARBISAU.
Varijnen. Zie V. ARNEN.
VarZy, stad in 't fransche dept. Nievre, 4 uren
g. bezuidw. Clamecy; 3000 inw.; eertijds vesting, in
1590 ingenomen door de Hugenoten.
Vasarhely, naam van eenige steden, nl.:
1 ) Holdmezo- V., in 't hong. comitaat Csongrad, aan
het meer Hod en aan het kanaal van Karoly (dat op
de Theiss uitloopt), 5 uren gaans benoordoosten
Szegedin ; 43,000 inw.; is het grootste marktvlek in
Hongarije en in de gansche Oostenrijksche monarchie. — 2) Sonilyo-V., in 't hongaarsche comitaat
Veszprim, aan de Torna, 10 uren g. bewesten Veszprim ; 25,000 inw. — 3) Maros-V. in Zevenbergen;
zie MAROS. - 4) Kezdi-V., in Zevenbergen (in
Szeklerland), ligt 14 uren gaans benoordoosten
Kronstadt.
Vasari (Giorgio), geb. 1512 te Arezzo, gest.
1574, was als schilder slechts een nabootser van
zijnen leermeester Michel Angelo, doch voortreffelijk
als bouwmeester, en heeft zich als kunsthistoricus
beroemd gemaakt door zijn werk Vite de' piu eccellenli pitlori, scultori ed architetti (le druk 1550;
dikwijls herdrukt, o. a. in 3 din. Rome 1759 ; in
16 dln. Milaan 1807; opnieuw Triest 1862). Dit
werk is o. a. in 't Fransch vertaald door Leopold
Leclanche (10 dln. 1839-42), in 't Duitsch door
Schorn en Forster (5 dln. Stuttgart 1832-47).
Vasaten, lat. Vasates, yolk its 't noorden van
Novempopulanie, tusschen de Bituriges-Vivisci, de
Nitiobriges en de Elusates; hunne hoofdstad was
Vasates of Cossio (thans Bazas).
.e _ALBOA.
R
Vasco de Balboa. Zie
Vasco de Gama. Zie GAMA.
Vasconcellos(Miguel de), portugeesch staatsman, diende Filips IV als werktuig om zijne landgenooten te verdrukken, doch werd I Dec. 1640 door
de saamgezworenen onder leiding van Pinto-Ribeiro
(zie dat art.) in zijne eigene kamer vermoord,
waarop zijn lijk door het yolk aan stukken gescheurd
en door de straten van Lissabon gesleept werd. Door
zijnen val kwam in Portugal de dynastie Braganza
op den troon.
Vasconen, lat. Vascones, een iberisch volk,
dat Lang in Hispania woonde, benoorden den Berns
(Ebro) tusschen de Cantabren en de laccetanen. Na
eenen allerhardnekkigsten tegenstand werden de V.
ten deele tot onderwerping gebracht door Pompejus,
vervolgens geheel onderworpen door Augustus, en
kwainen eindelijk onder het juk der Westgothen.
Van 582 tot 597 waren zij tegen die overheersching
in opstand, en voerden een verdelgenden oorlog in
de gebergten, doch trokken eindelijk de Pyreneen
over, en vestigden zich onistr. 628, met vergunning
van Caribert 11 (merovingisch koniug van Aquitanie)
in het voormalige woud der Ausci, dat toes den
naam aannam van Vasconia of Gascogne (zie dat
art ikel).
Vascongadische
Vascongados. Zie BASKEN.
provincien, zooveel als Baskische provincien.

Vasili. Zie X.%'ASti,i.
Vasselonne, duitsch Wasselnheinz, stad met
5000 inw. in 't fransche dept. Bas-Rhin, 6 uren g.
bewesten Straatsburg.
VasSento, rivier. Zie BAsiENTo.
Vassy, het oude Vadicasses, stad in 't fransche
dept. Haute-Marne, 12 wren gaans benoordwesten
Chaumont ; 5000 inw. Het, bloedbad, dat de hertog
van Guise Kier in 1562 onder de Protestanten aanrichtte, was het begin der religie-oorlogen, die Fran k rijk beroerden in het laatst der 16e eeuw.

Vancluse
Vasthi, vrouw van Ahasverus, koning der Perzen, werd door hem verstooten, om haar trotsch
karakter, en vervangen door Esther. Volgens sommigen is zij dezelfde als Atossa (zie dat art., en vergelijk het art. ESTHER).
VaStO (i1), het oude Istonium of Histonium,
stad in het Napelsche, aan de Adriatische Zee, 13 u.
g. beznidoosten Chieti; 11 ,000 inw. Naar deze stad
voerden de markiezen del Vasto of du Guast hunnen titel.
Vatatius (Johannes III Ducas, bijgenaamd
Batatzetes of). Zie JOHANNES III, keizer.
Vater (Joh. Severin), godgeleerde en linguist,
geb. 1771 te Altenburg in Saksen, gest. 1820 als
professor te Halle. Zijne voornaamste werken ziju :

Handbuch der hebr., syr., chald. and arab. Grammatik
(Platte 1809); het vervolg op Adelung's Mithridates
(dl. 2-4, Berlijn 1809-17) ; en Literatur der
Grammatiken, Lexika and Wortersammlungen (Berlijn 1815 ; 2e druk bewerkt door Jiilg, 1847).
Vathi, hoofdstad met 2500 inw. en haven van
het ionische eiland Theaki (Ithaca), op de noordoostkust. — 2) stad met 2800 inw. en haven op de
noordkust van het eiland Samos. — 3 stad op het
eiland Sifanto (een der Cycladen).
Vaticaan, lat. Vaticanus mons, een heuvel te
Rome, bewesten den Tiber en benoorden den Janiculus, lag aanvankelijk buiten den ringmuur der
stad, en werd niet medegeteld onder de zeven heuvelen. Thans is de V. vermaard door het prachtige
pauselijk paleis (het Vaticaan), waarin de beroemde
Bibliotheek van het Vaticaan. Volgens sommigen is
dit paleis gesticht door Constantijn ; volgens anderen
door paus Sint-Liberius of wel door pans SintSymmachus (in 498). Door verscheidene pausen
vergroot en verfraaid, werd het V. reeds spoedig de
vaste residentie der pausen, inzonderheid nadat de
pauselijke zetel weder van Avignon naar Rome
overgebracht was (1377). Nicolaas V, Paulus III,

Sixtus IV, Leo X, Sixtus V, Benedictus XIV, Clemens XIV, Pius VI zijn de pausen, die het meest gedaan hebben voor de verfraaiing van het V., dat
met meesterstukken prijkt van Bramante, MichelAngelo, Rafael, Perugino en Bernini.
Vattel (Emrich von), beroemd rechtsgeleerde,
geb. 1714 te Couret in 't prinsdom Neufchatel, gestorven als geheimraad van den keurvorst van Saksen 1767 (op reis zijnde) te Neufchatel. Van zijne
werken noemen wij het Droit des pens (2 dln. Neufchatel 1758; nieuwe druk 3 dln. Parijs 1863).
Vauban (Sebastien le Prestre de), beroemd
vestingbouwkundige,geb. 1633 te St.-Leger-de-Faucheret in Bourgogne (in 't tegenw. fransche dept.
Yonne), trail 4 653 in dienst bij de fransche armee,
zag zich om zijne uitstekende bekwaamheden snel
bevorderd, en werd 1 669 inspecteur-generaal van at
de fransche vestingen. Sedert 1703 maarschalk,
stierf hij 1707. In at de krijgstochten van Lodewijk XIV was V. diens rechterhand.
Vaucanson (Jacques de), fransch werktuigkundige, geb. 1709 te Grenoble, gest. 1 782 te Parijs,
is vooral vermaard als uitvinder van automaten.
Vaucluse, lat. Vallis Clausa, dorp in het
fransche dept. Vaucluse (zie bet volgende art.),
zevendhalf uur gaans beoosten Avignon, in een dat
dat door de Sorgue besproeid wordt, die een kwartier gaans van V. schoone watervallen vormt, ook
wel Fontaine de V. genoemd wordt, en bezongen is
door Petrarca, die Lang te V. gewoond heeft.
Vaucluse (Departement), een departernent
van Frankrijk, beoosten de Inane, begrensd door de

Veeturechters

Vaucouleurs
departementen Drome ten N., Rhone-monden ten
Z. en Basses-Alpes ten 0., is circa 65 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 269,000 zielen, ingedeeld in 4
arrondissementen (Avignon, Orange, Apt, Carpentras), en heeft tot hoofdplaats de stad Avignon. Dit
dept. draagt zijnen naam naar het dorp V., en is gevormd uit het (vroeger aan den Pans behoord hebbende) Comtat Venaissin, en nit gedeelten van bet
nude Provence en van het prinsdom Orange.
VaucoUleUrS, het oude Lorium, stad in het
fransche Maas-departement, nabij de Maas, 5 uren
gaans bezuidoosten Commercy : 2800 inw.; geboorteplaats van Lodewijk XV's bijzit de vicomtesse
Dubarri. In 865 werd te V. een concilie gehonden.
Te V. kwam Jeanne d'Arc hare diensten aanhieden
aan Robert de Bandricourt.
Vaud, fransche naam van 'tzwits. kanton Waadt.
Vaudemont, vlek 't fransche dept. Meurthe,
derdhalf uur gaans bezuiden Vezelise ; 500 inw.;
mid kasteel ; was eertijds de hoofdplaats van het
graafschap Vaudemont. Louise van V. werd de vrouw
van koning Hendrik
Vaudois, fransche naam der Waldenzen.
Vaudoneourt (Guillaume de). fransch generaal, geb. 1772 te Weenen, was van fransche familie,
trail 1791 in fransche dienst, klom onder Napoleon I
op tot den rang van generaal, en stierf 1842. Behalve uitmuntende werken over de oorlogen van
1812 tot 1815, heeft men van V. ook nog eene
Histoire des campagnes d'Annibal (3 dln. met atlas,
Milaan 1812).
Vaugelas (Claude F AVM,. de), fransch taalgeleerde, geb. 1585 te Meximieux, anon van den rech tsgeleerde R. Favre (zie flat art.), stond van den heginne of aan 't hoofd der uitg.ave van den Dictionnoire de l'Acadomie, leverde ook &marques sur la
longue franeaise (Parijs '1647; herdrukt 1738). en
eene na zijn dood in 't Licht verschenen vertaling
van Quintus-Curtius (Parijs 1655), waaraan hij dertig .jaren gewerlit had. Hij stierf 1650.
Vaugirard,in de middeleenw. V allis Bostronim,
later Vattboitron, en eindelijk V., vlek in het fransche
dept. Seine, vlak aan de zuidwestzijde van Parijs, en
van de Seine gescheiden door de vlakte van Grenelle,
heeft 10,000 inw.; was vroeger eene heerlijkheid, toebehoorende aan de abdij van St.-Germain-des-Pres.
Vaugondy (G. Robert de). Zie ROBERT.
Vaulx, of Vaux, dorp in het (ide Dauphine,
thans dept. Isere, aan de Rhone, 2 uren gaans benoordoosten Lyon ; 1200 inw.; geboorteplaats van
Pierre de Vaux, den hoofdpersoon der Waldenzen.
Vaux (Noel J_OURDA, graaf van), fransch maarschalk, geb. 1705, trail 1724 in dienst. ram (led
aan 19 belegeringen, 10 gevechten, 4 veldslagen,
onderscheilde zich vooral in Vlaanderen, was opperbevelhebber der expeditie die Corsica veroverde in
3 maanden tijds (1769), word maarschalk van
Frankrijk 1784, en stierf 1788.
Vaux de Vire (Les), dal in Frankrijk, dept.
Calvados, nabij Vire, is vermaard als woonplaats van
Olivier Basselin, lakenvolder en dichter, wiens
snaaksche gedichten aanvankelijk vaux-de-vire genoemd werden, waarvan later 'vaudevilles gemaakt is.
Vauxhall, in de 18e eeuw een koffiehnis met
openbaren tuin, concert- en danszalen, V. genoemd
naar den kastelein Vaux, een franschman, die dit
zijn etablissement in 1730 opende (V. heteekent
Zaal of Buis can Yam). Sedert zijn al dusdanige
ondernemingen V. genoemd.
Vavasseurs, fransch woord voor Achterleenmannen. Guerre des V . is de oorlog, die 1026 in
-

-
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Italie nitbrak, toen de achterleenmannen in gewapenden opstand kwamen tegen hunne leenheeren (de
prelaten en de steden) ; eerst in 1037 maakte keizer
Koenraad II aan dien oorlog een einde door zijne
vermaarde regeling van de rechten der achterleenmannen.
Vecchele, oude naam van Veghel.
Vecelli. Zie TITIAAN.
Vechel, vlek in Noord-Braband. Zie VEGHEL.
Vecht (de), 1) lat. Vidrus, duitsch Vechte, riv.
in de nederlandsche prov. Overijsel, ontspringt in
't pruis. regeeringsdistrict Munster benoorden Osterwick, loopt in noordwaartsche richting, wordt door
de opname van verscheidene wateren (o. a. de
Steinfnrtsche Aa) reeds spoedig bevaarbaar, komt
door het Hanoversche (waar zij Schuttorp, Nordhorn
en Neuenhans aandoet, en de Dindel in zich opneemt),
wendt zich clan westvvaarts, langs Emblichen en
Laarwolde, treedt vervolgens op overijselsch grondgebied hij Holthoone, onder Gramsbergen, waar zij de
Kleine Vecht (een water nit Drenthe) opneemt, vervolgt kronkelend haren loop tangs Hardenhergh,
Ommen (waar de Regge in de V. valt) en Dalfsen,
verecnigt zich 5 kwartier gaans henoorden Zwolle
met het Zwarte Water, loopt onder dien naam langs
Bassett en Zwartsluis, en valt bij Genemuiden in de
Zuiderzee, waar bare nitwatering den naam draagt
van Zwolsche Diep. De Nieuwe V. is een kanaal,
omstr. een half uur gaans ling, in 1600 gegraven,
waardoor de V. in gemeenschap staat met Zwolle.
— 2) rivier in de provincien Utrecht en NoordHolland, veelal kortweg de V., of (ter onderscheiding
van de OverijselscheV.)ook wet genoemdSlichtscheV.,
Utreehtsche V. of HollandscheV., is een tali, die zich
van den Rijn heeft afgescheiden. De V. neemt thans
Karen aativang circa een kwartier gaans beoosten
de stad Utrecht, beet tot aan doze stad Oude V., en
neemt vervolgens haren koers noordwestwaarts
door Zuilen, Maarssen, Breukelen, Loenen, Vreeland,
Nichtevecht, Weesp, en ontlast zich bij Muiden in
de Zuiderzee.
Veeta, °tide naam der riv. de Vecht.
Vectis, lat. naam van het eiland Wight.
Veda, d. i. Wetenschap, de naam der vier oudste
en meest in eere gehondene heilige hoeken der Hindoes (in 't Sanskrit geschreven, naar bet hoot in de
4e eeuw v. Chr. door Viasa, die daartoe den heiligen
geest had ontvangen van Brama); ze vormen den
grondslag van bun geloof. De eerste der V., genaamd
Big-Veda, bestaat nit gebeden en lofzangen in dichtrnaat (uitgegeven door Max Muller, London 1849 en
Leipzig 1857, is o. a. vertaald in 't Engelsch door
Wilson 1849, in 't Fransch door Langlois 1848) ;
de 2e., gen. Jadzjoer-Veda, bevat gebeden in proza,
on bestaat (even als elk der drie andere Vedas) uit
twee deelen, den Zwarten Jadjoer (nitgeg. door
Roer, Calcutta 1854) en den Witten Jadzjoer (uitgegeven door Weber, Berlijn 1849) ; de 3e., gen.
Santa-Veda, bevattende de gebeden (mantras genaamdl, die bestemd zijn om gezongen to wordni
(nitgeg. door Benfey, Leipzig 1848) ; de 4e., gen.
Atharva-Veda, bevattende hoofdzakelijk formulieren
(nitgeg. door Roth en Whitney, Berlijn 1855). Het
tweede gedeelte van elk dozer 4 Vedas bevat de
brahmanas, of leerstellingen en godsdienstvoorschriften ; van de 1 e, 3e on 4e V. is dit tweede' gedeelte
nog slechts gedeeltelijk in druk verschenen.
Vedastus, de heilige. Zie WAAST.
Veel eilanden. Zie BANJAK.
Veemrechters, de leden of ingewijden eener
geheime rechtsmacht, die reeds uit den tijd van
-
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Karel den Groote dagteekende in Westfalen, maar
die eerst van invloed werd nadat Westfalen in de
macht was gevallen van den aartsbisschop van lieulen (1182). Vooral na dAn openbaren vrede van Westfalen (1371) verspreidde zich het Veemrecht over
geheel Daitschland. In ieder vrijgraafschap werd
eene geheime rechtbank van V. ingesteld, waarvan
de vrijgraaf voorzitter was; het opzicht over die
rechtbanken had de landsvorst (in Westfalen dus de
aartsbisschop van Keulen); 't oppertoezicht werd uitgeoefend door den keizer. De V. blevon in het ondoordringbare dnister des geheims gehuld ; ieder, die door
een der V. aangeklaagd werd van togverij of ketterij,
van gewelddadige verkrachting, diefstal, roof of
moord,werd op geheitnzinnige wijze voor de rechtbank
der V. gedagvaard ; tot dat einde werden zinnebeeldige teekens aan de deur zijner woning opgehangen,
waarbij hem gelast werd, zich op een bepaalden
nacht op eene bepaalde plaats te laten vinden, om
door eenige V., die hem daar afwachtten, naar de
rechtbank geleid, gevonnisd, en bij veroordeeling
(en dit was altijd het wisse lot) opgehangen te worden. Zij, die in gebreke bleven aan zoodanige dagvaarding gevolg te geven, werden verveemd, d. i.
vogelvrij verklaard ; elk der V. was verplicht den
zoodanige, om het even waar hij hem aantrof, aan
den eersten boom den besten op te hangen, of ingeval van tegenweer op eenigerlei andere wijze van
kant te maken, en ten teeken, dat de dus gedoode
ter dood was gebracht krachtens een veemrecht-vonnis,
werd dan een dolk naast het lijk nedergelegd. De
werking der V. moge in den beginne een heilzamen
schrik zijn geweest voor boosdoeners, ontegenzeglijk is het, dat die spoedig ontaardde tot een schrik
voor de gansche maatschappij ; zulk eer.e manier
van rechtspleging moest de deur openzetten voor bet
straffeloos plegen van de hemeltergendste gruwelen
en moorden. In de 15e eeuw deden dan ook de keizers Sigisrnond, Albertus en Frederik HI hun best
om deze rechtsmacht nit te roeien, doch eerst in de
16e eeuw hield die voor goed op te bestaan.
Veen, i) dorp in Noord-Braband, circa anderhalf our gaans ten N. N. W. van Heusden ; met onderhoorigheden 1000 inw.; werd 1564 afgebrand
door de Gelderschen ; Iced veel in den watervloed
Jan, 1809. — 2) het Veen, of het Rheensche Veen,
gewone henaming voor het vlek Veenendaal.
Veendam, dorp in de prey. Groningen, derdhalf nur gaans hezuidw. Winschoten ; 6000 inw.
Veenendaal, aanzienlijk vlek, anderhalf uur
gaans benoorden Rhenen (vandaar dat het in de
wandeling bet Rhenensche of Rheensche Veen genoemd worth), strekt zich in de breedte zoowel als
in de Iengte zeer ver nit, zoodat het gedeeltelijk in
de prov. Utrecht, gedeeltelijk in de Neder-Veluwe
prov. Gelderland ligt ; bet vormt dus ook twee afzonderlijke gemeenten, die ter onderscheiding de
Hamel] dragen van Stiehtsch V. en Geldersch V.
Veenhuizen, dorp in Noord-Holland, derdhalf
our gaans ten 0. N. 0. van Alkmaar; 500 inw.
2) dorp in Drenthe, 2 uren g. benoordw. Assen ;
bedelaarskolonie, in 1823 gesticht door de tlaatschappij van Weldadigheid.
Veenlo, once naam van Twello.
Veenloon, het n.-bra ► . dorp loon-op-Zand.
Veenwouden, Veenwolden, of Feel), dorp in
Friesl;,nd, 2 uren g. bezniden Dorknm ; 800 inw.
_,e,i "
Veerd,
h stag,,e.
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Veere, zeenwsehe stad. Zie VERE.
Veessen, of Vesen, dorp met 800 inw. in Gelderland, 5 uren g. ten 0. Z. r). van Ellnirg.

Velesa
Vega (Lope de). Zie LOPE.
Vega (Garcilasso de la). Zie GARCILASSO.
Vegetarianen, de leden van eene in 1847
door Jos. Simpson te Londen gestichte vereeniging
of Secte, die het dierenrijk beschouwen als niet tot
voeding voor den mensch bestemd, en dus louter
voedingsmiddelen uit het plantenrijk nuttigen.
Vegetius, voluit Flavius Vegetius Renatus,
leefde in 't Iaatst der 4e eeuw ; aan keizer Valentinianus H droeg hij op : zijne voor de kennis van het
romeinsche krijgswezen belangrijke verhandeling in
vijf boeken De re militari (o. a. in 't licht gegeven
door Scriver, 2 dln. Antw. 1607). — V. (Publius),
leefde vermoedelijk in de 6e eeuw, en schreef eene
verhandeling, getiteld : Ars veterinaria sive mulomedicina (uitgeg. door Gesner, Mannheim 1781).
Veghel, of Vechel, dorp in Noord-Braband, omstreeks even ver (4 uren gaans) van 's-Bosch,Grave,
Helmond en Eindhoven gelegen, aan weerszijden van
de Aa ; 1300 inw.; werd 1583 geheel vernield door
de Spanjaarden, en omstr. 1616 geteisterd door de
pest.
Veglia, een der Quarnerische eilanden, circa
8 vierk. mijlen met 15,000 bewoners ; de hoofdplaats V., op de znidwestkust, is eene havenstad met
1300 inw.
Veh, stad in den Pendzjab. Zie MITTAN.
Veies, fransche naamsvorm voor Veji.
Veii. Zie VEJI.
Veillane, fransche naam van Avigliana.
Veit, de heilige. Zie VITUS.
Veji, Veii, een der machtigste, en wel de zuidelijkste en dichtst bij Rome gelegene der 12 etruskische lucomonien of hondssteden, voerde lang en
hardnekkig oorlog tegen de Romeinen, doch werd
eindelijk door Camillus onderworpen (395 v. Chr.),
na een tienjarig beleg. Toen Rome in 389 v. Chr.
ingenomen was door de Galliers, diende V. den Romeinen tot wijkplaats; zelfs deden de tribunen het,
voorstel, om Rome voorgoedals verloren te beschouwen en zich te V. te vestigen ; doch Camillus verzette zich daartegen, en ontving deswege later den
eernaam van tweeden stichter van Rome.
Velasquez (Diego), spaansch veldheer, geb.
omstr. 1465 te Cuellar in Segovia, vergezelde Christof.
Columbus op diens tweede reis, vestigde zich op St.Domingo, en was krachtdadig bevorderlijk aan de
onderwerping van dat eiland (1496-1509). Door
Diego Columbus (den broeder van Christof.) werd
aan V. de taak opgedragen, om Cuba te gaan veroveren: dit gelnkte hem ; hij werd stadhonder van Cuba,
stichtte er verscheidene gewichtige kolonien, o. a.
San-Salvador, Plierta-de-Carenas (het latere Havana)
in 1511, bevorderde de expeditie die. Yucatan en
Mexico ontdekte (1517-18), en plaatste Fernand
Cortez aan het hoofd der krijgsmacht, die uitgezonden werd om Mexico te verovercn. Hij stierf 1523.
Velasquez, naam van verscheidene spaansche
schilders, waaronder inzonderheid de beroemde portret- en histnrieschilder V., geb. te Sevilla 1599,
gest. 160 te Madrid.
Velay,Iat. Vellavi, voorrnalig fransch landschapje
in Languedoc, in het tegenw. dept. Haute-Loire ;
hoofdplaats Pny-en-Velay.
Velden, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur
g. benoorden Venlo, een kwartier g. beoosten de
Maas; 950 inw.
Veldhoven, in de wandeling Velleven, dorp
in Noord-Brahand, anderhalf unr g. ten W. Z. W.
van Eindhoven ; 180 inw.
Velesa, ou ► e naam van het dorp Velsen.

Velgassa
Velgassa, in de 9e eeuw eene plaats op den
rechteroever van de Waal, even boven Tiel.
Veliocassen, of Bellocassen, gallisch yolk in
Lugdunensis 2a ; ze bewoonden met de Coleten de
diocese Rouaan, en hadden tot hoofdstad Rotomagns
(Rouaan). Zij hebben itunnen naam gegeven aan den
Vulcassinus pagus (landschap Vexin).
Velitrw, stad der Volsken. Zie VELLETR1.
Vellach, of Fellach, badplaatsje in Illyrie, aan
de rivierV . (in 't oostenrijksche kroonland Karmen).
Vellaudunum, of Vellaunodunum, eene stall
der Senonen in Lugdnnensis 4a, was machtig ten
tijde van Cesar.
Vellaven, lat. Vellavi, galllisch yolk in Lugdunensis 4a, bij de Arvernen, benoorden de Gabalen,
en bezuiden de Segusianen ; hunne hoofdstad was
Vellavi, aanvankelijk Hevessio genoemd (het tegenwoordige St.-Paulien).
Vellavi, de Vellaven in Velay.
Velleda, germaansche profetes ten tijde van
Vespasianus, behoorde tot den volksstam der Bructeren, en oefende eenen onbegrensden invloed nit op
al de germaansche volkeren. Zij was de ziel van den
opstand der Batavieren, aan welks hoofd zich Clandins Civilis plaatste (70 na Chr.); doch toen zij zag
dat die opstand niet veel kans had om te slagen, gehood zij (nit naam der godin, wier priesteres zij was)
dat men de wapenen moest nederleggen, en was den
romeinschen veldheer Cerealis krachtdadig behulpzaam in het dempen van den opstand. Eenige jaren
later werd zij gevangen genomen door Butilius Galliens, en naar Home gebracht om den triotnf op te
luisteren.
Velleja, voormalige romeinsche stad. Zie het
art. A ARDVERSCHUIVING.
Vellejus Paterculus (Marcus), romeinsch
geschiedschrijver, gel). anno 19 v. Chr., diende negen
jaren onder Tiberius als bevelhebber der ruiterij,
was achtereenvolgend questor, volkstrihuun, pretor
(anno 14 na Chr.), vond zijn dood als medeplichtige
aan de samenzwering van Sejanus. Men heeft van
hem eene Historia Romana, in 't licht gegeven: te
Leiden (editie Variorum) 1688, 1719, 1744; te
Brunswijk (door Strombeck) 1826; te Leipzig (door
Haase) 2e druk 1858 ; enz.
Velletri, stad met 13,000 inw. in den Kerkelijken Staat, 8 uren gaans bezuidoosten Rome, aan
den A ppischen weg, is dehoofdplaats der delegatieV.
(27 vierk. mijlen. met 62,000 bewoners); het is het
oude Velitrce, in Latium, eene gewichtige stad der
Volsken.
Vellore, stad in het britsch 0. I. presidentschap Madras (en het oude Karnatic), aan den Palar,
3 mijlen benoordw. Arcot ; 52,000 inw.; sterke citadel ; beroemde Krisjna-tempel.
Velp, 1) bet nude Felvida, dorp op den Velawenzoom, prov. Gelderland, 5 kwartier g. benootiloosten Arnhem ; 2000 inw. — 2) dorpje in Nd.-Braband circa een half uur g. bewesten Grave : 100 inw.
Velsen, mid en aanzienlijk dorp in NoordHolland, circa 2 uren gaans benoorden Haarlem, een
half tiff g. bezuiden Beverwijk ; 2000 inw.; werd
treurig vermaard 1866, door oproerige bewegingen
der poldergasten (werklieden), die aan de doorgraving van Holland-op-zijn-Smaist werkzaam waren.
Vroeger stond hier het Huis-te-V., of Velser-Slot,
dat, in de I le eeuw gesticht, o. a. de woonplaats is
geweest van Gerard van Velsen.
Velsen (Gerard van), Neer van Velsen, Noord•ijk,Nronenburg, enz ., wa s van jongs of aan hevriend
geweest met graaf Floris V, werd later diens moor-
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denaar, vluchtte na 't volbrengen van dien moord
(1296) naar zijn kasteel Kronenburg bij Loenen,
werd daar door de Naardinglanders belegerd, en eindelijk gethvongen tot de overgave van dat kasteel,
dat met den grond gelijk gemaakt werd, terwijl hij
zelf onder allerlei mishandelingen naar Dordrecht
vervoerd, en daar met den dood gestraft werd.
Velsereburg, oude naam van Velsen.
Velteven, het n.-brab. dorp Veldhoven.
duitsche naam van het Adda-dal in
het noorden van Italie. Zie VAL-TELL1NA.
Veluwe, landstreek in Gelderland, waarvan de
V. vroeger een der vier kwartieren was, en waarvan
zij het noordwest-g,edeelte nitmaakt, heeft de volgende grenzen : de Zuiderzee ten N. W., en de prov.
Overijsel ten N.; door de riv. den Usel is de V. aan
de oostzijde gescheiden van de prov. Overijsel, 't
voormalige kwartier Zutphen en de Lijmers ; ten Z.
wordt de V. van de Betuwe gescheiden door den
Rijn; en ten Z. W. en W. grenst de V. aan de prov.
Utrecht. — In den tijd der Romeinen maakte de V.
deel nit van het rijk der Friesche koningen ; omstr.
736, na de overwinning der Franken, kwam de V.
onder bet gezag der Dnitsche keizers ; in de I I eeenw
wend de V. als leen geschonken aan de graven van
Gelderland, en werd bet vierde of laatste kwartier
van dat graafschap. De V. wordt gemeenlijk ingeileeld
waarin de gemeenten Doornin : 1) de ever-V
spijk, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde,
Oldebroek ; 2) de Middel-Veluwe, waarin de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst; 3) de Neder-Veluwe,
waarin de gemeenten Barneveld, Ede, Hoevelaken,
Nijkerk, Pntten,Scherpenzeel; en 4)de Veluwen-Zoom,
bevattende de gemeenten Arnhem, Drammen, Doorwerth, Rencum, Rheden, Rozendaal, Wageningen.
Velzen. Zie VELSEN.
Venaissin, voormalig graafschap in Frankrijk,
tusschen Provence, Dauphine, de RhOne en de Durance, had tot hoofdplaats Carpentras, nadat eerst
gedurende langen tijd Venasque (lat. Vindascinum)
de hoofdplaats geweest was, waarnaar V. clan ook
zijnen naam droeg (Comitatus Vindascinus). Waarschijnlijk door eene naamsverwarring heeft men dit
landschap somwijlen graafschap Avignon genoemd
(Comitalus Avenionensis), welke verwarring te verklaarbaarder is, daar V. van 1274 tot 1791 aan den
Paus toebehoord heeft.
Venceslas. Zie WENCESLAS.
Vendee, kleine rivier in Frankrijk, ontspringt
in het dept. Deus-Sevres, en outlast zich drie kwartier gaans benoordoosten Marans in de Sevre Niortaise, na ruim 8 mijlen loop, waarvan 3 bevaarhaar.
Naar dit riviertje beet het fransche Departement derV
(het oude Neder-Poitou), circa 134 vierk. mijlen,
met 396,000 bewoners en Napoleon-Vendee (vroeger Bourbon-Vendee genaamd) tot hoofdplaats. Dit
dept., aan de Golf van Gascogne gelegen, en begrensd door de departementen Loire-Inferieure ten
N., en Charente Infer. ten Z., is vermaard als 't brandpunt van legitimistische woelingen. Zie volgend art.
Vendee (Oorlogen der), zoo noemt men de
verschillende oorlogen tusschen de koningsgezinden
van Frankrijk's westerdeel, en de verschillende gouvernementen, die de dynastie der Bourbons hebben
vervangen. Schnimplaatsdier oorlogen waren NederPoiton (bet tegenw. dept. Vendee), Anjou, NederMaine en Bretagne. De eerste diet . burgeroorlogen
hegon 1793: de boeren, aangevuurd door den adel
en de geestelijkheid, vatteden de wapenen op, om
den dood van Lodewijk XVI te wreken, en de legitieme dynastie op. Frankrijk's Croon te herstellen : de
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helden der Vendee waren Lescure,Bonchamp,d'Elbee,
Stofflet, Cathelineau, Charette, eu vooral Larochejaquelin (zie die namen). Nadat de door de Conventie
tegen hen uitgezondene generaals Rossignol en Canclaux de nederlaag hadden geleden, werd Lechelle
tot opperbevelhebber der republikeinsche troepen
benoernd; de opstandelingen leden verscheidene gevoelige nederlagen, inzonderheid bij Nonaille,waar de
dappere Larochejaquelin sneuvelde (1794): daarmede
Was de groote kracht van den opstand gebroken, en
de oorlog nam eene andere gedaante aan ; de opstandelingen voerden no nog slechts een guerrilla-strijd ;
hunne verstrooide benden werden vertalrijkt door
de Chouans (zie dat art.), en gaven nog lang de handen vol aan de republikeinsche legers, die in Charette (toen het hoofd van den opstand) een tegenstander vonden, die onder de helden van den eersten
rang genoemd worden mag ; maar Charette werd
eindeltjk door de overmacht verpletterd, en, ofschoon
reeds half flood van bloedverlies uit vele wonden.
gefusileerd (1796).Zijn overwinnaar, generaal Hoche.
beteugelde al vat naar opstand geleek, en verwierf
daardoor den eernaam van Pacificateur de la Vendde.
Desniettemin bleven nog hier en daar de wegen onveilig door benden, die eigenlijk niets anders clan
rooverbenden, en zelfs voor de bevolking der Vendee
een schrik waren. In 1799 echter, gedreven door
misslagen, die het Directoire in zijn regeerbeleid beging, grepen de Vendeeers en de Chouans de wapenen weder op; loch reeds in het volgende jaar zagen
zij zich door generaal Brune gedwongen zich te onderwerpen (zie CADOUDAL). Onder bet keizerrijk bled
het geheele westeri van Frankrijk rustig, alsof er
nooit aan opstand gedacht was. Doch reeds tijdens
den veldtocht van 1812 herleefde de zucht der Vendeeers, om voor de dynastie der Bourbons goed en
bloed in de waagschaal te stellen ; ook in tie Honderd Dagen twain de Vendee in opstand. De hoofden
en aanvoerders der opstandelingen werden door de
Bourbons overladen met eerbewijzen en onderscheidingen. De na de Juli-ornwenteling van 1830 be- ,
proefdgin,mbtwsevaFrnkijopstand te brengen ten voordeele der verdrevene dynastie, werd 1832 geheel en al verijdeld door de
gevangennerning van de hertogin van Berri,die daarin
de band had.
Vendeeers, zie het. vorige art., Diet te verwarmet Chouans (zie dat woord).
Vendelo, verbasterde naam van Venlo,
Vendemiaire,(1. i.Wijnmaand,in den franschrepublikeinschen kalender de maand van 23 Sept.
tot 21 Oct. De 12 en 13 Vendemiaire jaar IV (4 en 5
Oct. 1795) zijn verrnaard door den opstand der seclien (nationals garde) van Parijs, welke opstand gedempt werd door Barras en Bonaparte.
Vendidad Sade, het heilige boek der Perzen, bestaat uit Brie gedeelten (de Vendidad,deYarna
en de -Vispered); het is in 't Fransch vertaald door
E. Burnouf (1829-43), en rnaakt deel nit van den
Zend-Avesta : het zijn wetter -) en liturgien in den vorm
van eerie sarnenspraak tusschen °mud en Zoroaster.
VendOme, het, nude Vendocinum, stall in 't
fransche dept. Loir-Cher, aan de Loir, negendhalf
our gaans ten N. N. W. van Blois; 10,000 inw.; ingenornen door (le Hugenoten in 1562 en 1586; het
was in de 14e cum een graafschap, dat toen tot
hertogdom verheven weed door Frans I ten behoeve
van Karel van Bourbon, den grootvader van Hendrik
IV ; deze koning schonk den titel van Herlog van V.
aan een der zones, die bij bij Gabrielle d'Estrees
had (zie volgend art.).
-
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VendOme (Cesar, hertog van), bij zijn leven
genaamd Cesar Monsieur, oudste zoon van Hendrik
IV bij Gabrielle d'Estrees, geb. 1594, geecht 1595,
was eenigen tijd (als opvolger van zijn behuwdvader,
den hertog van Mercoeur) gouverneur van Bretagne,
verloor dien post onder Lodewijk XIII, toen hij, als
medepiichtig aan het komplot van Chalais tegen Richelieu (1626) in hechtenis genomen, en 4 jaren gevangen gehonden werd. In 1641 beticht van medeplichtigheid aan eenen aanslag op het levee van Richelieu, vluchtte hij naar Engeland, keerde eerst
1643 in Frankrijk terug, en stierf 1665.—V. (Lodewijk, hertog van), oudste zoon van den vorige,
geb. 1612, werd 1649 onderkoning van het veroverde Catalonia, omhelsde 1656 den geestelijken
staat, werd 1667 kardinaal, en stierf 1669 te Aix.
— V. (Louis Joseph, hertog van), oudste zoon van
den vorige, geb. 1654, maakte zijn naam beroemd
als veldheer in den Spaanschen successie-oorlog, en
stierf 1712 in Catalonia.
Vendotena,ofVendotiene,hetoudePandatoria,
een tot het Napelsche behoorend eilandje, anderhalve mijl benoordw. Ischia ; was onder de Romeinen een verbannings-oord, werd in de 9e eeuw
verlaten, nithoofde van den gedurigen overlast, dien
men er van de Barbarijsche zeeroovers had, en werd
in 1769 weder eenigszins hevolkt met behoeftige
lieden, die men nit Rome naar V. liet verhnizen.
Veneden, lat. Venedi, volk in Germania, bij de
nitwatering van de Vistula ; identiek met de Wenden. — Er waren ook V. in het zuiden van Noricum : (lit waren Wender), die, na deelgenomen te
hehben aan de groote invallen der Barbaren (5e en
6e eeuw), ornstr. 610 naar het westen gedrongen
werden door de Awaren. Hun land is later Carnie
geweest (krain en bet zniderdecl van liarnten), dat
in de inideeleenwen Venedische Marks heette, en
dat onder de Carolingers deel uitmaakte van het
hertogdom Friuli. Zie VENETle.
Venedia, een lat. naam voor Finland.
Venedig, duitsche naamsvorm voor Venetia.
Venelen, lit. Veneli, gallisch volk in het westen van Lugdunensis 2a ; voornaamste steden Constantia (Coittances) en Crociatonum (Valognes).
Venensis, eerie plants in Gelderland, waar in
den tijd der twisten tusschen de Heeckerens en
Bronkhorsten (omstr. 1370-80) geld gemunt is;
vermoedelijk bet tegenwoordige Veenendaal.
een volk van Slawische afkornst,
Veneden,
dat zijnen naam gal aan Venetie. — 2) een volk in
Collie, in bet zuiden van Lugdunensis 3a ; hunne
hoofdstad heette eerst Dariorigum, later Veneti
(thans Vannes). — De Veneden arm de Oostzee, de
Heneten in Paphlagonic, schijnen met de V. (in Italie
en Bailie) volkeren van een zelfde ras, namelijk verschillende takken der wendische onderafdeeling van
het slawische ras.
Veneti et Prasni, twee partijen in Byzantium. Zie BLAAUWEN.
Venetia, lat. Venetia. ital. Venezia, stall in Oppen-Italie, 31 mijlen beoosten Milaan, gebouwd op
70 eilandjes in (le lagunen der Adriatische Zee,
waarvan bet noordeinde Golf van Venetic beet, is
een der merkwaardigste steden en tevens een der
sterkste vestingen van Europa, bovendien een der
beltingrijkste koopsteden aan de Adriatische Zxe,ligt
5 miglien van het wasteland af, en lieeft120,0ft inw.
Bet ontstaan van V. dagteekeot van bet Whitten der
5e eeuw, toen eenige farnilien nit Aquilea sit Padua,
gevlucht voor Attila, de wijk namen naar de eilandjes der lagunen (ornstr. bet ,jaar 452). Aarivalikelijk
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stond ieder eilandje op zich zelven, en was het bestuur in handen van tribunen ; doch omstr. 697 verbonden zij zich tot een gemeenebest onder een gemeenschappelijk bestuur, en kozen als hoofd bunner
republiek eenen hertog (dux, doge): de eerste doge
van V. was Anafestus, 697-717. De nieuwe republiek werd geacht onderhoorig to zijn aan het Oostersch-rom. rijk ; doch in de 10e . eeuw werd zij metterdaad onafhankelijk, en in 997, onder Petrus Orseolo II legde V. de grondslagen van zijne macht,
doordien de zeesteden van Istrie en Dalmatie (o. a.
Zara) aan zich onderwierp. De 11e en vooral de 12e
eeuw was vdor V. een tijdperk van krachtigeontwikkeling. Zijne schepen, wedijverende met die van
Pisa en van Genua, vervoerden koopwaren, bedevaartgangers, kruisvaarders, en namen menigmaal
een gedeelte der op de Ongeloovigen vermeesterde
steden in betaling aan voor de bedongene vracht.
Meer guelfsch dan gibellijnsch ofschoon V. slechts
een zeer zijdelingsch helang stelde in den strijdltusschen de priesterlijke macht en het keizerlijk gezag
-- deed V. zeer veel afbreuk aan Frederik Barharossa, versloeg de keizerlijke vloot bij kaap Melloria,
en droeg veel bij tot het tot stand komen van den
vrede van V. (1177), die de voorlooper was van den
vrede van Constans. Kort daarna kende V. zich de
heerschappij toe over de Adriatische Zee, wider doge
H. Dandolo. De verovering van Constantinopel door
de Latijnen, waartoe V. met zijne zeemacht behulpzaam was geweest (1204), verschafte aan V. het bezit van verscheidene eilanden in den Archipel, van
Negrepont, Candia, en ook eene stadswijk van Constantinopel. Tot 1261 speelde V. de eerste rol in het
nude grieksche rijk ; maar toen Michael VIII (Paleologus) in 1261 Constantinopel heroverd had, en
vooral na de nederlagen van 1291 en 1298, werd die
rol van ,, eerste - het deel van Genoa, en dit gaf aanleiding tot eenen langen worstelstrijd tusschen de
beide republieken (oorlog van Caffa 1350-1355,
oorlog van Chiozza 1378-1381). Door dezen laatsten oorlog verloor V. al zijne bezittingen op het
vasteland ; het stelde zich daarvoor echter reeds
spoedig scbadeloos, doordien het meester werd van
de Mark van Treviso (1388), van het Paduaansche
(1405), van het Bresciaansche (1428). Na de bemachtiging van Constantinopel door de Turken,
maakteV.zich roemrijk vermaard door zijn heldhaftigen tegenstand (1461-1477); in weerwildaarvan
zag het zich door Mahomed II verscheidene eilanden
in den Archipel ontweldigen, o. a. Negrepont, en
bovendien de plaatsen in Morea. Bij den dood van
Scanderbeg had V. gedurende korten tijd verschillende districten van Albanie in bezit, en in 1489
deed het Cyprus aan zich afstaan door Catharina
Cornaro. In dit tijdperk was V. de voornaamste handeldrijvende mogendheid van Europa; het speelde
ook eene belangrijke rot in de staatkunde van Italie:
door V. werd de bond gevormd tegen Karel VIII, den
overwinnaar van Napels (1495), en V. was de mogendheid, die at Karel's plannen verijdelde. Maar de
ontdekking van den zeeweg naar de Indien (1497)
en de ontdekking van Amerika (1492) waren voor
V. een doodsteek: door den bond van Kamerik, in
1508 tegen V. gevormd 'door den keizer, den pans,
de koningen van Frankrijk en van Aragonie, werd V.
op den rand van zijnen ondergang gebracht: het
verloor daardoor Polesine met vijf steden in het koninkrijk Napels; in 1571 zag het zich Cyprus outwe' :igen door Selim II , zoomede de 12 Cycladen ;
en ender Mahomed IV werd V. door eenen verderfelijken oorlog nit het bezit gestooten van Candia
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(1669). Weinig baatte het, dat het eenige steden in
Morea terugwon (1683-99), het verloor die weder in 1739. Eindelijk werd V., hoezeer het oogenschijnlijk onzijdig was gebleven, in 1797 door Bonaparte bezet, die bij het tractaat van Campo-Formio
het gansche Venetiaanscbe grondgebied aan Oostenrijk overleverde (enkel de zuidoostelijk gelegene
eilanden uitgezonderd), waartegen aan Frankrijk
het hertogdom Milaan en de grenslijn van den Rijn
afgestaan werd. In 1805 werd V. met at zijn grondgebied, krachtens den vrede van Presburg, ingelijfd
bij het koninkrijk Italie ; doch in 1814 kwam alles
weder aan Oostenrijk. In 1848 kwam V. in opstand
tegen het oostenrijksche gezag, en riep de republiek
nit, doch werd na een langdurig beleg tot onderwerping gebracht 1849. Zeventien jaren later echter
ging V. voor goed verloren voor Oostenrijk (zie Italie, dl. 2, blz. 167) en werd 1866 ingelijfd bij het
nieuwe koninkrijk Italie. Van het jaar 697, toen
Anafestus de eerste doge van V. werd, tot 1797 toen
Lodewijk Marini als laatste doge den venetiaanschen
troop verloor, dos in een tijdsbestek van elfhonderd
jaren, hebben 122 dogen over V. geregeerd: de voornaamste hertogelijke familien zijn geweest Gradenigo, Candiano, Orseolo, Contarino, Faliero, Morosini, Ziani, Dandolo, Tlepolo, Mocenigo, Foscari, Pisani. De tegenwoordige italiaansche provincie V.
(hoofdplaats V.) is rnim 41 vierk. mijlen groot, bevolkt met omstr. 300,000 zielen. — Golf van V.
noemt men meuigmaal de geheele Adriatische Zee,
doch ten onrechte ; zie in bet begin van dit art.
Venezuela, zuid-amerikaansche republiek, ten
N. begrensd door de Zee der Antillen, ten 0. door
den Atlantischen Oceaan, ten Z. door Brazilie, ten
W. door de republieken Nieuw-Granada en Ecuador, is 20,097 vierk. mijlen groot, bevolkt met
1,800,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Caracas. De
naam V. werd door de Spanjaarden aan dit land gegeven wegens de overeenkomst, die de ligging van
verscheidene indiaansche steden aan bet meer van
Maracaibo in hunne oogen had met de ligging van
het op zoo vele eilandjes gebouwde Venetie. In 1811
van het spaansche juk bevrijd en onafhankelijk geworden, maakte V. van 1819 tot 1831 deel nit van
de republiek Columbia, en werd in laatstgenoemd
jaar een zelfstandig gemeenebest. Met uitzondering
van eenen kortstondigen burgeroorlog (1835), genoot V. onder het bewind van Jose Antonio Paez (die
president was van 1831 tot 1835, en van 1839 tot
1843 voortdurend vrede. In Jan. 1847 werd Tadeo
Monagas president ; een jaar later (24 Jan. 1848)
verhief hij zich door een bloedigen staatsgreep tot
dictator, bewerkte 20 Jan. 1851 dat zijn broeder
Gregorio Monagas tot president gekozen werd, en
zag zich, in weerwil van veelvuldige opstanden, 20
Jan. 1855 opnieuw tot president gekozen. In 1858
(31 Dec.) ontving de republiek V. eene nieuwe grondwet. Sedert betwistten twee partijen (de unitarische
onder generaal Paez, en de federate onder generaal
Falcon) elkander het hoogste gezag, totdat laatstgenoemde zegevierde, en generaal Falcon 17 Juni 1863
tot president van V. werd gekozen. Bij de nieuwe
coustitutie van 1863 werd in V. de slavernij afgescbaft.
Venhuizen, dorp in Noord-Holland, 1 our g.
bezuidw. Enkhuizen ; met onderhoorigheden 1000
inwoners.
Venlo, vestingstad in nederl. Limburg, aan de
Maas, 3 wren gaans benoordoosten Roermond en een
half our g. van de pruisische grenzen ; 7000 inw.;
kleine Maas-haven. Gesticht in bet jaar 95 na Chr.
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door Valuas, een aanvoerder der Bructeren,ontvingV.
reeds 1345 stedelijke privilegien, werd 1481 hanzestad, had in lie en 15e eeuw ook het recht am geld
te munten, en destijds waren V. en Roermond de
twee voornaamste steden in het zoogenaamde Over-.
kwartier van Gelderland (Opper-Gelder). In de oorlogen tusschen de hertogen van BurgundiC en die
van Gelderland (aan welke laatste V. sedert het jaar
900 toebehoorde) is de stad herhaalde malen belegerd :1473, toen zij door Karel den Stoute werd ingenomen ; 1481, ingenomen door Maximiliaan; 1511,
gedurende 14 weken tevergeefs belegerd door Floris van IJselstein op last van de landvoogdes Margareta, die gedurende de minderjarigheid van Karel
V het bewind voerde; 1543, belegerd door keizer
Karel V in persoon (gedurende dit beleg kwam hertog Willem van Gelder het tractaat van Venlo slniten, waarbij het geheele hertogdorn Gelder benevens
het graafschap Zutphen aan den keizer afgestaan
werd). In 1579 (11 April) trad V. toe tot de Unie
van Utrecht; 1586 door de Spanjaarden belegerd en
ingenomen, bleef V. in hunne macht tot 1632, toen
het, na een beleg van drie dagen, 4 Juni werd veroverd door prins Frederik Hendrik ; (loch 1637 werd
het na een vierdaagsch beleg heroverd door de Spanjaarden; in Oct. 1646 sloeg prins Frederik Hendrik
andermaal het beleg op voor V., doch zag zich door
bet ongunstige jaargetijde genoodzaakt het weder
op te breken. Bij het nitbarsten van den Spaanschen
Successie-oorlog (1702) was V. de eerste vesting,
die belegerd en (25 Sept.) ingenomen - werd.in 1794
door de Franschen belegerd en (25 Oct.) ingenomen, werd V. bij het tractaat van 's Hage 16 Fehr.
1795 aan Frankrijk afgestaan, loch twain 1814 aan
de Nederlanden tertig. In 1830 (10 Nov.) door de
Belgen bemachtigd, kwam V. eerst 22 Juni 1839
weder onder Nederlandsch gezag.
Venloon, n.-brab. dorp. Zie LooN-op-ZAND.
Vennes, verbasterde naam voor Wijdenes.
Vennip (de). Zie BEINSDORP.
Venosa, het oude Venusia, stad in het Napelsche, in de Basilicata, 10 uren gaans benoorden Potenza; 7500 inw. Zie VENUSIA.
Venray, dorp in nederl. Limburg, 7 uren g.
benoordw. Roermond; 1800 inw.
Venta, naam van twee steden in romeinsch
Britannia, nl. : V. Belgarunt (thans Winchester) en
V. Icenorum (thans Norwich of Caster).
Ventimiglia. Zie
Ventose, d. i. Windrnaand, in den fransch-republikeinschen kalender de maand van 19 Febr. tot
20 Maart.
Venus, in de 16e eenw gaf men dezen naam in
geheime brieven aan de stad Deventer.
Venus, de godin der liefde bij de oude Romeioen, identiek met de Aphrodite (zie dat art.) der
Grieken. Men onderscheidcle de Aphrodite Urania
(godin der reine liefde) van de Aphrodite Pandemos
(godin der zinnelijke liefde en van den wellust, die
Romeinen V. Vulgivaga of V. Yu/gal-is. d. i. Gemeene Venus, noemden). De godin Astarte (zie dat
woord) was almede identiek met V.
VenUsia, of Venusiuni, thans Venosa, eene
stad der Samnieten, in Apnlie, heznidw. Canna ; ge-

Vera (Pedro de), de veroveraar der Canarische
eilanden, geb. 1440 te Xerez-de-la-Frontera, werd
1480 als kapitein-generaal naar Groot-Canaria gezonden, veroverde al de omliggende eilanden, deporteerde de inheemsche bevolking (de Guanchen),
decide het grondbezit nit aan zijne soldaten en apt]
spaansche landverhuizers, keerde omstreeks 1488
naar Spanje terug, en stierf kort daarna in zijne geboortestad.
Veracruz, een der oostelijke stater) van Mexico,
aan de Mexicaansche Golf, tusschen de staten Puebla en S.-Luis-de-Potosi, is 1216 vierk. mijlen groot,
heeft 350,000 bewoners; hoofdstad Jalapa ; vroeger
was de hoofdstad de havenstad V., met 8500 inw.
en het voorheen voor onneernbaar gehondene fort
San-Juan-de-Ulloa, de laatste sterkte, die in den
vrijheidsoorlog in handers der Spanjaarden was, aan
wie die eindelijk in 1824 werd ontweldigd. Ter
plaatse waar V. staat, stapte in 1519 (op Goeden
Vrijdag) Fernand Cortez aan wal. In 1832 barsttete
V. de omwenteling nit order de leiding van Santana;
in 1838 bezet door de Franschen, in 1847 door de
Noord-Amerikanen ; in 1867 was V. de laatste vesting van het kortstondige keizerrijk Mexico, die door
de Republikeinen werd ingenomen (zie dl. 2 blz.542).
Veragren, lat. Veragri, een yolk in Helvetie,
in Neder-Walliserland, in de omstreken van Sion ;
hunne hoofdstad was Octodurus (thans Martinach of
Martigny).
Veragua. Zie SANTIAGO 14).
Vera-Paz. Zie.e C_OBAN.
Verazzani, florentijnsch zeevaarder, werd in
1524 door Frans i naar Noord-Amerika gezonden,
en nam 1525 Newfoundland in bezit. De beschrijving
van zijne rein is te vinden in de verzameling van

hoorteplaats van Horatius, die daarom dikwijIs de
Venusische diehter genoemd wordt.
Vera, ) het oink liarfa, stad in Spanje, nabij
de nitwatering Van de Almanzora in de Midden.
Zee, 8 mijlen benoordoosten Almeria ; 6000 inw.;
haven. — 2) (,'nevus-de-V., in de nabijheid; zie
CUEVAS.
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Verbanus lacus, oude naam van het tegenwoordige Lago Maggiore.
Verberie, vlek met 1500 inw. in het fransche
dept. Oise, aan de Oise, 4 uren g. benoordoosten
Senlis. De koningen van Nenstric hadden te V. een
vermaard paleis;• to V. werden concilien gehonden
in 753, 853, 863, 869.
Verbigenen, een yolk in Helvetie ten tijde
van Cesar. De V. woonden in de omstreken van Solothurn, tusschen den Jura, de Aar en de Limat.
Verbond ('t ()tide en 't Nieuwe), zooveel als
't Oude en 't Nieuwe Testament. -- V. (Drievoudig
en. Viervoudig), zie ALLIANTIE. - V. (Heilig), het
verbond dat 26 Sept. 1815, na de tweede abdicatie
van Napoleon, to Parijs werd gesloten tusschen Busland, Oostenrijk en Pruisen, en dat vervolgens de
toetreding ontving van de tneeste mogendheden van
Europa ; het hoofddoel van dit V. was : handhavin,g
van de macht der vorsten. Zie ook !AGUE (Heilige).
Verceil, fransche naam van Vercelli.
stad in de ital. (voor 1860 sardische)
prov . Novara, aan de Sesia, 9 mijlen benoordoosten
Turijn; 25,000 inw.; was in de 13e en 14e eeuw
eene zelfstandige repubiiek, behoorde daarna aan de
hertogen van Milaan, vervolgens aan (lie van Say*
(1427), werd door de Spanjaarden ingenomen 1630,
door de Franschen 1704, door de Geallieerden 1706.
Met Piemont bij Frankrijk ingelijfd, was V. onder
Napoleon I hoofdplaats van het dept. der Sesia, en
werd 1814 teruggegeven aan den Wiling v;In Sardinie. Het is het mule Vercel/w, eene stad der Libici
in Transpadaansch Gallie , benoordoosten Bodineomagus, vermaard door de over-winning, die hi , ratillo
101 v. Chr. op de Cimbren bevochten werd door
Lutatius Catullus en Marius.

Vercingetorix

Vereenigde Staten

Vercingetorix, gallisch aanvoerder, geboren
bij de Arvernen, bracht 53 v. Chr. het pas dour Cesar onderworpene Middel-Gallie in opstand, en liet
zich uitroepen als opperbevelhebber. Cesar bracht
hem verscheidene nederlagen toe, ontweldigde hem
zijne voornaamste stad Bituriges (Bourges), belegerde hem in Alesia, en noodzaakte hem tot de overgave. Hij werd naar Rome gebracht, diende ter opluistering van Cesar's triornf, en werd daarna gewurgd (47 v. Chr.).
Verd (Kaap). Zie K AAP- !ERB.
Verden, het nude Ferda of Tuliphitrdunt, stad
in het Hanoversche, aan de Aller, 8 uren pans bezuidoosten Bremen; 5800 inw,, in 782 liet Karel de
Groote hier 4500 Saksen ter dood brengen, omdat
zij van het Christendom afgevallen en tot hunne
oude afgodendienst tertiggekeerd waren. Het was
vroeger de hoofdstad van het bisdons V. (thans hertogdom V., ruim 24 vierk. mijien met 37,000 bewoners, en deel uitmakende van de landdrostij Stade).
Verdi (Giuseppe), italiaansch componist, geb.
1814 te Roncole in Parma, vestigde 1842 zijnert
naam met de opera Nabuchodonosor. Van de vele later gevolgde stukken van dezen toonzetter noemen
wij: Ernani (1844), Rigoletto (1851), it Trovatore
(1853), Sieiliaansche Vesper (1855).
Verdingen, een oude naam van Vlaardingen.
Verdon, rivier in Frankrijk, ontspringt bezuiden Barcelonette, loopt eerst zuid-, dan westwaarts,
scheidt het dept. Basses-Alpes van het dept. Var, en
valt na 23 mijien loop in It Durance.
Verdoolde eilanden. Zie KETEMBER.
Verdugo (Francisco), spaansch veldheer, geb.
omstr. 1536, werd na den dood van Rennenberg benoemd tot spaansch stadhouder van Friesland en
Groningen, behaalde 1581 met behulp van Maarten
Schenk eenige voordeelen op de Staatschen, deed
een inval in de Zevenwouden, daarna in Drenthe,
belegerde toen het stadje Lochern, doch werd door
Hohenlohe genoodzaakt het beleg op te breken; hij
bemachtigde Steenwijk en verschanste zich daar,
deed mislukte aanslagen op Kampen, Hasselt, Koevorden en Delfzijl, ruirnde 1594 het veld voor prins
Maurits, begat zich naar Frankrijk, en stierf 1595.
Verdun, I) bet oude Verodunum, stad aan de
Maas, in het fransche Maas-departement, 6 mijlen
benoordoosten Bar-le-Duc; 13,000 inw. De drie zonen van Lodewijk den Vrorne sloten bier 11 Aug.
843 het vermaarde Tractaat van Verdun, waarbij de
landen Nuns yodel's tusschen hen gedeeld werden (Lotharius bekwam, met den titel van keizer, Italie en
at het land tusschen de Alpen, den Rijn, de Schelde,
de Maas, de SaOne en de Rhone: Lodewijk's aandeel
werd geheel Transrhenaansch Germanie, benevens
Worms, Spiers en Maintz ; aan Karel werden de Ianden toegewezen tusschen de Schelde, de Maas, de
Rhone, de Ebro en de twee zeeen). Vervolgens door
Otto den Groote veroverd, maakte V. deel uit van
het Duitsche rijk. Het was een der Drie kisdommen,
die Hendrik II in 1552 bij Frankrijk inlijrde. De
Pruisen maakten zich in 1792 van V. meester, doch
hielden het slechts 43 dagen in bezit. Het is de geboorteplaats van Chevert, wien bier een standbeeld
opgericht is. — 3) V.-sur-Garonne, stad in 't fransche dept. Tarn-Garonne, 8 uren g. bezuidoosten
Castel-Sarrazin; 4600 inw.; eertijds hoofdplaats van
Verdunois. — 3) V.-sur-Saone, stad in 't fransche
dept. Saone-Loire, aan de samenvloeiinc , van Saone
en Doubs, '6 uren g. benoordoosten Chalons-surSaOne; 2400 inw.; dikwijls ver- en heroverd in de
12e en 13e eeuw.

Verdunois, I) of fliviOre-Verdun, voormalig
fransch landschapje in Gascogne, thans begrepen in
de departementen Haute-Garonne en Tarn-Garonne,
had tot hoofdplaats Verdun-sur-Garonne. — 2) tot
1789 een der 8 Kleine gouvernernenten van Frankrijk, bestond nit twee districten, nl. stad en graafschap Verdun in het tegenw. Maas-dept. en het bisdom Verdun.
Vere, of Veere, veelal Ter-Vere genoemd, lat.
Veria, oudtijds Canyvere, stad pp het zeeuwsehe
eiland Walcheren, 5 kwartier g. benoordoosten Middelburg, was in de 13e eeuw nog een dorp, had in
't jaar 1700 ruim 700 huizen, titans slechts een paar
honderd, en slechts 700 in . In de Kapellestraat te
V. staat nog het huis, waar 7 Oct. 1589 Maria Reigersbergh werd geboren, en uit welt huiszij Woensdag '2 Juli 1608 getrouwd is met Hugo de Groot;
het is ook de geboorteplaats van Frans Naerebout.
In 1518 werd V. door de pest geteisterd, in 1510
door een (ellen brand, in 1506, 1509, 1572, 1801
door watersnood. In 1572, tort na Vlissingen, werd
V. aan de Spanjaarden ontweldigd; in datzelfde jaar
had ook te V. de beeldstorinerij plaats; V. was altijd
uiterrnate Oranje-gezind (167'2 was het (le eerste
stad, waar prins -Willem 111 als stadhouder uitgeroepen werd ; 1747 was V. at weder de eerste, die prins
Willem 1V als stadhouder uitriep ; 1787 gar daarvan
nogrnaals een ondubbelzinnig bewijs, door de gewelddadige wijze, waarop het yolk een 24-tai der
voornaamste ingezetenen (patriotten) uit hunne huizen haalde, en bun den eed van trouw aan Oranje
liet zweren op het stadhuis). Bij de landing der
Engelschen in Zeeland werd V. (Aug. 1809) door
hen ingenomen, doch '25 Dec. van dat jaar weder
verlaten.
Vereenigde Nederlanden. Zie het art,
NEDERLANDEN.
Vereenigde Provincien (De 17 en De 7).
Zie NEDERLANDEN,
Vereenigde Staten, eigenlijk V. S. van
Noord-Anterika of Noordarnerikaansche Unie, de
machtige republikeinsche Statenbond, die bet gansche middeldeel van Noord-Amerika bevat, tusschen
de Britsche bezittingen ten N. en Mexico ten Z. Ze
maken te zamen een grondgebied uit van ruim
13'2,630 vierk. mijien, in het laatst van 1860 bevolkt met circa 32 millioen menschen (waaronder
slechts 270,000 Indianen ; onder de 44- millioen negers en kleurlingen, in het zooeven genoemde zielental begrepen, waren 4 millioen slaven, slechts millioen vrijen). Under de blanke bevolking zijn de
noordameriWnsche arstaminelingen van het angelsaksische ras (de Yankees) verreweg het talrijkst.
Door den aanhoudenden toevloed van landverhuizers nit Europa. zijn schier alle europ. natien in de
V.-S. talrijk vertegenwoordigd : Duitschers vindt
men er ten getale van ornstr. 5 millioen ; Hollanders
insgelijks in groote menigte, vooral in den
staat New-York het Hollandsche element sterk op
den voorgrond treedt, aangezicn vele Amerikanen
afstammeu van de Hollanders, die daar in de 17e
eeuw het heerschende yolk zijn geweest. De V.-S.
bestaan thans uit 35 staten, 9 territorien, en het
bondsdistrict. Naar hunne geographische ligging kan
men die rangschikken in de volgende groepen : 1) de
wider den algemeenen naam van Nieuw-Engeland
bekende staten: Maine, New-Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode-Island, Connecticut ; 2) de
Middel-staten: New-York, New-Jersey, Pennsylvania ; 3) de Noordwestelijke staten : Ohio, Michigan,
Indiana, Illinois, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Kan-
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sas ; 4) de Stille-Znidzee-staten: Californie, Oregon.
hi al de genoemde staten was reeds voor 1861 de
slavernij afgeschaft, waarom die staten urije staten
genoemd plachten te worden. De overige waren tot
1865 slavenhoudende staten, en laten zich indeelen
in twee groepen : 1) de Grensstaten : Delaware, Maryland, Oost-Virginia, West-Virginia of Kanawha
(sedert 31 Dec. 1862), Noord-Carolina, Kentucky,
Tennessee, Missouri, Arkansas; 2) de Zuidelijke
Kuststaten : Zuid-Carolina, Georgie, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas. De namen der
Territorien zijn : Arizona, Colorado, Dacotah, Idaho,
Nebrasca, Nevada, Nieuw-Mexico, Utah, Washington.
Het bondsdistrict Columbia, met de bondshoofdstad
Washington, staat rechtstreeks onder het bondsgouvernement. — De geschiedenis der V.-S. als onafhankelijke republiek begint eigenlijk eerst met het
jaar 1776. Al wat vOOr dat tijdstip ligt is de geschiedenis der verschillende landschappen elk in het bijzonder ; wij zullen daarvan slechts het voornaamste
hier in herinnering brengen. De venetiaansche zeevaarders Jan en Sebastiaan Cabot waren de eersten,
die in 1497 de kusten der V,-S. opnamen; Ponce
de Leon ontdekte Florida in 1512 ; Verazzani bezocht in 1524 de geheele noordkust tot den 34en
breedtegraad. Van 1562 tot 1565 deden de Franschen vruchteloos pogingen om Florida le coloniseeren ; in 1581 kwamen de Engelschen zich in Virginia vestigen ; B. Gosnold (1602), Hudson (1607).
John Smith (1614) deden belangrijke ontdekkingen
in bet noorden. De Hollanders coloniseerden in 1614
Nieuw-York, en noemden dat Nieuev-Nederland. In
1620 ontving Massachusetts nederzettingen van Puriteinen; 1621 werd New-Hampshire gecoloniseerd
en droeg aanvankelijk den naam van Laconie; in
1627 ontving Delaware eene zweedsche volkplanting ; Maryland (1633), Connecticut (1635),RhodeIsland (1638) hadden hunne eerste bewoners te
danken aan de godsdienst-vervolgingen. Karel II,
sedert 1660 koning van Engeland, beschikte reeds
in 1662 eigenmachtig over virginisch en spaansch
grondgebied in de V.-S., doordien hij de geheele
kuststreek tusschen den 36en en 31en graad ten
geschenke gaf aan lord Clarendon, die daar de kolonie Carolina stichtte. Het despotismus van Karel
II ontzag zelfs het eigendomsrecht van particulieren
niet, schond alle privilegien der kolonien, en trok
die nagenoeg alien in. In den oorlog van 1664
maakte hij zich meester van geheel Nieuw-Nederland (zie 19 regels hooger), en schonk dat aan zij-

nen brooder, den hertog van York (later Jacobus II):
deze verkocht daarvan de zich tusschen den Hudson en de Delaware uitstrekkende kuststreek aan de
lords Berkeley en Carteret, die daar de kolonie
Nieuw-Jersey stichtten, terwijl hij het overige zelf
behield en dat herschiep tot de (naar hem genoemde)
kolonie Nieuw-York. Terzelfder tijd werd aan den
kwaker William Penn, die eene aanzienlijke schuldvordering ten laste van de engelsche sckatkist had,
daarvoor in souverein bezit afgestaan eene landstreek
bewesten de Delaware (1681), en daar stichtte hij
de naar hem genoemde kolonie Pennsylvanie, die
zich reeds spoedig verhief tot een middelpunt van
amerikaansche beschaving. Toen de engelsche omwenteling van 1688 aan het vrijheid-doodende regeerstelsel van den kortzichtigen dwingeland Jacobus II een einde had gemaakt, werd de troonsbeklimming van Willem Ill van Oranje ook met blijdschap begroet in de engelsche kolonien, die nu hare
reeds door Karel lI afgeschafte constitution herstelden en weder in bet genot van hare vroegere privi-
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legien traden. Intusschen bracht die nieuwe stmt
van zaken ook voor de engelsche kolonien een tijdperk van oorlog aan. Aan de zuidzijde blootgesteld
aan de vijandelijkheden der Spanjaarden, en aan de
noordzijde uit Canada in gevaar gebracht door de
Franschen, werden de engelsche kolonien in Amerika
op hare grenzen ten deele het tooneel van de oorlogen, die in Europa gevoerd werden. Ruim tachtig
jaren lang weed er dapper gestreden tegen Spanjaarden en Franschen; en het was in groote mate te
danken aan de hulp dier kolonien, dat Engeland bij
den vrede van Parijs (1763) in het bezit kwam van
Canada, Acadia en Kaap-Breton, en aan de zuidzijde
zijne koloniale grenzen uitgebreid zag tot aan den
Mississippi. Het hof en het parlement van GrootBritannie, wel verre van in die kracht der kolonien
eene reden tot tevredenheid te zien, zagen daarin
slechts een gevaar : de kolonien moesten niet te veel
het besef krijgen van hare eigene kracht ; zij moesten steeds blijven voelen, dat ze geheel afhankelijk
van en geheel ondergeschikt aan het moederland
waren. Vandaar de uitschrijving van drukkende belastingen, waartegen de kolonien met kracht opkwamen, en door het diplomatiek beleid van Benjamin
Franklin werden herhaaldelijk die grieven weggeflown. Doch nieuwe misgrepen van het britsche
gouvernement verbitterden telkens de gemoederen in
Amerika, en in December 1773 kwam het gistende
misnoegen tot eene uitbarsting te Boston (zie n°. 2
van BosToN); het britsche gouvernement besloot zijne
toevlucht te nemen tot wapengeweld tegen Massuchusetts, om dien geest van opstand te dempen en
de misnoegden tot onderwerping te dwingen ; doch
tegenover dezen maatregel werd door de kolonien
een congres bijeengeroepen te Philadelphia (1 Sept.
1774), waarop besloten werd Uric lijn te trekken.
Doch alle pogingen om wegneming van grieven te
verkrijgen, leden schipbreuk op de stijfhoofdigheid
van George III, en 19 April 1775 werden in de nabijheid van Lexington de vijandelijkheden begonnen
door eenen aanval der koninklijke troepen op de
militie van Massachusetts ; de overwinning bleef aan
de zijde der Amerikanen, die ook in den slag bij
Bunker's Hill (17 Juni 1775) aan de Engelschen de
nederlaag gaven. George Washington, door het congres tot opperbevelhebber der bondstroepen benoemd, tastte in Maart 1776 Boston aan met eene
armee van 20,000 man, en noodzaakte de Engelschen
die stud over te gaven, en scheep te gam naar Eu-

ropa. IIIaar nu rustte Engeland eene groote vloot
uit, met eene landings-armee van 55,000 man (bestaande voor de helft uit huurtroepen, die door de
kleine hoven van Duitschland, inz. door Hessen, geleverd werden voor geld); daartegenover vaardigde
het congres 4 Juli 1776 een manifest uit, waarbij de
engelsche kolonien (zie verder hieronder) onafhankelijk verklaard werden. De britsche generaal Howe
opende den veldtocht van 1776 uit Canada en in
Zuid-Carolina, en koos New-York tot middelpunt,
van waar hij de operation bestuurde ; George Washington bepaalde zich voorloopig tot eene afwachtende hooding, trok echter 25 Dec. de Delaware
over, en bevocht de overwinning op de Engelschen
bij Trenton en bij Princeton; hij teed echter in Sept,.
1777 de nederlaag aan den Brandywine en bij Germantown, en rnoest Philadelphia opgeven. Aan de
grenzen van Canada daarentegen behielden de Amerikanen volkomen de overhand op de britsche troepen (3 Oct.): dit, en de nederlaag, die den engelschen
generaal Burgoyne in de nabijheid van Saratoga werd
toegebracht, en de bemachtiging van die stad door
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het bondsleger, brachten wel is waar voorshands het
voordeel behaald aan de zijde der Anierikanen; doch
meer dan waarschijnlijk is het, dat de V.-S. zonder
vreemde hulp reeds spoedig het onderspit hadden
moeten delves. Aanzienlijke vreetudelingen waren
inmiddels naar Amerika overgestoken, ow er deel te
nemen aan den strijd (Lafayette, Kosciuszko, Kalb,
enz.) en 6 Febr. 1778 sloten de V.-S. een verbond
met Frankrijk, welke mogendheid nu aan Engeland
den oorlog verklaarde. De voordeelen, door de Franschen behaald, lokten ook Spanje tot een bondgenootsehap met de V.-S. tegen Engeland uit (1779),
en 1 Januari 1780 sloten Zweden, Denemarken,
Rusland en Holland een tractaat, ors in den strijd
onzijdig te blijven. De uitslag van den strijd, zoodra George Washington over genoegzame krachten te beschikken had om aanvallenderwijs te ageeren, bleef niet tang twijfelachtig ; de algemeene dunk
in Engeland zelf was bovendien tegen bet voortzetten van den oorlog ; en 3 Sept. 1783 werd te Versailles de vrede geteekend, waarbij door Groot-Britannie de onafhankelijkheid erkend werd van de 13
voormalige kolonien, namelijk : Massachusetts, NewYork, Rhode-Island, New-Hampshire, Pennsylvania,
Maryland, Virginie, Noord- en Zuid-Carolina (sedert 1715 in tweeen gesplitst), Connecticut, Georgie, New-Jersey, Delaware (dat zich 1701 van Pennsylvanie afgescheiden had). Die 13 staten vormden
aanvankelijk het gansche grondgebied der noordamerikaansche Unie. Langzamerhand echter groeide
die republiek aan door de toetreding of opnarne van
nieuwe staten en territorien, als volgt : Vermont (afgescheiden van New-York) 1791; Tennessee (afgescheiden van Noord-Carolina) 1796; Kentucky (afgescheiden van Virginia) 1796; Ohio (nieuw gevormd) 1802; Louisiana (van Frankrijk gekocht in
1803, als staat erkend) 1812; Indiana (nieuw gevormd) 1816 ; Mississippi (van Georgie afgescheiden) 1817; Illinois (nieuw gevormd) 1818; Alabama
(van Georgie afgescheiden) 1819; Maine (van Massachusetts afgescheiden) 1820; Missouri (van Louisiana afgescheiden) 1821 ; Michigan en Arkansas
1836 ; Florida en Jowa 1845 ; Texas en Wisconsin
1846; Nieuw-Mexico en Californie 1848. 1nmiddels
was bij een tractaat (18'24) met Rusland de grenslijn der V.-S. vastgesteld op den 54sten graad
N.-breedte. Door de rustelooze landverhuizing nit
Europa at dien tijd met nieuwen toevoer van bevolking vermeerderd, hadden de V.-S. zich dus in eene
halve eeuw tijds tot een ontzagwekkenden statenbond
uitgebreid, die at bet land tusschen de twee zeeen
bevat ; en door stoute plannen, en een koortsachtigen ondernerningsgeest, was de republiek der V.-S.
een land van de grootst denkbare bedrijvigheid geworden, en het werd in Europa beschouwd als het
eenige land ter wergild, waar leder, die werken wil,
nog vooruit kan komen : het stond dan ook op eenen
hoogen trap van bloei en welvaart, in weerwil dat
er onafgebroken een tweespalt heerschte, die vroeg
of bat tot eene geweldige uitbarsting moest komen.
Twee machtige partijen (de democratische en de
zoogenaamde whigpartij) betwistten elkander aanhoudend het hoogste gezag. Iedere staat der Unie
heeft zijn eigen gouvernement, dat geheel vrij is in
zijde handelingen omtrent alle belangen van plaatselijken aard ; doch de belangen der Unie (d. i. de
gerneenschappelijke belangen van den ganschen statenbond) worden bestnurd door een gouvernementgeneraal, dat zijnen zetel te Washington heeft, en
samengesteld is nit een president (die voor 4 jaren
gekozen work), een vice-president, en een congres
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(bestaande uit een senaat en eene kamer van yolksvertegenwoordigers). Nu eens dreef de democratische, dan weder de whigpartij boven. Zoo werd in
1817 de democraat Monroe president, aan wien men
de stelling te dauken heeft, dat geen europeesche
mogendheid het recta heeft om in Amerika nieuwe
kolonien te stichten of de oude uit te breiden —
eene stelling, waaraan de hooge regeering der V.-S.
sedert onveranderlijk is blijven vasthouden, en die,
naar men wil, niet zonder invloed is gebleven op
den ondergang van het kortstondige keizerrijk
Mexico (zie dat art.), waarvan de V.-S. slechts met
weerzin de stichting hadden gezien. Tot opvolger
van Monroe werd 1825 de whig Quincy Adams gekozen, die, door eene verhooging van de invoerrechten your te hereiden, een nieuwen gevaarlijken twistappel in de Unie wierp. De noordelijke staten der
Unie, wier industrie door zoodanige verhooging gebaat konde worden, keurden den maatregel alleszins
wenschelijk; de zuidelijke staten, die geen produkten van kunstvlijt, maar schier uitsluitend ruwe
grondstoffen voortbrengen, zagen in dien maatregel
niets anders, dan verdrukking en den doodsteek voor
hunne door slaven-arbeid winstgevend gemaakte
plantages. Niettemin werd in Sept. 1828 (onder
president Jackson) het verhoogde tarief aangenomen en tot wet verheven ; hij wist echter in 1833
eene wet tot stand te brengen, dat de invoerrechten
geleidelijk eene vermindering ondergaan zouden,
waardoor het misnoegen in de zuidelijke staten,
vooreerst althans, eenigszins gesust werd. Middelerwij1 was de Indianen-wet van 1830 (die bepaalde
dat al de wilde volksstammen in de Unie, uit de
woonsteden, die ze inhadden, verplaatst zouden
worden naar bet land bewesten den Mississippi)
nauwlijks tot een begin van uitvoering gekomen, of
gevaarlijke oorlogen met de Indianen waren daarvan
het dadelijke uitvloeisel (1832), hetgeen niet belette,
dat de verplaatsing volkomen ten uitvoer gelegd
werd. Meer en meer trad telkens de slavenkwestie
op den voorgrond, en de tweespalt tusschen de twee
partijen (voorstanders van het slavernij-stelsel en
voorstanders van de afschaffing van de slavernij)
groeide bestendig aan, en kwam onder het presidentschap van Buchanan (sedert 1857) tot volkomene
rijpheid, om dadelijk nadat Lincoln tot president
was gekozen uit te barsten in eenen rampzaligen
burger-oorlog. Vijftien staten, die voorstanders waren van de instandhouding der slavernij, nl. Virginie, N.-Carolina, Tennessee, Arkansas, Zuid-Carolina ,
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana,
Texas, aangeduid onder de algemeene benamiug van
.Zuidelijke staten" scheurden zich van de Unie los,
vormden een afzonderlijke confederatie met Richmond
tot zetel hunner bondsregeering, en kozen Jefferson
Davis tot president. De burgeroorlog begon gelijktijdig te land en ter zee (12 en 13 April 1861) met de
bemachtiging van fort Sumter, bij Charleston door
de Geconfedereerden (gelijk de Zuidelijken genoemd
werden), en werd van weerszijden met de grootste
hardnekkigheid en krachtsinspanning voortgezet,
met afwisselend krijgsgeluk, ofschoon de kans der
overwinning van lieverlede begot over te hellen naar
de zijde der Unionisten (gelijk de noordelijke staten
genoemd werden, omdat zij de afscheiding der zuidelijken niet erkenden, en voor het behoud der Unie
streden). Under de groote menigte veldslagen, die
de twee partijen elkander leverden op verschillende
punten van het zeer uitgebreide oorlogstooneel, zijn
inzonderheid te noemen de slag van Bull's-Run (in
Virginie) 21 Juli, die van Wilson's Creek (in Mis-
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souri) 10 Aug., die van Ball's Blutt 21 Oct. 1861;
vervolgens in 1 862 de veldslagen bij Shiloh in Tennessee (6 en 7 April), bij Malvernhills enz. (27 Juni
tot 2 Juli) en bij Gainesville (27 Aug. tot 1 Sept.)
in Virginie, bij Antietam (17 Sept.) in Maryland, bij
Fredericksburg in Virginia (13 Decemb.); in 1863
de bemachtiging van Vicksburg aan den Mississippi
door de Unionisten (4 Juli), de overwinning door
hen bevochten bij Murfreesboro (5 Jan.), de veldslagen bij Chickamauga (19 Sept.) en Chattanooga
(25 Nov.), de inname van Atlanta (26 Juli 1864),
en eindelijk (le bemachtiging van het laatste bolwerk
der Geconfedereerden, hunne hoofdstad Richmond,
die, na lang en hardnekkig vcrdedigd te zijn door den
zich in den ganschen oorlog met roem overladen
hebbenden generaal Lee, eindelijk na eenen moord-

Ver Huell (Carel Hendrik, graaf), nederlandsch zeeheld, geb. 1764 te Doetinchem, trad
1 775 als kadet in militaire dienst, ging 4 jaren later als adelborst in zeedienst over, gaf 1780 als
luitenant titulair in den zeeslag bij Doggersbank
uitstekende bewijzen van moed en talent, trad 1789
in den echt met eene dochter van burgemeester de
Bruin te Doetinchem, was 1795 als adjudant-genl.
van admiraal Kinsbergen tegenwoordig bij het vertrek van pries Willem V nit 's-Hage, werd 1802
burgemeester van Doetinchem, ging Aug. 1803 als
commissaris-generaal voor de zaken der Marine naar
Parijs, genoot daar weldra het vertrouwen van Napoleon, die hem Aug. 1805 benoemde tot minister
van marine te 's-Hage. In 1808 werd V. H. ambas-
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dadigen strijd ingenonien werd (3 April 1865) door
den even bekwamen als onverschrokken Grant, generaal der Unionisten. De meesterlijk volbrachte aftocht van Lee was slechts de laatste levensvonk van
de kracht der Geconfedereerden; reeds zes dagen
later (9 April) zag hij zich genoodzaakt de wapenen
neder te leggen in eenen strijd, die van dat moment
of aan slechts eene doellooze menschenslachting zou
geweest zijn. Hiermede was de rampzalige burgeroorlog geeindigd : de Noordelijke staten vierden overal
feest over de behaalde zegepraal, toen eensklaps het
land in rouw werd gedompeld door den moord (15
April 1865) op den president der V.-S. gepleegd (zie
LINCOLN). Maar de Zuidelijke staten waren en bleven voor goed overwonnen ; hun president Jefferson

Davis (zie dat art.) zat een paar jaren gevangen, in
het onzekere of die gevangenschap met een doodvonnis of met eene vrijspraak zou eindigen ; toen hij
in 1867 op vrije voeten gesteld werd, begaf hij zich
naar Europa ; en middelerwijl was in de gansche
Unie de afschaffing der slavernij eene onherroepelijke
daadzaak geworden, zoodat thans in het gansche gebied der V.-S. aan den kleurling dezelfde bevoegdheden en rechten bij de wet zijn verzekerd als aan
den blanke, waaruit echter van tijd tot tijd nog al
ernstige moeilijkheden geboren werden gedurende
het presidentschap van Andrew Johnson.
Presidenten der Vereenigde Staten.

George Washington
ten tweeden male
John Adams
Thomas Jefferson
ten tweeden male
James Madison

ten tweeden male
James Monroe
ten tweeden male
John Quincy Adams

gekozen 1789
1797
1801
1805
1809

1813
1817
1821

1825
1829
Andrew Jackson
1833
ten tweeden male
1837
Martin van Buren
1841
W. Harrison (en J. Tyler vice-president)
1845
James Polk
1849
Z. Taylor (en Fillmore vice-president)
1853
Franklin Picrce
1857
James Buchanan
-65.) 1861
Abraham Lincoln
(tegen-president Jefferson Davis 1861
1865
Andrew Johnson
1869
Ulysses S. Grant, gekozen tegen
Vergniaud (P. Victorin), geb. 1759 teLimoges,
eerst advocaat te Bordeaux, seder!. 1791 een der
uitstekendste redenaars van de Girondijnen, in wiens
ondergang hij decide: met 20 anderen werd hij 21
Oct. 1793 geguillotineerd.

sadeur van Holland aan het hof van Frankrijk ; bij
de landing der Engelschen in Zeelaal (1809), werd
V. H. met het opperbevel over de zeemacht in de
Maas en Zeeland bekleed, en voor zijne diensten, in
die betrekking bewezen, met den titel van Graaf van
Zevenaar tot graaf van Holland, later door Napoleon
tot graaf des keizerrijks verheven. In 1811 als
keizerlijk intendant voor de marine naar Hamburg
gezonden, 1812 tot bevelhebber van bet Texelsche

eskader benoemd, vond hij zich in 1814 door eer
en plicht gebonden, om het door hem bezette fort
la Salle en het onder zijne bevelen staande eskader
niet over te geven, dan toen hem daartoe het nitdrukkelijk bevel van Frankrijk's koning gewerd (29
April 1814). Door Lodewijk XVIII tot inspecteurgeneraal der noorderkusten benoemd en 1819 tot
pair van Frankrijk verheven, was V. H. in 1836
een korten tijd fransch gezaut te Berlijn, en stierf in
1845 te Parijs.
Veria, lat. naam van Vere.
Verkensweerd,oude naam van Valkenswaard.
Vermandois, voormalig fransch graafschap,
(later hertogdorn) in Picardie, thans het dept. Aisne
en een gedeelte van bet dept. Somme, had tot hoofdstad St.-Quentin (het oude Augusta Veromanduorum,
de hoofdstad der Veromanduers, een yolk in belgisch
Gallie).
Vermont, een der (Nieuw-Engeland-) staten
van de noord-amerik. Unie, is 426 vierk. mijlen
groot, heeft 315,000 bewoners en tot hoofdstad
Montpellier.
Vernet (Horace), beroemd fransch historieschilder, geb. 1789, gest. 1863 te Parijs, was de
zoon en kleinzoon van twee insgelijks beroemde
schilders, nl.: V. (Carle), geb. 1758 te Bordeaux,
gest. 1836 te Parijs (inz. komieke tafereelen), en
V. (Claude Jos.), geb. 1714 te Avignon, gest. 1789
te Parijs (inz. zeestukken).
Verneuil, stad in bet fransche dept. Eure,
aan den Avre, 13 uren gaans bezuidw. Evreux;
4000 inw.; overwinning der Engelschen op de
Franschen 1424.
7i e ENTRAIGUES.
Verneuil (mai k .z.n van). —.
Vernon, stad in 't fransche dept. Eure, aan de
Seine, 9 uren gaans benoordoosten Evreux ; 7500
inw.; voorheen vesting.
Verodunum, thans Verdun, hoofdstad der
Verodunensen, een gallisch yolk in Belgica 1a, ongeveer het tegenwoordige fransche dept. Maas.
Veroli, stad in den Kerkelijken Staat, derdhalf
uur g. bezuidoosten Frosinone ; 10,000 Mw.
Veromanduers, gallisch yolk in Belgica 2a,
ten N. begrensd door de Atrebaten en Nerviers ; ze
bewoonden het tegenwoordige Vermandois ; hunne
hoofdstad was Augusta Veromanduorum (thans
St.-Quentin).

Verona

Vesen

Verona, in oudduitsche boeken ook wel Bern
genoemd, stad in het Venetiaanscbe (hoofdplaats der
tegenw. ital. provincie V., ruim 52 vierk. mijlen
met 315,000 bewoners), aan de Etsch, 20 mijlen beoosten Milaan ; 60,000 inw.; belangrijke vesting. Gesticht door de Etrusken of door de Cenomaansche
Gathers, werd V. gecoloniseerd door Cesar. De Cimbren werden bij V. verslagen in de Campi Raudii.
Filips de Arabier sneuvelde hier in 249 ; Constantijn
bemachtigde V. in 312 ; Stilico versloeg de Westgothen bij V. in 402; Theodorik maakte van V. zijne
hoofdstad ; Narses veroverde V. in 555. Onder de
Lougobarden was V. een der voornaamste hertogdommen ; onder de Carolingers was V. de hoofdplaats
eener mark van het koninkrijk Italie ; in 952 werd
die mark door Otto den Groote bij bet keizerrijk ingelijfd. Deze stad nam deel aan de twee longobardische bonden, werd republiek, vervolgens onderworpen door Ezzelino III van Romano, kwam daarna
aan de familie della Scala, en eindelijk (1405) aan
de republiek Venetie. In den oorlog van den Kamerijkschen bond was V. achtjaren (1509-1516) in de
macht van Maximiliaan, doch kwam toen weder aan
Venetie. Van 1797 tot 1801 was V. door de Oostenrijkers bezel ; na het tractaat van Presburg (1805)
behoorde V. tot bet koninkrijk Italie, was onder het
keizerrijk hoofdplaats van het dept. der Etsch, en
kwam 1822 terug aan Oostenrijk, dat er meester van
bleef tot 1866. Het Congres van V. (Oct.—Dec.1822)
ter beteugeling van de europeesche revolutie, had de
interventie in Spanje ten gevolge. De stad V. is de
geboorteplaats van Catullus, Cornelius Nepos, Plinius
den Oude, Vitruvius, Paul Veronese, en een aantal
andere vermaarde personen. Van de nog aanwezige
romeinsche oudheden trekt inz. de aandacht het in
den tijd van Diocletiaan geheel van wit marmer gebouwde amphitheater, dat zitplaatsen had voor 22,000
toeschouwers.
Verone, voormalig dorp. Zie VROONEN.
Veronese (Paolo CAGLIARI, naar zijne geboorteplaats Verona genaamd Paul), beroemd ital. schilder,
geb. omstr. 1530, gest. 1588.
Veronica,naam van twee heiligen der roomschkath. Kerk, nt.: 1) gaf aan Jezus, tervvijl hij bet
kruis droeg, baren zweetdoek om zijn aangezicht of
te vegen, waardoor zich op dien dock (die als een
heilig reliek in de St.-Pieterskerk te Rome bewaard
wordt) het gelaat van Jezus afbeeldde. De kerkel.
feestdag, ter eere van dat afbeeldsel ingesteld, is
4 Febr. — 2) was non in 't St.-Martha-klooster te
Milaan, deed aldaar vele mirakelen, en stierf 1497 ;
kerkel. gedenkdag 13 Jan.
Verres (Cajus), romeinsch stadhouder van Sicilia, 73-71 v. Chr., werd om zijn schandelijk bewind voeren in 70 v. Chr. openbaar aangeklaagd door
Cicero (in diens beroemde •Verrinische redevoeringen"), en dat op zulk eene overstelpende wijze, dat
hij niet eens de uitspraak van het vonnis alwachtte,
en vrijwillig in ballingschap ging.
Verria, of Kara-Verria, ook La Veria genaamd,
het oude Berea, ook voorkomende onder de namen
van Irenopolis en Carapheria, stad in europ. Turkije,
in het oude Macedonia, 8 mijlen bewesten Salonica,
aan de samenvloeiing van den Verria-soe en den
Indzje-Karasoe ; 9,000 inw. (meerendeels Grieken).
Verrius Flaccus (Marcus), romeinsch taalgeleerde onder Augustus en Tiberius. Van zijn voornaamste werk De verborum significatione is slechts
weinig tot ons gekomen, verzameld in dl. 2 van
Egger's a Scriptorum Latinorum nova collectio"
(Parijs 1839).

Versailles, lat. Versalice, de 5 uren gaans bezuidwesten Parijs liggende hoofdplaats van bet dept.
Seine-Oise, met 30,000 inw., is de geboorteplaats
van een aantal vermaarde personen, o. a. koning Filips V van Spanje, Lodewijk XVI, Ducis, abbe de
l'Epee, Kreutzer, Berthier, Hoche, Houdon. Onder
Lodewijk XIII, die er 1630 een klein kasteel het
bouwen (bet middelstuk van bet tegenwoordige kasteel), was V. slechts een vereenigingspunt voor de
koninklijke jachtpartijen ; Lodewijk XIV begon 1661
dat kasteel te vergrooten en condom tuinen aan te
leggen, waaraan ruim een milliard francs besteed
werd ; en doordien het geheele hof zich te V. vestigde
groeide het zeer spoedig aan tot eene bloeiende stad,
welke onder Lodewijk XV ruim 80,000 inw. telde.
Te V. werden geteekend: onder Lodewijk XIV de
vrede met Genua, 1685 ; onder Lodewijk XV bet verbond met Oostenrijk, 1756; onder Lodewijk XVI de
Vrede van Y., waarbij Engeland de onafhankelijkheid
der Vereenigde Staten erkende. Te V. vergaderde ►
5 Mei 1789 de Staten-generaal ; daar constitueerden
zich (17 Juni) de afgevaardigden als Nationale vergadering ; daar werd 20 Juni de vermaarde Eed in
de Kaatsbaan afgelegd (serment du jeu de paume)
waar de afgevaardigden zwoeren niet uiteen te zullen
gaan voordat ze aan Frankrijk eene constitutie hadden gegeven ; te V. eindelijk de dagen van 6 en 7 Oct.,
die de verplaatsing van de Nationale vergadering met
Lodewijk XVI naar Parijs tengevolge liadden. Na
1789 verwaarloosd, werd het park en paleis van V.
door Napoleon I weder eenigermate in goeden staat
gebracht ; doch eerst door Lodewijk Filips werd
veel gedaan ter verfraaiing van het gebouw (1833
—37), dat grootendeels door hem ingericht werd tot
historisch nationaal museum. Het park met zijne
menigte standbeelden en met zijne beroemde fonteinen is een meesterstuk van tuinbouwkunst.
Versselt, oude naam van Varsseveld.
Vertot (Rene Aubert de), fransch geschiedschrijver, geb. 1655 in Normandie, gest. 1735 als
historiograaf der Maltezer-orde. Voornaamste werk
(dat te Rome op den Index staat) : Histoire de I'Ordre
de Matte (4 dln. Parijs 1726 ; 9 din. 1727). ,
Vertumnus, bij de Romeinen god van den
tuinbouw en van de wijngaarden, als ook van de
jaargetijden ; zijne vrouw was Pomona, de godin van
de ooftteelt. De feesten, die hem ter eere in Oct. gevierd werden, heetten Vertumnalien.
Verulam, lat. Yerulamium, eene thans in ruinen liggende stad in romeinsch Britannia, benoorden
de tegenwoordige stad St.-Albans; werd later titel
eener baronie. Bacon was baron van V. .
Verus (L. Aurelius Ceionius Commodus), zoon
van eenen door keizer Adriaan geadopteerden, doch
nog voor dien keizer gestorven V., werd zelf geadopteerd door Antoninus Pius, te gelijk met Marcus
Aurelius, met wiens docbter hij trouwde, nadat deze
(Marc.-Aur.) hem tot mede-keizer gekozen had.
Hij leidde een uitspattend leven, en stierf aan eene
beroerte in het jaar 169.
Verviers, lat. Vervevia ,, stad in de belg. prov.
Luik, 5 uren g. beoosten Luik ; 29,000 inw.; grensstation op den spoorweg tusschen Rijnpruisen en
Belgie.
Vervins, lat. Verbinum, stad in 't fransche
dept. Aisne, 10 uren g. benoordoosten Laon, met
2800 inw.; vredestractaat 2 Mei 1598 tusschen Hendrik IV en Filips II van Spanje. Verscheidene maleu
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veroverd door de Spanjaarden (o. a. 1653, doch reeds
1654 heroverd door de Franschen).
Vesen, geld. dorp. Zie VEESSEN.
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Vesle

Veurne

Vesle, of Vele, rivier in de fransche departeVesuvius, vermaarde vuurspuwende berg in
Inenten Marne en Aisne, is met N.O.-waartschen loop
Italie, 2 wren g. hezuidoosten Napels ; de beroemde
14 tnijlen Lang, en valt derdhelf uur gains heoosten
wiin Lacryina Christi work op den V. gewonnen.
Soissons in de Aisne.
Reeds in de hooge oudheid hebben herhaaldelijk nitVesontio, thans Besancon, stad in Gallic,
barstingen van den V. plaats gehad ; de eerste histohoofdplaats van Groot-Sequa.nensis, weal na een
- risch bekende nitbarsting (nadat de berg gedurende
moeilijk beleg ingenotnen door Cesar.
minstens twaalf eeuwen volkomen rustig geweest
Vesoul, stall in 't fransche dept. Haute-Saone,
was) is die van bet jaar 79 na Chr., waardoor de
waarvan het de hoofdplaats is, ligt aan den Durgeon,
steden Herculanum, Pompei en Stabim onder den
45 mijlen bezuidoosten Parijs; 6500 inw.; gssticht
gloeienden la - vastroom werden bedolven. Sedert hebin de 9e eeuw ; door de Engekeben gephinderd 1360;
ben ruim 50 nitharstingen plaats gehad, waarvan wij
nog geplunderd of verwoest in 1478, 1595, 1636
sleeks noernen die van 472, 1779, 1794, 1819,
en 1644.
1832, 1833; in bet Iaatst van 1868 begon de V. opVespasianus (Titus Flavins), romeinsch keinieuw te brander), hetgeen ve•scheidene weken aarizer van 69 tot 79 na Chr., geb. anno 9 na Chr. te
hield. De gansche landstreek rondotn Napels is van
Reate, onder Nero proconsul in Afrika, en opperbevuleanischen earl ; vandaar dat die bij de ouden
velhebber der armee, die tegen het oproerige Judea
Phleg•eische velden (d. i. Brandend heete vlakten)
uitgezonden weal. Door zijne legioenen els keizer
genoemd weal.
uitgeroepen in 69, liet hij bet opperhevel in harden
Veszprim., stad met 11,000 inw. in Hongarije,
van zijiten zoon Titus (die in 70 Jerusalem innarn).
13 rnijlen beznidw. Buda (Oren), wend herhaalde
en snelde zelf naar Rome, wear hij, zonder tegenstand
malen ver- en he•overd door de Turken en door Ile
te vinden, den troop beltlom. fl j herstelde vervolgens
Oostenrijkers, totdat in . 1702 de vestingwerken
de rust in Gallie, dat door den opstand van Claudiusslecht zijn. Het is de hoofdplaats van het cornitaat V .
Civilis in bewegiug was gebracht ; hij zond Agricola
(76 vierk. mijlen met 19,000 hewoners).
near Britannie, welk eiland bijna geheel onderworVetera Castra,thansXanten, vermaarde plaats
pen weed (78). Na eene roeinrijke regeering van ties
in het noorderdeel van het Eiland der Batavieren,
jaren stierf V. (79), en had tot opvolgers zijne zones
een half uur pans van den Rijn.
Titus en Domitiaan.
Vetkoopers. Zie
.e s—CHIEBINGERS.
Vesper (Siciliaansche), onder dezen nanm verVettius, een in de romeinsche geschiedenis
'staat men het bloedbad, dat door de Sicilianen nendikwijk voorkomende naana; 1) T. Vellius, verwekte
gericht weed onder de Franschen in 1282, en wearin Campanie eenen slaven-opstand ()Instr. 104 v.
door SiciliO outtrokken weal aan het gezag van
Chr., (loch wend door pretor Lucullus overwonnen.
Karel van Anjou. Dit bloedbad, waarhij over de 8000
— 2) P.-Vettitts Scale, veldheer der Marsen in den
Franschen verrnoord werden, begon to Palermo op
italiaanschen Bondgenooten-oorlog, veroverde de
Paaschniaandag 30 %art, zoodra de kink voor de
satimitische stad fEsernia, versloeg in het jaar 90
vesper began to luiden, en breidde zich weldra it
v. Chr. een romeinsch Leger, (loch ontving reeds den
over geheel Sicilie. Vergelijk het art. PaociDA (Giodig daarua de nederlaag van Marius. Toen later de
venni da).
Bondgenooten zich een voor een. aan de Romeinen
Vespucci. Zie Amnia).
onderwierpen, hood V. bet langst tegenstand, en liet
Vessem, dory in Noord-Braband, 2 'wen g. be- zich eindelijk door eenen sleet doodsteken, ow niet
zuiden Oirschot ; 700 inw.; in 1543 gebrandschat
door zijne soldaten nitgeleverd te worden aan de
door Maarten van Rossurn.
Romeinen. --3) L. Vettius, cell der searngezworeteen van Catilina. — 4) Vellius Valens, beroernd geVesta, bij de grieken Hestia, doehter van Saturnus en Rhea, en mister van Jupiter, \vas de godin
neeskundige order Claudius; stierf een gewelddadigen dood. — 5) Vellius Bolanus, cent aanzienlijk
der maagdelijke kuischheid en van bet sitUe huiselijk geluk. In Karen overdag openstaanden, oat des
man onder de regeering van Nero, deed onder Donachts gesloten zijnden tempet te Rome brandde het
mitius Corbulo krijgsdienst in Armenie, weal door
heilige voor, dat altijd onderhouden rnoest worden
Vitellias aangesteld als stall bonder van Britannia,
(want ging het nit, dat was de voorhediridenis van
en voerde bet bewind iu Azie order Vespasianns.
eene groote ramp). Behalve de hoogepriester, mocht
Vettonen, of Vectonen, yolk in Hispania, tusgeen man ooit eenen voet in Bien tempel zetten ; de
schen den horny; ten N., den Twig ten Z., tie Vactempeldienst \verd verriebI door iced ge priesteressen
ceeers en Carpetanen ten 0.; hunne hoofdstad was
(Vestaalsche maayden genearrul), die inzonderheid
Salmantica (thins Salamanca). De V. namen dee I
het heilige your te onderhouden en bet Palladium te
ear bet verbo:td der Vacceeers en Celtiberiers tegen
bewares hadden, terwijl ze gelofte hadden gedealt
de Rorneinen, doch werden 192 v. Cl'. te Toletum
van kuischheid tot hear 30e jeer: schonden ze the
verslagen ; met de Lusitaniers vatteden de V. de wegelofte, don werden ze tot straf leveed begraven ;
penen
op 153 v. Ch•., doch werden weder
hadden ze hear 50e jeer bereikt, den moc_iten ze
overwonnen, rerst doorCalpurnius,daarna doorAtilius.
aan de tempeldienst vaarwel zeggen
cells in het
Vetulonia, thins Vetulia, een der 12 li -Arnoni n of bondssteden van Etrurie, tusschen den Umhuwelijk treden. De dienst van V., oorspronlielijk bij
de Sabijuen, wend door Name Pompilius te Home
bro en den Arnus.
ingevoerd en bet getal tier priesteressen op 4 geVeturia, moeder van Coriolanus. Zie het artisteld, later we m.
1At
(datop 6 gebracht ; (le oudste voerde
kcl CoaioLANus.
den titel van Opperpriesteres van V.
fransch Farn es , belgische stad in de
prov. West-Vlaanderen, .11 ure ❑ g. bezuidw. Brugge,
Vestijnen, yolk in Middel-Italic, hezuiden de
Licht bij de zee ; 4000 inw.; in de 9e eeuw door de
PR-etutiers en benoorden de Marrucijnen; ze kozen
partij tegen Ronne in den oorlog der Sartmieten,
Viamingen verwoest ; dikwijls ingetromen door (le
werden 326 V. Chr. overwonnen, kwarnen herhaaldeFrinsehen,
Fransehen, o. a, na den verinearden Slag van 17 .0 297)
tnalen in opstand, loch onderwierpen zich veer geed,
waarbij Robert, great van Artois, (le vlaamsche arPorneinen bonne lioolds!ad Amiternim intree in de pan halite; en in 1744 door dpn Fins
nadat
.
van Clermont.
genomen hadden (295 V. C

Vevay
VeVay, het Viviscum der Romeinen, bekoorlijk
gelegen stad in 't zwits. kanton Waadt, aan het meer
van Geneve, bij de uitwatering der kleine rivier
Vevaise, vijfdhalf uur g. bezuidoosten Lausanne;
5200 inw.; behoorde eerst aan de hertogen van Savoje, kwam 1536 aan Bern, eindelijk 1798 aan
Waadt.
Vexin, voormalig landschap in Frankrijk, oudtijds het land der Veliocassen, in de middeleeuwen
Vulcassinus pagus, maakt thans deel uit van de departementen Seine-Inferieure, Eure, Seine-Oise.
Via, meervoud Vim, de eigenlijke kunstwegen,
tevens heerbanen (vice militares) werden inzonderheid aangelegd door de Romeinen. De eerste,Via Appia
genaarnd (zie APPISCIIE WEG), was zoo breed, dat
twee vrachtwagens met gemak voor elkander konden uithalen. In verbinding net dezen weg stond
de door keizer Domitiaan aangelegde Via Domitiana,
van Sinuessa tot Puteoli. — Wijders de volgende:
Via Flaminia, een der oudste wegen, aangelegd
220 v. Chr. door censor C. Flaminius, liep van Rome
door Etrurie naar Ariminum, waar zij twee voortzettingen had beiden genaamd Via ,Emilia, de eene
(van Ariminum naar Aquileja), aangelegd 188 v. Chr.
door consul M. iEmilius Lepidus, de andere (van
Ariminum over Pisa en Cumw naar Ligurie), aangelegd 115 v. Chr. door M. YErnilius Scaurus.
Via Campana, een zijweg van de Via Appia, liep
van de porta Crelimontana naar Campanie, en stond
in verbinding met de Via Albana en Tusculana,
Via Cassia (tusschen de Via Flaminia en de 241
v. Chr. door censor L. Aurel. Cotta aangelegde
Via Aurelia) liep naar het middeldeel van Etrurie.
Via Valeria, een der schoonste en langste wegen,
liep van Rome, door het gebied der Sabijnen, /Equen
en Marsen, tot aan het gebied der Peliguen, en was
eene voortzetting van de Via Tiburtina, the in zuidoostwaartsche richting naar Tibur liep.
Via Latina, begon aan de Capenische poort, ging
door het Liris-dal tot Teanum, en liep eindelijk uit
op de Via Appia.
Via Ostiensis, liep aan de westzijde van den Tiber tot aan de uitwatering dier rivier beneden Ostia.
Via Postumia liep van Cremona naar Mantua.
Via Maria, begon aan de porta Collina te Rome,
en liep naar Reate ; langs dezen weg vervoerden de
Sabijnen hun zout uit Rome.
Via Egnatia; zie EGNATIA.
Zoo waren dus . in Cesar's tijd de voornaamste
steden van Italie door groote wegen verbonden. De
keizers lieten ook in de provincien zulke wegen aanleggen, en zelfs op de grootste eilanden, waarrnede
de gemeenschap met de havenplaatsen beoogd werd.
De op de grootste wegen opgerichte mijlpalen
(milliaria) dagteekenden eerst van C. Gracchus.
Viana, 1) stad in de spaansche prov. Navarra,
aan den Ebro, 9 mijlen bezuidw. Pamplona; 3000
inw.; de prinsen van Navarra voerden indertijd van
dit V. den titel. — 2) versterkte zeestad in de portugeesche prov. Minho, aan den mond der Lima,
8 benoorden Oporto; 8500 inw.; in de omwenteling, die dom Miguel van den troon wierp, gaf V.
zich over aan den engelschen admiraal sir C. Napier.
Vianden, stad in 't groothertogdom Luxemburg, aan de Our, 8 uren g. benoordoosten Luxemburg, en 8 uren g. benoordw. Trier; 1500 inw. De
fransche naam is Vienne-en-Ardenne (lat. Vienna of
Vianda), het was vroeger de hoofdplaats van het
graafschap V.
Vianen, stad in Zuid-Holland, aan de Lek,
vijfdhalf uur gaans benoordoosten Gorinehem, en 2
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uren g. bezuiden Utrecht ; 3000 inw.; 1672 ingenomen door de Franschen ; is waarschijnlijk het °rule
Lempanum op bet Eiland der Batavieren ; was in 't
laatst der 13e eeuw nog een dorp, en heette destijds

Heelsloot.
Vianna, de portugeesche stad Viana.

Viareggio, havenstad met 17,000 inw. in de
ital. prov. Lucca, 6 uren g. beoosten Lucca.
Vibii Forum, thans Revello, was de hoofdstad der Revellen in Cisalpijnsch Gallie.
Vibius, keizer. Zie GALLUS.
Viborg, of Wiborg, 1) stad met 6000 inw. in
Jutland, was oudtijds de hoofdstad der Cimbren aldaar, is thans de hoofdplaats van het amt V. (55
vierk. mijlen met 72,000 bewoners), en ligt aan het
Viborg-meer of Asmild-meet. — 2) vesting en havenstad met 5500 inw. in russisch Finland, aan
de Viborg-sond of Borg-sond (eene diepe bock der
Golf van Finland), 14 mijlen benoordw. Petersburg.
Gesticht in 1293, was V. de hoofdstad van 't oude
Carelie ; werd 1495 belegerd door de Russen, die in
de nabijheid van V. in 1556 de Zweden versloegen ;
1609 werd te V. -de vrede tusschen Zweden en Rusland gesloten ; in 1710 ingenomen door de Russen,
bleven die voor goed in 't bezit bij den vrede van
Nystad (1721). Het is thans de hoofdplaats van bet
russ. gouvernement V. (ruim 790 vierk. mijlen,
met 236,000 bewoners).
Vic, Vic d'Osona. Zie Vice.
Vicente (Gil), portugeesch dramatisch kluchtdichter, geb. 1480, gest. 1557 te Evora. Zijne werken (Lissabon 1562 in fol.) zijn 1834 in 't Licht gegeven te Hamburg (3 din. 8.).
Vicenza, lat. Vicentia, fransch Vicence, stad in
bet Venetiaansche, aan den Baccbiglione, 9 mijlen
bewesten Venetie ; 34,000 inw.; is de hoofdplaats
der provincie V. (ruim 50 vierk. mijlen, met
318,000 bewoners). Gesticht in den tijd der Rasena,
werd de stad V. geplunderd door Alarik (401) en
door Attila (452). Onder de Longobarden was V. de
hoofdstad van een lyTtogdom, en in de 12e eeuw
werd bet een der repuhlieken van Opper-Italie. In
1256 werd V. geplunderd door Frederik II; in 1404
kwam het aan Venetie, was van 1509 tot 1516 bezet door Maximiliaan, doch werd bij den vrede van
Noyon aan de Franschen teruggegeven. In 1796
door de Franschen bezet, werd V. in 1805 hoofdplaats van het departeinent Bacchiglione (koninkrijk
Italie), kwam 1814 weder aan Oostenrijk, 1866 aan
bet nieuwe koninkrijk Italie. Door Napoleon I was de
titel van Hertog van V. geschonken aan Caulaincourt.
Vich, of Vique, ook Vic d'Osona, fabriekstad
met 11,000 inw. in de spaansche prov. Barcelona,
7 mijlen benoorden Barcelona, werd in de 9e eeuw
geplunderd en verwoest, evenzoo in den Spaanschen
successie-oorlog ; in de nabijheid van V. bevochten
de Franschen, twee overwinningen op de Spanjaarden
1810 en 1823.
Vichy, het Aquae calidce der Romeinen, stad
aan den Allier, in 't fransche dept. Allier, 6 uren
gaans bezuidw. La Palisse; 5000 inw.; warme bronnen ; is een der meest bezochte badplaatsen van
Frankrijk ; was onder Lodewijk XI eene vesting;
Karel VII had die bemachtigd in 1440.
Vicksburg, havenstad met 5000 inw. aan den
Mississippi, in den noord-amerik.,staat Mississippi;
was duchtig versterkt door de Geconfedereerden in
den burger-oorlog, werd in Dec. 1862 tevergeefs
aangetast door de Unionisten (onder generaal Sherman), doch 4 Juli 1863, na een beleg van 47 dagen,
ingenomen door generaal Grant.
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Vico (Giovanni Battista), historiograaf onder
Karel van Bourbon, geb. te Napels 1669, prof. der
rethorica aldaar, gest. 1744. Complete editie zijner
werken in 6 dln. (Milaan 1836-37).
Victor, naarn van drie pauses, nl.: V. I., de
heilige, een Afrikaan van geboorte, was paus van
193 tot '203, en stied onder Septirnius Severus den
marteldood; kerkel. gedenkdag 28 hill. — V. II,
voor zijne verheffing genaamd Gebliard, bisschop
van Eichstedt, was paus van 1055 tot 1057. —
V. III, voor zijne verheffing genaamd Desiderius,
abt van Monte-Cassino, zat slechts 4 maanden op
den Stoel van Petrus (1087); tegen hem over stond
de tegenpaus Clemens III (Guibert van Ravenna).—
Een tegenpaus V. IV, nit, het geslacht der graven
van Tusculum, werd bij den dood van Adriaan IV
(1159) benoemd door de keizerlijke partij, tegenover Alexander Ill, die door de normandische partij
gekozen was. Alexander werd door V. nit Rome verdreven, en voor een concilie te Pavia gedagvaard
(1126). Deze V. stierf 1164.
Victor (Claude Victor PERRIN, genaamd), hertog van Belluno, fransch generaal, geb. 1766 te La
Marche in het dept. der Vogesen, trad 1781 in
dienst, doorliep van meet of aan alle graden, werd
hij 't beleg van Toulon brigade-generaal (1793),
onderscheidde zich bij de armee der Oost-Pyreneen,
vervolgens in Italie, bemachtigde Ancona (1796-97),
droeg het zijne bij tot de overvvinningen van Montebello en Marengo (1800), van Jena (1806), van
Friedland (1807), en werd verheven tot maarschalk
van Frankrijk. In 1808 naar Spanje gezonden, bevocht hij daar de overwinningen van Ucles en Medellin. In 1812 maakte hij den tocht naar Rusland
mede, onderscheidde zich vervolgens nog in de veldslagen van Dresden (1813),Leipzig, Hanau; nam deelaan den veldtocht van 1814 in Frankrijk, en werd toen
zwaar gekwetst. In de Honderd Dagen vergezelde
hij Lodewijk XVIII naar Gent, was na de tweede
restauratie een oogenblik minister van oorlog, werd
1815 pair, en stierf 1841.
Victor Amedeils I, hertog van Savoje, zoon
van Karel Emmanuel, gel). 1617, beklom den troon
1630, was gehuwd met Christina van Frankrijk,
dochtervan Hendrik IV, en stierf 1637.— V. A. II,
zoon van Karel Emmanuel II, geb. 1665, volgde
1675 zijn vader op als hertog van Savoje onder regentschap van zijne moeder, Maria van Nemours;
hij trouwde 1684 met Anna van Orleans, de nicht
van Lodewijk XIV, tegenover werken vorst hij nietternin gewapend optrad als vijand. Bij den vrede van
Utrecht in 't bezit gekomen van eerie aanzienlijke
vergrooting van grondgebied, nam V. A. in 1720 den
titel aan van Koningvan Sardinia.
Victor Amedeiis I, honing van Sardinie
sedert 1720 (zie vorig art.), deed 1730 afstand
van den troon, en stierf 1732. —V. II (III als hertog van Savoje), geb. 1726, volgde 1773 zijn vader
Karel Emmanuel op den troon, en stierf 1796.
Victor Emmanuel I, koning van Sardinie,
geb. 1759, tweede coon van Victor Arnederis II (III),
kwam 1802 op den troon, doordien zijn mien!
broeder Karel Felix your het koningschap bedankte.
Liever dan te zwichten voor den drang der liberate
ideeen, die met geweld eene constitutie verlangden,
deed V. E. I. afstand van den troon 1821, en stierf
1824. — V. E. II, geb. 14 Maart 1820, zoon van
koning Karel Albert van Sardinie, beklom den Isom'
21 Maart 1849 bij de abdicatie zijns waders, en werd
12 jaren later door den loop der gebeurtenissen, die
het uitvloeisel waren van het despotismus, waaronder
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het overige Italie zoo tang gezucht had, verheven
tot koning van Italie (17 Maart 1861). Zie
Victoria, I) stad in rotneitisch Britannia, niet
ver van de Grampiaansche bergen, werd V. genoenid
ter gedachtenis eerier overwinning door SeptirniusSeverus op de Caledoniers bevochten. Het is bet tegenwoordige Stirling. — 2) vroeger Nuovo Santander, hoofdstad van den mexic. staat Tamaulipas, aan
den bevaarbaren Santander; 6000 inw. — 3) britsche kolonie in bet zuidoostgedeelte van Australia,
4000 vierk. niijlen, !net 560,000 bewoners en rijke
goudvelden; heette vroeger Australia Felix, daarna
Port-Philipp, en is V. genoemd ter eere van Engeland's koningin ; de hoofdstad van V. is Melbourne.
— 4) zie AnELIA. — 5) hoofdstad van bet eiland
Vancouver, op de znidoostpunt des eilands, net de
anderhalf uur gaans van daar liggende haven Esquimault. — 6) hoofdstad van het britsche eiland Honkong in China ;.15,000 inw.; nitinuntende haven. —
7) Ciudad de V.; zie n°. 4 in DURANGO.
Victoria, bij de oude Romeinen godin der
overwinning.
Victoria, koningin van Groot-Britannie en
Ierland, geb. 24 Mei 1819, beklotu 20 Juni 1837
den troon als wettige opvolgster van hares omit
Willem IV, trad 10 Febr. in den echt met prins Albert van Saksen-Coburg-Gotha, en werd 14 Dec.
1861 weduvve. Lie GROOT-DRITANNW.
ViCtriX, bijnaarn van Venus, oindat Paris verklaarde, dat zij de schoonste van de drie godinnen
(Venus, Juno, Minerva) was.
Vidocq (Eugene Francois), geb. 1775 te Arras,
leidde als gauwdief een zeer avontuurlijk leven,
ward eindelijk spion van de politic te Parijs, en bewees als zoodanig groote diensten, waarvoor hij rtikelijk betaald werd. In 1827 zijn ontslag bekowen
hebbende, schreef hij zijne Mantoircs (4 din. Parijs
1828), hield later verblijf in Belgie en in Engeland,
en stierf 1857 te Parijs.
Viducassen, of Vadicassen, gallisch yolk, 1) in
Lugd II nensis ; hoofdstad Viducasses, het tegenwoordige Vieux. — 2) in Ilelgica la, tusschen de Silvanecten en de Suessionen ; bun land was ongeveer
het latere landschap Valois.
Vien (Jos. Marie, graaf), fransch schilder, geb.
1716 te Montpellier, stood 1750—Z ► aan het hoofd
eener schilderschool te Parijs, ging wen als directeur
der fransche academie naar Home, keerde kort \TOOr
de oi-nwenteling naar Parijs terug als eerste schilder
des konings, en stierf 1809.
Viennaise, Prorincia Viennensis, het westgedeelte der twee provincien Danphine en Provence,
beuevens bet graafschap Venaissin, was een der 17
provincien van de diocese der Galileo, en bevatte de
Allobrogen, Segalaunen, Helviers, Tricastijnen, Voconceit, Cavaren ; de hoofdstad was Vienna.
Vienne, 1) fransche naarn van Weenen in Oostenrijk en van Vianden in Luxemburg. — 2) 't oude
Vienna (Vienna Allobroguw), stad in 't fransche
dept. Isere, aan de samenvloeiing van de Gere en de
Rhone, 10 a 11 tnijlen benoordw. Grenoble; 19,000
inw.; geboorteplaats der gebroeders Mamert. In de
oudheid hoofdstad der Allobrogen, werd V. door Tiberius tot rorn. kolonie aangelegd, en verkreeg van
Claudius eenen senaat (de eerste senaat in Gallie);
onder Diocletiaan gaf V. zijnen naarn aan Viennensis,
dat van Narbonensis afgescheideu werd. De Burgundiers maakten van V. hunne hoofdstad 432: de
Frankel' bemachtigden V. in 534 ; Karel de Kale
kwam het. belegeren in 871, en rims het in. Iiij
sticlaing van het lioninkrijk Burgiintlie(Cisjimansvh
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Burgundie, dat oak wel koninkrijk Vienne genoemd
werd) was V. de hooftistad daarvan : doch bij de vereeniging der beide Burgundian verloor het dies
rang (Arles werd hoofdstad). 1311 werd te V.
bet zesde cecumenische concilie gehouden, waa•bij
door Clemens V, om Filips den Schoone in staat te
stelien zich te verrijken, de orde der Tempelheeren
opgeheven werd.
Vienne, 3) de onde Vigenna, rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. Correze, geeft haven
Imam aan twee departementen, die zij vervolgens hesproeit (zie volgende kornt dart in het dept.
lndre-Loire, en valt na 50 tnijlen loop in de Loire,
bij Candes, tusschen Tours en Angers.
Vienne (Department der), eertijds deal trnakende van Poitou, Touraine en Berri, is ruim 125
vierk. rnijlen groot, hevolkt met 322,000 zielen en
ingedeeld in 5 arrondissernenten (Poitiers, Chatellevault, Civray, Loudon, Montmorillon); hoofdplaats
de slat! Poitiers.
Vienne (Departement van den boventoop de•),
dept. de la Haute- Vienne, gevormd nit gedeelten von
Limousin, Marche, Poitou en Berri, is ruim 102 vierk.
mijlen groot, hevolkt net 320,000 zielen, en ingedeeld in 4 arrondissernenten (Limoges, Rochechouart, St.-Yrieix, Bellac); hoofdplaats de stad Limoges.
Vierhuizen, dorp in Groningen, 9 uren g.
bewesten Appingedam ; 400 inw.
Vierlingsbeek, dorp in Noord-Braband, nabij
de litnburgsche grenzen, 5 kwartier g. bezuidoosten
Boxmeer; 700 inw.
Vierwaldstadtersee, het Meer der vier
kantons, een bekoorlijk gelegen meer in Zwitserlaml,
is 8 uren gaans lang bij 4 uren gaans breed te, is V.
genoemd, omdat het de 4 kantons (Awn, Schwytz,
Uri en Unterwalden bespoelt, ligt 1350 voet boven
den spiegel der zee, bestaat nit IV deelen (Lucerner-,
Kiissnachter-, Aipnacher-, Buochser-, Urner-meer),
en is rijk aan historische herinneringen. Zie Luc ERN.
Vierzon, of Vierzon-Ville, stad is 't fransche
dept. Cher, aan den Cher, 9 uren g. benoordw.
Bourges; 6000 inw. (behalve de voorstad VierzonVillage, die ruim 4000 inw. telt).
Vietnam, of Vietnan. Zie ANNAM.
Vieux Bois, fransche naam van Oudenbosch.
Vieux Fauquemont, fransche naam van
Ond-Valkenburcr.
Vieuzac :Bar_re
A d e)
B AR ERE.
EIE.
Vi g an (le), het oude Vindomagus, zeer (Hide
stad in 't fransche dept. Gard, aan de Arre, 10 mijlen benoordw. Nimes; 5500 inw.
Vigenna, rivier in Gallia. Zie VIENNE.
V.
Vigevano, het oude Vietumuitp, stad in de
ital. prov. Pavia, aan de Mora, 14 mijlen beoosten
Turijn ; 15,000 inw.; geboorteplaats van Frans Sforza.
Viggiano, ital. stad in het Napelsche, in de
Basilicata, 9 uren gaans bezuiden Potenza; 6000 inw.
Vignola (Giacomo BARozzio, genaamd), ital.
bouwmeester, geb. 1507, gest. 1573.
Vigny (Alfred de), fransch letterkundige, geb.
1799, van 1814 tot 1828 in krijgsdienst, sedert stir
levende te Parijs, aldaar gest. 1863. Van zijne Oeuvres
(8 dln. Parijs 1838) noemen wij iuzonderh. Poemes
(5e druk Parijs 1811) en den historisrhen roman
Cinq-Mars (2 din. Parijs 1827; dikwijls herdrukt).
Vigo, I) dorp in Tirol : zie FASSA-DAL. - bet
nude Viols Spaeorum, versterkte zeestad in tie
spaansche provincie Pontevedra (in Galicie), aan de
Baai van V., 10 mijlen bezuidw. Santiago ; in den
tijd der Romeinen eene gewichtige stad, en heeft
t hans 8500 inw. Bij V, werd 23 Oct. 1702 de
—

—
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spaansche zilvervloot vernietiga door de vereenigde
scheepsmacht der Hollanders en Engelschen.
Vilaine, de onde Herius of Vicinovia, rivier in
Frankrijk, ontspringt in 't dept. Mayenne, en valt
beneden Roche-Bernard in den Atlant. Oceaan, na
31 mijlen loop. Naar de V. heet het fransche dept.
van Ille-et-Vilaine; zie ILLE.
Villach, stad in Illyrie, circa 10 uren g. bewesten klag.enfurth, aan de Oran ; 3000 inw.; aardbeving 1348; het is de hoofdplaats van bet district
•V. (het westgedeelte van het vroegere Karsten),
waarin Cu' 7328 voet hooge Villacher Alp.

Zie

-HAZNA.

Villafranea, de naam van een aantal steden:

1 ) in tie ital. prov. Turijn, zevendhalf our g. beznidoust. Pignerol; 7500 inw.— 2) in Piemont (thans in
't fransche dept. Zee-,!pen), een half nor g. beoost.
Nizza. aan de Golf van. V. (Middell. Zee);,2600 inw.;
gesticht door Karel II, toning van Napeis, ingenomen door Montesquion 1792; door VictorEintnannel aan Frankrijk afgestaan, heet het no
Villefranche. — 3) in Lombardije, anti den Tataro,
uren g. bezuidw. Verona; 7500 inw.; vermaard door
den voorloopigen vrede van 11 Juli 1859 tusschen
de keizers van Frankrijk en Oostenrijk. 4) in
Spanje, prov. Barcelona, aan den Tet, 13 uren g. bewesten Barcelona; 6;00 inw.; gothisch paleis der
oude koningen van Aragonie. In 't jaar 1000 weed
de stad veroverd door de graven van Toulouse, die V.
met verscheidene vrijdomuieu begiftigden (vanclaar
de tegenw. naam ; ondtijds heette het.Antistia,na);
het is de hoofdplaats van bet landschap Panades, en
wordt daarom veelal V.-del-Panades genoemd.
Villarica, 1) stad in Paraguay, aan den Paraguay ; 5000 inw. 2) stad in Brazilie, hoofdplaats
der prov. Minas-Geraez, ligt ruim 40 mijlen benoorden Rio-Janeiro; 10,000 inw.; is gesticht 1699, en
ontving toen den naam V. (d. i. Rijkestad) uithoofde
van de rijke gondmijnen in den omtrek ; sedert
1822 is de warn V. veranderd in Ouro-Preto.
Villars (Louis Hector, eerst markies, later hertog v: n), fransch maarschalk, geb. 1653 te Moulins,
was de zoon van een uitstekend veldheer en diplomat (den Markies van V.). Na zich onderscheiden
te hebben bij het beleg van Zutphen, en in den slag
van Senef (1674), verliet V. de krijgsdienst, en werd
fransch ambassadeur, eerst te Munchen (1683), toen
te Weenen (1699). Toen de spaansche suceessieoorlog uitbrak werd hij weder krijgsman, diende
een oogenblik onder Villeroi in Lombardije, werd
1702 tot opperbevelhebber benoemd van het leger,
dat in de Breisgau en in bet Zwartewoud moest opereeren, en gaf de nederlaag aan den prins van Baden in den slag van Friedlingen bij liuningen, waarvoor hij beloond werd met den maarschalkssta I. Hij
was de eenige veldheer, die den wapenroem van
Frankrijk waardiglijk ophield tegenover Marlborough
en prins Eugenius. Bij het weder-uitbarsten van den
noriog met Oostenrijk werd V. naar Italie gezonden
(1733), doch stierf reeds 17 Juni 1734 te Turijn. —
V. (de Graaf van), broeder van den vorige, maakte
zich in den spaanschen successie-oorlog hekend door
het bemachtigen van Minorca. — V. (Honord Armand, hertog van), prins van Martigues, geb. 1702,
gest. 1770, vriend en heschermhecr van Voltaire,
was de zoon van den maarschalk.
Villefranche, naam van verscheidene fransche steden, o. a.: 1) zie VILLAFRANCA. - 2) V.-deRouergue, aan den Aveyron, in 't dept. Aveyron,
7 mijlen bewesten Rhodez; 12,000 inw.; in 1252
gesticht door Alphons, graaf van Toulouse ; het
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is de geboorteplaats van maarschalk Belle-Isle. —
3) V.-sur-Sa8ne, in 't dept. RhOne, 4 mijlen benoorden Lyon; 10,000 inn.; gesticht door Humbert IV, sire van Beaujeu ; was vroeger hoofdplaats
van Beaujolais; is de geboortestad van den couventioneel Roland.
Villeneuve, naam van een aantal fransche
steden, o.a.: 1) in 't dept. Aveyron, derdhalf uur g.
benoorden Villefranche-de-Rouergue; 4000 inw.
2) V.-d'Agen, of V.-sur-Lot, in 't dept. Lot-Garonne,
7 uren g. henoordoosten Agen ; 14,000 inn.; gesticht in de 13e eeuw, was voorheen vesting. —
3) V.-de-Berg, in 't dept. Ardeche, 8 uren g. bezuiden Privas; 3000 inw.; geboortepl. van Serranus.
— 4) V.-le-Roi, of V.-sur-Yonne, in 't dept. Yonne,
5 uren gaans benoordw. Joigny; 6000 inn.; en
5) V.-le-Boi, het oude Villanova Regis, ook
Seine genaamd, in 't dept. Seine-Oise. - 6) V.-lesAvignon, in 't dept. Gard, 8 uren g. beoosten Uzes
en tegenover Avignon ; 4000 inw.
Villiers de l'Isle Adam (J. de), maarschalk van Frankrijk, geb. otustr. 1384, diende onder Jan zonder Vrees, hertog van Burgundie, overrompelde Parijs (1418), speelde eene groote rol in
den burgeroorlog, en sneuvelde 1437 bij gelegenheid van eenen opstand te Brugge.
Villiers de l'Isle Adam (Philippe de),
geb. 1464, nerd 1521 tot grootineester der Orde
van St.-Jan van Jeruzalem gekozen, op het oogenblik, toen Soliman zich toerustte tot bet helegeren
van Rhodos. Tegen den overmaehtigen•vijand hield
V. de verdediging vol het geheele jaar 1522, moest
eindelijk (1523) bet eiland overgeven, en begaf zich
naar Italie, waar hij zich voorloopig te Viterbo yestig ► e. Na lange en moeilijke onderhandelingen verlireeg hij van hare! V voor zijne orde het souvereine
bezit der eilanden Malta en Gozzo (1530). Hij stierf
1534.
Vilvoorden, fransch Vilvorde, stad in de belg.
prov. Zuid-Braband, 3 nren g. benoordoosten Brassel, aan de Senile, en aan den spoorweg; 8000 inn.;
groot tuchthuis.
Vimeiro, stad in Portugal, ruim 8 mijlen benoorden Lissabon; 2000 inn.; overwinning van
'Wellington op Junot 21 Aug. 1808.
mOns, een der 7 henvelen van
Rome, tusschen het Quirinaal tell N., en den Esquilinus ten Z.
Vincennes, 1) vlek met 4500 inw. in 't fransche dept. Seine, 2 uren g. beoosten Parijs, met een
sterk tasted, dat in de 12e, 13e en 14e eenn een
der Ileiste residentien was van Frankrijk's koningen,
floor Lodewijk XI (1472) herschapen nerd in een
tuchtlinis, door Napoleon I ingerielit werd tot vesting (1808), en titans een greet artillerie-park is.
-- 2) stad in den noord-amerik. slaat Indiana, aan
den Wabash, 25 mijlen beznidn. Indianopolis; 5000
inn.; gesticht in 1735 door fransche landverhuizers
nit. Canada.
niterste anidwestpunt
Vincent (kaap St.-),
van Portugal, bekend door Brie overwinningen der
nl.: 1) onder Rodney 16 Jan. 1780
eng,elsehe
2) ender Jervis 14 Fehr.
op de spa ► nsehe vloot,
1797 op Cordova, — 5) oti'der Napier 3 Jul' 1853
op de vloot van dom
Vincentius van Beauvais. Zie bet art.
-
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Vincentius van Paula, de heilige, geb.
1570 in het dorp Pony hij flax. in 't fransche dept..
Landes, hoedde eerst het Yee zijns waders, loch
voelde roeping voor den geestelijken staal; met veel
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moeite gelukte het hem zijne theol. studien to ktmnnen volbrengen to Toulouse, en in 1600 ontving hij
de priesterwijding. Zich over zee van Marseille naar
Narbonne begevende, werd dat schip door een toper van Tunis genomen (1605), en V. nerd als slaaf
verkocht. Hij bracht zijn nieuwen meester (een renegaat nit Savoje) tot bekeering, en na twee jaren afwezigheid kwam V. in Frankrijk terng. In 1608 vergezelde hij den order-legaat van Avignon naar Rome,
en maakte zulk een goeden indruk op den pans,
dat deze hem eene zending opdroeg naar Frankrijk's honing Hendrik IV. Van dat oogeublik af began zijn rusteloos werken in Frankrijk ; in 1625
richtte hij de congregatie van de Priesters der lliissie
op, bestemd om het yolk ten platted lande te order-.
wijzen, en om in seminarian jongelieden op te Leiden
tot priester. In 1634 bracht hij de nooit genoeg te
prijzen instelling der Zusters van Barnihartigheid
(Soeurs de Charlie) tot stand. Aan V.'s welsprekendheid had men het ook te darken, dat er in
1648 Vondelingshuizen opgericht werden. En na
nog verscheidene andere instellingen van liefdadigheid in het aanzijn te hebben geroepen, stierf (1660)
deze ironic man, wiens naam den eerbied verdient
van iedereen, die eerbied heeft voor deugd en onbaatzuchtige menschenliefde. Hij nerd later gecanoniseerd ; herkelijke gedenkdag 19 Juli.
Vinci (Leonardo da), florentijusch sehilder,
geb. 1452 op bet kasteel Vinci in de nabijheid van
Florence, blonk flint alleen als schilder nit, mar
tevens als beeldhouwer, werktuighundige en bouwmeester. In 1515 kwam hij zich in Frankrijk nederzetten, waar hij in hooge gunst stond bij Frans I;
doch hij stierf reeds 7 Mei 1519 te Amboise, na
aldaar negen dagen te voren (28 April) ten overstaan van notaris Bereau zijn testament gemaakt to
hebben, welke bijznrtderheden eerst in 1866 ontdckt
zijn. Dat hij in de armen des konings den geest zon
hebben gegeven, gelijk tot dusverre altijd heweerd
nerd, is toen meteen gebleken slechts eon verzinsel
te zijn.
- Vinciac, of Vincy, ondtijds een dorp in Frankrijk, tusschen Arras en Kamerijk ; in 717 gaf Karel
Martel in de nabijbeid van V. de nederlaag aan Chilperil( II, honing van Neustrie.
Vindelicie, titans een gedeelte van Wiirtemberg, van Zwaben en van West-Ileieren vormende,
was oudtijds de landstreek tusschen Ithetie ten Z.
en den Donau ten N. Het, nerd besproeid door de
rivieren Vindo (Wertach) en Liens (Lech), en droeg
naar die twee rivieren zijnen main. De bewoners
Vindelicen (Vindelieken) splitsten zich in verscheidene volksstammen, waarvan de voornaamste waren:
de Licaten, de Itheinaten, de Catenaten en de Consuaneten. In bet jaar 15 v. Chr. werd V., te gelijk
met Ithetie, door de flomeinen onderworpen; Augustus stichtte er Augusta Vindelieorum (t hins Augsburg), en dit werd de hoordstad van de twee vereenigde landschappen (V. en ithetie); in de 4e eenw
werd dat land in twee provineien g.esplitst, en toen
()raving V. den naam van Ilhetia 2a.
Vindhya - bergen, het nit verscheidene parallel loopende keteuen hestaande gehergte, dat zich,
tusschen Hindoslan ten N. en Pecan ten Z., nitstrekt
van het sehiereiland Cnzer ► t ten W. tot het stroomge ► ied van den Ner ► udda in het, O.
Vindielen, tat. Vinditi (dezelide Imam als
Vandalen en Wenden), sehijnen die Wenden geweest
te zip, die gevestigd bleven hugs de Venedisehe
Golf (in de tegenwoordige provincie Pruisen). Men
onderscheidt order hen de Nuithonen.

Vindilis

Viriathus

Vindilis, eiland in den Atlantischen Oceaan,
aan de trust van het land der Veneten in Gallie (Lugdunensis 3a); het tege»woortlige Belle-11e.
Vindobona,Somwijlenook Juliobona gel-mind
(het tegenwoordige Weenen in Oostenrijk), sled in
Opper-Pannonie, aan den Donau. Hier stierf MarcusAurelins in 180 (zie .ANTommis).
Vindornagus, stad der Arecomicen in Gatlin,
in Narbonensis la; thans le Vigan.
Vindonis, stad in Britannia (in Flavin Cesariensis); thans Windsor.
Vindonissa, 1) thans Windisch, stall der
Helvelen in Gallie, in Groot-Segnanie, nahij Anita;
Constantius Chlorus versloeg bier de Germanen (zie
Brice,a). — 2) lat. naam van Wijdenes.
Vindravana. Zie
Vinkenisse, of Vinkenesse, voorm. zeenwsch;
► orp op Znid-Beveland, verzwolgen door den vloed
van 1 Nov. 1550.
Vinkeveen, cloth• in de ► rov. Utrecht, 2 urea
gaans bewesten Loenen; 700 inw.
Vinland, de voornaamste nederzetting der ond e
Noormannen in Noord-Amerika, hoofdiakelijk in de
tegenwoordigestaten Massachusetts en Rhode-Island,
went in 986 voor het eerst gezien door Bjarne Herjulfson, loch voor het eerst bezocht eerst in het
jaar 1000 door Leif.
Vinninge, of \Vimmininge, yoorm. zeenwsch
dorp op Znid-Beveland, is sinds fang door het water
verzwolgen.
Vintimiglia, of Ventimiglia, in fransche hoeken 1/ int irn i I le, lat. Albiton In emelium, vestingstaa
in de ital. prov. Porto-Manrizio, aan de nitwatering
van de Boja in de Middellandsche Zee, 8 (Hen gaans
benoordoosten Nizza ; 7000 inw. Gesticht door de
Liguren, werd V. gewichtig onder de Romeinen,
kwam achtereenvolgend in de mach der Gothen,
der Longobarden, tier Franken ; had select de 10e
eeuw onafhankclijke graven, werd 1222 door de Genueezen bemachtigd, 1266 door hen afgestaan aan
Karel van Anjou, graaf van Provence. In 1790
V. in handers der Fransehen, en 1815 werd het toegevoegd aan het Sardische rijk.
Vique, spaansche stad. Zie

den zoo laten behouden: hiervoor hetuigde V. aan
Octavius zijnen dank in erne sehoone allegoric (de
le der gedrukte verzameling Eeloga)); en op deze
wiize verwierf V. de gunst des keizers.
Virgilius (Polydorus), geschiedschrijver, geb.
omstr. 1470 te Urbino, gest. 5Z',5 ; hij werd door
pans Alexander VI naar Engeland gezonden ors den
Pieterspenning in te zamelen, werd daar to 'aartsdeken van - Wells benoemd in 1507, en keerde eerst
in 1550 nit Engeland terng. Men heeft van hem:
Anglicce hisloriw
XXV/ (hazel 1554); De inren-

Virbius. Zie HIPPOLYTUS.
Vire, het wide Viria, of Castrum. Viriense, stad
met 7000 inn'. ill 't fransche dept. Calvados, 15 men
g. bezuidw. Caen, aan het kustriviertje V. , dat zich
na 13 mijlen loop in het Karma( outlast, een weinig
beneden Isigny. Eertijds hehoo•de V. tot NetterNormandie; het werd dikWijIS N'eroverd en heroverd
Hugenoten).
(door de Franschen, de Bretonen,
In de nabijheid 'ligt Faux-de-V., waarnaar het
blijspel met zang den naam heeft gekregen van
Vaudeville (zie VALX-DE-VIRE).
Virgilius, vomit Publics Virgilius Mara, de
prins der romeinsche ► ichters, geb. omstr. 70 v. Chr.
te Andes (een dorpje in de nabijheid van Mantua)
gest. anno 19 v. Chr. te Brundusium of to Tares turn, werd het beroemdst door zijn ,Enels (groot
heldendicht in 12 boeken) en zijne Georgica (lee•dicht over den landbouw), waarbij m)g te memen
zijn !len bncolische dichtstukken. Eclogw genaaind.
Owlet' de jongste der schier ontelbare editien van V.
beltooren die van Wagner (3e druk L e ipzig
van Bibbeck (5 dln. Leipzig I859--62). van Ladewig (5e dull:, 3 dln. Berlijn 1860). 'Nen het growl.tehied van Cremona en Mantua (45 v. Chr.) vet'deeld weed onder de krijgslieden der triumvirs, outving V.'s i, ader door de voorspraak van Pollio do
toezegging, did men hem zijn cigendom ongeschon-
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forams rerom li>i i 1111, nccncn do prodigiis libri III

(Amsterdam 1571).
Virgines (las), de Maagden-eilanden, duilsch
Firginisclie (of Jung fern-) Insein, groep eilanden in
de Britsche West -Wien, beoosten Porto-Bico. Het
voornaamste, Virgin- Gorda, in 't westged(elte der
grotv, is .1850 geteisterd door eene aardbeving.
Virginia, I) doehter van den romeinschen
plebejer Virginius, \Ve•t door [men wider eigenhandig doodgestoken in het Forum, op het oogenbli k, waarop de decemvir A ppi ns Claudius Crassus
hoar in zijne macht dacht te krijgen, em zijne wellustige begeerten te kunnen bevredigen. Dit schouws ► el hracht het romeinsehe yolk in opstand, en had
de afschalfing van het decemviraat ten gevolge (449
v. Cite.). — 2) eene patricische ITouw, gehuwd met
den plehejer L. Voluninius, is bekend als stichteres
van bet heiligdom der Pucticitia Plebeja (297 v. Chr.),
boen de patricische vrouwen Naar uit den tempel der
Pudicitia Patricia weerden, omdat zij gehuwd was
met een plebejer.
Virginie,een der Vereenigde Staten van.NoordAmerika, heeft de volgende grenzen: Maryland en
Pennsylvania ten N., Noord-Carolina en Tennessee
ten Z., Kentucky en Ohio ten W., den Atlantischen
Oceaan ten 0. Op een grondgebied van '2886 vierk.
mijlen, heeft V. eene bevolking van ruim anderhalf
millioen menschen, waaronder Oar den burgeroorlog
roim 490,000 slaven ; de hoofdstad is Richmond.
Omstr. 1524 werd V. bezocht door Verazzani ; de
Engelschen kwamen zich er vestige() 1584, en noemden teL V. ter eere an bonne virginals (d.i. maagdelijke) koningin Elizabeth ; (loch ander dien naam
V. verstonden zij al het land benoo•den Florida.
Later werd die nitgestrektheid ingekrompen tot het
tegenwoordige V., doordien eerst Carolina (in 1622)
en later Pennsylvania (1682) van het oorspronkelijke
V. algescheiden werden. In V. is Washington geboren.
Virginius, romeinsch centurio, vader van de
beklageuswaardige Virginia.
Viriathus,
Lusitanier, bestuurde den opstand der Lusitaniers tegen de romeinscheoverheersching met veal krijgsgeluk; hij gar de nederlaag
aan vier pretoren (C. Vetilius in 149; C. Plautins in
148; Claudius Unimanus in 147 ; C. Nigidius FiguIns in 146 v. Chr.). Door Fabius iEmilianus werd
hij eenigen tijd bedwongen, en Iced eene nederlaag
144 v. Chr.; niettemin hield hij zich staande in de
bergen, bracht verscheidene volkeren in Celtiberie
pan zijne zijne, versloeg toen de Romeinen opnieuw,
en noodzaakte consul Fabius Maximus Servilianus
(HI v. (;hr.) tot eenen voor de Lusitanierseervollen
vrede. In het volgende jaar echter werd door een
nienwen consnl (Cepio) de vrede trouweloos Beschouden, en V. weed in zijne veldtent verraderlijk
vertnoord door twee zijner officieren, die zich door
Cepio tot dat boeveustuk hadden laten omkoopen.
Na Hannibal en Mithridates is V. de degelijkste tegenstander, dicta de Romeinsche republiek to beoorloges gehad heeft.
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Viscaya
BISKAAIJE.

Visconti, vermaarde milaneesche familie, die
bijna twee eeuwen 't hoogste gezag te Milaan in handen had. Toen Otto Visconti, geb. 1208, in 1263 door
pans Alexander IV benoemd was tot aartsbisschop
van Milaan, wilde de daar regeerende dynastie della
Torre hem niet erkennen, en zelfs niet in de stad
toelaten ; daaruit ontstond een verwoede burgeroorlog, die 1277 eindigde met den val van het huis
della Torre, en met den overgang ook van de wereldlijke macht in handen van Otto. De dynastie Visconti
eindigde met den dood van Filippo Maria, wiens
schoonzoon Sforza drie jaren later (1450) meester
werd van het gezag, en zoodoende de stichter werd
eener nieuwe dynastic van hertogen van Milaan.
Visconti als regeerders over Milaan.
1277-1295
Otto
1295-1322
Matteo, de Groote
1322-1328
Galeazzo I
1328-1359
Azzo
1339-1349
Luchino
gezamenlijk
1539-1354
Gian
1354 - 1355
Matteo H
1354-1378
te zamen
Galeazzo II
1354-1385
Barnabo
1385-1402
Gian Galeazzo I
1402-1412
Giammaria
1412-1447
Filippo Maria
Visconti (Ennio Quirino), een afstammeling
van Barnabo Visconti, geb. 1751 te Rome, moest als
aanhanger der republiek 1799 naar Frankrijk vluchten, en stierf 1818 te Parijs als professor der archeologie, in welk vak zijn naam beroemd is. Behalve
het reeds door zijn vader (Giambattista Antonio
Visconti, geb. 1722, gest. 1784) aangevangen, en
door hem voltooide werk Museo Pio-Clementino
(7 dln. Rome 1782-1807), heeft men o. a. van
hem Iconographie grecque (3 dln. Parijs 1808) en
Iconographic romaine (3 dln. Parijs 1818-20). —
V. (Filippo Aurelio), broeder van den vorige, gest.
te Rome 1831, heeft zich voor de archeologie verdienstelijk gemaakt door het in 't licht geven van
Museo Chiaranzonti.
Viseo, of Viseu, bet oude Verurium, ook wel
Vicus Aquarius, stad in Portugal, prov. Beira, 10 mijlen bezuidoosten Coimbra ; 9000 inw. Hertog van V.
is een titel, die door verscheidene portugeesche prinsen gevoerd is.

Visigothen. Zie w ESTGOTHEN.
Visjnoe. Lie W ISJNOE.
Vistuie, fransche naam der Weichsel.
Visurgis, rivier in Germanie; thans de Weser.
Visvliet, dorp in de prov. Groningen, vijfdhalf
nur g. ten W. N. W. van Groningen ; 800 inw.
Vitalianen, 1) eene kerkelijke secte; ZOOVeel
'2) V. of Vitaliebroeders, eene
als Apollinaristen.
lang gevreesde bende zeeschuimers, die in de 14e
en 15e eenw de Oostzee, en zelfs de Noordzee, onveilig maakte; ze werden V. genoemd, omdat ze
Stokholm van victualie voorzagen. In 1402 werden
hunne aanvoerders gevat en te Hamburg met den
dood gestraft. Ze verdwijnen eerst in 1439.
Vitalianus, geboortig lit Signi in Campanie,
was pans van 657 tot 675, hield verscheidene conen stierf in een hoogen reuk van beiligheid.
Vitalis, dichter. Zie SJOBERG.
Vitebsk. Zie
Vitellius (Aultis), romeinsch keizer, geb. 15
na Chr., Averd onder Galba opperhevelhebber der legioenen aan den Beneden-Rijn, die hem na Galba's
dood als keizer uitriepen. Hij overwon zijnen tegen-

Vittoria
keizer Otto, doch moest bij den anderen (Vespasianus) spoedig bet onderspit delven, en werd 24 Dec.
des jaars 69 vermoord.
Viterbo, het oude Fanum Voltumnce, stad in
den Kerkelijken Stoat, aan den voet van het Sorianogebergte, 10 mijlen benoorden Rome; 15,000 inw.;
is beroemd door zijne prachtige bronnen en zijne
mooie meisjes. Gesticht in 773 door Theodorik, koning der Longobarden, werd V. met at het grondgebied, dat het Patrimonium van den Heiligen Peirus
uitmaakt, aan den pans geschonken, door gravin Mathilda (1077). Te V. werd in 1515; nadat Frans
't Milaneesche veroverd had, tusschen hem en Leo X
het verdrag gesloten, waarhij de pans afstand deed
van Parma en Piacenza. Het is de geboorteplaats van
Annius, bijgenaamd van V., en de hoofdplaats der
delegatie V. (ruirn 54 vierk. mijlen, met circa
130,000 bewoners).
Viti - eilanden. Zie FIDZJI-EILANDEN.
Vitodurum, het tegenwoordige Winterthur.
Vitoria, spaansche stad. Zie VITTORIA.
Vitro, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine (in
't oude Bretagne), aan de Vilaine, 9 uren gaans beoosten Rennes; 9000 inw.; geboorteplaats van den
reiziger Nic. Savary. In de religie-oorlogen hield V.
de zijde der Hugenoten, en werd tevergeefs belegerd
door Mercoeur.
Vitruvius, voluit Marcus Vitruvius Pollio, beroemd rom. bouwmeester onder Augustus en Tiberius, schreef een werk De Archilectura, het eenige
bouwkundige werk, dat nit de oudheid tot ons gekomen is. Van de vele edition vermelden wij die van
Schneider (3 dln. Leipzig 1807-8), van Stratico
(4 din. Udine 1825-30), van Marini (4 dln. Rome
1836).
Vitry, naam van verscheidene fransche plaatsen, o. a.: 1) het Dude Victoriacum, stad in 't dept.
Pas-de-Calais, 4 uren gaans benoordoosten Arras;
3000 inw.; in 575 sneuvelde hier Sigebert.
2) of V.-en-Perthois, vlek met 700 inw.
in 't dept. Marne, aan de Sauix, 5 kwartier gaans
benoordoosten Vitry-le-Francais; was eertijds eene
voorname stad, doch ward in 1143 platgebrand door
Lodewijk VII (die nit berouw over deze daad den
tweeden kruistocht ondernam in 1147); in 1544
werd dit V. nogmaals aan de vlammen prijsgegeven
door Karel V. — 3) V.-le-Francais of V.-sur-Marne,
stad met 8000 inw. in 't dept. Marne, 8 uren gaans
bezuidoosten Chalons-stir-Marne ; werd in 1814 ingenomen door de Geallieerden. Men behoorde het
eigenlijk V.-le-Francois te noemen, want het werd
gesticht door Frans 1 (Francois I), om een onderkomen te verschaffen aan de bewoners van Vitry-enPerthois, toen die plaats (1544) verwoest was door
Karel V. — 4) V.-sur-Seine, vlek in het departemerit der Seine, 2 iron gaans bezuiden Parijs;
2300 inw.; in de 14e en 15e eeuw werden nabij dit V.
verscheidene gevechten geleverd; hier stierf koning
Hendrik I.
Vittoria, 1) stad in de ital. prov. Noto (op Sicilia), 7 uren gaans benoordw. Modica; 11,000 inw.
— 2) vestingstad in Spanje, aan den Zadorra, 15
lifer] gaans bezuidoosten Bilbao ; 16,000 inw.; is de
hoofdpl. der prov. Alava. Gesticht in 581 door Leovigild, koning der Westgothen, ter gedachtenis
eener door hem op de Vasconen behaalde victorie;
in tie 11e eeu• versterkt door Sancho den Groote;
in de mark der Vranschen 1808-1813.-3) hoofdplaats der brazil. prov. Espiritu-Santo, aan de Baal
van Espiritu-Santo, is eene stad met 5000 inw. en
haven.

Vitus
Vitus, de heilige, bij de Duitschers St.-Veit, een
martelaar uit de 4e eeuw; kerkel. gedenkd. 15 Juni.
Vitzlipoetsli, de oorlogsgod der oude Mexicanen en Azteken.
Vivarais, voormalig landschap in Frankrijk, in
noordoosten van Languedoc ; hoofdplaats Viviers.
ViViani (Vincenzo), ital. wiskundige, geb. 1622
te Florence, gest. aldaar 1703, is beroemd door zijne
werken over de kegelsnede.
Vivienne, de heilige. Zie BIBIANA.
Viviers, het nude Albaugusta, of Alba Helviorum
(het was de hoofdstad der Helviers), ook Vivarium
genaamd, stad in 't fransche dept. Ardeche, 9 a 10
uren gaans bezuidoosten Privas ; 2800 inw.; was in
de vorige eeuw hoofdplaats van het nw deze stad
genoemde landschap Vivarais.
Vizeu. Zie VIs EO.
Vlaanderen, lat. Flandria, voormalig graafschap, grensde ten N. aan de Noordzee en den mond
der Schelde (door welke rivier het van het graafschap Zeeland gescheiden was), ten 0. aan het markgraafschap Antwerpen, 't hertogdom Braband en 't
graafschap Henegouwen, ten Z. aan de graafschappen
Henegouwen en Artois en een gedeelte van Picardie,
ten W. aan de Noordzee. Aanvankelijk hewoond door
de Menapiers en de Morijnen, heette V. eerst Menapie,
en droeg later lang den naam van Land der Morijnen.
Het besloeg toen slechts het bisdom Terouanne, en
begon zich eerst in de 9e eeuw nit te breiden. \Tootde vestiging van de Republiek der Vereenigde Nederlanden werd V. ingedeeld in 1) Duitsch-V., waarin
de steden Gent, Brugge, 1Jperen, Sluis, Ostende,
Nieuwpoort, Duinkerken, Veurne, St.-Wijnoxbergen,
Kortrijk, Oudenaerde, Hassel, Grevelingen, enz.;
2) Waalsch-V waarin de steden
Doornik,
Douai, Orchies, enz.; 3) Keizerlijk V., bevattende het
land van Aelst, de Vier-Ambachten, Dendermonde,
enz. Na het tot stand komen van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden werd die indeeling aldus
1) Oostenrijksch V.; 2) Fransch-V. of Waalsch-V.;
3) Hollandsch-V. of Staats-V., dat later gemeenlijk
Zeeuwsch-V. genoemd placht te worden ; voor het
laatstgen. zie STAATS-VLAANDEREN.
Vlaarding (de), voormalig riviertje in Delfland,
prov. Zuid-Holland ; de stad Vlaardingen is daarnaar
genoemd.
Vlaardingen, lat. Flenium, bavenstad in 'aidHolland, nabij :de Maas, 3 kwartier gaans bewesten
Schiedam ; 8500 inw.; haringvaart. Het bestond
reeds in bet vroege begin der 5e eeuw onder den
naam van Sclavenburg, als gesticht door de Sclaven ;
in 736 of 737 kwam bisschop Willebrordus bier
eene kerk inwijden ; in 't begin der 13e eeuw had
V. reeds eerie aanzienlijke haven ; door de pest werd
V. geteisterd 1467, 1602 en 1685.
Vlaehtwedde, dorp in de provincie Groningen, 3 uren g. bezuidoosten Winschoten ; 900 inw.
Vlasta. Zie WLASTA.
Vladen oorlog,de bloedelooze twist tusschen
keurvorst Johan Frederik en hertog Maurits van
Saksen in de Paaschweek 1542. Die twist werd door
hemiddeling zeer spoedig bijgelegd, zoodat de te
wapen geroepene krijgsknechten zich toch met Paschen rustig konden vergasten aan hunne Vladen
(dunne paaschkoeken).
Viedder, dorp in Drenthe, 4 uren g. benoorden
Meppel ; 450 inw.
Vlegel oorlog, de veldtocht van Frederik den
Strijdhare (1412) tegen graaf Gunther van Schwartzburg, omdat Gunther geen ander yolk in bet veld kon
brengen dan lieden, gewapend met dorschviegels.
—

—

Vlissingen
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Vleuten, of Vloten, dorp in de prov. Utrecht,
anderhalf uur g. bewesten Utrecht; 700 inw.
Vlie (het), of de Vliestroom, het groote vaarwater, dat uit de Noordzee door de Oostvlielanderzeegaten in de Zuiderzee komt, dan eerst znidoostwaarts (onder den naam van Zuidooster-rak), en
vervolgens langs de friesche kust znidwaarts loopt
tot op de hoogte van Stavoren, waar het V. zich vereenigt met den Texelstroom.
Vliedorp, dorp in de prov. Groningen, 3 kwartier g. hezuidoosten Ulrum ; 120 inw.
Vlieland, lat. Flevolandia, een tot Noord-Holland behoorend eiland, benoordoosten Texel en bezuidwesten Terscbelling, is ruirn 6 uren gaans lang,
bij slechts een half uur gaans breedte, was in de 17e
eeuw zeer welvarend ; toen woonden bier meer dan
70 kapiteins, die op Groenland voeren, en V. telde
toen ruim 700 huizen, welk getal ecbter thans verminderd is tot eene groote honderd ; de bevolking
bedraagt omstr. 700 menschen. Het dorp Oost- V.
bestaat nog; doch het voormalige dorp West-V. is
door de hooge watervloeden tusschen de jaren 1630
en 1730 geheel en at weggeslagen, zoodat, ter plaatse
waar het gestaan heeft, thans 15 vademen water
staan. Den 20 Aug. 1575 werd het eiland V. door
den gouverneur van Friesland geplunderd, en alleen
in het dorp Oost-V. over de 450 huizen verbrand.
Vlierden, dorp in Noord-Braband, aan de V lier
(een riviertje, waarnaar bet genoemd is), was reeds
bekend in 't begin der 8e eeuw, en ligt 4 uren gaans
beoosten Eindhoven.
Vlies (het Gulden) te Colchis is vermaard in de
grieksche legende ; zie bet art. ARGONAUTEN. - De
Orde van het Gulden Vlies, een der aanzienlijkste
wereldlijke ridderorden, werd 10 Jan. 1430 te Brugge
ingesteld door hertog Filips III van Burgundie bij gelegenheid van zijn huwelijk met Izabella van Portugal.
Hertog Filips werd zelf grootmeester der orde en bepaalde, dat die waardigheid zou overgaan op zijne
troon-opvolgers. Vandaar dat het grootmeesterschap
na den dood van Karel V overging op den koning
an Spanje. Toen ecbter de Spaansche Nederlanden
In 1715 aan Oostenrijk gekomen waren, hebben ook
de oostenrijksche monarchen, zoowel als de spaansehe, de orde verleend.
Vliete, voormalig dorp op 't zeeuwsche eiland
Noord-ileveland, is geheet en at verzwolgen door de
watervloeden in de 16e eeuw.
Vlissingen, fransch Flessingue, vestingstad en
oorlogshaven op de znidkust van 't zeeuwsche eiland
Walcheren, aan de uitwatering der Wester-Schelde;
11,000 inw. Reeds in 620 ontstond hier een gehucht,
dat bewoond werd door visschers, en dat in het begin der 10e eeuw reeds aangegroeid was tot een
dorp. In 1807 werd V. met een grondgebied van
1800 ellen condom de stad aan Frankrijk afgestaan,
en een aanvang gemaakt met den aanleg der groote
vestingwerken ; in 1809 werd V. 13-15 Aug. door
eene engelsche vloot gebombardeerd en schier in een
puinhoop berschapen; 15 Aug. gal het zich over;
doch reeds '27 Dec. nal:nen de Franschen het drie
dagen te voren door de Engelschen ontruimde V.
weder in bezit, en verlieten het eerst 5 Mei 1814.
Dikwijls is V. door watersnood geteisterd, o. a. 1530,
1612, 1630, 1662, 1682, 1775, vooral Jan. 1808
(toen 31 menschen het leven daarbij verloren). Onder de vele beroemde mannen, die te V. geboren zijn,
staat bovenaan Michiel Adriaansz. de Ruiter, wien
hier in 1841 een stand beeld opgericht is ; wijders at
de zeehelden uit het geslacht Evertsen. de dichter
Bellamy, en een aantal anderen.
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Viodorp

Vlodorp, of Vlodrop, dorp in nederl. Limburg,
2 wren g. bezuidoosten Roermonde ; 600 inw.
Vlijmen, dorp in Noord-I3raband, 5 kwartier
pans bewesten 's-Bosch ; 100 inw.; gesticht in de
2e !relit der 10e eeuw; werd 1543 geheel in de asch
gelegd door Maarten van Rossum ; 1746 geteisterd
door eenen fellen brand, en door watersnood 1610,
1795 en 1799.
VOConcen., lat. Vocontii, een yolk in Viennensis, ongeveer het oostgedeelte van het tegenw. fransche dept. Drome; hunne hoofdstad was Dea (nu
Die) of Vasio (nuVaison) en later Lucus Augusti(Luc)„
Voerendael, dorp in nederl. Limburg, aan de
Geleen, 3 kwartier g. bewesten Heerlen ; 400 inw.
VOet (Gijsbert), verlatijnscht Voetius, geb. 1593
te lieusden, sedert 1634 professor der theologie en
der oostersche talen te Utrecht, gest. 1680, een
vinnig bestrijder van de Remonstranten, van Descartes, van de Roomsch-katholieken, kortom van
alles •at anders dacht dan hij. Zijn voornaamste
work is Politica ecclesiastica (4 dln. Amsterdam
1663-76).
Vogel (Eduard), geb. 1829 te Crefeld, waar
zijn vader hoofdonderwijzer was aan de burgerschool,
werd in Nov. 1851 aangesteld als Hind's adsistent
op Bishop's sterrenwacht te Londtn; 1853 weed V.
door het britsche gouvernement aan het hoofd geplaatst van eene expeditie naar het binnenland van
Afrika. Ilij kwam 24 Febr. 1854 te Koeka aan, vergezelde een leger der Bornocezen op eenen krijgstocht naar de landen der Mnesgo en Toebori, en
drong in 1855 over Yacoba in Adamowa voorwaarts
tot aan den Binoee of Tsja,ida. In Dec. 1855 nam
hij zijne richting naar Wadai, en kwam 1856 te
Nara aan, waar hij echtcr reeds spoedig vermoord
weed.

Vogel-eiland. Zie AYES 2).
Vogel-eilanden. Zie Ayes

Vogesen (de),

of het Vogesisch gebergte, lat.

Vogesus moons, fransch les Vosges, gebergte in Frankrijk lusschen den Elzas en Lotharingen of het dept.
Haut-Rhin en de rivieren Doubs en Saone. De V.
splitsen zich in verscheidene vertakkingen, van welke
de eerie (als ❑ undsruck) uitloopt in het voormalige
laud van Trier; een andere tat, die zich westwaarts
naar Frankrijk (aan de Cevetinen) en noordwaarts
aan de Ardermen aansluit, hereitt in den ballon van
Sultz of Gebweiler 4418 vt. hoogte (de pieten der
V. zijn bal/on genoemd, omdat de meeste rondachtig
van vorm zijn). De le geven lumen naam aan een
departement van Frani:qt., ni. 't departement derv.,
gevormd uit het zuidgedeelte van het hertogdom
Lotharingen, besproeid door !flags en Moezel, circa
107 vierk. mijien groot, met 416,000 bewoners, en
ingedeeld in vijf arrondissementen (Epinal, St.-Die,
Bemiremont,Niirecourt,Nenichftean);hoofdpi.Epinal.
Voghera, het mule Virus /rice of Iria, stunt in
de ital. prow. Alessandria, aan de Stattora, 8 uren g.
benoord W. A lessa ndrin ; 11,500 in,.
Voglej, yieii iii Illyrie. Zie AQUILEJA.
Voigtland, het code Terra advocatorum, 00k
NVC1 Variscia, sedert de I I i MINI' de imam der rechtstreeksehe grondhezittingen van Duitsclitand's keizer, hestaande nit den Voigtlandi.scheu kreis (nit hit
znidwestgedeeIte vain het saksische kreisdirricr
Zwickau), de arctic Weida en Ziegenruck in '1.
groothertogdom Weimar, de tegenwoordige bezitringer) der prinsen en graven Reuss, het. yoormalige
landhoofdriranschap Hof (dat, nu aan Beieren heboort), en het that's aairr Satsen-Altenburg behoorendi atilt Ronneburg.

Volta
Voiron, stad in 't fransche dept. Isere, aan den
Morges, 5 uren gaans benoordw. Grenoble ; 4000 inw.
• Voiture (Vincent), fransch dichter, geb. 1598
te Amiens, gest. 1648.
Volaterree, thans Volterra, stad in Etrurie,
de grootste-der 12 lucurnonien of bondssteden, bewesten Sena-Julia (Siena), was een der laatste,
welke onderworpen werden door de Romeinen, die
in 298 bier de etruskische armee versloegen.
Volcen, lat. Vo/cw (niet te verwarren met de
Volscen), gallisch Yolk in Narbonensis la, splitste
zich in verscheidene volkeren, waarvan de Tectosagen en de Arecomicen het bekendst zijo.
Volendam, of Vollendam, dorp in NoordHolland, een half unr g. bezuiden Edam; met onderhoorigheden 1200 inw.
Volhynie, of Wolhynie, gouvernement in
West-Rusland, is 1295 vierk. mijlen groot, met
ruim anderhalf millioen bewoners, en heeft tot hoofdplaats de stad Zjitomier. Vroeger aan Polen, behoort
V. eerst sedert 1793 aan Rusland ; het heeft de volgende gouvernernenten tot grenzen : Grod no en Minsk
ten N., Podolie ten Z., Kiew ten 0., en Polen ten W.
Volkrak, of Volkerak, stroom, die nit het Dellands-Diep komt, in zuidwestelijke richting burgs het
land van Overtlakkee loopt, en zich in het Krammer
outlast.
Vollenhove, plattelandsstad in Overijsel, 6
wren g. ten N. N. W. van Kampen, can den boezem
der Zniderzee ; '1500 inw.; coder den ironing van
Spanje van 1527 tot 1578 was V. de zetel van het
hooge gerechtshof, dat teen door den graaf van Rennenberg opgeheven word. In 1581 werd V. (stad en
basteel) door Sonoy ben -lad-100 veer de Staten.
Vollmer (Dr ), (kitsch geleerde, gest. Oct.
1864, schreef order den gefingeerden naam van
Dr. F. W. A. Zimmermann verscheidene populaire
werten over natutirkunde en geologic, a. bet beroemde Avert, dat in 't Holl. vertaald is order dezen
(2 dln.
titel lie Aardbol en zOie na.tuuc u
2e dell: Leiden 1868).
Voirnerbeke, voorm. dorp in Staats - Vlaanderen, prey. Zeeland, werd verzwolgen in Ion orkaan
van 16 Nov. 1377, en kwam nooit weer to vocrschrjn.
Volney (Constantin Francois de Chasseboetif,
graaf), beroemd fransch reiziger, ethnograaf en linguist, geb. 1757 to Craon in Anjou, werd door Napoleon I tot graaf verheven, door Lodewijk XVIII
tot pair benoemd. I1ij stierf 1820. Zijne Oeuvres
compb !. tes yerschenen in 8 din. (Parijs 182 . 1; nienwe
drill: 185G). Vooral heteud is zijn work Les Raines
(1791, ditwijis herdrukt), waarin hij de grondslagen van alie geopenbaarde god• , dienst wegredeneert.
Voio, cold tijds Pagases, of volgeus ;Indere!) lolcos,
havenstad met 5000 inw. in de turksche prow. Thessalic, 15 riven gains bezuidoosten Larissa, Dan to
Golf 1.., an Voto (de noordoostgrens van Grieteniand,
bij de ouden Pagasetische of Peltvgische Golf geheeten).
Volsken, lat. Volsci. (niet te verwa•ren met de Volcen), yolk in het cede Italic,l‘tusschen
do Hernieken, Samnieten, Aurunken en tatijnen
linone hoofdstad was Antium. Finer bestaan als yolk
werd door de Rorneinen vernietigd 358 v. (;hr. door
drie veldslagen (Veseris, Astnra, Pedum).
Volsiniurn. Zie
Volta (Alessandro, g raaf), bernemd physico,,
geb. 1745 te Como, I 779-18fti 1..,rofessor to Pavia,
gest. 1827 te Como; deed vole nitvindingen op het
gebied der electriciteit, 0. a. de naar hem genoeinde
holont van Volta.

Voltaire

Vossius

Voltaire (Francois Marie Anon" . de), gel). 20
Fehr. 1694 in het fransche dorp Chatenav bij Sceaux,
aanvankelijk bestemd your de rechtsgeleerde loopbaan, wijdde zich echter aan de dichtkunde, op welk
gehied hij aan den franschen horizon als eene ster
van de eerste grootte schittert. Door zijne bijtende
spotternijen, waaraan hij in zijne verzen den vrijen
teugel vierde, haalde hij zich verscheidene malen
gevangenschap in de Bastille en verbanning op den
hats. Van 1750 tot 1753 leefde hij aan het hof van
Frederik den Groote, zijnen bewonderaar. Daarop
kocht hij in het zwitsersche landschapje Gex de bezittingen Tourney en Ferne y , en stierf 30 lei 1778.
Ofschoon meer talent dan karakter hebbende, en
niet zelden heheerscht door kleingeestige drijfveren,
daarbij ijdel en wuft in den hoogstmogelijken graad,
is V. niettemin de groote man der 18e eeuw; weer
dan die van eenig ander, heeft zijne pen gedaan, orn
het gezag der overlevering, inzonderheid op kerhelijk gebled, onherstelbaar aan het wankelen te brengen. Zijne Oeuvres zijn ontelbare malen gedrukt ;
wij noemen bier alleen de editie van Beuchot (72
din. Parijs 1824-1834). Zijn meesterstuk is de
llenriade; zijn meest als goddeloos uitgekreten werk
is de Pueelle d'Orle'ans. Het in het laatst van 1868
in Frankrijk opgeworpen plan, our voor V. een standbeeld op te richten, wordt, zooals lichtelijk te begrijpen vale, hevig bestreden door de clericale partij:
het is intusschen, bij den tegenwoordigen regeeringsvorm van Frankrijk, een alleszins opmerkelijk teeken
des tijds, dat milk een plan geopperd wordt.
Volterra, het oude Volaterra., stad in de ital.
prov. Pisa, 12 uren gaans bezuidoosten Pisa; 4500
inw.; was eenigen tijd onafhankelijke republiek; werd
1361 aan Florence onderworpen.
Voltri, havenstad in de ital. prov. Genua, can de
uitwatering derCerusa in de Middell. Zee; 10,000 inw.
Voltumna, godin van den veil en den goeden
raad, vooral vereerd bij de Etrusken, had eenen
tempel te Vulsinii, waar de groote vergaderingen van
den Etruskischen bond gehouden werden.
Volturno, de nude Vulturnus, rivier in NederItalie, ontspringt in Sannio, loopt Z., dan Z. 0. en
dan Z. W. waarts, besproeit Capua, neemt den Calore in zich op, en valt bij Castel-Volturno (4 mijien
beneden Capua) in de Middellandsche Zee. Tusschen
den V. en Caserta behaalde Garibaldi eene overwinning op de Napolitanen 1 Oct. 1860.
Volumnia, vrouw van Corioianus, begaf zich
met hare schoonmoeder, Veturia, aan het hoofd der
romeinsche vrouwen, naar het tramp van dien veldbeer, orn hem te bewegen, dat hij bet beleg voor
Rome opbrak.
Volumnius (Lucius), een plebejer, 307 en
296 v. Chr. consul, was de echtgenoot der patricische Virginia (zie dien naam).
Vondel (Joust van den), nederlandsch dichter,
geb. 1587 te Keulen, gest. 1659 te Amsterdam,
waar hij winkelier was in kousen en wollewaren.
Hij draagt te recht den eernaam van Prins der nederiandsche dichters. Complete editien zijner werken verschenen meer dan eens; laatst nog, bezorgd
door J. van Lennep (9 dln. Atnst. 1855 en v.).
Voorburg, aanzienlijk dorp in Zuid-Holland,
uur g. beoosten 's-Hage, met vele buitenplaatsen ;
met onderhoorigheden 3000 inw.
Voorden, dorp in Gelderland. Zie VORDEN.
Voor-eilanden. Zie ANTILLES.
Voorhout, dorp in Zuid-Holland, circa 2 uren
gaans benoordw. Leiden ; 850 inw.; geboorteplaats
an den beroemden Boerhaave.

VoOrne (de Linden van), voormalige heerlijkheid aan bet zuidelijkste einde der prov. ZuidHolland (waartoe het behoorde), werd ingedeeld in
Oost-V. (of het Land van V.), West-V. (of het Land
van Goedereede) en Zitid- V. (of Overflakkee). —
Het Kanaal van V., of Voornsche kanaal, begint aan
de noordzijde van bet eiland V., tu$schen de dorpen
Heenvliet en Zwartewaal, en loopt in bet Haringviiet nit, even bewesten de haven van Hellevoetsluis.
Voorschoten, dorp in Zuid-Holland, 1 mug. beznidw. Leiden ; met onderhoorigheden 1800
inw.; beroemde paardenrnarkt in Juli (reeds in de
14e eeuw was de paardenmarkt van V. beroemd).
Voorst, dorp in Gelderland, 3 uren gains bezuidoosten Apeldoorn ; 700 inw.; werd 29 Aug.
1572 geplunderd door het spaansche garnizoen uit
Deventer.
Voorthuizen, dorp in Gelderland, 2 uren g.
ten W. Z. W. van Nijkerk ; 550 inw.; bestond reeds
in de 10e eeuw.
VoorwalS-eilanden. Zie ACHTERWALS-EIL.
Vorarlberg, het westelijkste gedeelte van
Tirol, grenst ten N. en N. 0. aan Beieren, ten Z. aan
het zwits. kanton Grauwbunderland, ten N. W. aan
het Meer van Constans, behoorde vroeger aan de
graven van 'Montfort, dock kwam in de 15g eeuw aan
de oostenrijksche graven van Tirol. Het vormt ongeveer den kreis Bregentz, en is V. genoemd, omdat
het voor den Arlberg ligt.
Vorchten, dorp in Gelderland, 4 uren g. bezuidoosten Eiburg ; 550 inw.
Vorcumum, lat. naam van Workum.
Vorden, dorp in Gelderland, 2 uren gains bezuidoost. Zutphen, aan de Vordensehe beet ; 700 inw.
Vordingborg, slid op het deensche eiland
Seeland, aan den Grooten Belt; 1800 inw.; haven;
overzet-veer naar Falster ; gedurende cone reeks van
jaren was V. de residentie der deensche koningen,
inz. van de Waldernars.
Vorganium, titans Carhaix, stad in Gallie, iu
Lugdunensis Sa, was de hoofdstad der Osismiers.
Vormeldingen. Zie :ORMELDINGEN.
Vorstenboseh, dorp in Nil.-Braband, 1 uur
gaans henoorden Vechel ; 500 inw.
Vosges (les), fransche naam der Vogesen.
Voshol, voormalige heerlijkheid in Zuid-Holland, bestond tot 1834 nit de gemeenten Zwammerdam, Reeuwijk en Ter-Aar.
Voss (Joh. Heinrich), duitsch dichter en letterkundige, geb. 1751 to Sommersdorf bij Waren in
bet INIecklenburgsche, gest. 1826 als professor to
Heidelberg. Van zijne Gedichten is de laatste editie
die van Leipzig 1846 (5 din.). Zijne vertalingen van
grieksche en latijnsche kiassieken, die van Shakespeare (9 din. Leipzig en Stuttgart 1818 - 29), zijne
Mythologische Brieven (2e druk 3 din. Stuttgart
1827) zijn meesterlijke pennevruchten. V. Zie
Vosstus.
Vossemeer, cairn van twee dorpen, namelijk:
1) Nieuiv-V., in Noord-Braband, derdhalf uur gaans
ten N. N. W. van Bergen-op-Zoom ; met onderhoorigheden 900 inw. — 2) Oud-V., in Zeeland, tegenover Nieuw-V. (waarop een overzet-veer), en drie
kwartier g. ten noordw. van Tholen ; met onderhoorigheden 1300 inw.
Vossius (Johannes), ook genaamd Alopicius,
geb. to Roermond 1549, ging 1572 tot de Hervormde
leer over, begaf zich naar Heidelberg, waar hij theologie studeerde, studeerde 1578 nog een korten tijd
te Leiden, en stierf 1586 als predikant te Dordrecht.
-- V., eigenlijk Gerhard Voss, zoon van den vorige,
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Vostitza

Vrijmotselaars

geb. 1577 te Heidelberg, gest. 1649 als professor te
Amsterdam, heeft zich door zijne geschriften (6 din.
Amsterdam 1695-1701) verdienstelijk gemaakt op
het gebied van mythologie, rhetorica, dichtkunde,
geschiedenis en taalkunde. Ook zijne vijf zones
maakten zich jegens de letterkunde verdienstelijk.
— V., dnitsch dichter; zie Voss.
Vostitza, het oude ZEgium, koopstad in Griekenland, in Achaia, aan de Golf van Lepanto, 7 uren
pans beoosten Patras; 3000 inw.; dikwijIs geteisterd door aardbeving, o. a. 26 Dec. 1861, toes V.
daardoor herschapen werd in een puinhoop.
Vouet (Simon), fransch historie- en portretschilder, geb. 1582 te Parijs, gest. 1641, werd de
stichter van de Fransche school.
Vougeot, dorpje met 300 inw. in het fransche
dept. COte-d'Or, anderhalf uurg. benoordoost. Nuits,
met den beroemden wijngaard genaamd clos Vougeot.
Vouille, kantonshoofdpl. in 't fransche dept.
Vienne, aan de A uzance, 4 uren g. benoordw. Poitiers;
1600 inw.; overwinning van Clovis! op Alarik (507);
vergelijk CIVEAUX.
Vratislavia, lat. naam van Breslau.
Vredewold, landschap in de prov. Groningen, bevat de gemeente de Leek en Marum en een
gedeelte der gemeente Aduard.
Vreeland, dorp in de prov. Utrecht, een half
uur gaans benoorden Loenen ; 700 inw.; was van
1250 tot in de 20 helft der 16e eeuw eene stall. Het
voortnalige sterke Slot- te- V ., gesticht door Hendrik
van Vianden, 38sten bisschop van Utrecht, eerst in
1259 voltooid, en 1529 op bevel van Karel V afgebroken, is in de nederl. geschiedenis vermaard.
Vreeswijk, dorp in de prov. Utrecht, in de
wandeling veelal de Vaart genoemd, Iigt aan de Lek,
2 uren g. bezuiden Utrecht en 1 uur g. bezuidoosten Llselstein, en heeft 1200 inw.

uit zich zelven neiging en aanleg heeft, om die deugden te beoefenen, waarin de V. zich meer en meer
trach ten te volmaken. De verhevene zedeleer der Vrijmetselarij, ontdaan van al wat naar bekrompenheid
zweemt of helemmerend is voor de verstandelijke
beschaving en veredeling van den mensch —ziedaar
het groote geheim der Vrijmetselarij. Daar de Orde
der V. ontstaan is in eenen tijd, Wen, zoo niet alien,
dan toeh verreweg de meesten, die het hoogste gezag in handen hadden, van volksbeschaving en yolksverlichting niets anders te verwachten konden hebben dan eene geleidelijke inkrimping van hunne willekeurige macht, heeft de Orde der V. aan zeer veel
vervolging blootgestaan, en was het voor de persoon-.
lijke veiligheid der V. lang een gebiedend vereischte
hun lidmaatschap geheim te houden, evenzeer, ja,
ruin) zoo noodzakelijk als het in den tijd der Rnmeinsche keizers voor de belijders van het Christendom was, hunne godsdienst uit te oefenen in het
geheim. Vandaar dat wags van geheimzinnigheid,dat
over het ware doel der Orde uitgespreid ligt ; vandaar die symbolen, die, evenals in het Christendom,
ook in de Orde der V. gehandhaafd zijn gebleven tot
op den hnidigen dag, ofschoon sinds lang reeds beschaving en verlichting genoegzaam veld gewonnen
hebben, om iedereen in staat te stellen to begrijpen,
dat at het symbolieke, zoowel van de Vrijmetselarij
als van het Christendom, slechts bijhang is, die de
innerlijke waarde van de zedeleer der Vrijmetselarij

Vriendschaps eilanden,Friendly Islands,
-

dozen getneenschappelijken naam gaf Cook aan de
Fidzji-groep (zie Finz.n) en Tonga-groep, van welke
laatste het voornaamste is Tongabatoe of Tonga, ook
wel eiland Amsterdam genaatnd.
Vries, dorp in Drenthe, 2 uren g. benoorden
Assen ; 450 inw.
Vriesche - Loo (het), dorp in de prov. Groningen, 2 uren g. bezuidoosten Winschoten; 650 inw.
Vriesenveen. Zie . 7 BIEZENVEEN.
Vriesland, beter Friesland (zie dat art.).
Vriezenveen, dorp in Overijsel, anderhalf
our g. benoorden Almelo; 2800 inw.; zwaar geteisterd door brand 1814 en 1840.
Vroonen, voormalig dorp in de tegenwoordige
nederl. provincie Noord-Holland, vermoedelijk ter
plaatse van het tegenw. St.-Pancras. 13ij V. overwinning van graaf Jan I op de Friezes (1297), waarbij

wel drie duizend Friezen sneuvelden.
Vrouwe Parochie, friesch dorp. Zie het art.
—

L1EVE-VROUWE.

Vrouwe-Polder, of Onze-Lieve-Vrouwepolder, dorp op het zeeuo sche eiland Walcheren, 2
uren g. benoorden Middelburg ; 400 inw.; hier deden de Spanjaarden 7 April 1572 hunne landing,
urn Vlissingen to heroveren.
Vrijmetselaars, do leden van een geheim
geno ► tschap, genaaind Orde der V., dat over de gansche wade verspreid is. De V., die elkander herkennen aan bijzondere teekens, beschouwen elkander
als broeders. Het doel der Vrijmetselarij is de beoefening van menschenliefde en alle maatschappelijke
deugden. Oin in de Orde der V. opgenornen to worden heeft men het bewijs te leveret], dat men reeds

en van die des Christendoms niets hoegenaamd verhoogen of verkleinen ikan. Vandaar ook die bijzondere plechtigheden, waarmede nienwelingen in de
Orde der V. werden (en nog worden) aangenomeu
en ingewijd; vandaar ook de geheime teekens, waaraan de V., om het even tot welke verschillende natien zij behooren, elkander herkennen kunnen. Out
den geest van de Orde der V. in zeer eenvoudige
woorden dnidelijk to maken, kan men niet beter
dan die te vergelijken bij den geest van het
Christendom. De zedeleer van het Christendom, ofschoon niet door alle Christenen even good begrepen
wordende, is nietternin bevattelijk voor allen zonder
onderscheid : de eenvoudigste, minst ontwikkelde
Christen is in staat de hoofdtrekken van de Christelijke zedeleer to begrijpen en in toepassing te brengen ; de zedeleer van het Christendom is dus (mu
niet to zeggen .voor den grooten hoop") eene zedeleer 'vowr het algemeen". De zedeleer der Vrijmetselarij is, als ik het zoo noemen mag, de quintessens
der algerneene zedeleer, dus: de zedeleer, beoefend
in hare verhevenste toepassing — vandaar dat wet
alle inenschen, al zijn hunne verstandelijke vermogens nog zoo bekrornpen, geschikt zijn om in een
der kerkgenootschappen van het Christendom aangenomen te worden; man dat alleen zij, •ierdenkvermogen tot een zekeren graad van ontwikkoling is
gekomen, geschikt zijn our toegelaten to woolen in
de Orde der V. En inderdaad, bij ieder yolk, waar
wij V. ontmoeten, zijn het, over het geheel genomen,
de verlichtste mannen der natie. Opmerkelijk is bet
tevens, dat de Orde der V. vervolgd en verdrnkt is
zoo lang vorsten en mackhebbenden (doordrongen
wellicht van het besef der onbillijkheid van hunne
willekenr) in den waan verkeerden, dat verlichting
on beschaving, waarmede vrijheid hand aan band
gait, gevaarlijk waren voor bon gezag ; maar dat
later, sinds vorsten on machthebbenden tot de overtuiging zijn gekornen, dat hun billijk gezag goon
hechter steno tan vinden dan joist in verlichting
en beschaving dat sedert dien tijd, zeg 1k, joist
regeerende vorsten of do edclste leden van vorste-

Vucht

Vyhlen

lijke geslachten het als eene eer hebben beschouwd
in hun land aan het hoofd van de Orde der V. te
staan: inderdaad wel een bewijs, dat de veroordeelingen en vervolgingen, waardoor de Orde der V.
o. a. nog in de vijf laatsteeeuwen is getroffen, slechts
op rekeiting zijn te stellen van onkunde, kleingeestigheid, blinde partijzucht of kortzichtig eigenbelang. Zoo werden de V. in Engeland huiten de wet
verklaard door het Parlement in 1425, en door koningin Elizabeth in 1561 ; in Frankrijk veroordeeld
door het Chatelet van Parijs in 1757; streng vervolgd
vooral in Spanje en in Rusland ; van de kerkelijke
gemeenschap uitgesloten door de banbliksems van de
pausen Clemens XII, Benedictus XIV, Pins VII en
Leo X11.
Vucht, of Vught, dorp in Noord-Braband, een
half uur gaans bezuiden 's-Bosch ; met onderhoorigheden 2800 inw.; grootendeels platgebrand werd
V. in 1543 door Maarten van Rossum, en in 1583
door de Staatschen ; bij de aanslagen of belegeringen
tegen 's-Bosch had V. altijd veel te tijden (1579,
1601, 1603, 1672, 1794); door watersnood geteisterd werd V. 1446, 1748, 1757, 1795; door de pest
1630 en 1666. De Vuchtsche Heide is vermaard door
een gevecht in 't jaar 1600; zie ABRAHAMS (Gerard).
Vukovar, marktvlek in het slavonische comitaat Syrmie, waarvan het de hoofdplaats is, 'legendhalf nur gaans bezuidoosten Eszek, aan de uitwatering van de Vuka in den Donau; 7000 inw.

te hebben, die later Capua genoemd werd en thans
Castel-Volturno heet.
Vuren, dorp in Gelderland, 8 uren g. ten W.
Z. W. van Tiel, op en langs den Waaldijk; met onderhoorigheden 1200 inw.; watersnood o. a. 22 Fehr.
1799, 28 Jan. 1809, en 1827.
Vurla, thans de naarn van bet mule Clazomene.
Vurst, verkort voor Grubbenvorst (limb. dorp).
Vurt, het geld. dorp Weurd.
Vuur - aanbidders. Van de vroegste tijden
of is het Vuur bij verschillende volken, inzonderheid
bij de wide Perzen, een voorwerp geweest van de
hoogste godsdienstige vereering. Behrain, zoon van
Ormuzd en een der 28 Izeda, was de genius van het
Vuur. De Vuur-aanbidding der oude Perzen, ofschoon
meer en meer verdrongen door den Islam, heeft zich
staande gehouden tot op den huidigen dag (zie
GUEBREN). Het pyr asbeston der Grieken, dat onafgebroken brandend gehouden werd te Athene en te
Delphi, het vuur dat te Home onderhouden werd
door de priesteressen van Vesta (Estia of Festia der
Grieken), de eeredienst van Vulcanus (Heplivestos)
— die alien herinneren ons de vergoding van het
vuur. Overigens hadden al de Pelasgische volkeren
die Vuur-vereering met elkander gemeen ; men treft
die ook aan in de godsdienst van het oude Peru; ja,
zelfs in de godsdienst der Christenen neeint tie vereering van het Vuur eene plaats in.
Vuur - eiland. Zie Foco.
Vuurland (het), portug. Terra do ',logo, ook
Archipel van Magellaan genaamd, aan de zuidpunt
van Zuid-Amerika, bestaat nit eene groote menigte
eilanden en klippen. Het is een woest land, vol vuurspuwende bergen, (lie bedckt zijn met eeuwige
sneeuw. De inboorlingen leven in eenen staat van
de diepste ellende, en staan op den laagst denkbaren
trap van verstandelijke begaafdheid. Het voornaamste eiland, zijnde wat eigenlijk doorgaans onder den
naarn van Vuurland verstaan wordt (King Charles'
Southland der Engelschen), beoosten de overige deelen van bet V. gelegen, is opmerkelijk wegens zijne
grootte, en ilraagt zijnen naarn V. naar eenen vuurspuwenden berg; men heeft daar ook bet Sarmientogebergte. Wijders verdienen van de V.'s-eilanden
melding : de Wester-eilanden (of South-Desolation),
Clarence, het Staten-eiland, en Horn (welks zuidpunt, kaap Horn, de zuidelijkste punt van Amerika
is). Het V. is van het vasteland gescheiden door de
Straat van Magellaan, die zees gevaarlijk is voor de
scheepvaart. De V.'s-archipel werd voor het eerst
ontdekt in 1520, door den portugeeschenzeevaarder
Magellaan, en vervolgens bezocht door Cook (1768)
en kort daarna door sir Banks en Solander. In de
19e eeuw werd de V.'s-archipel opgenomen door de
engelsche kapiteins Weddel en King.
Vuursehe :(de), veelal Vuurst genoemd, dorp
in de prov. Utrecht, derdhalf uur g. ten W. N. W.
van Amersfoort ; 230 inw.
Vyborg. Zie VIBORG.
Vijf havens (Engelsche). Zie CisouE-PORTS.
Vijfhuizen, voormalig dorp in Kennemerland, prov. Noord-Holland, lag aan de noordzijde
van het (thans drooggemaakte) Haarlemmermeer,
doch werd allengs door dat meer verzwolgen.
Vijfkerken, duitsch Funfkirchen, hong. Pecs,
stad in Hongarije, hoofdplaats van het comitaat Baranya, 21 mijlen ten Z. Z. W. van Buda; 18,000
inw.; de prachtigste domkerk van geheel Hougarije.
Vyhlen, of Vielen, dorp in nederl. Limburg,
op een berg, 3 uren gaans ten O. Z. O. van Maastricht ; GOO km,

Vulcanische eilanden. Ze EOGISCHE EIL.
Vulcanus, bij de Grieken Hephaistos, god van
het vuur en van de vuurspuweude bergen, was de
eenige zoon van Jupiter en Juno. Mismaakt en leelijk zijnde, werd hij door zijn vader (volgens eene
andere lezing door zijne moeder) nit den hernel gesmeten, kwam te land op het eiland Lemnos, doch
bezeerde zich bij het neerkomen op den grond derwijze, dat hij er kreupel van bleef. Hij richtte smederijen op, op de Liparische eilanden en onder den
Etna, waar hij met de Cyclopen volop werk had om
de bliksews te smeden. In weerwil van zijne leelijkheld, werd V. de man der godin Venus, die hem echter reeds spoedig hoorndrager liet worden. Toen V.
merkte dat hij bedrogen werd, besloot hij zich te
wreken ; en op zekeren tijd zijne gemalin met god
Mars op heeterdaad in overspel betrappende, ving
hij hen in een opzettelijk tot dat einde door hem
vervaardigd net van metaaldraad, waarin ze gevangen zaten als in eene tralie-kooi, en zoo zette hij
het overspelige paar te kijk voor al de goden, die
met de twee gevangenen dapper den draad staken.
Vulgienten, gallisch yolk in Narbonensis 2a;
hunne hoofdstad was Apta (thans Apt).
Vulsinii, titans Bolsena, beroemde stad in
Etrurie, aan het Meer van V. (thans Lago di Boisena), benoorden Tarquiuii, was een der 12 etruskische lucumonien of bondssteden, en was tang de zetel van de Bondsvergadering (die hare zittingen
hield in den tempel van Voltumna). De Romeinen
bemachtigden V. in 294 v. Chr. Toen de slaven te
V. in opstand waren gekomen 265 v. Chr., kwamen
de Romeinen die tot onderwerping brengen, en
maakten meteen van de gelegenheid gebruik, om bun
gezag voor goed te vestigen. •
Vultur mons, een gebergte, dat tot de Apennijnen behoorde, vormde de grensscheiding tusschen
Lucanie en Apulie.
Vulturnus, thans de Volturna, rivier in Campanie, ontsprong in Samnium, in de nabijheid van
Boviannm, en ontlastte zich in de Mare Infernin (de
Tyrrheensche Zee) na de stad Vulturous besproeid
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w
W. op fransche geldstukken beteekent, dat ze gemunt
te Rijssel.

Waadt, of Waadtland, fransch Pays de Vasa,
een kanton van Zwitserland's westgedeelte (Fransch
Zwitserland), aan de meren van Geneve en Neufchatel, is bijna 58 vierk. mijlen groot, met ruim
215.000 hemmers; hoofdstad Lausanne.
Waag, rivier in Hongarije, ontstaat, in de Carpathen, tilt den Zwarten IV. en den Witten W., wordt
bij Neustadtl bevaarbaar, en valt, na 40 mijlen
loop, bij Gutta in den zoogenaamden Pressburger
Donau-arm, die daarna Waag-Donau beet, en zich
bij Komorn in den Donau ontlast.
Waal, een arm van den Rijn, scheidt zich twee
nren gaans beneden Pannerden af, loopt hangs Huthuizen, Nijmegen, Ochten, Tiel, Zalt-Rommel, Woudrichem, en vereenigt zich beneden het fort Loevestein weder met de Maas.
Waal, eene plants, vermeld in 1064 als boven
Dordrecht liggende, doch titans reeds sedert eeuwen
door de wateren van (len Biesbosch verzwolgen, is
vermoedelijk het Vada van Tacitus.
Waal (de), dorpje met 160 inw. op het eiland
lead!, prov. Nd.-Holland, een half um- gaans benoordoosten den Burg ; lag tot 1613 aan zee, doch
is Coen door inpoldering daarvan gescheiden.
Waal ('t), dorp met 380 inw. in de prov. Utrecht,
een half nur gaans van Vreeswijk, en 3 uren g. bewesten Wijk-bij-Duurstede.
Waalre, oud dorp in Noord-Braband, circa anderhalf tint g. ten Z. Z. W. van Eindhoven; in 1543
gebrandschat door Maarten van Rossum.
Waalsch, tie taal der Walen ; Waalsche Kerk,
Waalsche garden, Waalsch-Vlaanderen. Zie WALEN.
Waalsdorp (vlakte van), eene groote vallei
in de duinen, 5 kwartier pans bezuidw. het zuidboll. dorp Wassenaar.
Waalwijk, vlek of dorp in de Langstraat
(prov. Noord-Braband), anderhalf uur g. bezuidw.
Heusden; 3200 inw.; geteisterd 19 Nov. 1421 door
den St.-Elizabeths-vloed; door brand 1755, wadejaarsnacht 1843-44, man voorat geweldig 25 Juni
1824. In 4748 hieid pries IV van Oranje
eenigen tijd zijn hoofdkwartier te W.; in 181 I hieht
keizer Napoleon te W. eenen nacht verblijf. Toen in
1619 de Remonstranten op de Synode te Dordrecht
veroordeeld waren en gebannen, vonden ze te W.
eene eerste schuilplaats door de verdraagzame toelating van eenen roomsch-katholieken -bisschop. Te
W. ontdeed Hugo de Groot zich van het metselaarspak, waarin bij uit Gorinchem gevIncht was.
Waarde, 1) dorp op 't zeeuwsche eiland ZuidBeveland, vierdhalf nut. g. beznidoosten Goes, een
half kwartier g. van de Honte ; 400 inw. 2) het
noordbrabandsche dorp Val kenswaa rd.
Waarden, voormalige stall in Friesland ; dezelfde als Ezonstad.
Waardenburg, dorp in Gelderland, aan den
^V^^ aldijk , anderhalf uur g. bezuiden Geldermalsen;
700 inw.; teed veel door de overstrooming in de
nasal Januari 1809.

Waarder, dorpje in Zuid-Holland, anderhalf
nur g. bezuidw. Woerden; 80 inw.
Waardgelders, in buitengewone soldij aangenomene rustbewaarders in ve!e steden.
Waardhuizen, voormalig dorp (thans gehucht) in Noord-Braband, 3 urea g. benoordw.
flensilen; 100 inw.
Waas (Land van). Zie WAESLAND.
WaaXenS, twee dorpen in Friesland, nl.: 1) aan
den rijweg van Dockurn mar Holwerd ; 80 inw.;
het is het kleinste dorp in West-Dongeradeel. Op
het kerkhof te W. werd omstr. 1234 Botte Reinalda
doodgeslagen door Jan Albada, die vermeende, dat
aan hem, en niet aan Reinalda, de voorrang ten offer
toekwam: dit was het begin van de twistentusschen
de Schieringers en Vetkoopers. — 2) een uur gaans
benoordoosten Bolsward ; 75 inw.
Wabash, rivier in Noord-Amerika, ontspringt
in het westgedeelte van Ohio, is dan de voornaamste
rivier van den staat Indiana, vormt in Karen benedenloop de grenslijn tusschen Indiana en Illinois, en
valt na 135 mijlen loop in den Ohio.
Wabershove, oude naam van Wervershoof.
Wabrensis pagus, lat. naam van de VoivreGan, een landschap, gedeeltelijk in 't groothertogdom
Luxemburg, gedeeltelijk in Frankriik.
Waehabieten, zooveel als \Vahabieten.
Wacheningen, oude naam van Wageningen.
Wadal, een rijk in het binnenland van Afrika,
tusschen Darfoer en Boruoe, is nog door geen Europeaan opgenomen, en heeft tot hoofdstad Wara.
Wadas, dorp op Java, reg. Magelang, district
Minoreh ; 20 April 1829 overwinning der nederl.
troepen op de muitelingen.
Wadden (de), ondiep gedeelte der Noordzee
tusschen de eilanden Terschelling, Ameland, Schleymonnikoog en Bottum ten N., en het vasteland der
provincien Friesland en Groningen ten Z.
Waddinxveen, in de wandeling I'Vensveen
genoemd, dorp in Zuid-Holland, anderhalf uur g.benoordw. Gouda ; 1600 inw.
Wadelre, crude naam van 't noordbrabandsche
dorp Waalre.
Wadenoien, dorp in Gelderland, 1 am g. bewesten Tiel, aan den Lingedijk ; 80 inw.; teed veel
in den watersnood van Jan. 1809, waarbij elf menschen ornkwamen; 1673 nabij W. een gevecht van
28 Hoilandsche partijgangers uit Gorinchem, die
zich bier in hinderlaag gelegd hadden, tegen 30
Franschen nit Tiel (15 Franschen benevens de markies de Concupisson werden gevangen genomen).
Wadjier, eiland in den Molukschen archipel
(nederl. 0. I.), behoort tot de Aroe-groep.
Wadjoe, koninkrijk op het soendasche eiland
Celebes, midden op het eiland, arm de Baal van I3oni.
Wadway, ,dorp in Noord-Holland, 2 uren g.
benoordw. Hoorn; 140 inw.
WaelsmoD.de, oude naam van Alblasserdam.
Waernemunde, oude [roan] van Warmond.
Waesland, of het Land van Waas, eene landstreek in de belgische prow. Oost-Vlaanderen, van
Gent af langs de Schelde afwaarts ; in W. de steden
St.-Nicolaas en Lokeren.

Wagenaar

Walachen

Wagenaar (Jan), nederl. geschiedschrijver,
geb. 1709 te Amsterdam, gest. aldaar 1773. Hij
schreef de Vaderlandsche Historie (21 dln. Amst.
1749-60).
Wagenberg, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans benoorden Breda ; 760 inw.
Wagenborgen, dorp in de prov. Groningen,
vierdhall uur g. ► enoordw. Winschoten; 700 inw.;
geteisterd door den watervloed van 1538.
Wageningen, stad in Gelderland, 3 uren g.
bewesten Arnhem, aan den Bijndijk ; 5500 inw.; bestowd reeds in de 9e eeuw, werd .1240 tot stad verheven ; in 137:2 door de Bronkhorsten aan de Heeckerens ontweldigd; 1421 door de Utrechtschen overrouipeld, geplunderd en in brand gestoken ; 1169
ingenomen door den hertog van Cleve ; 1480 liet
aartshertog Nlaximiliann de stad belegeren door den
graaf van Cleve, die W. na een langdurig beteg innarn ; 1489 werd W. door de Arnhemmers aan die
an Clove ontweldigd, viel later weer in hander der
Burgundiers, kwam omstreeks 1506 opnieuw under
het gezag van den hertog van Gelder, werd daarop
vier maanden (van 18 Juni tot 9 Oct. 1506) tevergeefs belegerd door de Burgundiers, kwam later met
geheel Gelderland wider het gezag des keizers; in
1572 had Filips 11 nog bezettang in XV., din kort
daarna aan de Staatsche zijde kwam.
Wagenoien, verbasterd voor Wadenoien.
Wagenwege, oude naam (in de 9e eeuw) van
Wageningen.
Wageo, of \Vaigioe, eiland in den Molukschen
archipel, behoort tot de Papoesche eilanden (nederl.
O. I.); 120,000 bewoners; is door eene breede zeeengte van Nieuw-Guinea, en door de Dampierstraat
van Batanta gescheiden.
Wagner (Richard), duitsch componist, geb.
1813 te Leipzig. Men heeft o. a. van hem de operaas
Rienzi, Tanhduser, Lohengrin, Die Nibelungen, enz.
Wagram, dorp in Oostenrijk, 4 uren gaans benoordoosten Weenen; 600 inw.; veldslag 5 en 6 Juli
1809, waarbij Napoleon I eerie beslissende overwinning bevocht op aartshertog Karel, en die den vrede
van Weenen (14 Oct. 1809) ten gevolge had. Aan
maarschalk Berthier, the veel tot de overwinning
had bijgedragen, verleende Napoleon den titel van
Prins van Wagram.
Wagrie, landschap in 't oostgedeelte van Holstein. De Wagriers, een slawisch yolk, werden in de
10e eeuw door de saksisc ► e hertogen onderworpen,
en hun land 1140 bij Holstein ingelijfd.
Wahabieten, ook Wachabieten of Wechabieten, eene mahornedaansche secte, omstr. het midderi
der 18e eeuw ontstaan in het hart van Jetnen, en
thans nog hooldzakelijk verspreid in het landschap
Nedzjd (waar de stad Derreyeh of Deraijeh hun
voornaamste zetel is) en in L'Hassa of Lahsa, near
de zijde van de Perzische Golf. Aan het hoof," der
W. plaatste zich sheik Mohammed ben-Aba-el-Wahab
(d. i. de zoon van A bd-el-Wahab, een arabisch geleerde, near wien de aa ► hangers dezer secte W. genoemd zijn); hij wend krachtdadig ondersteund door
een anderen machtigen sheik, met name Sehoed of
Saoed ; de W. wilier' inzonderheid de strenge naleving van den Koran betracht hebhen, en ijveren tegen de afwijkingen, die bij de Turken op dat punt
ingeslopen zijn. Heeds spoedig vond de orthodoxie
der W. zooveel aanhang in Arabie, Egypte en aziat.
Turkije, dat die gevaarlijk begon te worden voor
het gouvernement. Aan eene sterke troepenmacht,
om de te beteugelen door den pacha van Bagdad
uitgezonden (1801), given de W. de nederlaag, ; zij

maakten zich (1802) van Mekka meester, kwamen
in het begin van 1803 de landengte van Suez over,
en bedreigden zelfs Cairo, doch werden door de Mamelukken gestuit en teruggedrongen: In Arabie teruggekeerd, beinachtigden de W. (30 Juli 1803)
Medina; en ofschoon him aanvoerder Mohammed te
midden van zijne triomfen vermoord werd (Oct.
1803), bleven de W. voortgaan veroveringen te maken. Onder aanvoering van Abdallah-ben-Saoed (d. i.
Sehoed's zoon) bedreigden zij in 1808 Syrie, en
veroverden Damascus; doch in 1812 kwain Metremed-Ali, tactic van Egypte, hen aantasten in Arabie,
bracht hun eenige nederlagen toe, en belastte zijnen
aangenomen zoon Ibrahim-pacha met de taak, Owl
dien oorlog tot een einde te brengen. Ibrahim overwon hen in geheel Nedzjd, en bemachtigcle (1818)
huntie hoofdstad Derreyeh, waarbij het hoofd der
Abdallah-ben-Sehoed in zijne viel; hij
zond hem op naar Constantinopel, en daar werd
Abdallah 17 Dec. 1818 onthoofd. Sedert dien tijd is
de macht der W. vernietigd, hoewel ze als secte nog
altijd voortbestaan.
Wahl, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
2 riven g. benoordw. Redingen ; 400 inw.
Wahlhausen, dorp in 't groothert. Luxemburg, vierdhall uur g. benoorden Diekirch; 200 inw.
Wahlstatt, dorp in pruis. Silezie, nabij Liegnitz ; 750 inw. De Ham W. (d. i. Slagveld) is aan
dit dorp gegeven, omdat in de nabijheid 9 April
1241 aan de Duitschers eerie totale nederlaag toegebracht werd door de Mongolen, op hetzelfde slagveld aan (le Katzbach, wa.ar Butcher 26 Aug. 1813
de overwinning bevoclrt op de Franschen (owlet.
Macdonald), voor welke overwinning hem de titel
verleend werd van Prins van Wahlstatt.
dorp in nederl. Limburg, vierdhalf our g. bezuidoosten Maastricht ; 190 inw.
Waiblingen, stad met 3000 inw. in den
wurtembergschen aan de Rems, vierdhalf uur g. benoorduosten Stuttgart. — Hvt stadje
met kasteel W., waarnaar de Hohenstaufen hunnen bijnaam Waiblingen ontvingen (zie GIBELLIJNEN),
lag in den tegenwoordigen Jaxtkreis.
Wailly (Noel Fr. de), fransch taalgeleerde,
geb. 1724 te Amiens, gest. 1801, schreef o. a. eene
nitimmtende fransche spraakkunst (Parijs 1754).
— W. (Etienne Augustin de), zoon van den
vorige, geb. 1770 te Parijs, gest. 1821, leverde o. a.
een Dictionnaire de rimes (1812).
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Walshyas. lie _ANIANEN.
Waitzen, stad in 't hongaarsche comitaat Pesth,
aan den Donau, 8 uren gaans benoorden Buda (Ofen);
13,000 inw.
Wakefield, fabriek- en koopstad in 't westerdeel van 't engelsche graafschap York, 3 uren gaans
bezuiden Leeds ; 24,000 inw.; nabij W. in den Oorlog der Twee Rozen een bloedige veldslag (1460)
waarin Richard, hertog van York, sneuvelde.
Wakefield (Gilbert), engelsch criticus, gel).
1756 te Nottingham, gest. 1801 te Hackney. Yournaamste werk : Silva critica (5 dln. Cambridge
1785---95).
Wala en Adalhard. Z'.eA_DALHARD.
Walachen, een volksstam, die tot Oostenrijk,
Rusland err Turkije behoort, en op 10 millioen menschen geschat wordt, waarvan het vijfzesde de
Grieksch-kath., den zesde de Roomsch-oath. kerkleer
belijdt. De W. zijn afstammelingen der illyrischthracische bewoners van het oude Dacie, die door
de Romeinen geromaniseerd werden ; vandaar dat
de \V. zich zelven .Romanen noe ► en, en dat hurnie

Walachria

Walckenaer

taal (bet Walachisch), die overigens, behalve eenige
oud-dacische resten, veel slawische bestanddeelen
bevat, tot de romaansche talen gerekend work.
Spraakkunsten van het Walachisch leverden o. a.
Maier (Weenen 1826) en Ciparin (Blasendorf 1854);
woordenboeken, Valliant (walach.-fransch, 2 dln.
Bucharest 1839), Stamati (walach.-duitsch, Jassy
1852) en Baritz(wal.-d. 2 dln. Bucharest 1853-54).
Walachria, lat. naam van 't eil. Walcheren.
Walachije, turksch Ak-Iflak, bet westelijkste der twee Donau-vorstendommen (zie MoLnavie)
aan den linkeroever van den Donau, ruim 1330 vierk.
mijlen, met derdhalf millioen bewoners (meest Walachen of Romanen), besproeid door Donau, Aluta
en Sereth, splitst zich Ia Groot-W. beoosten de
Aluta, en Klein-W. bewesten die rivier. In de midheid maakte W. deel nit van Trajaansch Dacie, d. i.
Dacie veroverd door Trajanus, onder wien het romeinsche volkplantingen ontving ; ten tijde van Aurelianus werd W. overweldigd door de Gothen; later kwam het achtereenvoigend in de macht der
Hunnen, Awaren, Bulgaren, Petsjenegen, Oetsen; en
eindelijk (1290) werd het een afzonderlijk koninkrijk, dat nu eens met Moldavie vereenigd of schatplichtig aan Hongarije, dan wederonafhankelijk was.
Mahomed Il maakte van W. eene provincie van het
Ottomanische rijk (1463), doch liet het zijne eigene
wetten behouden, en ook hun eigen worst, die met
den titel van wojwode door de bojaren gekozen
werd. In het begin der 16e eeuw echter werd W.'s
onafhankelijkheid nog verder ingekrompen (1526)
daar de vorsten van W. sedert door den sultan werden aangesteld, en ook door hem kondeu worden
ontslagen (sedert 1716 heetten die vorsten van W.
niet meer wojwode", maar thospodar", en werden
zij steeds gekozen uit de Fanarioten). Ten tijde van
tsaar Peter den Groote (1707) begonnen de Walachen verstandhouding aan te knoopen met Rusland,
dat sedert net heeft opgehouden zijnen invloed in
W. te doen gelden. Bij bet tractaat van Passarowitz
(1718) werd W. tot aan de Aluta afgestaan aan
Oostenrijk ; doch bij het tractaat van Belgrado (1739)
keerde W. weder tern onder het gezag der Porte.
Door de godsdienst (zie WALACHEN) meer verwant
met Rusland dan met Turkije, bleef W. in de Russisch-Turksche oorlogen steeds overhellen naar Rusland, welke mogendheid dan ook na den Griekschen
vrijheidsoorlog geheel en at overwegend in W. en
Moldavie werd ; en bij den vrede van Adrianopel
(1829) kwarnen de Donau-vorstendommen onder
het protectoraat van Rusland. Bewindvoerder over
de vorstendommen was nu eerst de russische generaal Kisselew (1829-34); toen werd als hospodar
aangesteld prins Alexander Ghika, die 1842 ontslagen werd, om plaats te maker' voor den meer russischgezinden George Bibesco ; ten gevolge van de
omwenteling trad deze 23 Juni 1848 af, en werd
vervangen door een voorloopig bewind, dat niet erkend werd door Turkije, en reeds 31 Juli rukte eene
turksche armee W. binnen, en bestormde 26 Sept.
Bucharest; ook Rusland's troepen rukten nu Moldavie
binnen (Sept. 1848), en door bet verdrag van BaltaLiman (1 Mei 1849) wen] aan de omwenteling een
einde gemaakt. Tot hospodar werd 16 Juni 1849
voor 7 jaren gekozen Bibesco's brooder, ni. Dimitri
Barho Stirbey ; (loch deze narn (le wijk naar Weenen, toen in 1853, na de uitbarsting van den Russ.turkschen oorlog, opnieuw eene russischelegermacht
de vorstendommen binnenrukte (9 Juli); dat gansche najaar en tot in den zomer van 1854, werd bet
land behandeld als cone russische provincie; doch

krachtens het daarop gevolgde tractaat werden de
vorstendommen door de Russen ontruimd en 21
Aug. 1854 bezet door Oostenrijksche troepen ; tie
nit Weenen teruggeroepene prins Stirbey deed 5
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Oct. 1854 zijnen intocht te Bucharest. Bij den vrede
van Parijs 30 Maart 1856 kwamen ook ter sprake
de betrekkingen tusschen de Porte en de vorstendoinmen, aan welke eene constitutie' toegestaan
werd ; en nadat prins Stirbey's zevenjarig huspodarschap was afgeloopen Juni 1856, stelde de Porte
voorloopig kaimakams, d. i. stadhouders, in de vorstendommen aan, totdat de betrekkingen voor goed
zouden zijn geregeld, hetgeen plaats vond bij de conventie van Parijs 19 Aug. 1858. Daarop werd in 't
begin van 1859 kolonel Koeza tot hospodar gekozen
in beide de vorstendornmen, en als zoodanig werd
bij ter Parijzer conferentie 6 Sept. 1859 erkend
door de zeven mogendheden (Frankrijk, Engeland,
Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Sardinie, Turkije).

Zie verder KOEZA.
Walacra en Walacrum, oude namen van het
zeeuwsche eiland Walcheren.
Walcheren, het westelijkste en voornaamste
der zeeuwsche eilanden, heeft 10 uren gaans in omtrek, is van het N. W. naar het Z. 0. drie uren, en
van het N. 0. naar het Z. W. derdhalf uur gaans
lang, bevat, behalve vele dorpen en schoone buitenpiaatsen, de drie steden Middelburg, Vere en Vlissingen, en is, van bet Z. af, langs de geheele westzijde,
en ook langs de noordzijde tot een uur gaans van
Vere, door duinen, en overigens door dijken, tegen de
zee beveiligd, en ten N. door de Ooster-Schelde van
het eiland Schouwen gescheiden. In de eerste helft
der 9e eeuw werd W. door de Noormannen overvallen (838), die er een korten tijd onbarmhartiglijk huis hielden, totdat ze door den starnheer van
bet gesiacht Borssele werden verdreven; doch nog
herhaalde malen werd W. in die eeuw door de Noormannen geplaagd (o. a. in 874 door Rollo en zijne
bende). Later bad W. veel van de Vlamingen te lijden, die zelfs van 1192 tot 1195 meester van het
eiland waren, doch toen, door de overwinning van
Dirk VII (graaf van Holland) op Boudewijn VIII
(graaf van Vlaandereu), genoodzaakt werden geheel
Zeeland te ruimen. Van 1203 tot 1205 hadden de
Vlamingen opnieuw W. overweldigd. In 1603 was
W. het tooneel van een verwoeden oorlog tusschen
Jan II, graaf van Holland en Zeeland, en de Vlamingen, waarin de Vlamingen overwinnaars bleven. In
den 80-j. oorlog bewees W. groote diensten aanons

vaderland tegen Spanje ; Prners, Vlissingen was de
eerste stad, die nit eigen beweging het spaansche
juk afschudde, welk voorbeeld zooveel navolging
vond, dat weldra alleen nog maar Middelburg en het
fort Rammekens (1 uur gaans benoordoosten Vlissingen) in de macht der Spanjaarden waren, welk
fort hun echter reeds in 1573 werd ontweldigd,
waarna ook Middelburg spoedig (18 Fehr. 1575)
aan de Staten overging, zoodat het eiland W. te
recht genoemd wordt de fundementsteen van de
Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Walchra, oude naam van 't oil. Walcheren.

Waickenaer(C harlesAthanase,baron),fransch

polygraaf, geb. 1771 te Parijs nit rijke burgerouders,
bekleedde tot 1830 verschillende posten, leefde tot
1839 ambteloos, werd toen bij de kk. bibliotheek
aangesteld, en stierf 1852. Men heeft van hem een
aantal uitmuntende biographische, historische en
geogra ph ische werden, o.a. eene Geographiehistorique
et comparee des Gaules (3 din. Parijs 1839). _ Niel
te verwarren wet V ALCKENAAB.

Wallace

Waldbillig
Waldbillig,dorp in 't groot hertogdom Luxemburg, circa '2 urea g. ten W. Z. W. van E c ht ernac h ;
650 inv•.; waarsellijnlijk het killiatunz der Romeiwerd in vroegere
nen. Het Kasteel U'., thans
eeuwen bewoond door de Tempelridders.
Waldbredimus, ► or ► in 't groothert. Luxemburg, 3 nren g. beznidoosten Luxemburg; 400 inw.
Waldburg, eeri in 1803 uit de vroeger van
het Duitsche rijk onahankelijke bezittingen der graven van W. gevorind prinsdoin ilr Zwa ► en, tusschen
Donau en Hier, 13 a 14 vierk. mijlen groot, hehoort
thans tot Wurtemberg, met nitzondering van een tot
Beieren belmorend gedeelte van '1 graafschap Tranehburg. llet prinsdom W. hestond uit het graafsehap
Zeil met de heerlijklield Wiirtzach, de graafschap ► en
Wolfegg en Trauchburg, de heerlijkheden Wald burg,
Waldsee en Moorstettee. — De graven van W. bekleedden reeds sedert de Ile eetiw de waardigheid
V311 Trachsess (majordonms) der Ithitsche keizeis.
Waldeck, souverein prinsdoin Dnitschland,
tnsschen lieurliessen en Prnisen, hestaat nit bet
oude graofschap kV. (mini 19 vierk. mijlen) en het
voormalige (ruim 1 vierh. rnijl grout zijii(te) graafschap Pyrttiont, waarniede het gezamenlijk 59,000
bewoners heat ; hoofdstad Arolsen.
Waldemar, vier koningen van Denemarken :
W. I, bijgettaauld de Groote, 1157-1182, door
wiens veroveringen Denernarken zoo machtig werd,
dat bet kon wedike•en met de destijds hestaande
nm•endlteden van den eersten rang. — W. II,
1202-1241,deed roeinrijke krijgstochten naarZweden en Noorwegen, verwierf Pruisen (1210), orderwterp Esthland (1219), stichtte daar Revel en Narva,
en verhief Denernarken tot de grootste zeeinogendheid van zijne een•. — W. III, medehestuurder
des rijks en nog voor 'IV. II gestorven, 1219-1231.
W. IV (eigenlijk III) was in Belem). teen
1334 zijn vader Christoph II stierf, en hwain eerst
in 1340 met eene armee Beieren en Zwaben, orn
zich gewapenderhand in 't bezit to steren van zijn
rijk, had aanhoudend te oorlogen, totthi ittj 1376
stierf, zonder mannelijk oir, stoats twee dochters
nalatende, Ingehorg en de vermaarde Margareta, de
Semiramis van het Noorden (zie MARGARETA).
Waldemar, koning van Zweden, werd gekozen in 1250, hij den dood van zijnen oom Erik Xi,
regeerde aanvankelijk wider regentschap van zijn
vader, den beroei ► den graaf Birger, leefde zelf als
een zwijn, en gin eindelijk (1272), ors dat goed te
waken, eerie hedevaart naar Jeruzalem doen. Bij zijn
terugkeer (1276) vond hij het land in zoodanigen
staat, dat reeds spoedig een burger-oorlog nithrak
tussehen hem en zijn zoon Magnus, waarin W. het
onderspit twain te delves ; hij vluehtte naar Denemarker' (1278), werd later (1288) door Magnus gevangen genomen, en stierf in (le gevangenis 1293.
Waldenzen, fransch Vaudois, eerie in de 12e
eeuw order de telling van Pierre de Vaux (Pettus
Waldus), een rijk burger te Lyon, aldaar outstane
kerkelijke partij, die, walgend van de zedeloosheid
der geestelijkheid, zich van de Roomseli-katholieke
Kerk losmaakte, en zich onderseheidde door een
[mine reinheid
streng zedelijken levenswandel.
van zeden werden ze ook Catharen genoemd ; men
noemde lien oak wel Genzen van Lyon (ors hunne
vrijv•illige arwoede), ook Sabatati (orr(lat ze op
klompen Itepen), ook Hunitliaten (out !tonne groote
nederigheid). In 1184 deo!. pans Lucius III in den
ban ge(laan, werden de W. bet voorwerp der gruwelijkste vervolging; zij werden te your en te zwaard
vertnoord ter meerdere eere Gods, en niettewin
IL

1137

groeide
getal hestendig aan in geheel Dauphine,
t ► rdat ze door den kruist ► eht tegen de Albigenzen
(waarirede men lien met verwarren mod) grootendeels verdelgd werden. Zij, (lie het ontkomen konden, reddellen zich door de vlucht, en verspreidden
zich over een groot gedeelte an Europa, inzonderheid in de bergstreken van Provence en Pi(cmont,
waar zij een ge•tismen tijd met rust werden gelaten,
doe!) eindelijk, door bet nitmoorden *van Cabrieres
en Merindol, in Frankrijk zoo goed als vernietigd
werden (1515). OA de W. in Piemont waren bet
voorwerp van veel %ervolging, en werden gedwongen
hunne ketterij of te zweren of gestraft te worden
met den dood, w aaron de rneesten de %Lucia namea
naar Zwitserland (1686-87). *Victor Arnedeas verMiter reeds in 1689 OM tertig te keeren
gunde
roar Piemont, %vtar ze staande zijn gebleven tot op
den huidigen dag. Bij patent van 17 Fehr. 1848
werd bun door den koning van Sardinie vrijheid van
godsdienst can goiltliel),t-oeferling verzeterd.

Waldstadte.

Zie VIERWAIDsrilDTERSEE.

Walen, fransch Wallons. een romaansche yolksstain, die hoordzakelijk tot Belgie behoort, waar bun
zielentalop ruirn anderhalf millioen opgegeveu wordt.
Het zijn afstammeongen der oude gallische Belgen;
ze spreken litaatvh (zeer verbasterd Franseh). —
Het Land der W. (pays tVallon), ten N. en 0. van
Fransch Vlaanderen gelegen, bevatte het grootste
gedeelte van 't tegenw. koninkrijk Belgie, nl. Westen (lost-Vlaanderen (te zarnen Waalsch Vlaanderen),
de provv. Names, Henegouwen, het land van Litik,
Limburg en zelfs een gedeelte van Luxemburg. Het
Land der W. leverde degelijke soldaten, die de kern
nitinaakten van de spaansche legers in de Nederlanden : ze werden Waalsche garden genoemd. —
Waalsche Kerk, in 't koninkr ij k der Nederlanden de
Fransch-gereformeerde Kerk,dus genoemd doordien
hij de scheiding der Vereentgde Nederlanden de Geref ► rmeerden nit de Waalsche Nederlanden de wijk
namen naar de nieuwe Republiek.
Walferdingen,franschWalferdange, dorp aan
de Alzette, 1 nur g. benoord. de stall Luxemburg ;
230 inw.; paleis van den koning-groothertog.
Walhalla, in .de noordsche mythologie't paradijs van Odin, bestemd tot verblijfplaats na hunnen
dood voor de helden en voor alien, die op het slagveld
tegen den vijand sneuvelden.
W., het Pantheon
der Duitschers,zijnde de majestneuze marmeren tempel, die koning Lodewijk I van Beier, n heeft laten
bouwen (Oct. 1830 tot Oct. 1841), bij Donaustauf
nabij Regensburg. In dezen tempel des roems de
standheelden van all duitsehe mannen en vrouwen,
die zich (hetzij in den oorlog, hetzij in den vrede)
beroemd gemaakt hebben : vorsten, helden, wijsgeeren, dichters, kunstenaars, enz.
Walkyren, in de noordsche mythologie lieve
maagden, door Odin aangesteld ors in de veldslagen
te beslissen wie den heldendood zouden sterven, en
om (le gesneuvelden over te brengen naar Walhalla.
Wallace (William), geb.1276,zoon van rimier
Malcolm W. van Eltershe in het graafschap Renfrew,
is een der volkshelden van Schotland. Op 19-j. leeftijd doodle hij den zoon van den gouverneur der
vesting Dundee, vlitelitte toes, en stelde zich aan het
hoofd eener betide opstandelingen, waartnede hij de
troepen an Eduard 1 aaroastte; deed -zich vervolgens benoemen lot t ► ulertening van Schotland (of
rijksbestuurder your Baliol, die in Engeland gevangen zat), en streed aanvankelijk met zeer %eel krijgsgelnk ; in den slag bij Falkirk echter (22 Joh 1299)
veroorzaakten grove Luisslagen der Scbotsche edelen,
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dat W. van de Engelschen de nederlaag ontving ; en
eindelijk door verraad aan Engeland uitgeleverd,
werd hij 23 Aug. 1305 op Towerhill orithoofd.
(William Vincent), een der llitstekendste loonzetters van Engelatid, eumponeerde .verscheidene
operaas, o. a.: Maritona; Ma!hilde van Hongarije ;
Lurline; de Bloem der Woestijn, en (zijn meesterstuk)
De Tooveres van Ambra. llij deed vele reizen, hezocht
Vandiemensland en Nieuw-Zeeland, doorreisde 0.1.
tot Nepairl en Kasjinir, alsook Chili, Peru, BuenosAyres, Havana, de noordamerik. Unie en Canada.
Na een langdurig Wen stierf hij Oct. 1865 op het
ka:steel Bagen, in bet fransche dept. Haute-Garonne
zijn lijk werd naar Engeland vervoerd.
Wallenstein (Albrecht Wentzel Ensebius von
Waldstein, algeineen bekend onder den naam van),
vermaard generaal der Keizerlijken, geb. 1583 op
Hermanic in Buhertien nit aanzietilijke rooinschkath. ouders, studeerde te Bologna en te Padua, trod
toes in keizerlijke dienst, en onderscheidde zich
reeds in 't begin van den 50-j. oorlog derwijze in de
Boheemsche onlusten (1618), dat hij 1620 verlieven
werd tot graaf van het Heilige Roomsche 11i1k ; in
1622 werd hij voor zijne overwitiningen in Moravie
en Hongarije beloond niet de heerlijkheid Friedland,
werd tour aankoop eigenaar van meer dais zestig
in Bohernen verbeurd verklaarde heerlijkheden, en
1623 verlieven tot rijksprins van Friedland. In 1625
richtte hij op eigen kosten eene armee van 40.000
man op voor den keizer, werd tot opperbevelhebber
benoenid, screed 1626 en 1627 vourspoedig in NoordDuitschland, en werd hertog van Mecklenburg en
Sagan. Intusschen verhieven zich van she kanten zoo
sterke klachten over W.'s geweldenarijen, afpersingen en ixreedireden, dot keizer Ferdinand genoodzaakt werd aan W., hoe ongaarne ook, het op ► erbevel te ontnemen.,Inist doende alsof hij zieh ged wee
in die ongenade begaf W. Ziell Baal' zijne
landgoederen in Bohernen, en leelde daar itr vorsielijke pracht. Toen Gustaaf-Adolf van Ziieden echter
overal zegevierend voorwaarts rukte, en Tilly tinderlaag op nederlaag leed, riep de keizer IV. weder
Dan het hoofd der armee: moor W. liet zieli zeer
lang bidden en smeeken; eerst Coen hem In schreenwendste privilegien %varen toegestaan, aanvaardde hij
weder het opperbevel (1632). Spoedig verdreef hij
de Saksen uit geheel Bohemeti, dwong Gustaaf-Adolf
tot ontruitning van Beieren, en !overdo hem 6 Nov.
1632 den .vermaarden veldslag van Lilizen, waarbij
de held van Zweden sneuvelde. De eigenmachtige
wijze, waarop W. zich vervolgens gedroeg., zijne openhare ongehoorzaamheid aan des keizers bevelen, zijne
heimelijke onderhandelingen met Saksen, Zweden
en Frankrijk, alles werkte satires, out des keizers besluit uit te lokken, waarbij W. in den rijks ► an gedaan werd ribs schnldig aan hoog l'erraad. Nu ging
W. met eenigen aanhang naar Eger, en noudigde
de Zweden derwaarts tot eene conferentie; doch nor
die plaats had, werd \V. op 's keizers last door kapitein l)everoux vertnuord 25 Febr. 163.1.
Waller (Edmund), engelsch dichter, geb. 1605
te Coleshill, gest. 1687. Zijne gedichten zijn verzameld door Fenton (Louden 1771 en 1774).
Wailers (Lucia of Maria), moeder von den Vet. maarden hertog van Monmouth. Zie lianow (Lucia).
Wallin (J. Olaf), zweedsch dichter, geb. J 77 9,
gest,. 1839 als protest antseli aart-hisseho ► van Upsal.
zw__s.I_cantun. 7.Je WALLISHILAND.
Wallis,it
Wallis, engel.sch Wales, hit Britannia secunda
der widen, later Cambria genaatild, in 't Fratisch
principaule de Galles, vourmalig onathankelijk prins-

Wallis
dom in Engeland, waarvan het 't westelijk (den
vorm van eel, schiereiland hebbend) gedeelte uitmaakt, heeft : fen N. On lersche Zee, ten W. het
kanaal von St.-George, ten Z. het kanaal van lirkr,n!
ten 0. .le graafschappen Monmouth, Herefovd,
Shrop, Chester. Het prinsdont W. is 350 vierk.
millen grout, beyond. met 1,114,000 zielen, en ingedeeld in 12 graafschappen (zie ENGELAND); [loadstall Pembroke. Men splitst W. ook in twee deelen
(Noord-W. en Zurd-W.). De bevolking van W. beboort tot den celtischen slam ; zich zelven noemen
zij Kymris (Catnbriers), en hunne tail beet het
Welsch (zie dot art.). De Romeinen deden vergeefsche pogingen oat de Cambriers aan lion gezag te
ontlerwerpen. Siretonins Pairlinus was wel een oogenblik meester tan het noorden van Cambria, doch In
het zuiden werden do Romeinen aangetast door de
Siluren, die onder aanvoering van Cataracins Idoeken weerstand boden non Agricola. Toen de Rorneinen (411) Groot-Britaiwia verlieten, vormden de
Carnbriers eerie soort van monarchalen bondsstaat,
welke in tijden van gevoar onder de be%elen van
66n vorst stond , die den titel voerde van Pendragon.
Zij wederstonden alle veroveraars, zoowel In Saksell ale de Noormannen; niettemin waren zij reeds
gedwongen our schatting op te brengen aan !coning
Athelstan '(925-941), en ook tie normandische
koningen werden door hen als- o ► perlieer erkend.
Hendrik II had bloedige oorlogeti te voeren tegen
de Cambriers; (loch zij werden eerst in 1282 voor
good onderworpen door Eduard II, die in 1301 bet
veroverde land met den titel van prinsdotn W. aan
zijnen zoon (later Eduard II) schonk, en sedert
(lien tijd hebben altijd de engelsche kroonprinsen
(tie ondste zoon van iederen toning of koningin)
den tilel gevoerd van Prins run Wales. Onder Hendrik VIII werd W. bij Engeland ingelijfd (1556).
Wallis (Nieuw - ), engelseh Neiv-Wales. ook wel
1Vesa-Main genaamd, eene otnstreeks 30.000 vierk.
najleti grnote landstreek in ► ritsch Noord-Anierika,
strekt zich van het Z. 0. noar het N. W. bangs do
geheele Iindsonsbaai nit , wordt door den Churchill
of Mississippi in twee deelen gescheiden, die NoordNienw-W. en Zuid-Nienw-W. hymen (dit laatste
niet to verAarren net het volgeud art.). Nienw-W.
is bewoond door otialhankelijke Indianenstammen ;
doch in het zuidgetleelte Ewell de lindsonsbaaiCompagnie eenige nederzettingen gevestigd.
1.Vallis (N ienw-Zu id - ), engl. New-South-Wales,
niet te verwarren tnet Zilid-Ntenw-Wallis (zie het
vorige at t.), in tuition zin bet geheele znidoostgedeelte van Nieuw-Holland, in meer beperkten zin
eerie britsche kolonie aldaar, azmvankelijk besternd
tot deportatie van in Engeland veroordeelde misdadigers. Door Cook was 011 land reeds in 1770 bezocht ; in 1788 bracht kapitein Philips eene eerste
lading veroordeelden Boar aan, en stichtte de kolonie
Botany-Bay, doch hij ver ► faatste zijne volkplanting
reeds spoedig naar Port-Jackson of Sidney. Sedert
1821 begonnen !neer en meer ook vrije menschen
(niet-geconclemneerden) nit;_ngelatid floor
te verbuizen, en sedert 1848 worden in
het geheel geen veroordeelden nicer derwaarts gezonden. Reeds sedert 1823 is over de kolonie yen
gouvernenr aangesteld, en voUr 1859 was deze vo!kplanting ingedeeld in ties graofschappen (Cumberland, Canipden, Argyle, NVestinorehinl, Northumberland, Rexburrb, Londonderry, Durham, Ayr, (:ambridge). In 1859 echter is at het land benuorden
kaap Danger daarvan afgescheiden en tot eene afzonderlijke kolonie verheven, die den main draagt
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van Queen's land (zie dat art.), zoodat de nitgestrekthei ► van Nienw-Zuid-W. than berekend
worth op 22,650 vierk. mijl, zijnde alleen het kustland dicht bevolkt, terwijl het binnenland (met onbe. ► aalde grenzen) minder sterk gecoloniseerd is.
De bevolking bedraagt otnstr. 380,000 zielen.
Walks (Archipel van den Prins van), groep
eilandett dim de noordwestkust van Hussisch Amerika.
van den Prins van), ook wel
Wallis
Poeloe Penang of Penang genaaind, eiland in de
Streat van Malakka, aan de westkust van het schiereiland, is 8 vierk. mijlen groot, net 46,000 bewoners; hoofdstad Georgetown.
Walliserland, of Wallis, fransch le Valais,
let. Vulhs Pennine, een der zuidelijke kantons van
Zwitserland, tusschen Italie en het kenton Bern, is
bijna 95 vierk. inijlen grout, met slechts 91,000 hewoners, heeft vele geneeskrachtige bronnen, en vomit
eigeulijk een groot dal, dat ingesloten is tusschen
hooge bffgen, en besproeid wordt door de RhOce
en tie zich daarin ontiastende rivieren. Na achtereenvolgend toebehoQrd te hebben aan de Romeinen,
Burgundiers, Frauken, maakte W. Heel nit eerst van
het kouinkrijk Trausjuraanseh Burgundie, dearna
van bet koninkrijk Aries. Later splitste het zich in
Neder- \V. (under tie graven van Savoje) en Op ► er-W.
(older den bisschop van Sion). Walter van Supersax, bisschop van Skin, gehol ► en door een korps
Reimers, maakte zich (1476) ook van Neder-W.
meester, en sedert dien tijd vo•mden de beide deelen eene replibliek, die bondgenoot was van de 13
hantons. lit 18(11 schei ► de de republiek W. zich van
Z‘vitserland af, en stelde zich inkier protectoraat van
Frankrijk; in 1810 went W. herscha ► en in het Departement van den Simplon ( ► et Sion tot hoofdplaits). Iii 1814, bij den vrede van l'arijs, weed W.
als kantou aan den Zwitserschen Bond toegevoegd.
Lang is W. ter prooi geweest aan inwendige beroeringen, door den strijd der bevolking tegen de eonstitutien van 12 Mei 1815 et) 14 Sept. 1844, dat
wil zeggen tegen de aristocratic en de geestelijklieid.
Na de burgeroorlogen van 1844 en 1847 verkreeg
eindelp 10 Jan. 1848 eene constitutie in meer
liberalen gees(. Zetel der regeering is (le stall Sitten.
Wallons. Lie WALEN.
Walt), Wall.), Woello, een rijk der Dzjoloffen
(Dlijaaffs) aan den benedenloop van den Senegal
(144 vierk. najlen, net 16,000 bewoners), sedert de
2e hell( der 19e eettw fransche bezitting.
Walpole (sir Robert), geb. 1676 te Houghton,
stond van 1721 tot 1 7 /12 als kanselier der schatkist
aan het hoofd van het britsche ministerie, wend Coen
hij aftrail tot grail van Orford verliesen, en stierf
1745. — W. (Horace), jengste zoo(' vat) den vorige, geb. 1718, onttrok Lich 1 7t57 gebeel en at aan
de staatsdietist, erfde 1791 van zjnen 'welder) titel
vat) graal van Orford ell diens cortnin, en suer(' 1797.
Hij is een van Engeland's geestigste schrijvers van
brieven en gedenkschriften. zijne iEdes Wutpoliana
(1752) geelt liij eene beschriiving van zijns vaders
paleis te !Loughlin]. Van ziju- lele werkett zijn het
beroemst : zijme Brieven (6 din. Louden 1841, %%aarbij
in 1831 nog kevailien 2 din. Brielwisseling met 11ason), en zijue Gedenkschriften (12 din. Loud. 1846).
Walpurgis, de heilige, Disler van den hell') Wilibald, gest. constr. 780 als abdis van het
.. looster Heidenheim hij Eichstailt, wordt door de
geloovigen aange•oepen, als beschermheilige tegen
het beheksen, Zij werd gecanoniseerd 1 Mei, joist
den (lag van een der voornaamste feesten van het

a an toovenaars, heksen en tooverkollen reeds spoedig de nacht van 30 April op 1 Mei (d. i. de nacht
die haven kerkelijken gedenkdag voorafgaat) ander
den naarn van Walpurgisnacht eene ijselijke berucht-

Heidendotn, vandaar dat bij het toeneuiend geloof

heid kreeg: al de tooverheksen enz. reden dien nacht
naar den Bloksberg (heette het), waar hun meester

(de Nivel) dien nacht eene groote partij gaf, en
waar het Ban uitgelaten Bartel toeging.

1Walviseh eiland (bet), in de Chineesche
Zee. aan de noordwestkust van Borneo.
Wamel, dorp in Gelderland, aan de Waal, 2
uren g. hewesten Druten ; 1500 inw,
Wameldinghe,oude tramp van Wemeldingen.
—

Wampach, naain van drie dorpen in 't groomhertogdoin Luxemburg, nl.: 1) Ober-W., 2 uren g.
ten W. N. W. van Wiltz ; 300 inw. — 2) Alieder-W.,
I kwartier gaans van het vorige en 6 'vet -Pg. benoordw. Diekirch; 260 inw. — 3) Weiss-W., zevendhalf our g. benoorden Diekirch.
Wan, terksch ejalet (600 vierk. mijlen) in 't
znidoostgedeelte van Armenie ; daarin ligt het meer
W. (A•sissa pales der outlet)), rijk aan zoutgelialte,
en bijna 78 vierk. mijlen groot. Op den oostoever
van dat meer, 33 mijlen bezuidoosten Erzeroem,
ligt de star{ W. (het onde Ar Iona a), met 20,000
inw., hoofdplaats van het ejalet, naar men wil gesticht door de vertnaarde Semiramis.
Wanda, koningin %an Polen (540-600).
NVandsbeck, vlek met 600 inw. in Holstein,
1 mir gaans Vi,I1 Hamburg, bekend als woonplaats
van det) dichter Matthias Claudius (zie CLAUDIUS).
Wani, kustrivier in 0. 1. I- le BRAHMIN!.
Wanneperveen., dorp iii Overijsel, zesdhalf

uur C. benoorden Zwone; 700 inw.

Wanoi, verkorte warn voor Wadenoien.
Wanroy, of Wanrooi, dorp in Noord-Braband,
2:nren g. bewesten Boxtneer ; 600 inw.
Wanssum, dorp in nederi. Limburg, een
kwartier gaans van de Maas en 8 uren g. benoorden

lloe•rnond ; 480 inw.

Wanswerd, dorp in Friesland, derdhalf uur

g. ten N. N. O. van Leeuwarden ; 140 inw.

Wapenvelde, tot 1843 bout, no dorp in
Gelderland, 4 uren g. beoosten Elburg ; 800 inw.
Wapserveen, of Wapsterveen, verk.Wapsveen,
dorp in Drenthe, 3 uren g. benoorden Meppel ; 600
inw.; bestow' reeds in is 13e eenw.
Warbeck (Perkin, d. i. Pietje). Zie PERK1N.
Waranis, Zie GUARANIS.
Warasdin, vesting en honfdstad van het comitaat W. in Croatie, aan den Donau, 9 mijlen benoordoosten Agram; 9000 inw.
dorp iii Noord-Holland, I uur g.
Warder,
benoorden Edam ; 350 inw.; eel veel in den vloed
van Nov. 1775. — 2) het zuldholl. dory Waarder.
Waregen, of Weringers, een noorseh volk,
herkornstig hit Noorwegen. Ze werden door de jonge
reptibliek Nowgorod te help gernepen tegen de gedurige invallen tier Fitmet); do•h reeds spoedig
maakte ii ii ii aanvoertler, Rurik, zich van Nowgorod
meester, natn den titel can van grootvorsl (in 862),
en wend de stichter van het Bussisehe rijk. Andere
W. vest igden zich te kiew (864); nog anderen zetteden zich neder op IJsland (874).
Warfium, dorp in de prov. Groningen, vijfdhalf umr wraps ten W. N. W. van Appingedam; 1600
inw.; 10 minute!' g. lavuiden \V. stood eertijds het
Joh anniter k/ooster W., sellert het laatst der 12e
eenw hewoond door monniken en nonnen, die tot
aatizienl il ke familien behoorden; dat klooster is in
laatst der 16e eeuw te nick gegaan.
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Warfhnizen

Warfhuizen, of Werfhuizen, dorp in de prov.
Groningen, ti uren g. bewesteu A ppi ngedarn: 500 km.;
in 156i (26 11 (art) wer,I W. door ► 1e Frieze,' platgebratul (tit %veernraak, omilat Verilugo (de sp ► ansehe stadhonder over Stail en Laude) een strooptocht in Friesland gedaan had.
Warga, ondtijils Rattier, dorp in Friesland,
anderhalf ?Jur g. beztlidoost. Leeuwarden ; 700 inn.
Waring, dorp op Java, resid.,Djokdjokarta;
17 Joni 1829 schitterende overwinning der nederl.
troepen op die van den muiter Diepo Negoro.
Warlesle, one naain van Warns.
Warmerihuizen, dorp in Noord-Holland, 2
uren gaans benoorden Alkmaar; 650 inw.; 14 Sept.
1799 bezel door de Engelschen, die er ► lien uacht
door de Franschen, gekommandeerd door kapitein
Coudoever, aangetast werden, en met zwaar verlies
bet dog) weder moesten outruirnen.
Warmond, dorp in Zuid-Holland, 1 uurgaans
benoorden L. ; 1000 inn.; een 1799 gesticht
roonasch-kith. neminarie.
Warnachaire, of Gamier, major of bewindvoerder over Burgundie onder Clotarius II, leverde
Brunehaut over aan diets vorst, die haar op verschrikkelijke wijze ter dood deed brengen (613),
terwij1 hij W. beloonde door hem rn zijn arnbt te
bevestigen voor levenslang: van dat oogenblik begirt
de groote macht der rnajordomussen.
WarnemUnde, rnarktvlek met 1800 inw. en
zeebadplaats in Mecklenburg, aan de uitwatering der
Warnow in de O ► stzee, is de zeehaven van Rostock.
Warners, lat. Varni, een onde volksstam, ook
Varner] of Varijuen genoetnd (zie VARNEN). Een Mein
gedeelte hnnner, naar ons land den Rijn afgezakt,
kwam in 't laatst der 6e eeuw in opstand tegen den
frankisehen koning Childehert H, die hen nagetioeg
geheel uitroeide; Is weinigen, die hun Leven wisten
te redden, vet-dweller' wider de Friezen.
Warns, groot dorp in Friesland, 2 uren g. hezuidoosten Ilindeloopen ; 600 inn.; nabij W. de
moorddadige veldslag (1315), vvaarin gran( Willem
IV sneuvelde, en waardoor Friesland bevrijil nerd
van de Hollandsche overheersehing.
Warnsveld, dorp in Gelderland, ruim een
kwartier gaans beoosten Zutphen, aan de Merkel;
300 inw.; hevig gevecht ilisschen de Spanjaarden en
Engelschen in Sept. 1586; ‘vatersnood !Mart 1784.
SATarraga, friesch dorp. Zie WARGA,
Warren (Sam.), engels.-11 lette•kendige, geb.
1807, s,_!dert 1852 recorder van Hull; behalve versehetdene rechtsgeleerde werken, heeft men van hem
een aanta! belletristisehe (18 .11n. Louden 1855-54):
Passages front lite diary of a late physician (3 din.
Louden 1832) en Ten thattsa .qd a year (3 din. London . 1841) zijn van die verzarneling de voornaaniste.

Warren Hastings. Z ie ..A ,;TINGS.
Warrington, lanriek- ko install in 't erg!.
graalsehap Lancaster, aan de Mersey, ruin! 7 aren g.
beoosten Liverpool; 27.000 inw.; st , rat door eery kanaal in gemeetischap met Liverpool en Manch e ster.
Warschau,pools•h Wars:awa, fransch Vacsovie,
hooldstad van russisch Polen, op den linkeroever van
de Weickel, met de op den anderen ()over liggende
versterkte voorstad ['raga % , erhontien door eene brag,
die (net het standbeeld van Jan Sohieskv
165,000 inw.; Is 1816 gesttelite nut versiteit van W.
is 1852 weder o ► gelieven. Aanvankelijk hooldstad
van Mazovie, %%•.t . (1 W. under Sigistnond II ► oofilstail
Vermaard is is Slag ran W., die
van geheel
d•ie dagen dimrde (28-50 Juli 165(1) en NV; ► ,11•ill de
Polen totaal verslagen Wer41011 door liarel X van Zwe-

Washington
den en zijn bondgennot Frederik Wilhelm, ionrvorst
van Brandenburg. In 170 ; nerd W. ingenomen door
Karel XII, in 1791 door Soewarotf (Suwarow), ► lie
de voorsta ► Praga in brand stale en W. liet plundedaarop gevolgile deeling van Pole(' kwam
ren. Bij
W. nail Pruisen. De Franschen, gekommandeerd door
Murat, rukten W. lennen 30 Nov. 1$06. In 1815 nerd
W. aan Rusland afgestaan. In Nov. 1850 harstte te
W. een geweldige opstand nit, waardoor Polen voor
eeu oogenblik het juk van Rusland afwierp; doch
nadat de Polen wonderen van dapperheid gedaan
hadden,moest W. End) eindelijk bezwijkeit : bet werd
8 Sept. 1831 ingetiornen door wins Paskewitsj,
waarinede de opsta ► l gedempt was. In 1848 nogmaals in opstand gekomen, werd W. dadelijk gebornhardeerd, en weder in onderwerping gebracht.
Van 1807 tot 1815 was W. de hoofilstad van het
groothertogdont W. gevorind nit dat gedeelte van
Polen, dat Pruisen bij den vrede van Tilsit moest
afstaan (omstr. 1850 vierk. mijleu met 2,200,000
bewoners). Bij den vrede van Weenen (1809) moest
Oostenrijk bovendien nog Galieie afstaan ten behoeve
van W., dat daardoor 2800 vierk. mijlen groot nerd,
met eene bevolking van bijna 4 millioen zielen. Dit
groothertogdom. door Napoleon gesticht voor den
koning van Saksen (Frederik Anglist, kleinzoon van
koning August II van Polen, (lie het echter reeds in
1812 weder verloor), werd in 1815 verdeeld tusschen Resland tii Pruisen.
Warstions, dorpje in Friesland met een veertigtal is bet kleinste dorpje in Idaarderadeel,
en ligt circa 2 uren gaans beztlidoosten Leeuwarden.
Wartena, of Wartna, dorp in Friesland,2 uren
gaans bezuldoosten Leeuwarden ; 500 inw.
,

Warti, franseh dorp. Zie FITZJAMES.
d1 orp. Zie WARTENA2
Wartna, _mese.).
f

Wasa, nod riddergoed in de zweedsche prov.
Upland, 3 mijlen van Stokholm, is het stamlinis der
koninklijke dynastic Wasa, aanvangende met GINtaaf I, nitgestorven net ClistaarAdolf en zijire dochter Christina.. — De Wasa-o•de is eerie zweedsche
ridderorde, door Gustaaf III ingested 26 Mei 1772.
Wasafelde, in Ile 9e eeuw een dorp In 't zoogenaamde graafschap Zutphen, vertnoedelijk het tegenvvoordige Varsseveld.
Washington, algemeene hoofdstad van de

Noord-arnerikaansche Lois, in het district. Columbia,
op eene door twee arrnen van den Potornoe gevormde
landtong; 63,000 inn. Gesticht in 1792 ter eere van
getieraal Washington (zie het volgende art.), is sedert 1800 de zetel der Bonds•egeering en van bet

Congres. In den oorlog met Is Engelschen veroverden die (1814) is skid, en verbranil ► en er het
Ka ► itool (fat 1818-27 nog praehtiger ► an het te
voren was %veder opgeboinvd is). — W., naain van
een aantal andere steden in de Vereenigde Staten;

de voornaarns;e is die in Pernisylvanie, 10 uren pans
bezuid•. Pittsburg, met 3500 inn. — W., Damn
van verscheidene graafschappen in the Vereenigile
Staten ; het voortraamste is dat in den seat Newyork, op den linkeroever dor Ilndson-rivier; 60,000
hvvoneN; Salon] en
ee i, riirr1formin der Vereenigde Staten, gem—W.,
-ganiseerd '2 :Mtati 18)5 nit he noorderhelit van het
Ore ► on-geldeol, is 8285 vierk. mijlen groot, telt (behalve 51.000 trainmen) slechis ()Instr. 15,000 bewone•s, en !weft tot hooldstad Olympia.
Washington (George), grondlegger Vail Nil.Amerika's onallhankelijlcheid, gel). 22 Veto. 1752 te
Bridge-Creek in het graafsc!ir ► I'Vestmoreland van
den steal Virginie, was cost ingenieur-landmeter,

Washington-eilanden

Watergeuzen
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diende als officier (ler militie in (len ooring der Enden tronn nalatende aan Twat) IV. — W. V, tsaar
gelsehen tegen de Fransehen van Canada( 175 i —60),
van linsland, af:taturnetple van Wia ► intir den Grote
►
gal In die 6 jaren reeds bewijzen van veil talent, en
en van (le prinsen van Suezdal, was rijksbestiturder
keerde met (len rang van kolonel in het ► urgerlijk
ge•eest g,edurende de ininderjarigheill van Fedor II
levee terug. Toen de oi ► lusten begonnen, was hij een
(1603). Toen deze door eenen vaischen Uu,ttri (G•eder 7 afgevaardigden van Vtrgittie op het emigres te
gorius Otre ►jetT) van den troon %vas gestooten, verBoston (1774), en went tot I) pperbevelhibhbPr der
dreef W. den usurpator, en wend door het volk nitbondstrnepen gekozen (1775). Bijna zender hull,geroepen als tsaar. 110 had twee valsehe
te hemiddelen, hickl hij zich, door onizichtigheid en bestriper]: aativankelijk beteugelde hij tie opstandelinleid en met een zeidzaam talent., in weerwil van
gen, door de hull), die Karel LX van Zweden hem zond
eenige hull), die hem door Frankrijk verleend werd,
(5000 man,aangevoerd door grata JaCnIPS e La GarDiet zonder ongelooflijke moeite Pn inspanningstaandie); (loch onverhoeds aangevallen door Sigisinoud,
de tegen tie engelsche generaals Howe, Clinton, Burhoning an Pulen (1609) werd W. V. ove•wonnen,
goyne, Cornwallis; eindelijk gelukie het hem, Iaatstvervolgens door de Mosi:ovieten overgeleverd aan zijgenoeulen in York-Town in te sluiten, en te roodnen vijand. en stierf in gevangenseha ► te Warschatt.
zaken tot capituleeren (1781), waarop 1783 de
Waspik, dorp in Nd.-Braband, 1i our g. bewest.
vrede van Parijs volgile, en (le erkenning van de onWaalwijk ; 1800 inw.; watersnood Januari 1809.
fhankelijkheld der Vereenigde Staten. Zonder dat
WaSSelnheim,duitsche naain van Vasselonne.
er wanordelijkheden pints grepen, onthond W. de
Wassenaar, dorp in Zuid-Holland, '2 uren g.
troepon, legde ziju opperbeveihebberschap neder, en
ten N. N. 0. van s-G•avenhage, 10 minuten g. zijkeerde tot het (even van een stil burger terug. Zoo%vaarts van den grooteu straatweg van 's-Hoge naar
dra zich een geregeld bewind hail gevestigd, nerd W.
Haarlem; 900 inw.; 26 Juli 1572 geptunderd en vertot president der [joie gekozen voor den tijd van 4
woest doer de Spanjaarden.
jaren (1789), en in 1793 werd hij als zoodanig her-Wassenaar, een tier oudste aanzienlijke gekozen. I1ij hind zijn laud in vrede net Europa, dat
slachten
,le Nederlanden; leden der familie W.
door de fransehe omwenteling in your en \lain
worden
de 12e eeuw vertneld als Hollandsche
stood, en bleef onzijdig in den oorlog tasschen
edelen. Tot dit geslacht behoorde o.a.: W. (Jacob
Frankrijk en Engeland. In 1797 afgetreden, aanvan), heer van Obdaw, geb. 1610, die 1653 in de
vaardde hij nogmaals het opperbevelhebberschap over
plaats van M. Hz. Tromp benoemd werd tot luitenantde armee, torn het tot een oorlog dreigde te Lenten
admiraal der vloot, voor welke hooge betrekking hij
met Frankrijk, en stierf 14 Dec. 1799 op zijn landde noodige bekwaamheden niet bezat, ofschoon hij
goed Mount-Vernon in Virginie. Zijit stoffelijk overdat Bemis vergoedde (lour weergalouzen moed en onschnt rust ender 't monument, dat de natie hem in
verschrokkenheid; 1636 ontzette hij, geholpen door
de ► ontisstad Washington opgericht heat; en zijne
de deeusche vloot, de door de Zweden beuauwde stad
nagedachtettis staat in heel de vvereld in eere als
Dantzig ; 1657 nerd hij Heer van Wassenaar, en in
die van eel] der verstandigste en eerliSkste mannen,
datzelfde jaar bracht hij een boll. gezatitschap naar
die noit aan het hoofd van een yolk hehben gestaan.
Portugal, en maakte 15 portugeesche suikersellepen
Washington eilanden,de noon! westelij ke prijs, die nit Brazilie terugkeerden; 1658 streed hij
groep tier Marquesas-eilanden.
met eene sterke vloot, ter huip van Denemarken naar
Wasili, of Basilius, naarn van vijf grootvorsten
de Oostzee gezonden, roemrijk tegen de Zweden;
van Rusland, nl.: W. I, 1'272-1276, was de vierde
1663, in eenen zeeslag tegen de Engelschen, hield hij
zoon van Jaroslaw 11, werd de opvolger van Jaroslaw
met leeuwentnited den strijd vol tegen eene verpletHI, en had cell' tot opvolger D ► itri I. — W. II,
tentle overtnacht, tutdat zijn schip (de Eendracht) itt
1389-1423, zoon en opvolger van Dmitri IV, werd
brand geraakte en in tie lucht vloog (13 Juni): zijn
in 1408 in Moskou belegerd door een velditeer van
lijk is nooit gevonden.
Tamerlan, en verkreeg slechts voor 3000 roebels, dat
Wasserbillig, vermoedelijk het Bilacus der
het beieg opgebroken wierd.-- W. III,bijgenaanpl
reiskaart van l'etitanger,durp in 't groothert. LuxemTernnoi
i. de Blinde), zoon en opvolger van W. II,
burg, aan de vereeniging van de Sure en de Moezel,
was 10 jareu outs, Coen hij den troop bekiotn (1423).
anderhalf nur g. benoordoosten Grevenrnacher en
Door bell Dmitriewitsj, vorst van Galicie, van den
circa 3 men g. beznidw. Trier; 500 mow; door brand
troon gestooten, ward W. 111 na den flood van diet'
geteisterd in 't voorjaar van 1723 en 11 Juli 1842.
usurpator op den troon hersteld. dock aangevallen
Waterford, het oostelijkste kustlandschap en
en gevanger; genotnen door den khan van Kazan, he
graafschap in leriand, circa 33 vierk. mijlen, net
hem slerhts tegen bottling van een hoogen losprijs
154,000 bewoners; hoofdplat ► ts de sfad W., een
wader vrijliet (1445). Teruggekeerd itt Moskou, waar
der voornaainste havenplaatsen van lerland, aan de
de zoon van Joeri het hoogste gezag usurpeerde,
Suir, 2 uren gaans van hare nitwatering, heeft
werd W. Ill op diens bevel van het gezicht ',crook' ;
29,000 inw., en is gesticht in 852 (voigens sornrnidesniettemin gelukte het W. III den usurpator to
gen reeds in 135). Eerst na tie verovering van lerverdrijven.W.Ilistierf 1462, en weal opaevolgd door
land door Hendrik II outving W. zijn tegenw. naarn.
ziinen oudsten zoon, loan
1V. IV, 1505—
In 1003 houwde Reginald de [)een bier een kasteel,
1535, zoon en opvolger van lwatt 111, was de eerste,
dat nog bestaat, en dal, het oudste in 'edamd is.
die den titel van autocraat aannam ; hij schafte de re=
In 1649 nerd
teverg.eefs beiegerd door ',.:rornwell.
publikeinsche vrijdommen of van Nowgorod enPskow,
Watergang, d orp in Noo•d-Holiand, anderbraeht van de bevolking liter steden een duel naar
half tow g. hemilden Purtnerentle;3a0d(rin
Moskon over, bemaehtigde Smolensk, maar zag zijne
Watergeuzen. Nadat de n
Genzen
eigene hoordstad (110sko u ) overweldigen door deTar(zie dat art.) in zivang gekomen was, neaten die
taren van de Krim en van Kazan (1521), aan vie itij
Hollanders, (lie er bun vierk van maakten om aan de
een korten tijd schat ► lichtig was. Spoedig eater
S ► anjaarden afbreuk te water te doers. net den naarn
hernam hij zijn overwicht op de Tartarett, stelde een
W. hesletnpeld. lie W. maakten zirh 1 April 157'2 van
nienwen khan te Kazan aan, versterkte Koioeina,lijfde,
den Briel meester, en gaven this feitelijk den eersten
eenige vorstendommen bij ziju rijk in, en stierf 1533,
gevneligen schok aan Spanje's wacht over ons land.
-
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Wateringen

Wateringen, dorp in Zuid-Holland, vijf kwartier g. beznidoosten 's-Gravenhage, I uur g. benoordoosten Naaldwijk ; 1359 inw.
Waterland, I) een der drie afdeelingen,
waarin vroeger bet Noorderkwartier, prov. NoordHolland, ingede-ld was, bevatte de 3 steden Edam,
Monnikendam, Purrnerende, benevens de 23 dorpen:
Baasdorp
Watergang
Warder
Durgerdarn
Broek
hwadijk
Zuiderwoude Vollendam
Sehellingwoude Uitdarn
Oostlinizen
I3uiksloot
Purrnerland
Hebrede
Zunderdorp
Ilpentlain
Etersheim
Nieuwendam
Middelie
en
Landsmeer Auvijk Middel-Beemster.
2) voorinalig dorpje iii Staats-Vlaanderen, arnbacht
van Uzendijke, iu de 16e eeuw gebouwd in den zoogenaamden Ondemanspolder, en daartraar oak wel
Oudeinan geheeten. Door 't (loursteken van de dijken
(in de Spaansehe onlusten) liep o. a. die gansche
polder onder water, zoodat het dorpje met zijne kerk
reeds in 't Iaatst der 16e eettw met rneer bostond.
Waterlan.dkerkje,dorp in Zeelant1,5 urea g.
bezirid. Middelburg, 1 uur g. van Oostburg; 170 inw.
Water100, dorp met 3600 inw. in de belg.
prov. Zilid-Braband, aan den weg van Charleroi naar
Brussel, en bij den ingang van het bosch van Soigne;
18 Juni 1815 de ver ► naarde veldslag, waarin Napoleon 1 totaal vorslagen werd door 'Wellington en
Blucher. Het voornaarnste gedeelte c'air den strijd
werd gestreden lussehen 11/(gerloo ten N. %V.,
Mont-Saint-Jean ten N., en Belle-Alliance ten Z.; in
veie boeken wordt die veldslag Ilan ook wet een der
twee laatstgenoernde namen vertneld.
Watervalien, voornaainste zijn die van
den NiijI 111 Afrika ; van den Niagara, den Mississippi,
den Missouri, de Magdalena -ri vier in Anserilia ; die
van Schaffhausen en van Stauhaell in Zwitserland ;
die van Orco in Pi0rno1rt.
Watt (James), schotsch werktuigkundige, geb.
I73ti to Greenock in Schotland,:b•aeht het olooreigea
stud le zoover, dat hij unive•siteils-opliens to Glasgow werd, en legde ziell sedert 1763 toe oil ver ► etering van de stoomwerktiligen ; de wereldver ► azende
that, die de toepassing van 't stouinvermogen sedert heeft genomen, heeft men bijtia nitsluitend to
danken aan tiV. on zijnen medewerker Boult ► n. Itij
shell 1819 to Heatlitield bij Birmingham. 1827 is
te Bi•tningliain \V.'s standli, ,, i I ►► gerieht.
'Tat - Tyler, een leidekker :lit Deptford in het
engtilsehe gratikehap Essex, stelde ziel) in 1.381
(under Richard 11) can het (mold van het wegens
den dcnk der belastingen in o ► stand gekomene etigelsehe volt, en bevorderde de algeheele he•vortning
des rijks en de vriiwa•ing van het volk [eget) de
dwingeland0 der koninklijke praise!). Met zijiten
aatiliaig richt to Ilfj g•oote verwoestinget) aan op de
beziltingen tier aanzienlijken, die reel vat) tw i n t o
Nle!)hidn.,aopstredlgmnwa
in de graalscha ► pen Essex, Sussex, Surrey, Kent,
rukte W. op Londe!, can, betnaelitigde den Tower
zonder slag of stool, en scheen het oogeti ► lik
waarop lowing Bichard 11 in zijne hamlet) zoo valid). Van evil lowing germ ► oeceirstreek dirtilteride,
liet. W. z ► ell door hichard versehalken Oro evil mondges ► rek met hem to komen humid' ; doeli uallwlijlas
wa , ‘V. wee rloos in liichard's ma•it, of lee liet
hem verrailerlijk vermoorden (15 JI1,11 1581).

dorpje Wa.1,1.a y .
Watweide,
Waubach, dorp in nederl. Limburg, 1 urn' g.
ten 0. N. 0. van Heerlen; 600 inw.

Weenen
Wavershove, oude naam van \Ververshoof.
Waverveen, dorp met 350 inw. in de prov.
Utrecht ; de Aurstel selleidt de geineente W. van de
noordholl. gemeente Cahoon); Sept. 1672 werd W.
door de Fransehen grootendeels in de ascii gelegd.
WaVre, stad in de belg. prov. Zuid-Brahand,
6 urn gaans bezuidoosten Brussel, aan de Dyle;
6000 inw.; bekend door het gevecht tusschen de
Pruisen on Fransehen tijdens den slag van Waterloo;
door dat gevecht hield Thielmann den frauschen
generaal Grouchy derwijze op, dat deze niet in staat
was den keizer in tijds to pulp te komen.
WaWre, een dorp 2 oxen gaans van Warsehau,
op (len reehteroever van de Weielisel; veldslag Irisschen do Polen en de Blissen 19 en 20 Fehr. 1831.
Waxeils, twee friesche dorpen. Lie WAAXENS.
Way, of Ay, eilanden ill nederl. 0. 1.: 1) een der
Banda-eilanden, 3 100 westelijk benoorden Neira en
hewesten Banda, is 1 in ijl lang ; op de noordzijdeeene
sterkte, (lie 14 Mei 1615 door de Hollanders aan de
Bandaneezen ontweldigd, clock nog dienzelfden naeht
door de Bandaneezen heroverd, en eerst 10 April 1616
door de Hollanders opulency bemaehtigd werd. —
2) in den soendasehen arehipel, benoorden Sumatra,
dwars voor de liaai van Aljeli.
Wearm.outh, twee dorpen in Engelaml, aan
de Il oil , nalq hare uitwatering, nl.: ten W. en in
de nabliheid van Stindealand (zee flat art.) Bishop-if.;
daartegenover Monk-1V. met 1 0,000 in w.
Weber ;Karl Maria, baron von), dtritsch cornportist, gob. 1786 te Latin (vvaar zijn vader, Frans
Anton baron von kV., hofka ► e(rneester was) was van
1815 tot 1816 muziekdireeteur de• opera to Praag,
werd dat 1817 to Dresden, 011stierf 1826 to London ;
184-1 werd zijn gebeente [tit Lon ► en overgebracht
naar Dresden, waar 1837 op het sehon• ► urgplein
W.'s standbeeld o ► gerieht Is. Voornaninste emnpositter]: de opera:is Preciosa, Freischntz, Euryanthe,
°Gerson. Men heeft van hem Hinterlassene Schriften
(2e druk 2 dM. Dresden 1850).
Wechabieten. Zie .:AHAMETEN.
Weda, een oorlugsgud der nude Friezen.
Wed.de, dorp in de prov. Groningen, 2 uren g.
beznidoosten Winschoten; 85 inw.
Wederdoopers, leden eetier kerkelijke selite,
die to toestettnning van den ilo ► peling als onmisba•e
vourwaarde sttdde tot dell doop, en dlis ill kin ► erdoop verwierp (Cle ANAILAPTISNIES).Ontstaan under de
aanhangers van Luther, dock aanvankelijk /milder bet e ekenis, •erden de NV. vette geduchle ;nada, nadat
Mintzer zieh oinstr. 1520 aan het hoofd had geplaatst,
en wider melts aanvoering de NV. verseheidene bloedige veldslagen leverden. Ook in oils lath! riclitten de
W. groute be•ue•ingen can (die o.a. di. I, biz. 198);
hflllllG geesidrijverij hereikte eehter het topplint te
Munster (zie .1 AN VAN LEIDEN). De leer der W. werd
geheel flervormil door Menno Simons, naar \•ie ze
Wen Mennisten gettoeind \verde!), dock die zijne
Men we gemeente de Do ►► sgezinde gemeente noemde
('zee ► ENN0).
Wedum, wide naam van Weidnin.
w ee
d e , eel , d er 72 do•pen, die hij den wateryloed van 18 Nov. 1:121 cerdroirketi, eu een der 34,
die no ► lt weder to vooNelliju gekumen zijn. llet lag
ill de Groot, Znidholl. ‘Vaard,lienuorden Wieldreela.
'eel (d e ), h e t, dorpje 10 Waal op Texel.
ienne, lat.
een.-_,n, (kitsch i'i ien. fran,cii
1011 hei keizerrijk
Vienna of Vintiobona,
Ousletirijk, aan to nit \\ aleritt ,:j van de h'ei'rs In den
Donau, !welt met inhogrip der voorsteden :560,000
itov. Gesticht door \Vender', WaS W. nog eon dorp

Weerd
toen Pannnnie veroverd werd door Augustus; de
Romeinen vestigden er een hummer gewichtige milltai•e stations. Hendrik 1 (Jasoniirgott), markgraaf
van de Oosterrnark, verhief W. it stad (1151), en
1160 werd it de residentie der marl raven ; door
Leopold 111 werd W. ommuurd (1198); Frederik
11 verhief W. tot rijksstad (1237). Bud°If i bernachtigde V. in 1277, en door de verhefling van het
huis van Habsburg tot dynast is van Oostenrijk kwam
W. tot aanzien (vooral na 1 i57). Matthias Corvirms
belegerde NV. tevergeefs 1-177; hij bemachtig ► e het
in 1485. Ook van de Turken had W, twee vermaarde
belegeringen te doorstaan, ill. in 1529 (door Soliman 11 in persoon) en in 1683: den t•eeden keer
had W. zip ontzet to dariken oar. Jan Sobieski, koDing van Pole!). Napoleon I bezette W. 1805 en
1809. In 1848 was k‘i'. in opstand, inch werd gebombardeerd en spoedig tot onderwerldng gebrae ht.
Te NV. werden verselleidene tractaten ;.-,Yeteekend
o. a. dat %an 1758 (Lotharingen werd, onde• bepaling van terugkeerhaarheid aan Frankrijk, aan Stanislas gegeven, Toskanen aan Frans van Lot haringen, den gemaal van Nlaria Theresia, en het koninkrijk Na ► eIs aan don Carlos), en dat van 1809, dat
een einde niaakte aan den oorlog der vijfde
en ‘vaarbij Oosten•ijk's keizer de illyris•he ► rovincien, benevens een gedeelte van Tirol, alstond aan
Napoleon, Dan wien hij bovendien zijne doehter
INIaria Louise ten linwelijk gal. — Concres van W. he
van .3 Oct. 1814 tot 9 Juni 1815 to V. gehmidene
vergadering, der tegen Nopoieon I oo•logende mogendheden, waarbij he sta ► tkundigr indeeling van
Declaratie an W.
Europa opnionw word geregeld.
de akte, waarbij Napoleon 15 M ► art 1815 door de
Geallieerden Imiten he wet gesteld N•erti.
Weerd, 1) limb. stad; zie WEEBT. — 2) verkorte naam van 't n ► ordbrab. (Imp Valkenswaard.
— 3) onde naani van 't zeenwsche dorp Waarde. —
4) Preni ► nstr. nonnenklooster in Friesland, uur g.
beoosten Metslawier; ging 1580 te niet.
Weerd (Se ► aldos van), hollandsch zeevaarder,
maakte 1598 de ontdekkingsreis van he Cordes
mode, en gar zijneri doormaam aan Brie eilanden in
de Straat van Magehlaau (de Sehaldijnscheeilanden).
Hfij werd 1603 vermoord in eerie grot op het eiland
Ceylon. De heschrijving van zijne reis is nit het Hollandsch in 't Latijn vertaald in het 9e stuk der verzameling van Debry.Weerde, mule naam van Valkenswaard.
Weerselo, dorp in Overijsel, 3 uren g. beoosten Oidenzaal ; 600 inw.
,..ei.er-,,
Weert (N
I
h dorp. Zie NEDEBWEERT.
Weert, stad in belgi-ch Limburg, 5 'iron gaans
beoosten lioermond ; 6000 inw.; door he Franschen
ino- erioinen 179'2; geboorte ► la ► ts van Jan van Weert.
'Weert (Jan van), dapper generaal, geb. 1594
te Weert uit arme ouders, stond eerst in beiersche
dienst, vervolgens (in den 30-j. oorlog) in dienst
van Oostenrijk, word na Aldringer's dood opperbevelhebber her beiersche armee, had deel aan de overwinning bij Nordlingen (1631), versloeg Gassion
(1635), verwoestte Picardie (1636). Gevangen genomen (1638) door hertog Bernhard van SaksenWeimar, werd v. W. 1642 nitgewisseld, en gaf bij
Tudlingen he nederlaag ;- , an den fransc.hen generaal
Rantzan. Na den Westfaalschen vrede ging hij stil
leven op zijn landgoed in Boh ► men, en stierf 1652.
V1eesp, star! in Noord-Holland, derdhaifinir g.
beznidoosten Amsterdam, Can de Wail, een half uur
g. van Maiden; 3500 inw.; in 1204 in he ascii gelegd
door de Kennemers; in 1356 onderging W. een ge-

Weimar

1143

HA lot door Jan van Arkel (47en hisschop van
Utrecht), loon (lie he stad na een beleg van : 4 flagon
ingenomen had ; in 1373 ingenomen door Arnold
van Ilnorne (49en bisschop van Utrecht); in Mei
1508 vernieesterd door de Gelderschen, nog in dotzelfde Par helegerd door keizer Maximiliaan, die hij
den vrede van Kamerijk o. a. ook W. en het slot te
Maiden (miler zijn gezng kroee; 27 Sept. 1787 ging
W. bij ra ► ilulatie aan he Praiser. over; 29 Nov. 1813
word W. overrom ► eld door 600 Franschen nit Naarden, die erhtor, hevreesd vi ► !. de Kozakken, nog
lion eiren finch( he stad weder veriieten.
Wehe, dorp in he prov. Groningen, zevendhalf
nor g. ► enoordw. Appingedam; 470 inw.
Wehl, dorm in Gelderland, 1 uur g. bezuidw.
Doetinchem; 450 inw.
Wehlau, stad in (lost-Prnisen, aan de samenvloeiing van Alle en Pregel, 6 mijlen beoosten Knnings'bergen ; 5500 inw,, hij den vrede van W. (1657)
verloor P ► len de son , e• ► initeit over Oost-Prnisen.
Weicherdingen, fr. Weicherdange, dorp in
Luxemburg, 5 iron g. benoo•dw. : 300 inw.
Weichsel, poolsch tVisla, lat.. Vistula, rivier
in Middel-Europa, mitspringt in Moravie op het
Skalza-gebergte, in de nabijheid van Teschen, doorstroor ► t Galicie, Poleo, l'rnisen, hesproeit Krakau,
Sandomir, Ful5ov s Warschau, Mo,llin, Plo ► k,Thorn,
Um, EWing, Nlarieri ► urg, Dantzig, ontvangt the watoren van (rechts) Poprad, butinjoe, San. Wieprz,
Bug, D•ewentz. en (links) ► ilica, Bzura, Brahe. De
W., 150 ► ijlen tang, kornt boven Thorn op pruis.
grotidge ► ied, en deelt zich in 2 armen, van welke de
onsteliike (Nngat genaamd) hangs Marienburg in 't
Frische Haff iiitloopt, terwij1 de westelijke arm zich
wede• in twee takken splitst, waarvan to eene (de
°rule W. of Elbinger W.) zich insgelijks in het
Frische Hall' outlast, en de andere (de Nieuwe W.
of Dant:, iger W.) in (le Oostzee valt hij de vesting
Weichselniiintle (750 inw., nabij liar
Weidum, frresch dorp met 501) inw.; anderhalf nur g. bezuidw. Leeuwarden, is hoofdplaats der
grielenij Barderadeel.
Weil, stad in Wurtemberg (Neckarkreis), 6
uren g. bezuidw. Stuttgart; 2000 inw.; geboorteplaats van Keppler.
Weilburg, stad in 't Nassausche, 13 uren g.
benoordoost. Wiesbaden, aan de Lahn; 2800 inw.;
het voorrnaligeresidentie-slot her hide Nassau-Weil
behoort sedert 1816 aan den hertog van Nassau.
Weiler, 1) luxemb. dorp (180 inw.) 3 uren g.
benoorden Diekirch. 2) W.-zum-Therm,Inxemb.
dorp (450 inw.) 2 uren g. beznidoosten Luxemburg.
Weimar, hoofdstad van het grout hertogdom
Saksen-Weimar-Eisenach, aan de llin ; 14,000 inw.;
hertogetijk paleis met beroemde bibliotheek en park
(een der schoonste parken van Duitsc ► land). De
groothertogin A ['wile, geb. 1739, gelmwd 1756 met
Ernst. August Constantijn, die bar op 19-j. leeftijd
achterliet als weduwe, gedurende de minderjarigheld an hunnen zoon tot 1775 regentes van het
groothertogdom (zij stierf 1808), maal,te v,m he stad
W. the verzamelplaats van vele beroemde geleerden
en letterkundigen; 0. a. te NV. de huizen waar Cranach,
Got he, en Schiller gewoorol heb ► en; not; Herder,Wielan ► , en nieer andere in de letterkunde bernemde
manner hebhen king to NV. gewoond, en hot wordt
lit Athe ► e van Duitschland genoemd; het is de gebo ► rte ► l. van Kotzebue. Te W. Held keizer Otto II
975 een rijksdag. Door brand werd W. herhaaltle
ashen geteisterd (0. a. 1299, 1424, 1618, 1774),
en door eene geweldige overstroming in 1613.

Weishaupt

Wenceslas

Weishaupt (Adam), geb. 1748 te Ingolstath
in Beieren, studeerde bij de Jeznieten, werd 1775
professor van het kanonieke recht te Ingolstadt, en
begon er - van dat oogenblik of aan naar te streven,
een geheirn genootschap op te richten ter verbreiding van verlichting godsdienstig en staatkundig
gebied, en norloende een tegenwicht te stellen tegenover licht ► lomperij, en irronderheid den invloed der Jeznieten tegen te gaan. In dat genootschap, de Orde der Illuininaten, werden leden aangenornen onverschillig tot welk kerkgennotschap ze
behoorden; en reeds spoedig breidde de nieuweorde
zich derwijze uit, dat I I e beiersche regeering, (lie
hare macht begon te Incliten, in 1781 de Orde opbief ; W. werd 1785 als professor afgezet ; en daar
at de leden der illuminaten-Orde net gevangenis
bedreigd werden, narn hij de wijk naar den hertog
van Gotha (een lid der Orde), die hem tot legatieraad en later It hofraad henoemde. Hij stierf te
Gotha 1830. Men heeft van hern verseheidene werken, o. a. eene Ges(shiedenis Nan cIe vervolgingen tegen de tiluwinaten in Beieren (1781). eene BeschrijvirW van lie Orde der Illuminaten (1 788), enz.
WeiSSe (Christiaan Felix), vru•lithaar dnitsch
schrijver, inzoliderheld van kintlerwerkjes,en schepper v an (le komieke opera in Ithitschland, geb. 1726
to Annaberg ; hij was ontvanger der belastingen te
Leipzig, en stierf 1804. Men heeft o. a. van hem
Der Kinderfreund (24 din. 1776-82: dikwijk herdrukt); wijders: Lasispiele (3 din. Leipzig 1783);
Komische Opern (3 (11n. Leipzig 1777); enz.
Weissenburg, I ) vroeger vrije rijksstad in
den Eizas, nu in 't fransche Benedenrijn-dept.; zie
WISSETIBOURG. —2) stad in Beieren, kreis Mittelfranken, aan zwah. Rezat,10 uren g. bezuidoost.Anspach;
5200 inw.; tot 181)2 vrije rijksstad. — 3) zie Sunzie CARLSBUBG. — 5) zie BELCH ADO.
WEISSENBURG. —
Weissenfels, stad in pruis. Saksen, aan de
Saale, 4} nor g. bezuiden Merseburg; 12,000 inw.
Weisskirchen, 1) stad in 't hongaarsche
comitaat Temes, aan de Nera, 12 mijlen ten Z. Z. 0.
van Temesvar; 7001) inw. — 2) stad in Moravie,
5 rnijlen ten 0. Z. 0. van Olmfitz; 6000 inw.
Welataben, of Wiltsen, een slaw' - yolk in
van de 7e tot ; to eeuw
►
Germania. Ze wooden
aan de oevers der Oostzee, bewesten de Oder, in het
tegenw. Brandenburg en Pommeren. Zie \VEND EN.
Welfen. Zie.e t;—UELFEN.
Wellesley, britsch gebied ter westknst van
het maleische sc ► iereiland Malakka, tusschen de koninkrijken Queda en Perak ; 7 a 8 vied:. Inijlen,
65.001) bewoners; behoort tot het gouvt. Pinang.
Wellesley, adellijk engelseli geslacht, onder
Hendrik VIII naar lerland verhnisd, heette aanvankelijk Colley of Cowley (zie (lien naam), ell erfde
1728 de bezittingen en den warn der farnilie W.
Uit dit geslacht sprout (le !tering van Wellington.
Wellington (Arthur kVellesley, hertog van),
britsch vel ► heer. gel(. 1 'Mei 1769 te Driticastle,
streed sedert 1797 in Oost-Indie, sedert 1809 in
Portugal en Spanje, bereikte het io ► tint van zijnen
roem hij Vittoria (22 J ► lli 1813) en bij Waterloo
(18 Juni 1815), werd verheven tot pries van Waterloo, 1827 o ► perl ► vellie ► l ► er (ler britsche landma•ht, 1828 als eerste lord der sehatkist !Inuid van
het ministerie, maakte zich Nov. 1830 zeer gehaat
door zijn halsstarrig verzet tegen de parleifientshervorming,t(mnde zich later minder strengeotiservatief, stenide I 844 voor de vruheid van koophan(lel, en stierf 1 4 Sept. 1852.
Wellington, I ) stad in 't engelsche graafschap

Shrop, 4 tire') g. heznidoost. Shrewsbury; 10,000 inw.
— 2) stad in 't engelsche graafsehap Somerset,
ruim 8 rnijlen beznidw. Bristol ; 5000 inw.
Wells, twee engelsche steden, nl.: I) in 't
graafschap Somerset, 6 uren gaans ► ezniden Bristol;
9000 inw. — '2) it, 't graakchap Norfolk, aan de
zee, 13 uren g. benoordw. Norwich; 31)00 inw.
Wels, het nude Orilabis, stad in Opper-Oostenrijk, aan de Traun, 7 iiren gaans bezitidw. Lintz;
6000 inw. Te W. stierven keizer Maxitniliaan 1 en
hertog Karel IV van Lotharingen.
Welsch, engelsch Weish, de taal der vroegste
celtisehe bewoners van het engelsche prinsdom
Wallis vomit met de Bretonsche en de tenietgegane
Cornwallizer tongval een der twee hoofdtakken van
de celtische talengrnep, en werd het best bewerkt
door Davis (Spraakkunst Londe', 1621, dikwijIs
herdrukt) en Owen (Woordenboek 2 din. Louden
1793, 2e druk 1829). — ook de bijzondere tongval
van het Routaansch, (lien de hemmers van bet zwitsersche kanton Wallis spreken, word t W. gennemd,
terwijI not 't Waalsch (zie dat art.) sleehts een andere vorm van het W. is. — Welsrben (engelsch
the Welsh) is eenvondig eene verbastering van den
naam Gaels (lat. Galli. Colliers), gelijk de Celten
(Kellen) genoerml werden, die de oorspronkelijke
bewoners van Gallic waren.
Welscheid, dorp in Liixemburg, anderhalf
uur g. ► enoordw. Diekireh ; 280 inw.
Weiser, eene sedert tang uitgestorvene aanzienlijke angsburgsche famdie, die zeer rijk was: de
voornaatnste leden "ijn geweest : W.(Bartholornefis),
geheirnraad van Karel V. aan Wien hij met Fugger
12 tonnes goods voorsehoot en voor wien hij Venezuela in Zuid-Amerika veroverde.
W. (Philippine), geb. 1530, eene schoone vrotiw, was eene
night van den vurige. In bet geheim trad zij in den
echt met aartshertog Ferdinand, den tweeden zoon
van 'den lateren keizer Ferdinand I, die dit hnwelijk eindelijk als wettig erkende, en haar verhief
tot markgravin van Burgau. Na 30 j. gelukkig gehuwd geweest te zijn, stierf zij 1580. Haar ondste
zoon (Andreas, markgraaf van Burgas) stierf in 1600
als kardinaal; haar andere zoon (Karel) stierf 1618
insgetijks kinderloos. — W. (Marcus), ge1). 1558,
bekleedde een aanzietilijk arribt in zijne geboortestad,
en heeft zich beroemd gemaakt door verscheidene
historische werken, maar vooral door de bekendmak ing van de Tabula Peulingeriana (zie PE•riNcER).
Welsryp, of \Vielsrvp, dorp in Friesland, 3
uren g. ten N. N. 0. van Bolsward ; 200 inw.
Welten, dorp in nederl. Limburg, een kwartier
g. beztlidoosten Heerlen ; 400 inw.
Welterhoven, cable naam van Westerhoven.
Weltevreden,voorrnahg kampement, op Java,
aan de zuidoostzijde van Batavia, wa ► rvan het titans
eerie wijk is. Men kan W. gevoeglijk als eene stad
►
op zich zelve Ieschonwen : het tales
van den gnuvernenr-generaal beneveus at de open ► are gehouw'en, zoo civiele als militaire, zijn te W. gevestigd.
Wemeldinge, d orp op het teeirwsehe eiland
Zuid-lieveland, 2 uren g. beoosten Goes; 600 inw.
Wemele, verhasterd van Wet ► el ► inge.
Weneesias, lat. Wenceslaus, dititsch Wenlzel
(Wenzel), imam van verscheidene Boheeirische vorsten, nl.: W. I, de heilige, geb. 907, stood van
920 tot 92 ► under voogdij zijner moeder Drahornire,
(lie (le Christenen Sr reed vervolgile, herstelde het
Christendom itt Bohemen, zoo ► rc hij den troon had
beklornmen (925), en werd omstr. tier jaren later
verraderlijk vermoord door zijn broeder Boleslas.
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Wenden
Kerkelijke gedenkdag '28 Sept. — W. II, had 18
jaren in ballingschap doorgebracht, eer hij 1191 den
troon beklom, werd 3 maanden later verdreven door
Przemislas, en viel in handen van den markgraaf
der Lausitz, die hem gevangen zette ; hij stierf in
den kerker 1194. — Hertog W. III (als koning
W. I), zoon van Przemislas Ottocar I, geb. 1205,
medebestuurder van Bohemen 1226, regeerde alleen
sedert 1230, en stierf 1253. Zijne oorlogen tegen
Oostenrijk, de inval (1241 ) der Mongolen in Moravie, zijn strijd tegen de Hohenstaufen toen Willem
Ill van Holland (1247) tot roomsch keizer verkoren
was, zijn dempen van den gewapenden opstand zijns
zoons (Ottocar II), zijn de voornaamste punten uit
zijne regeering. — koning W. II, geb. 1270,
kwam 1283 op den troon (5 jaren *a den dood van
zijn vader Ottocar II) onder regentschap van zijnen
neef, den markgraaf van Brandenburg. In 1300 werd
hij ook tot koning van Polen gekozen, door de tegenpartij van Wladislas IV. En eene hongaarsche
partij hood hem in 1301 de kroon van Hongarije
aan, die ,hij intusschen afstond aan zijnen zoon
Wenceslas III. Hij stierf 1305. — koning W. III,
zoon van den vorige, werd reeds op zijn 12e jaar
tot koning van Hongarije verkoren (1301), had als
zoodanig tot 1303 te strijden tegen Karel Robert,
stond 1305 zijne rechten op Hongarije of aan Otto
IV van Beieren, en beklom den troon van Bohemen,
wilde zich ook gewapenderhand als koning van Polen doen gelden, doch werd 1306 te Oltnutz verkoning W. IV, keizer van Duitschland,
moord.
oudste zoon van keizer Karel IV, geb. 1359, kwam
bij zijns vaders dood (1378) in 't bezit van de keizerskroon zoowel als van de erfelijke kroon van
Hongarije, maakte zich door zijn liederlijk levensgedrag en door zijne wreedheden algemeen veracht
en gehaat (vooral toen hij Joh. Nepornuk schandelijk had laten ter dood brengen); gedurige opstanden waren daarvan bet gevolg, en tweemaal
werd hij zelfs gevangen genomen. In 1400 werd hij
door vier keurvorsten van den keizerlijken troon
vervallen verklaard, hetgeen in 1403 door den pans
werd bekrachtigd. Vandaar zijn haat tegen de
roomsch-kath. geestelijkheid, en zijn begunstigen
van de Hussieten. In 1410 deed hij van zijne rechten
op den keizerstroon afstand aan zijn broeder Sigismond,doch bleef koning van Hongarije, echter 't regeeren overlatende aan de Stenden. Hij stierf 1419.
Wenden, stad in europ. Rusland, gouvt.
Lijfland, 10 mijlen benoordoosten Riga ; 1400 inw.;
gesticht 1205 ; was eenigen tijd hoofdstad der
Zwaardridders; in de asch gelegd 1748.
Wenden, dezen naam gaven de Duitschers
aan den tak der Slawen, die reeds in de 6e eeuw in
het noorden en oosten van Duitschland, van de Elve
langs de Oostzee tot aan de Weichsel, en zuidwaarts
tot in Bohemen gevestigd was. Tot dien tak behoorden de Obotrieten, de Wiltzen of Welataben, de
Oekeren (Ukern), de Hevellen en Rhetariers, de Lusitzen en de Sorben. In meer beperkten zin noemt
men W. 't overschot der Slawische bewoners in de
Opper- en Neder-Lausitz, die nog tegenwoordig de
Wendische taal spreken, en hunne eigenaardige zeden en gebruiken hebben. Hun zielental beloopt
omstr. 160,000, waarvan ongeveer 50,000 in Saksen. Hunne taal, die sedert de 16e eeuw ook als
schrijftaal gebruikt wordt, is spraakkunstig bewerkt
0. a. door Schmaler en Pfuhl.
Wendelsness, voormalig dorp in de Groote
Zuidholl. Waard, in den vloed van 18 Nov. 1421
verdronken, en nooit weer te voorschijn gekomen.

II.

Westerschouwen
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Wenerange, fransche naam van Wintger.
Wenersborg, Ian in 't zuidwesten van Zweden, circa 232 vierk. mijlen, met 270,000 bewoners;
hoofdplaats de stad W. met 4000 inw., nabij de
uitwatering der GOta-elf in bet 95 vierk. mijl groote
Wenermeer, , waaraan de beroemde berg Kinnekullen.
Wentelree, n.-brab. dorp. Zie WINTELRE.
Wentzel. Zie WENCESLAS.
Wercunden, oude naam van Werkhoven.
Weremeer, oude naam van 't dorp de Wormer.
Werfhuizen. Zie w ARFINIZEN.
Werinen, otLe vo_
lk sstam. Zie WARNERS.
Werken (de), voormalig dorp in Noord-Braband, bij den vloed van 18 Nov. 1421 verdronken,
doch gedeeltelijk weder boven water gekomen, is
thans een gehucht met 200 inw., 5 uren gaans ten
W. N. W. van Heusden.
Werkendam, dorp in Noord-Braband, 5 uren
g. ten W. N. W. van Heusden ; 1500 inw.; was een
der 72 dorpen in de Groote Zuidholl. Waard, die
18 Nov. 1421 verdronken ; werd door fellen brand
geteisterd 1611, 1619 en vooral 20 Juli 1641 ; de
pest woedde te W. 1662-1663.
Werkenemuden, voormalig dorp in ZuidHolland, waarschijnlijk het tegenw. Werkendam.
Werkhoven, dorp in de prov. Utrecht, 2 uren
g. benoordw. Wijk-bij-Duurstede ; 450 inw.; geboorteplaats van den zeeheld Willem van Braam
(geb. 10 Nov. 1732), die zich door zijne dapperheid
onderscheidde bij Doggersbank.
Wermeland, of Wermland, prov. in 't middeldeel van Zweden, vormt ongeveer het Ian Carlstad.
Wervershoof, dorp in Noord-Holland, 1 uur
g. bezuidoosten Medemblik ; 700 inw.
Werwilwoltz 1
h
7,1 W 1LWERWILTZ.
Wesel, koop- en fabriekstad (en vesting) in
het pruis. reg.-district Dusseldorf, aan den Rijn, 10
liven gaans bezuidoosten Cleve ; 18,000 inw.; ingenomen door de Franschen 1672.
Weser,lat. Visurgis, rivier die in Noord-Duitschland nabij Mtinden ontstaat nit de samenvloeiing
van de Fulda met de Werra, besproeit Hameln,
Minden en Bremen, neemt de Aller en de Vumme
rechts, de Delme en de Hunt links in zich op, en
volt na 45 mijlen loop (met al hare kronkelingen
ruim 59 mijl) beneden Bremershaven in de Noordzee.
Wesley (John), geb. 1703, gest. 1791, en zijn
broeder W. (Charles), geb. 1708, gest.1788, stichtens van de Methodisten. John reisde met Whitefield
1735 - 38 als boetprediker door Amerika, keerde
toeu naar Engeland terug. Zie METHOD1STEN.
Zi GANSFORT.
,_o_an,.
h
Wessel (J
Wessels — eiland, eiland in de Indische Zee,
bezuiden Nieuw-Guinea, is het voornaamste eiland
van de Wardenburgsgroep.
Wessem, vlek in nederl. Limburg, aan de vereeniging van de Itteren met de Maas, 2 oven gaans
bezuidw. Roermond ; 900 inw.
Westbroek, 1) dorp in de prov. Utrecht, anderhalf uur g. benoordw. Utrecht ; 500 inw.; in 1487
bij W. een bloedig gevecht tusschen de Hollanders
en de Utrechtschen. — 2) Zie WESTERBROEK.
Westdorp, voorm. zeenwsch dorp op Tholen.
Westdorpe, dorp in voorm. Staats-Vlaanderen
(thans prov. Zeeland), 5 uren g. bezuiden Goes;
450 inw.; voorheen ook wel Klein-Gent genoemd.
op Wieringen. Zie WESTERLAND.
d
Westen ,,..orp
Westenrijk (Nieuw, Oud, Noord, Zuid), vier
zeeuwsche polders (in 't voormal.Staats-Vlaanderen).
Westerschouwen, voormalig zeeuwsch vlek
op Schouwen, 3 uren g. bewesten Zierikzee.

72a
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Westerbarra

Westerbarra, oude naam van Westerbierum.
Westerbork, in de wandeling Bork genaamd;
dorp in Drenthe, 3 uren g. bezuidoost.Assen; 400 inw.
Westerbroek, of Wesibroek, dory in de
prov. Groningen, anderhalf uur g. bezuidoosten de
stad Groningen ; 500 inw.
Westerdijkshorn, voormalig dorpje (thans
buurt met 100 inw.) in Groningen, 3 uren g. bewesten Appingedam.
Wester —Eems (Departement der). Zie EEMS.
Wester-Emden,dorp in Groningen,derdhalf
uur g. ten W. N. W. van Appingedam ; 500 inw.
Westergeest, of Westergaast, dorp in Friesland, 1 uur gaans beoosten Dockum ; met onderhoorigheden 700 inw.
Westergoo, een der drie kwartieren, waarin
Friesland ingedeeld is, bevat de steden Bolsward,
Franeker, Harlingen, Hindeloopen, Sneek, Stavoren,
Workum, thst, benevens negen grietenijen.
WeSterhoven,oudtijdsWeltenhoven, n.-brab.
dorpje met 80inw.,3uren g.tenZ.Z.W.van Eindhoven.
Wester — kwartier (het), een der drie kwartieren, waarin de Groninger Ommelanden ingedeeld
waren onder de republiek der Vereenigde Nederlanden, bevatte de dorpen: Marurn, Noordwijk, Nuis,
Niebert, Tolbert, de Leek, Midwolde, Lettelbert,
Oostwolde, Faan, Niekerk, Oldekerk, Sebaldeburen,
Grootegast, Doezum, Opende, Lutkegast, Visvliet,
Grijpskerk, Niezijl, Niehove, Oldehove, Saaksum,
Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Oostum, Fransum,
den Ham, Noordhorn, Zuidhorn, Aduard, Wierum,
Dorkwerd, Hoogkerk, Leegkerk, Leege Meeden.
Westerland, doorgaans het 1Vesten genaamd,
dorp op Wieringen, prov. Noord-Holland ; '280 inw.
Westerlauwers, bij sornmige schrijvers de
prov. Friesland, als liggende bewesten de Lauwers,
die haar van Groningen scheidt.
Westerlee, dorp in de prov. Groningen, I uur
gaans bewesten Winsclioten ; 300 inw.
Westermeer, voorm. dorp in Friesland, that's
gehucht met 100 inw., anderhalf uur g. benoordw.
Heerenveen ; vervallen door de opkomst van de Joure.

Western Islands. Z IC -EBRIEDEN.
Westerreide, voormalig dorp in Groningen,
benoordoosten Termunten; in 1535 bestond bier
nog een vrouwenklooster, en in 1575 nog een mannenklooster ; alles is verzwolgen door den Dollart.
Westersehe Rijk (het), een der twee rijken ,
die uit het Rorneinsche rijk gevormd werden door
de deeling tusschen Valentinianus en Valens in 364,
en vervolgens door de einddeeling tusschen Honorius
en Arcadius (395). Na de eerste deeling bevatte het

slechts vijf diocesen (Britannia, Gallic, Hispania,
Italic, Africa). Bij de tweede deeling werd de diocese
Illyri6 in tweeen gesplitst (Illyricum en Dacie),
wordende Illyricum toen aan het W. toegevoegd,
dat toen dus zes diocesen bevatte, en later zeven,
nadat de diocese Italie in tweeen gesplitst was (Italie en Rome). Na ruins eerie eeuw bestaan te hebben
ging het W. te niet (476) onder Romulus Augustulus. Reeds sedert 408 verloor het aanboudend provincien, zoo door de invallen der Barbaren, als door
vrijwilligen afstand. Eerst was home de hoofdstad
van bet W.; daarna Milaan ; eindelijk Ravenna. Het

Tweede Westersche Rijk

of Heilige Roomsche Rijk

noemt men het rijk, dat in 800 gesticht werd
door Karel den Groote, en dat eigenlijk eindigde in
911 met den dood van Lodewijk bet Kind, den laatsten Carolinger ; het werd vervangen door het Duitsche Rijk, dat 962 gesticht werd door Otto den
Groote.

Westfalen
Westervoort, dorp in Gelderland, 1 uur g.
bezuidousten Arnhem; 950 inw.
Westerwirt, voorm. klooster. Zie WESTwERT.
Westerwolde, landschap in Groningen, was
in vroeger tijden het zuidgedeelte van Reiderland,
en bevatte o. a. de vijf hoofddorpen Sellingen, •Oostwedde, Vlachtwedde, Wedde, Vriescheloo.
Westerwytwerd, dorp in Hunsingo, prov.
Groningen, 3 uren g.benoordw.Appingedam;240 inw.
Westerzand ('t), het gron. dorp Oldekerk.
Westfalen, of Westphalen, in den eersten tijd
der middeleeuwen bet westgedeelte van het oude
Saksen, tusschen Weser, Rijn en Eems, in tegenstelling van Oostfalen (zie dat art.), dat tusschen de
Elve en de Weser lag. Toen Hendrik de Leeuw (1180)
in den rijksban gedaan was, werd de aartshisschop
van Keulen met W. beleend, dat toen Hertogdom W.
getiteld werd, 72 vierk. mijlen groot, en met 195,000
zielen bevolkt was. Hier hadden de beruchte Veemgerechten hunnen hoofdzetel. Het bleef onder Keulen behooren, totdat bet 1803 aan Hessen-Dartnstad
toegewezen werd. De Ring van W. (Westfalische
Kreis), die met de ontbinding van het Duitsche rijk
(1806) ophield te bestaan, bevatte al het land Ensschen Neder-Saksen, de Nederlanden. Thuringen en
Hessen, en had den bisschop van Munster en den
hertog van Gulik tot directeuren. Het Koniiikrijk W.

werd, krachtens de bepalingen van het tractaat van
Tilsit, bij decreet van 18 Aug. 1807 opgericht door
Napoleon I nit de door Pruisen afgestane landen bewesten de Elve, de landen van den keurvorst van
Hessen, die van den hertog van Brunswijk, benevens
eenige daartusschen liggende stukken gronds, en was
in 't geheel 692 vierk. mijlen groot, met destijds
1,946,343 zielen. Napoleon gaf dit koninkrijk aan
zijnen jongsten broeder JerOme (Jeronimus), die 15
Nov. 1807 aan dat land eene constitutie gaf, geschoeid op de leest der fransche. In 1809 braken
op verschillende punten van dit koninkrijk opstanden uit, hetgeen strenge en drukkende politie-maatregelen ten gevolge had. In 1810 werd nog een gedeelte van Hanover toegevoegd aan W., dat daardoor
aangroeide tot 825 vierk. mijlen met 2,056,975 zielen. In 1813, na den slag bij Leipzig, werd W. door
de Pruisen bezet; 1 Oct. werd door Tsjernisjeff het
koninkrijk W. ontbonden verklaard, en 26 Oet.
1813 moest koning JerOme zijne residentie Cassel

verlaten en het land, om nimmer daar terug te keeren. Dadelijk daarop aanvaardden de regeeringen
van vroeger het bewind weder over de verschillende
bestanddeelen van het uiteengespatte koninkrijk. In
1815 werd daarvan een gedeelte toegewezen aan
Pruisen, dat daarvan eerie Prouincie W. inaakte, die
circa 568 vierk. mijlen groot en thans rnet 1,620,000
menschen bevolkt is, ingedeeld in drie regeeringsdistricten (Munster, Minden, Arnsberg), besproeid
door de bevaarbare rivieren Weser (met Dremel en
westfaalsche Werra), Ems, Lippe, Roer. De zetel
van het provinciaal gouvernetnent is Munster, het
tniddelpunt der spoorwegen in W. is Hamm. —
Wesilaalsche vrede noemt men de acte van 24 October 1648, waarbij de twee vredestractaten werden
afgekondigd, die kort te voren in twee steden van
den voornialigen Ring van W. door den keizer gesloten waren ter beeindiginu van den Dertigjarigen
'
oorlog, het tractaat van Osnabrfick
(6 Ang.1648)
en de Vrecle, van Munster (8 Sept. 1648), bet eerste
met Zweden, bet tweede met Frankrijk. De beide
overwinnaars (Zweden en Frankrijk) bleven daarbij
in bet bezit van al de door lien geinaakte veroveringen, terwijl ook your hunne bondgenooten de voor-

westfirigia

Weymerskirch

deelige bepalingen niet waren vergeten ; Zwitserland
werd erkend als geheel onafhankelijk van het Unitsche rijk, en de Vereenigde Nederlanden werden
door Spanje erkend als onafhankelijke republiek,
zoodat your ons vaderland de Westfaalsche vrede
(dat wil zeggeu de Vrede van Munster) een einde
maakte aan onzen 80-j. oorlog.
Westfingia, in de Ile eeuw een graafschap
aan den Rijn, vermoedelijk de omStreek der tegenw.
zuidholl. stad Leiden.
West Francia, zooveel als Neustrie.
West Friesland, dat gedeelte van NoordHolland, dat zich uitstrekte tusschen Kennemerland
ten W. en de Zuiderzee ten 0.; het bevat, behalve
een aantal plattelandsgerneenten, de steden Enkhuizen, Hoorn, Medemblik. Lang bleven de dappere
West-Friezen onafhankelijk tegenover de graven van
Holland ; twee her graven sneuvelden tegen hen,
Arnoud in 993, en Willem II (Roomsch koning)
in 1254; diens coon, Floris V, bracht hen eindelijk
tot onderwerping. In 1572 waren de West-Friezen
de eersten, die het juk van Spanje afwierpen.
West-Gothen. .e G__OTHEN.
Westhem,oudfriesch Woschvm, dorp in Friesland, anderhalf uur g. bezuidw. Sneek; 100 inw.
West Indian (de), zoo noeint men den archipel, die (tusschen Noord- en Zuid-Anterika) tusschen den 10en en 26en graad N.-breedte, en den
42en en 67en graad W.-lengte ligt, en bestaat uit
de drie hoofdgroepen der Kleine en Groote Antillen
en de Bahama-eilanden. De eerste westindische
eilanden Bahama, Cuba, Haiti en Portorico werden
1492 ontdekt door Columbus, die, tneenende dat hij
(op zijne westelijke vaart) Indic gevonden had,
daaraan den naam van W.-I. gaf. Van de oorspronkelijke bewoners (de Arrowauks en Caraieben) zijn
nog slechts onbeduidende resten overig op Trinidad
en op het vasteland van Zuid-Amerika. De eerste
europeesche kolonien werden door de Spanjaarden
op Cuba gesticht, en in de 17e eeuw maakten ook
andere europeesche mogendheden zich, na langdurig
en moeilijk oorlogen, van bezittingen in de W.-1.
meester. Behalve Haiti (zie HAITI en SAN DOMINGO),
en het eiland Margerita (dat tot Venezuela behoort)
behooren al de eilanden der W.-I. aan Europeesche
mogendheden. Vandaar de namen : Spaansche W.-1.
(Cuba, Portorico, enz.); Britsche (of Engelsche) W.-I.
(Bahama-eilanden, Jamaica, en de meeste der Kleine
Antillen); FranschelV.-/.( Martinique enGuadeloupe).
De voorinalige Deensche W.-1. St.-Croix, St.-Thomas
en St.-Jean zijn in andere handen overgegaan. De
Zweden bezitten 't eilandje SL-Barthelemy. En van de
Nederlandsche W.-L zijn de voornaamste de kolonie
Suriname en de eilanden Curacao en St.-Eustatius.
Westkapelle,veelal Westkappelgenaamd, dorp
(vroeger plattelandsstadje) op bet zeeuwsche eiland
Walcheren. derdhalf uur g. ten NV. N. W. van Middelburg ; '1900 inw. her landde 4 Juli 1253 bet
Leger der vlaamsche gravin Margarita, aangevoerd
door haren zoon Guy van Datnpierre ; doch de Hollanders en Zeeuwen, aangevoerd door Floris den Voogd,
richtten vreeselijke slachting wider de Vlamingen aan.
In 1491 (24 Juli) werd W. door die van Sluis in
Vlaanderen geheel uitgeplunderd en verbrand.
WeStkerk,voormalig dorp op het (nu bij ZuidBeveland ingedijkte) zeeuwsche eiland Borssele.
Westkerke, twee voorm. zeeum sche dorpen,
1) op bet eiland Schouwen, in het thans verdronken
Zuidland. — 2) op het eiland Wolphaertsdijk, verdronk grootendeeIs 1377 ; de toren stortte in anno
1512, toen ook de rest van het dorp verdween.

Westland(het), westelijk gedeelte van Delfland,
prov. Zuid-Holland, bevat de stad Maassluis, en de
12 dorpen: 't Woud, Wateringen, 's-Gravezande,
Rijswijk, Loosduinen, Monster, Ter-Heyde, Poeldijk,
Naaldwijk, de Lier, Maasland, Schipluiden.
West Lothian, graafschap. Zie LINLITHGOW.
Westmaas, dorp in Zuid-Holland, vierdhalf
uur g. bezuidw. Dordrecht ; 350 inw.; driemaal bijna
geheel door brand vernield, nl. 1579, 1656, 1792.
.ersc..
West-Meath, i
h graafschap.
f h Zie MEATH.
M
—
Westminster, een der voornaamste gedeelten
van Londen, op den rechter-oever van den Teems,
was vroeger eene stad op zich zelve, vermaard door
hare oude, groote abdij, waar het stoffelijk overschot
rust van de vorsten en groote manners van Engeland.
Westmoreland, graafschap in 't noordwestgedeelte van Engeland, circa 36 vierk. mijl groot,
bevolkt met 61,000 zielen, bergachtig, ruw, niet zeer
vruchtbaar, man rijk aan bekoorlijke meren en
schoonheden der natuur. Hoofdpl. de stad Appleby.
Westrachia, lat. naam van Westergoo.
Westrich, het aan Frankrijk grenzende bergachtig gedeelte van de heiersche Rijnpalts.
West Riding, het westelijke derdedeel van
't engelsche graafschap York.
Westringia, lat. naarn van Westergoo.
West Vlaanderen, belgische provincie,
groot 59 vierk. mijlen, bevolkt met 635,000 zielen ;
hoofdplaats Brugge.
Westvoonie, voorm. eiland. Zie GOEDEREEDE.
Westwerd, voormalig nonnenklooster in het
friesche kwartier Westergoo, tusschen de dorpen
Jorwerd en Beers. De overstrooming in Dec. 1287
maakte verscheidene dorpen eene prooi der golven:
in dit klooster verdronken over de 30 menschen.
Westwoldingerland = Westerwolde.
Westwoud, of Westwoude, dorp in NoordHolland, 1 nor g. benoordoost. Hoorn; 280 inw.
WeStzaan,voorheen Wesizanen enWestzaanden,
dorp in Noord-Holland, 1 uur g. benoordw. Zaandam ;
met onderhoorigheden 2700 inw.; in 1573 en 1574
nagenoeg platgebrand door de Spanjaarden.
Westzaandam, voormalig dorp, thans het
westgedeelte der stad Zaandam.
Wetsens, of Wetzens, dorp in Friesland, 1 uur
g. benoordoosten Dockurn; 130 inw.
Wetsinghe, of Wetzinge, dorp in Groningen,
5 wren g. bezuidw. Appingedam ; 200 inw.

—

—

—
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Wetten,
h h d
7i N
-EDERWETTEN.
Wetter, eiland in den Molukschen archipel,
nederl. 0. I. Zie ETTER.
WeUrt, of Weurth, ook wel Vurt, dorp in Gelderheid,3 kwartier g. bewesten Nijmegen ; 550 inw.;
bestond stellig reeds in de 12e eeuw.
Wewelswaard, voormalig dorp in Vlaanderen, verdronk 1377.
Wexford, graafschap in de iersche prov. Leinstet-, vierk. mijl; 143,000 zielen; doorsneden
door de Slaney; hoofdplaats de stad W., 13 mijlen
bezuiden Dublin, aan de uitwatering van de Shiley,
met 12,000 inw., oudste stad van lerland ; gecticht
door de Denen, was oudtijds duchtig versterkt ; de
Engelschen veroverden W. in 1170 ; door Cromwell
werd W. belegerd en ingenomen in 1649.
WexiO, Ian iii Zweden. Zie KRONOBORG.
Wey, voormalig dorp aan den Dubbel in de
Groote Zuidholl. Waard ; een der 72, die in den
vloed van 18 Nov. 1421 verdronken, en een der 34,
die nooit weer to voorschijn zijn gekomen.
Weymerskirch,zeer oud dorp met 750 inw.,
5 minuten gaans benoorden Luxemburg.

1146a

Weymouth

Wilfridus

Weymouth, havenstad in 't engelsche graafschap Dorset, aan de uitwatering van de Wey in het
Kanaal, 4 uren gaans bezuiden Dorset ; 12,000 inw.;
zeebaden; Margareta van Anjou landde te W. met
haren zoon Eduard in 1471, toen zij haren man op
den troon kwam herstellen.
Wezepe, 1) zie WEESP. - 2) dorp in Overijsel, 2 uren g. benoordoosten Deventer; 450 inw.
Whateley, aartsbisschop van Dublin, baarde
1821 zeer veel opzien door zijn anoniem geschrift,
getiteld : Historische tivijfel omtrent Napoleon Bonaparte, waarin hij stoutweg ontkende, dat Napoleon I

Gelderschen eenen inval op het eiland, verbrandden
er over de 60 huizen, en eiachten eene zware brandschatting. Van watervloeden feed W. in-1665, 1683,
1717, 1725, 1726, 1775, 1776, 1825.
Wierum, 1) dorp in Friesland, aan de Noordzee, zesdhalf uur g. benoordoosten Leeuwarden ;
700 inw.; geboorteplaats van Ludgerus, eersten bisschop van Munster, gest. 26 Maart 789. — 2) voormalig dorp in het Westerkwartier, prov. Groningen,

ooit bestaan had ; en toen de dagbladen kort daarna
des keizers dood berichtten, gaf W. een tweede geschrift uit, waarvan de hoofd-inhoud was, dat rnen,

en druk bezochte badplaats in het Nassausche, derdhalf uur gaans benoordw. Maintz; 20,000 inn.;
van 1815 tot 1866 hoofdstad van 't hertogdom Nassau, on van 1840 tot 1866 residentie van den hertog.
Wieselburg, comitaat in Hongarije (38 vierk.
mijlen;77,000 zielen; hoofdplaats de stadHongaarschAltenburg). Het marktvlelc W. aan den kleinen of
Wieselburger Donau, negendhalf uur g. bezuiden
Presburg, met 3000 inw., was vroeger de hoofdplaats
van het comitaat.
Wieuwerd, dorp in Friesland, 3 uren g. bezuidw. Leeuwarden; 80 inw.
Wifflisburg, zwits. stad. Zie AVENCHES.

door zijne argumenten in verlegenheid gebracht, er
nu geen beter middel op had weten te vinden, dan
die hersenschim (Napoleon I) maar te laten sterven.
Whitefield (George), geb. 1714 te Gloucester
in Engeland, gest. 1770 in Massachusetts. Zie 't art.
METHOD1STEN.
Whitehaven, bloeiende havenstad in 't engelsche graafschap Cumberland, aan eene bocht der
Iersche Zee; 19,000 inw.
Wichem, geld. dorp. Zie WIJCHEM.
Wicklow, graafschap in de iersche prov. Leinster; ruim 36 vierk. mijl; 86,000 zielen; hoofdplaats
de stad -W., met 3500 inw. en kleine haven, aan
de uitwatering van den Bartrey in de Iersche, Zee,
5 mijlen bezuidoosten Dublin.
Wicliffe (John), of Wiclef, engelsch kerkhervormer en geleerde, geb. 1324 te Wicliffe in 't

graafschap York, pastoor to Lutterworth in Leicester, ijverde sedert 1356 door zijne geschriften tegen
de diepe verdorvenheid van zedeti, waartoe de geestelijkheid over het algeineen afgedaald was, werd
deswege door de geestelijken en door den Pans vervolgd, doch beschermd door Ilichard II, (lie echter
op het laatst er in toesternde, leerstellingen to
veroordeelen. In 1384 siierf W. op zijne pastorij,
een vrij grooten aanhang nalatende (de Wicliffieten),
die echter langzarnerhand uitgeroeid word.
Widdin, het nude Vendemis of Viminiacurn,

vestingstad in europ. Turkije, in Bulgarije, aan den
Donau, 29 mijlen beoosten Belgrado; 25,000 inw.;
heeft in oorlogstijd dikwijls eerie gewichtige rol gespeeld ; het beette in de oudheid ook IJononia.
Wieland (Christoph Martin), beroemd duitsch
dichter en schrijver, geb. 1733 to Oberholtzheirn bij
Biberach, sedert 1769 professor der philosophie,
werd 1772 leermeester der prinsen te Weimar,
waar hij op vertrouwelijken voet omging met Gothe,
Herder, Schiller, enz., en waar hij 20 Jan. 1813
stierf. Van de complete edition van W.'s werken
noemen wij die to Stuttgart (36 dln. 1853-58).
Wien, duitsche naam van Weenen.

Wier, dorp in Friesland, derdhalf uur g. benoordw. Leeuwarden ; 280 inw.

Wierden, dorp in Overijsel, I uur g. bewesten
Almelo ; met 't gehucht Hooge-Heksel 2000 inw.
Wieringen, eilandje in de Zuiderzee, aan de
kust van Noord-Holland ; 2000 bewoners; het voornaamste dorp is Hypolitushoef; wijders op W. nog
de dorpen den Oever, Oosterland, Stroe en Westerland, benevens eenige gehuchten en huurtschappen.
In 1184 nerd W. gebrandschat door Floris III , graaf
van Holland ; in 1490 nestelden de Vlarningen zich
op W.; 1491 word W. bemachtigd door de Hoekschen, aangevoerd door Jan van Naaldwijk ; 1492
werd W. beboet wegens deelneming aan de woelingen van het Kaas- en Broodsvolk ; 1522 deden de

wend door het graven van het Reitdiep in twee dorpen gesplitst ; is de geboorteplaats van J. A. Uilkens.
Wiesbaden, Mattiaew aqua! calidcr beroemde
,

Wigan, fabriekstad in 't engelsche graafschap
Leicester, 7 uren g.benoordw.Manchester; 35,000in w.

Wigelee, oudt. de Honte (Wester-Schelde).
Wight, het oude Veclis inside, engelsch eiland
in het Britsche Kanaal, bewesten voor de haven van
Portsmouth, ruim 6 vierk. mijlen groot, met 48,000
bewoners, aan alle zijden door 600 vt. hooge krijtbergen, klippen en vestingwerken tegen vijandelijke

aanvtIllen beschut, is bemenid °En zijn gezond en
zacht klimaat, bij nitsteh vrriefitbaar, en rijk aan
scboonheden der natuur. De voornaamste stad is
het versterkte Newport rnet 800,E inw.; in de nabijheid der reede van Cowes lilt het kasteel OsborneHouse, zomerresidentie van koniir g in Victoria.
Wigton, 1) het Virosidum
Otettacum der
Romeinen, stad in het engelsche graafsehop Cumberland, 4 uren gaans bezuidw. Carlisle; 6000 inw.
— 2) stad net 2100 inw. en haven aan tie uitwatering van den Bladnoch in de Rani 1.0n IV .; was eene
gewichtige stad in den tijd van lolling RichardBruce, en is dims de hoofdplaats van het westelijkste graafschap van Schotland (graufschap W.,
24 vierk. riajlen, met 42,000 bewoners), dat door

de zee schiereilandvorrnig gesponwen is.

Wilberforce (William),

beroemd engelsch

philanthroop, gel). 21 Aug. 1759 to Hull, gest. 29
Juli 1835 to Chelsea, was van 1781 tot 1825 een
der uitstekendste redenaars van Groot-Britannie in
het parlement, heeft zich jegens de unenschheid onwaardeerbaar verdienstelijk gernaakt door zijn ijveren voor afschalling van den slavenhandel en van
de slavernij der negers in de kolonien.
Wildbad, stad en badplaats in den wrirternbergschen Zwartewoudkreis, in het Entzdal; 2400
koninkl. kasteel.
Wildervank, dorp in de prov. Groningen,

3 uren g. bezuidw. Winschoten; 4000 inw.

Wildinge (grietenij), in Friesland, denkelijk
het tegenw.Hernelumer-Oldephaart-en-Noordwolde.
Wilfridus, de heilige, apostel der Friezen,
een angelsaksische monnik, gel). 0111S11'. (354, nerd
bisschop van Northumberland, narn deel aan de onderhandelingen, die Dagohert II op den troon van
Austrasie brachten, Iced schiphrenk (677) op de
kust van Friesland, bekeerde in dat land vele Heidenen, en stierf 709. Kerkelijke gedenkdag 12 Oct.

Wilgum

Willem

yoormalig dorp in 't noordoosten der
prov. Groningen ; can de oostzijde van de Ee, werd
1277 verzwo;gen door den Dollart.
Wilhelm I, koning van Pruisen, geb. 22 Maart
1797, woonde ∎ le veldtochten van 1813 en 1814 bij,
ontviog 1840 ais vertnoedelijke troonopvolger den
titel v;iti triris van Pruisen - , deinpte 1848 den op-

Willem III van Oranje, sedert 1688 ook
W. III als koning van Engeland, Schotland en lerland, geb. 1650, was de zoon van prins Willem II

stand in de rollz on in Baden, went daarop militairgouverneur 1311 den Rijn on in Westfalen, 1854 gon-

yeronr S Ili Maim/. rijiisbestinirder, 1861 koZte
Luil;,tig ‘ . f11 ► Wurtemberg, geb.
'27 Shpt. 1781, ,test 27)
verwiert in de
o , (rlogen i"1815—.1:7( 'eget!
den roem van
een uitstekend veldheer, en 'widow 50 Oct. 1816
den troon. Lie WtHITEmurtn;.
Wilhelminadorp, veelal Nienwedorp genaamd, een iu 't begin der 19e k-!enw ontstaan dorp
in Zeeland, een half nor g. ten N. N. 0. van Goes.
Wilibald, de heilige, alkomstig nit Engeland,
eerste bisschop van Eichstadt, geb. 700, deed tnet
zijne beide zusters r,‘Valpurgis en Wunibald) het
ongeloofelijke, out in zijne diocese het Christendom
in te voeren. kerkelijke gedenkdag 7 Juli.
Wilkes (John), geb. 17`27 te Louden, 1754 lid
'91iftiellrl a ,

van 't Lagerhuis, voerde hevige oppositie, eat deswege
herhaalde mien gevatigen, werd 1774 lord-mayor
van Louden, .1779 katnerheer, en stierf 1797, tot aan
zijn cloud een der populairste mannen van Engeland.

Wilkinson sir ,John Gardner), geb. 5 Oct.
1797, brach!, jaren in Egypte door met geleerde
nasporingeu, en schreef : Topography of Thebes
(London .1.855'); Manners and customs of the ancient
Egyptians (5 din. Louden 1856-40); Modern Egypt
and Thebes (2 din. 18 IT)';; .Irch.itecture of ancient
Egypt 'Louden 1850 wet.atlas); Popular account of
the ancient l'..gyptians
din. London 1854).
Wilkomirz, stall i n 't russ. gouvt. Kowno, aan
Swjenta en Njenien ; 6000 inw.; bier trok 24 JUDI
1812 het gros der fransche arniee...den Njemen over.
Willebrord, of Willi brord us, de hei lige, apostel der Nederlanden en inzonderheid van Friesland,
geb. 658 in Northumberland, kwarn (680) met elf
andere monniken naar Friesland, out daar de Heidenen te bekeeren, werd 695 bisschop van Utrecht,
696 aartsbisschop van Friesland, en stierf 739.
Door hem nerd o. a. Pepijn de Forte gedoopt. Kerkelijke gedenkdag van W. 7 Nov.
Willem, verscheidene graven van Holland (zie
HOLLAND): de voornaaniste is W. II, geb. 1227,
die in 1247, na den dood van Hendrik Ilaspe, door
den pans tot roomsch koning verkoren nerd tegenover keizer Frederik El ; eerst na Frederik's dood
(1250) vond W. eenigen aanhang, en sneuvelde
1256 tegen de Friezen.
Willem de Veroveraar, 1066 87 koning van Engeland, gob. 10'27, was een onechte zoon
van Robert den Duivel (Robert 11), hertog van Normandie, bij een burgerweisje nit Falaise. W. vergezelde 1033 zijn vader, en nerd door zijn neef, den
laatsteu angelsaksischen koning, Eduard den Biechter, tot opvolger benoewd, doch bij diens dood door
de angelsaksische regeering niet erkend. In 1066
(27 Sept.) !amide hij echter in Engeland, won 14
Oct. den beslissenden veldslag bij Hastings, liet zich
25 Dec. tot koning kronen, en nerd de stichter der
engelsch-norrnandische dynastie. Hij regeerde met
de grootste strengheid, en stierf 1087. In Normandie werd hij opgevolgd door zijn oudsten zoon Robert; zijn tweede zoon werd als W. II, zijn opvolger in Engeland. — W. III , zie volgend art.
-
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van Oran?: ti;j had zich, hoezeer door de De Witten
in z ijne zeer heperkt en aan banden
gelegd, reeds. 16,a kennel, ais een talentvol veldheer, en was Hi 1.172 erki,adhouder der NederlanLodewijk XIV in
den geworden; hij d,!!
tiU door de Algemeene
ons land rl Mei 1672')
der jowl en zeemacht geStaten Kw
plaatst, en aalivardde wet die ,,..Jardigheid de task,
waaraan hi) zijn gansehe ;eNea tronw gebleven is:
Europa te beschermen tegen de overheersching van
Frankrijk. Groot als veldheer. toonde hij zich nog
grooter als diplomaat. Nadat hij 1677 in 't huwelijk
was getreden met Maria, dochter van koning Jacobus II van Engeland, werd hij 1688 door de partij,
die het verdrukkende regeerstelsel van zijnen schoonvader moede was, uitgenoodigd naar Engeland te
komen, om daar het hoogste gezag over staat en
kerk in handen te nemen. Hij landde 5 Nov. 1688
met 14,000 man, deed 18 Dec. zijne intrede in Londen, riep eerie conventie der beide huizen bijeen, en
werd 13 Fehr. 1689 met zijne gemalin als koning
en koningin gehuldigd. De nationale conventie van
Schotland erkende hem als koning 11 April 1689,
en door den veldslag aan de Boyne werd lerland gedwongen hem te erkennen. Aan den oorlog met
Frankrijk maakte hij door den Rijswijkschen vrede
een roemrijk einde. Zijne vrouw stierf 28 Dec.1694;
hij zelf ten gevolge van eenen val van zijn paard 19
Maart 1702. — W. IV, koning van Groot-Britannie, Ierland en Hanover, geb. 1765, derde zoon van
George 111, voerde als prins den titel van Hertog
van Clarence en St.-Andrew's, en beklom den troon
26 Juni 1830, bij den dood van zijn broeder George IV. Onder W.'s regeering kwam de parlementshervorming tot stand. Bij zijn dood volgde hem in
Hanover op zijn broeder Ernst August, wiens zoon
en opvolger in 1866 de kroon verloor aan den
koning van Pruisen. In Engeland had W. IV tot opvolgster zijne nicht, de thans (Dec. 1868) nog regeerende koningin Victoria (zie prins ALBERT).
-

Willem de Zwijger, Prins Willem I van
Ora*, de man, aan wien bet Nederlandsche yolk
zijne onafhankelijkheid te darken heeft, geb. 1533
te Dillenburg, oudste zoon van graaf Willem van
Nassau, was als page van keizer Karel V diens lieveling, erfde 1544 van zijnen neef Rene (Renatus)
van Nassau het prinsdom Oranje, werd des keizers
stadhouder over Holland, Zeeland en Utrecht, wijdde
van 1568 zijn levee aan de bevrijding der Nederlanden van de spaansche verdrukking, en viel als een
groot man voor eene edele zaak door de handen
van een sluipmoordenaar ; zie JAUREGUI en GERARDS.
Willem, vijf prinsen van Oranje, nl.: W. I,
zie vorig art. — W. II, zoon van den stadhouder
Frederik Hendrik, geb. 1626, gest. 1650, na zijns
waders dood (1647) tot stadhouder verheven,ondernam eenen aanslag op Amsterdam. Hij was gehuwd
met Maria, oudste dochter van Engeland's honing
Karel I, nit welk huwelijk de beroemde W. III,
geboren nerd (zie WILLEM III, koning van Engeland). — W. IV, voluit Willem Karel Hendrik
Friso, geb. 1711, gest. 1751, sedert 1729 stadhouder van Gelderland en Groningen, sedert 1731 ook
van Friesland, werd dat in 1747 ook over Zeeland,
Holland, Utrecht en Overijsel, blonk uit door stille
deugden, en was algemeen bemind. — W. V, zoon
van den vorige, geb. 1748, volgde ziju vader als er-

felijk stadhouder op, under voogdij eerst van zijne
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Windsor

Willem

moeder, bij Karen dood (1759) van hertog LodewijkErnst van Brunswijk Wolfenbuttel, die ongelukkigerwijs, nadat de pins in Mei 1766 zelf de teugels
van 't bewind in handen had genomen, een te grooten invloed op bet regeerbeleid behield. Dit, en een
samenloop van allerlei omstandigheden, bracht in
ons land eene tweespalt teweeg, die ten gevolge had,
dat W. V met zijne beide zonen (Willem, zie 't volgende art., en Frederik) 18 Jan. 1795 te Scheveningen scheep ging, de wijk nemende naar Engeland.
Elf jaren later (9 April 1806) stierf hij to Brunswijk.
Willem, drie koningen der Nederlanden, nl.:
W, I, zoon van pries Willem V, geb. 24 Aug. 1772,
met zijne familie 1795 de wijk genomen hebbende
naar Engeland, werd, na de bevrijding van de Fransche overheersching, als Souvereine vorst der Nederlanden uitgeroepen, en [815 gehuldigd als koDing van het nieuw gestichte koninkrijk der Nederlanden (met het tegenwoordige koninkrijk was Belgie toes vereenigd); tevens werd hij groothertog
van Luxemburg. De afscheuring van Belgie (1830)
is de treurigste bladzijde nit zijne regeering ; 7 Oct.
1840 deed hij afstand van den troon, ging Febr.
1841 een tweede huwelijk aan, en stierf 12 Dec.
1843 te Berlijn. — W. II, de Ridderlijke, oudste
zoon van den vorige, gob. 6 Dec. 1792, was even 2
jaren oud, Coen zijne geheele familie zich in ballingschap begaf; in Juni 1811 ging hij als engelsch
luitenant-kolonel naar Spanje, waar hij de eerste
lauweren won van zijnen mem, lien hij schitterend
handhaafde bij Quatre-Bras en Waterloo (18 Juni),
waar hij door een van 's vijands kogels gekwetst
werd. In 1840 beklow hij als zijns vaders opvolger
den troon ; door de wijsheid, waarmede hij den storm
van het revolutie-jaar 1848 wist te bezweren, door
zich Wet aan te kanten tegen de ontwikkeling van
den tijdgeest, behoedde hij ons land voor groote
schokken, en het bleef rustig bier, terwijl bijna
overal elders stroomen bloeds werden vergoten. Na
eene korte ongesteldheid stierf hij 17 Maart 1849.
— W. III, oudste zoon van den vorige, geb. 19
Febr. 1817, aanvaardde de regeering kort na zijns
vaders dood, tijdens welke gebeurtenis hij zich in
Engeland beyond. Gelukkig voor ons land, heeft hij
geen gelegenheid gehad om zijnen moed op een
slagveld te toonen ; maar bij de geweldige overstrooming, die 1861 in Gelderland vernieling aanrichtte, heeft hij zulke bewijzen van onverschrokkenheid en menschenliefde gegeven, dikwijls met
eigen levensgevaar, dat hij daardoor, bij de liefde
der natie, tevens hare bewondering heeft gewonnen.
Willem van Champeaux, schol. philosoof, zoon van een hoer te Champeaux, in 't fransche
landschap Brie, telde Abelard onder zijne leerlingen,
werd 1113 bisschop van Chalons sur Marne, ging
1119 in de Orde van Citeaux, en stierf 1121.
Willemsdorp, oude naam van 't dorp Schoondijke, in Staats-Viaanderen (thus prov. Zeeland).
Willemskerke, voorrnalig dorp ir1 StaatsVlaanderen (prey. Zeeland), bestond nog in 1518,
doch werd in de 1 6e eeuw eene prooi der golven.
Willems ordeplilitaire),eene nederlandsche
ridderorde, in 1815 ingesteld door koning Willem 1.
Willemstad, I) lat. Guillelmistactium, stad
in Noord-Braband, aan het Iloliands-(lie ► , 5 uren g.
benoordoosten Breda; 7500 inw.; werd 1585 gebonwd, en Op eigen kosten van Prins Willem I versterkt; vertnaard door de kloeke verdediging (1795)
door Karel baron van Boetzeltier, gouverneur der
vesting W., tegen de Fratischen. - 2) stad op bet
westindische eiland Curacao.
—

Willis, utrechtsch dorp. Zie WILNIS.

Wilna,

gouvernement in West-Rusland (767
vierk. mijlen met 877,000 bewoners), bevat het
voornaamste gedeelte van het eigenlijke Litauen, en
heeft tot hoofdplaats de stad W. met 52,000 inw.,
aan de bevaarbare Wilia; de in 1576 te W. gestichte
universiteit is 1832 opgeheven.
Wilnis, veelal Willis, dorp in de prov. Utrecht,
2 urea g. bewest. Loenen; met onderhooren I 400 inw.
Wilp, of Wilpe, dorp in Gelderland, aan den
1Jsel, 3 uren g. benoordoosten Apeldoorn ; 1200 inw.
Wilre, twee nederl. limburgsche dorpen, nl.:
1) W., of Wijlre, of Wiltre, aan de Geul, vierdhalf
uur g. beoosten Maastricht ; 350 inw. 2) W., of
Wilderen, of Wiler, 20 minuten g. bezuidw. Maastricht ; 1000 inw.; omdat het in 't voormalige graafschap Vroenhove ligt, wordt het doorgaans ook
W. in den Vroenhove genoemd.
vlek in Overijsel, 2 uren g. bewesten
Zwolle en anderhalf uur g. bezuidoosten Kampen.
Wilsveen, voormalig dorp (thans gehucht) in
Zuid-Holland, derdhalf uur g. beoost. 's-Gravenhage.
Wilten, een oude volksstaw. Zie SCLAVEN.
Wiltsen. Zie w ELATABEN.
Wiltshire, bet graafschap Wills, een der zuidelijkste graafschappen van Engeland (63 vierk.
mijlen, met 250,000 bewoners), wordt door het
Avon-kanaal in twee deelen (Noord-W. en ZuidW.) gescheiden ; hoofdpl. Salisbury.
Wiltz, 1) stad in 't groothert. Luxemburg, aan
de Wiltzbach, 4 uren g. ten W. N. W. van Diekirch ;
2800 inw.
2) zie WILWERWILTZ.
Wilwerdingen, fransch Wilverdange, dorp
in 't groothertogdom Luxemburg, 7 uren gaans ten
N. N. W. van Diekirch; 280 inw.
dorp in 't groothert. Luxemburg, 4 uren g. benoordw. Diekirch ; 150 inw.
Winchester, 1) het oude Venla Belgarum,
stad in het engelsche graafschap Southampton, 8
urea gaans benoordw. Portsmouth ; 15,000 inw.;
was tijdens de heptarchie hoofdstad van het Saksische koninkrijk Wessex, vervolgens (onder Egbert)
hoofdstad van geheel Engeland, welken rang het in
de 11e eeuw verloor. 2) noord-amerik. stad in
Virginia, 25 mijlen benoorden Richmond; 3500 inw.
Winckelmann (Joh. Joach.), kunstkenner
en archeoloog, geb. 1717 te Stendal, 1748-55 bibliothecaris te Dresden, werd daar roomsch-kath.,
ging 1755 naar Rome, werd 1763 opzichter van al
de oudheden in en om Rome, en werd 8 Juni 1768,
op eene terugreis nit Duitschland naar Rome, in een
logement te Triest vermoord. Complete editie zijner
uittnuntende werken, 2e druk (8 dln. Dresden en
Lei pz. 1828-29).
Windeham. Zie 1JNDEHAM.
Windesheim, 1) oude naarn van 't friesche
dorp Winsum. — 2) doorgaans Winsem, dorp met
250 inw. in Overijsel, 1 uur g. bezuiden Zwolle ; een
kwartier g. hezuiden W. het voorrnalige kloosler W.
WiildisChgrastz (pries Alfred in), oostenrijksch veldmaarschalk, gab. 1787, gest. 1862, streed
roertir6k reeds tegen Napoleon 1, onderdrukte 11 Juni
1848 den opstand te Praag, bracht .1 Nov. 1848 het
oproerige Weenen tot onderwerping, doch was minder voorspoedig tegen de Ilongaren.
Windsor, marktvlek in 't engelsche graafschap
Becks, 9 uren g. bewesten Londen, op den zuidoever
van den Teems; 10,000 inw. Konitiklijk paleis,
aanvankelijk als kasteel aangelegd door Willem den
Veroveraar, en sedert Karel 11 het geliefkoosde verblijf der koningen van Engeland.
.. 7

Winkel

Witt

dorp in Noord-Holland, 4 uren g. benoordoosten Alkmaar; 650 inw.; platgebrand in 1169
door de Kennemers, in 1180 door graaf Floris III;
door den Zwarten Hoop gebrandschat in 1517; door
eenen brand geteisterd in 1649.
Winkel (L. A. te), nederlandsch letterkundige, geb. 1809 te Arnhem, gest. 1868 te Leiden, had
sedert 1826 zijn Leven aan het onderwijs toegewijd,
werd 1851 leeraar in (le nederl. taal en letterkunde
aan 't gymnasium te Leiden, gednrende (le studiejaren van den Prins van Oranje (sedert 1854) diens
onderwijzer in vaderl. geschiedenis en letterkunde,
en eindelijk een der mannen, die de bewerking op
zich namen van het groot woordenhoek der Nederlandsche taal, zoodat te W. de mede-grondlegger is
van onze nieuwe spelling.
Winkler (K. G. Th.), duitsch belletrist, geb.
1775 te Waldenburg in Saksen, gest. 1856 te Dresden, schreef onder den naam van Theodor Hell.
Winschoten, plattelandsstadje in Groningen, 5 uren g. bezuidw. Appingedam ; net onderhoorigheden 4500 inw.; bestond reeds in de 12e eeuw ;
11 Sept. 1672 bij W. nederlaag der Munsterschen.
Winseler, dorp in 't groothert. Luxemburg, aan
de Wiltz, Brie kwartier g. bewesten Wiltz.
Winssen, dorp in Gelderland, 2 uren g. hewesten Nijmegen ; 1000 inw.
Winsum, ) dorp in le prov. Groningen, 5
uren g. benoordw. Appingedam ; 600 inw.; bestond
reeds in 't begin der lie eeuw, en is, na Appingedam, van at de plaatsen in Groningen die, welke in
de 16e eeuw het allermeest had te Iijden van ocrlogsrampen. — 2) oudtijds 1Vinclesheim, dorp in
Friesland, aan de vaart van Franeker naar Sneek,
derdhalf uur g. ten W. Z. W. van Leeuwarden ; met
onderhoorigheden 550 inw.; had veel van den oorlog te Iijden in de 16e eeuw, en werd o a. in 1587
nagenoeg geheel platgebrand door de Spanjaarden.
Wintelre,of Wijntersel,dorp inNoord-Braband,
2 uren g. bewesten Eindhoven ; 500 inw.; word in
1543 gebrandschat door Maarten van possum.
Winterswi.jk, het grootste dorp in Gelderland, 9 uren g. bezuidoosten Zutphen ; 2400 inw.
Winterthur, een der schoonste steden van
Zwitserland, kanton Zurich, 5 uren g. benoordoosten
Zurich; 5500 inw. Dicht benoordoost.W.ligt Ober-W.
(met 2400 inw.), zijnde het nude Vitodurum.
Wintger, fransch Wenerange, dorpje in 't
groothertogdom Luxemburg, anderhalf uur g. bewesten Clear; 100 inw.
Wintringen, of Wintzer, fransch Wintrange,
dorp in 't groothertogdorn Luxemburg, anderhalf
uur g. bezuiden Hernial ; 400 inw.
Wintzendorf, zevenb. vlek. Zie ALviNcz.
Wirdum, 1) dorp in de prov. Groningen, 1
uur g. bewesten Appingedam ; 300 inw.; bestond
reeds in de 13e eeuw, en is de geboorteplaats van
den kronijkschrijver Abel Eppens. — 2) W., of
Wierdsheim, dorp in Friesland, 5 kwartier g. bezuiden Leeuwarden ; 750 inw.
Wiringia, lat. naam van 't eiland Wieringen.
Wisconsin, sedert 1836 een territorium, en
sed. 1847 een der Staten van N.-Amerika; 2536 vierk.
mijlen, met 777,000 hewoners ; voornaamste stad
Milwaukie ; gouvernementszetel Madison.Voornaamste rivieren : Mississippi, Ste. Croix, Chippeway,
Black-River, en de 87 mijl lange rivier W.
Wiseman (Nicolaas), geb. 1802 te Sevilla uit
iersche ouders, sedert 1850 kardinaal, aartsbisschop
an Westminster en primaat der roornsch-kath. Kerk
in Engeland, gest. 1865.

Wisjnoe, of Visjnoe, god der Hindoes (de
tweede persoon van bonne Drieeenheid), is reeds
9-maal vleesch geworden; bij zijne 10e incarnatie zal
hij het verdelgende paard Kalki zijn, dat met een
hoefslag den aardbol zal verpletteren tot gruis.
Wismar, havenstad aan de Oostzee, 7 uren g.
benoorden Schwerin ; 13,500 inw.; gesticht 1229 ;
kwam 1648 aan Zweden, werd 1803 door Zweden
verkocht aan Mecklenburg-Schwerin.
friesch dorp. Zie TERWISPEL.
Wissekerke, I ) dorp op het zeeuwsche eiland
Noord-Beveland, 3 uren g. benoordw. Goes; 2000
inw.; het ligt aan de westzijde van het eiland, en is
gebouwd na 1652; zuidelijker had vroeger een dorp
W. gestaan, dat door de watervloeden van 1530 en
1532 geheel verzwolgen was. — 2) voormalig dorp
(thans gehucht met 70 inw.) op het zeeuwsche
eiland Znid-Beveland, een half uur g. bewesten Goes.
Wissembourg, duitsch Weissenburg, lat.
Sebusium, stad in fransche dept. Bas-Rhin, aan de
Lauter en aan de heiersche grenzen, 10 uren g. henoordoosten Straatsbnrg; 5400 inw.Ontstaan rondom
eene door Dagohert I gestichte abdij, was W. sedert
1247 vrije rijksstad in den Elzas, kwam bij den vrede
van Rijswijk (1697) aan Frankrijk, was van 1719
tot 1725 residentie van Stanislas Leczinskv, gewezen
koning van Nolen; bet werd ingenomen in 1744
door de Keizerlijken, en 1793 door Wurmser, die de
lin,ien van W. forceerde, zijnde eene linie fortificatiewerken, die zich fangs den rechteroever der Lauter
uitstrekt van W. tot bij Lauterberg aan den Rijn.
Witi-eilanden. Zi.e FF 1DZJI-EILANDEN.
Witikind. Zie
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WITTEKIND.

Witla, of Vitla, ook onder de namen Witland,
Wilton voorkomende, voormalige koopstad aan de
uitwatering van de Wiedel in de Maas, werd in 837
geplunderd en platgebrand door de Denen.
Witmarssum, dorp in Friesland, 3 uren g.
benoordw. Sneek, en 12 uur g. ten N. N. W. van l3olsward ; 900 inw.; hier was Menno Simons pastoor,
totdat hij in 1536 de Roomsch-kath. Kerk verliet.
Witt (Jan de), nederlandsch staatsman, geb.
1625 te Dordrecht, waar zijn vader burgemeester
was, werd als raadpensionaris van Holland een machtigen steun voor de republikeinsche partij. Met
Cromwell teekende hij in 1654 den vrede van Westminster, waarbij Engeland zich verbond te waken,
dat geen prins uit het huis van Oranje tot stadhouder van de republiek der Vereenigde Nederlanden of
daar tot kapitein-generaal-admiraal der land- en
zeemacht verheven zou worden. In 1667 liet de W.
die bepaling door de A Igemeene Staten bekrachtigen
(dit werd het Eeiiwig Edict gennemd). Het doel was,
te zorgen, dat de Nederlanden, bloeiend door koophandel en zeevaart, niet door de verheffing van den
prins van Oranje to eeniger tijd konden worden weegesleept tot een of anderen europeeschen oorlog.
Bij at de staatsmanswijsheid, die men de W. moot
toekennen, is het eene daadzaak, dat hij den plotselijken inval van Lodewijk XIV in ons land (1672)
niet had voorzien. Door die gebeurtenis werd de
toestand van de W. zeer hachelijk ; de ultra-oranjegezinde partij maakte daarvan gebruik om bet your
tegen de W. aan to blazen, on door het schuim der
bevolking van den Haag, met eenige raddraaiers aan
het hoofd, word de W. op eene barhaarsche wijze
mishandeld en vermoord 20 Aug. 1672. — W.
(Cornelis de), broeder van den vorige, geb. 1623,
maakte als gemachtigde der Staten op 's lands vloot
den glorierijken tocht van Michiel de Ruiter naar
Chattam merle (1667). Later als ruwaard van Put-
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Witte. Bergen

woerden

ten te Dordrecht woonachtig, werd zijn huis,terwijI
hij ziek te bed lag, door het tot oproer aangehitste

kreis (9 vierk. mijl met 20,000 bewoners) van 't
pruisisch reg.-distr. Arnsherg ; hoofdpl. Berleburg.
Wjatka, of Wiatka, gouvt. in europ. Rusland,

janhagel der bevolking bestormd, en hij gedwongen
om de herroeping van het Eeuwig Edict te onderteekenen. Dit weigerende, werd hij rnishandeld, gevankelijk naar 's Hage gebracht (24 Juli 1672),
waar hij eerst op de ► ijnbank gelegd werd orn te
bekennen, dat hij den prins van Oranje had willen
laten vermoorden, van week gruwelstuk hij dooreen
paar omgekochte ellendelingen beticht was. Onschuldig zijnde, had hij zich liever laten doodmartelen
dan zulk eene bekentenis te doen. Niettemin werd
hij 20 Aug. 1672 veroordeeld om uit het land gebannen te worden ; en terwijI zijn broeder Jan zich
naar de gevangenis begaf, ow hem met dit vonnis
bekend te maken, werd die (zie boven) door het
opgeruide yolk vermoord. Daarop werd Cornelis uit
de gevangenis gesleept, en onderging hetzelfde lot.
Witte Bergen, 1) de Laud monies der ouden,
op Candia; een der hoogste pieken de Ida. — 2) de
White Mountains in Amerika , zie APALAGHleN.
Wittekind, of Witikind, aanvoerder der Saksen, 775 verslagen door Karel den Gr., die hem 785
bewoog zich te laten doopen, en hem tot hertog der
Saksen verhief; 807 sneuvelde W. tegen de Zwaben.
Wittekind, Witi kind, Widukind, saksisch geschiedschr.ijver, omstr. 1104 gest. als rnonnik van
Corvei. In dl. 3 der .Monumenta" van Pertz vindt
men W.'s Res gestie Saxoniere.
Witten!, dorp iii [leder!. Limburg, 3 uren g.
beoost. Maastricht, aan straatweg naar Ake[]; 150 inw.
Wittenberg, lat. Witlenberga of Leucorea,
vestingstad in 't pruis. reg.-distr. Merseburg, aan
de Elve; 12,000 inw.; gesticht door Bernhard, zoon
van Albrecht den Beer, hertog van Brandenburg;
door Karel V belegerd 1547; gedeeltelijk vernield
door brand 1640 ; door de Pruisen ingenomen 1756
en 1760. De 1815 met die van Halle vereenigde
universiteit van W., gesticht 1502, was heroemd,
inz. voor theologie: in de kerk dier universiteit (de

slotkerk) zijn Luther, Melanchthon, Frederik de
Wijze en Johann de Bestendige begraven; aan de
deur dier kerk werden 31 Oct. 1517 door Luther
zijne vermaarde 95 stellingen aangeplakt; in 't vroegere Augustijner-klooster(thans prediker-seminarie)
bevindt zich de door Luther bewoonde kamer nog
in denzelfden toestand van Coen ; sedert 1822 op de
markt een bronzen monument ter eere van Luther:
W. was de wieg en bakermat der Kerkhervorming.

Wittenberge, Mad in 't pruis.distr.Potsdam,
aan de Elve, 3 uren g. bezuidw.Perleberg; 6000 inw.
Wittenburg, stad in Mecklenburg-Schwerin,
7 uren g. bezuidw. Schwerin ; 3000.
Witte Nonnenkloosters (voormalige):
1) te Leeuwarden ; zie CATHARINA-KL. - 2) te Lei-

den op 't Rapenburg, bewoond door nonnen van de
orde der Predikheeren, werd 1581 herschapen in

academie-gebouw, waartoe het no nog dient.
Witte Vrouwenkloosters (voormalige):
1) te Utrecht, in de Ridderschaps4raat, ter plaatse
waar de in 1829 voltooide Willemsliazerne gebouwd
is. — 2) te Maastricht, tangs bet Vrijthof, gesticht
in de 7e eeuw, was bet oudste vronwenklooster in
Maastricht; de gebouwen zijrl in 1822 afgebrokeri.
Wittewierum,dorpje in Groningen, 2 uren g.
bezuidw. Appingedam ; 80 inw.; geplunderd in 1505
door de Groningers, in 1515 door de Saksen.
Witte zee, van de noorder IJszee eene golf,
die diep in het Fuss. gouvt. Archangel indringt.
Wittgenstein (Sayre-), vroeger onafhankelijk
graafschap, 1792 tot prinsdoin verheven, thans eon
—

tusschen de gouvernementen Kostrorna ten W. en
Perm ten 0., is 2605 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 2,124,000 zielen; hoofdpl. de aan de (zich in de
Rama ontlastende) river W. liggende stad W
die eertijds Kh/inow heette, in 1391 door de Tarta-

ren geplundr,rd werd, en thans 15,000 inw. heeft.
Wladimir, 1) stini in europ. Rusland, 24 mijlen beoosten Moskau ; 13,000 inw.; gesticht in de 12e
eeuw; door de Tartaren van kaptsjak verwoest 1257
en 1401 ; van 1157 tot 1339 hoofdstad van het groothertogdom W. (vroeger hertogdom Soezdal); thans
hoofdplaats van 't gouvt. W. (860 vierk. mijlen;
1,208,000 zielen). — 2) stad in 't nude Polen (europ.
Rusland, Volhynie), 45 mijlen benoordw. Jitomir.
Wladimir I, de Groote, grootvorst van Rusland, en na zijns broedersdood (981) alleenheerscher
der Russen, omhelsde het Christendom. Bij zijn dood
(1015) werd zijn rijk verdeeld onder zijne 12 zonen.
Hij wordt als heilige vereerd; kerkel. gedenkd. 15
Juli. — W. II, achterkleinzoon van W. I, geb.
1053, beklom den russ. troon 1113, en stierf 1125.
Wladislas, koningen van Polen : W. I, regeerde 1081-1102. — W. II, koning 1138, door
Boleslas IV verdreven 1146, gest. als balling 1159.
— W. III, kon. 1202, verdreven 1206, als balling
gest. 1233. — W. IV, sedert 1289 twistend om
de kroon, eerst 1304 erkend, gest. '1333. — W. V,
Jagello ; zie JAGELLONEN. - W. VI, soon van W. V,
geb. 1424, koning van Polen 1434-1444, en werd
1440 koning van Hongarije, zie LADISLAS V bis.
zoon van Sigismond III, geb. 1595, ko—W. VII,
ning 1632-1648.
Wladislas, koningen van Bohemen: W. I,
regeerde 1109-1125. — W. II, zoon van W. 1,
regeerde 1140-1173. — W. III, werd koning
4198, abdiceerde 5 rnaanden later.
Whista, boheemsche amazone, werd na den
dood van hare vriendin Libussa (735), met hare

armee vrouwen, een schrik voor het land. Op den
berg Widowle had zij hare vesting, die eindelijk door
koning Przemislas veroverd werd, waarbij W. met
de wapenen in de hand den dood vond. Het doel van
haar oorlogen (Boheernsehen Maagden-oorlog) was:
de vrouwen-regeering te vestiges.

Woensdrecht, dorp in Noord-Braband, anderhaif uur g. bezuiden Bergen-op-Zoom ; 280 inw.
Woensel, dorp in Noord-Braband, een half
uur g. benoorden Eindhoven ; 760 inw.
Woerden, stad in Zuid-Holland, vierdhalf uur
gaans bewesten Utrecht, wordt door den Rijn in twee
nagenoeg gelijke deelen gescheiden, en heeft 4000
inw.; groot tuchthuis; reeds in 1160 was W.
versterkt; 1374 nerd het door de Stichtschen tevergeefs belegerd ; later echter moet W. verwoest
zijn geworden, daar in het begin der 15e eeuw de
stad weder opgebouwd werd ; in 1441 werd W., benevens het nieuwe slot, veroverd door Filips den
Goede, hertog van f3urgundie ; in de twisten der
Hoekschen en Kabeljauwschen werd W. door den
Hoekschen veldheer Jan van Montfoort bij verrassing
ingenomen, en na twee jaren in zijne inacht geweest
te zijn, werden stad en slot teruggegeven aan den
hertog van Saksen (stadhouder van keizer Maximiliaan); in 1558 werd W. door Filips Il van Spanje
verpand aan hertog Erik van Brunswijk voor circa
36 duizend gulden, en eerst in 1617 werd deze verpanding afgelost door de Staten van Holland en
West-Friesland, nadat W. reeds in 1572 de zijdc

Woerkum
van Oranje had gekozen. Van Sept. 1575 tot Aug.
1576 werd W. tevergeefs door de Spanjaarden belegerd ; doch 23 Juni 1672 werd W. zonder slag of
stout door de Franschen bezet, die echter 11 Juli
onverwacht aftrokken, doch 18 Sept. opnieuw W.
kwarnen bezetten; nu had W. veel te lijden tot 7 Nov.
1673, toen de Franschen, na 15 duizend gl. brandschatting ontvangen te hebben, W. weder ontruimden ; in 1787 werd W. door de Pruisen bezet ; 20
April 1798 verkeerde W. in nijpend gevaar,
eenen Lrand, die zich reeds aan het
had rneegedeeld, doch met onnoemlijke
gebluscht werd. De grootste (en tevens drneviste)
vermaardheid kreeg W. den 24 Nov. 1813 ; tiers
te voren bemachtigd door de Oranje-garde, werd bet
des nachts onverwacht overvallen door eene bende
Franschen uit Utrecht, die de stad plunderden, 26
weerlooze personen (waaronder de predikant der
Hervormden) in koelen bloede vermoordden, en wel
40 kwetsten (waaronder 6 gevaarlijk, onder andere
den pastoor der Roomsch-katholieken, die, geknield
voor het outaar, om lijfsgenade smeekend, nogtans
door die woestelingen niet verschoond bleef).
Woerkum, 't noord-brab. stadje Woudrichem.
Wognum, dorp in Noord-Holland, 1 uur g.
benoordw. Hoorn; 1200 inw.
Wolcott (John), engelsch satirendichteronder
het pseudoniem Peter Pindar,geb.1738,sedert 1778
geneesheer te Louden, gest. 1819. Van zijne Works
(2e druk 5 dln. 1812) noemen wij inz. de Lousiad.
Woldendorp, dorp in de prov. Groningen,
aan den Dollart, 4 uren g. benoorden Winschoten ;
400 inw.; in 1584 platgebrand door de Staatschen.
Wolfaartsdijk. Zie WOLPHAARTSDIJK.
Wolfenbuttel, oudt. Guelferbytum, stad in
hertogd. Brunswijk, aan den Ocker, vierdhalf uur g.
bezuiden Brunswijk; 9000 inw.; beroemde biblioeheek, waarin o. a. over de 10,000 manuscripten.
Wolfgangs-meer. Zie ABERSEE.
Wolfram. Zie ESCHENBACB.
Wolfsburg, graafschapje in de hanov. landdrostij Luneburg; hoofdpl. het dorp
Wolga, de Rho der ouden, de grootste rivier
van Rusland, en van geheel Europa, ontspringt in
het gouvt. Twer op het Alanisch gebergte, besproeit
Twer, Rybinsk, Jaroslaw, Kostroma, Nisjnei-Nowgorod, loopt dan zuidwaarts langs Simbirsk, Stawropol, Samara, Saratow, en heeft, eer zij bij Karnisjin haren benedenloop begint, eene groote menigte
rivieren in zich opgenomen (de voornaamste zijn :
de Oka met Ogra of Ugra, de Oepa of Upa, de Moskwa, de Moksja, de Kljesma, en de ook Kleine W.
genoenid wordende Kama met hare schatplichtige
stroomen Wjatka, Tsjoessowaja en Bjelaja. Van Kamisjin of ontvangt de W. geen andere rivieren meer,
duet nog Sarepta aan, en outlast zich met een aantal armen beneden Astrakhan in de Caspische Zee,
na 455 mijlen loop, waarvau 440 bevaarbaar.
WOffin, eertijds Julin, pruis. eiland in de Oostzee (vijfdhalve vierk. rnijI ; 12,000 bewoners), met
het eiland Usedom den kreis Usedom-Wollin. De
eenige stad op W. (oostkust) is W. met 5000 inw.
Wologda, gouvt. in europ. Rusland, ruim
7200 vierk. mijlen, 925,000 bewoners, doorstroomd
door Dwina, Mesen en Petsjora, heeft tot hoofdplaats
de stad W. met 13,000 inw. aan de 15 mijlen
lenge rivier W., die zich acht uren gaans beneden
• de stad outlast in de Soekhona.
Wolphaartsdijk, eertijds bet vijfde eiland
van Zeeland, beweaten de Schelde, maakt thans deel
uit van Zuid-Beveland.

Workum
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WOlsey (Thomas), vermaard minister van Hendrik V111, geb. 1471 te Ipswich, waar zijn vader
slachter was, s.tudeerde theologie te Oxford, en
went niet sieclits aartsbisschop en 1515 kardinaal,
maar toietis toe i-hanselier van Engeland. Toen Hendrik VIII van zij is eerste vrouw Catharina van Araorn met Anna Boleyn
gone ,,yenscitte
eene (lubbelzinnige
te unnen tronwen, spE_'elfie
brengen van die
rot, eii rirlakte riot 'net tot
1:,r. ,! ,)or in onge;- ,7,,,, verioor zijne
zich
iieeiiteni 4,iower:
zelfs

tiei a!, ,,-4.evan...
I fl reeliten to •ve•antwooriien, doch
gen oil reeds iii Nov. 1050 iii de athlij Leicester.
WOiSk, runs. haveostad, gouvt. Saratoix, aan de

Wolga, I7 mill benoordoost. Saratow; 23,000 inw.
Woltersum, dorp in tie prov. Groningen,
derdhalf uur g. bezuidw. Appingedam ; 350 inw.
Wolvega, dorp in Friesland, derdhalf uur g.
ten Z. Z. 0. van Heerenveen, aan den straatweg van
Leeuwarden near Zwolle ; 850 inw.
Wolverhampton, stad in 't eng. graafschap
Stafford, vijfdlialfuur g. van Birmingham; 61,000inw.
Wolwelingen, fransch Wolvelange, dorp in
Luxemburg, 6 uren g. bezuidw. Diekirch; 170 taw.
Wommeis, dorp in Friesland, 2 uren g. henoordw. Sneek ; 500 inw.; 1492 zware brand.
Wonobrodo, dorp op Java, resit]. Soerabaja
afd. Grissee, 5 paten van Sidajoe; overwinning der
nederl. troepen op de muitelingen 13 Juni 1829.
Wons, dorp in Friesland, anderhalf uur g. benoordw. Bolsward ; 300 inw.; near slit dorp beet de
grietenij Wonseradeel (die 27 dorpen bevat).
Woodstock, stad in 't eng. graafschap Oxford, 3 uren g. benoordw. Oxford ; 8000 inw.; het
koninklijk kasteel, dat Hendrik II heeft later bouwen voor zijne bijzit Rosainunde Clifford, bestaat
niet meet wel het tasted Blenheim, dat aan Marlborough als nationaal geschenk werd Iereerd na
zijne overwinning bij Blenheim ; W. is de geboortepleats van den Zwarten Prins en van Chaucer.
WOO1Ston (Thomas), engelsch godgeleerde,
geb. 1669 te. Northampton, hoogleeraar eau de universiteit te Cambridge. In zijne Discourses on the
miracles of Christ (1727-30) •erden de in het
N. T. opgeteekende wonderen van Jezus als zinnebeeldige voorstellingen door hem verklaard, hetgeen hem blootstelde aan veel vervolging: hij werd
in (len kerker geworpen, en bleef gevangen tot aan
zijnen flood 27 Jan. 1733.
Woolwich, stad in het engelsche graafschap
Kent, aan den Teems, vierdhalf uur gaans beoosten
Londen; 33,000 inw.; was voor Hendrik VIII slechts
een gehucht ; is thans het middelpunt van de gansche artillerie van Groot-Britanni a .
Worcester, 1) stad 32,000 inw. in Engeland,
aan de Severn, 22 mijlen benoorden Londen ; in de
nabijheid van W. bevocht Cromwell in 1651 eene
schitterende overwinning op de koninklijke armee;
W. is hoofdpl. van het graafschap W ., circa 35 vierk.
mijlen, met 308,000 bewoners.— 2) noord-amerik.
stad in Massachusetts, 8 mijlen bezuidw. Boston ;
25,000 inw.; kruispunt van een aantal spoorwegen.
Wordsworth (William), engelsch dichter,
geb. 1770 te Cockertrionth, gest. 1850. Complete
editie zijner werken (Ii dbl. Louden 1852).
Workum, fat. V Orell1111 , 111, stadje in Friesland,
4 uren g. bezuidw. Sneek, en 5 kwartier g. benoordoosten Hindeloopen; 3300 inw.; 1498 veroverd door
de Schieringers; Mei 1515 overvallen en verwoest
door den Zwarten Hoop; 1516 verrast door de Bur-

Wormeldingen

Wurtemberg

gundisch-gezinden, die echter reeds spoedig de vlucht
namen voor den in aantocht zijnden Grooten Pier;
maar in 1623 werd W. door de Burgundisch-gezinden verwoest ; in 1787 werd W. geplunderd.
Wormeldingen, fransch Wormeldange, dorp
in 't groothertogdom Luxemburg, aan de Moezel, 2
uren g. bezuidoosten Grevenmacher; 1500 inw.
Wormer, dorp in Noord-Holland, 2 uren g.
bewesten Purmerende; 1000 inw.
Wormerveer,dorp inNoord-Holland,5 kwartier g. benoordw. Zaandam, aan de Zaan; 600 inw.
Worms,1)duitsche naam van 't vlek Bormio in
Loinbardije.— 2) 't oude Vangiones, of Borbetomagus,
stad in de prov. Rijnhessen, nabij den Rijn, 9 uren
g. bezuidw. Darmstadt; 12,000 inw. (vroeger had
bet er 60,000). Gesticht door de Vandalen, is W.
he tooneel, waar de Nibelungen-legende speelt;
het was dikwijls de residentie van Karel den Groote
en van diens opvolgers. In 1122 werd bier tusschen
keizer Hendrik V en pans Calixtus H geteekend het
Concordaat van W., dat een einde maakte aan de twisten over de Investituur; Hendrik V. verhief W. tot
vrije rijksstad. De voornaamste der te W. gehoudene
rijksdagen zijn die van 1495 (in welk jaar
bier den Eeuwigen landvrede tot stand bracht),
van 1517, en vooral van 1521, in welk jaar Luther
gedagvaard was om 18 April voor Karel V en den
rijksdag te verschijnen, waarop volgde het beruchte
Edict van W., waarbij Luther en zijn gansche aanhang veroordeeld werden, hetgeen niet wegneemt
dat W. een der eerste steden was, die eenige jaren
later de Augsburgsche Confessie aannamen, en dat
in de 2e helft der 19e eeuw ter eere van Luther een
prachtig monument te W. opgericht is. Veel Teed
W. door oorlog in de 17e eeuw; 1689 werd 't door
Lodewijk XIV verbrand ; 1743 werd bier tusschen
Groot-Britannia, Horigarije en Sardinia een offensief

Woudenberg, dorp in de prov. Utrecht, 2
uren g. bezuidoosten Amersfoort ; 700 inw.; 1427
verbrand door hertog Arnout van Gelder; 1543 ge-

1149a

verbond gesloten, zoogenaamd Tractaat van W.;
door Napoleon I Averd W. bij 't Fransche keizerrijk
ingelijfd ; 1815 aan Hessen-Darmstadt toegewezen.
— Het voorrnalige bisdom W. was op het laatst
8 vierk. mijlen groot, met 20,000 bewoners, en werd
altijd bestuurd door den aartsbisschop van Maintz.
WOronesj, het zuidelijkste gouvt. van Groot.Rusland, is 1211 vierk. mijlen groot, bevolkt met
circa 2 millioen menschen, en heeft tot hoofdplaats
de stad W. aan de uitwatering van de 30 mijlen
lenge rivier W. in den Don. De stad is omstr. 1117
gesticht door de Khazaren, werd 1237 ingenomen
en geplunderd door Batoe-khan, en 1590 door de
Kozakken der Ukraine ; Peter de Groote liet in 1697
te W. groote scheepswerven en pakhuizen aanieggen,
die vernield zijn door de branders van 1703, 1748
en 1773; thans heeft de stad W. ruim 40,000 inw.
Woten, een voormalig finsch Yolk, waarvan
nog slechts overblijfselen bestaan in de districten
Oranienbaum en Jarnburg van het russische gouvt.
Petersburg. Eene spraakkunst van de taal der W.
leverde Ahlqvist (Helsingfors 1856).
Wotjeeken, een yolk van permisch-finsche
afkomst, is nog 187,000 hoofden sterk in de russ.
gouvernernenten Perm, Wjatka en Kazan.
Woubrugge, dorp in Zuid-Holland, circa
3 uren g. benoordoosten Leiden ; 1000 inw.
Woud, of Woudt, dorpje in Zuid-Holland,
veelal '1 Wood genaamd, vroeger ook wel Rijkeicoud,
ligt 3 kwartier g. bezuidw. Delft ; 60 inw.
Wouden (Department der), in 't Fransch
ddpartement des Forets, een depart. van't(l e)Fransche
keizerrijk, was ingedeeld in vier arrondissementen
(Bidburg, Diekirch, Luxemburg, Neufehatean).

plunderd en gebrandschat door Maarten van Rossum.
Woudrichem, plattelandsstadje in NoordBraband, 3 uren g. benoordw. Heusden, aan de vereeniging van de Maas met de Waal, die Kier den
naam aannemen van Merwede; 1100 inw.; is een der
oudste plaatsen in ons land ; in 1405 werd W. door
den aanhang van Jan van Arkel overrompeld, en
verbrand ; 1521 overrompeld door Karel van Gelder,
1574 veroverd door de Spanjaarden, die echter niet
lang in 't bezit van W. bleven ; hunne poging in
1599, om W. weder te bemachtigen, mislukte.
Woudsend, of VVoltsend, dorp in Friesland,
2 area g. ten Z. Z. W. van Sneek ; 1500 inw.
Wouterswoude, of Wolterswoude, dorp in
Friesland, 3 kwartier g. bezuidoost. Dockum; 500inw.
Would, dorp in Noord-Braband, anderhalf uur
g. ten 0. N. 0. van Bergen-op-Zoom; 1000 inw.
Wouwerman(Philip), nederl. schilder (landschappen, veldslagen, genrestukken, paarden), geb.
te Haarlem 1623, gest. 1668. Zijne gelukkicr ste nabootsers waren zijne twee breeders : Pieter' W, en
Jan W. (laatstgen. gest. 1666).
Wrangel (Karel Gustaaf, graaf von),zweedsch
veldheer, geb. 1613 in Upland (zoon van den veldmaarschalk Herman von W., die 1644 stierf als
gouverneur-generaal van Lifland), vergezelde Gustaaf Adolf in den 30-j. oorlog naar Duitschland, en
voerde daar op het laatst met Konigsmarck het opperbevel. Na den Westfaalschen vrede tot graaf verheven, en met den rang van veldma.arschalk naar

Zweden teruggekeerd, nam hij vervolgens deal aan
de krijgstochten tegen Polen en Denemarken, voerde
1674 bet opperbevel over 'het zweedsche leger, dat
Brandenburg hinnenrukte, doch werd door den slag
bij Fehrbellin genoodzaakt dat land te ontruimen.
Hij ging t"aarop stil leven op bet eiland Rugen, en
stierf 1675. — W. (Friedr. Heinr. Ernst, graaf
von), pruisisch veldheer, onderseheidde zich reeds
in de napoleontische oorlogen, voerde in den duitschdeenschen oorlog (1818) een korten tijd het opperbevel over de pruisische en bonds-troepen in Sleeswijk en Holstein, herstelde in Nov. 1849 de orde in
Berlijn, en werd 15 Aug. 1856 bij gelegenheid van
zijn 60-jarigen diensttijd opperyeldmaarschalk. In
den duitsch-deenschen oorlog van 1864 aanvankelijk opperbevelhebber der pruis.-oostenr. armee,werd
hij als zoodanig vervangen door prins Frederikhare], doch bij die gelegenheid tot graaf verheven.
Wulpen, voormalig eiland in Staatsylaanderen,
langzamerhand kleiner geworden, schijnt in 't begin
der 16e eeuw geheel door de zee verzwolgen.
Wurmser (Dagobert Sigmund, graaf von),
oostenrijksch veldheer, geb. 1724 in den Elzas, onderscheidde zich in den 7-j. oorlog, in den Beiersclien successie-oorlog, ook in den oorlog tegen de
fransche republiek, eerst in de Breisgau en aan den
Rijn, later in Italie ; hier echter verloor hij de veldslagen van Castiglione, Montechiaro, Lonato, werd
van Verona teruggedrongen, en wierp zich in Mantua, waar hij zich 2 Febr. 1797 genoodzaakt zag te
caputileeren. N u werd hij benoemd tot. o ► perbevelbebber in liongarije, doch stierf nog ear hij zich
derwaarts begeven had (1797 te Weenen).
Wurtemberg(Christ. Fried r.A lex., graaf van),
geb. 1801, gest. 1844, broeder van koningin Sophia
der Nederlanden, heeft zich glinstig doen kelineti als
dichter. Zijne Gediehten zagen het hat in 1841 te
Stuttgart.

Wurtemberg
Wurtemberg, 1 ) koninkrijk sedert 1806,
begrensd door Baden ten W. en door Beieren ten
N. en ten 0., door bet pruis. prinsdom Hohenzollern en bet meer van Constans ten Z., was onder de
staten van den 1866 niteengespatten Duitschen bond
(waarin het eerst 1 Sept. 1815 was opgenomen) de
zesde in rang, is circa 355 vierk. mijlen groot, bevolkt met nog geen 2 millioen zielen, en heeft tot
hoofdstad Stuttgart. Tot 1806 was W. een hertogdom (zie volgend art.). Hertog Frederik II (sedert
1803 den titel van keurvorst voerende), sleet 1805
een verbond met Napoleon, die hem 1 Jan. 1806
den titel van koning schonk; hij trad als zo3danig
toe tot den Rijnbond, gaf 1807 een zijner dochters
ten huwelijk aan Napoleon's breeder JerOme, koning
van Westfalen, nam deel aan de veldtochten der
Franschen tegen Oostenrijk (1809) en flusland
(1812), doch verliet in Nov. 1813 de zijde van
Frankrijk, en sleet zich aan bij de geallieerde mogendheden. In 1814 ontevreden over het Congres
te Weenen, verliet hij Oostenrijk en begaf zich naar
Stuttgart, waar hij 15 Maart 1814 aan zijii Yolk eene
constitutie yerleende, die hem zijne Overige 'evensdagen vergalde. Bij zijn dood (30 Oct. 1816) werd
hij opgevolgd door zijn zoon Willem 1, geb. 27 Sept.
1781, die zich in de jaren 1813-15 als een uitstekend veldheer had doen kennen ; deze maakte 1819
een einde aan de twisten over de constitutie, en
voerde met wijsheid de tengels van bet hewind tot
aan zijnen dood 25 Juni 1864. Zijne dochter Sophia,
18 Juni 1839 met den toenmaligen kroonprins der
Nederlanden (thans koning Willem III) gehnwd, is
sedert 1849 de algemeen beminde koningin der Nederlanden. Als koning van W. werd Willem I opgevolgd door zijn zoon Karel (geb. 6 Mrt. 1823, met
grootvorstin Olga van Rusland gehuwd 13 Juli 1846).
Wurtemberg, 2) een oud kasteel, in delie
eeuw in de nabijheid van Canstadt gebouwd door
graaf Koeuraad (zoon van graaf Koenraad van Beutelspach), wiens moeder Luitgard afstamde van
Bertold, hertog van Alemannia (724). Naar dit kasteel voerden Koenraad's afstammelingen voortaan
den titel van Graaf van W. Hun grondgebied werd
na eenige lotswisselingen derwijze vergroot, dat
reeds in 1321 Stuttgart tot hoofdstad van het
Graafschap W. werd verheven. Nadat het veelvuldige
deelingen ondergaan had (o. a. in 1446), werd 1482
bepaald; dat het graafschap voortaan ondeelbaar zou
zijn. Graaf Eberhard stichtte de universiteit van
Tubingen, zijn graafschap werd 4 Juli 1495 door
keizer Maximiliaan tot Hertogdom lV. verheven, en
bij zijn dood (1496) werd hij opgevolgd door zijn
zoon Eberhard II, die echter in 1498 afgezet en vervangen werd door zijnen neef Ulrik ; deze maakte
zich den adel tot vijand en den Zwabischen bond,
die hem uit zijn hertogdom verdreef (1519) en het
(1520) verkocht aan Oostenrijk. Door zich aan de
Protestanten aan te sluiten, verschafte Ulrik zich genoegzamen steun, om weder meester van W. te worden, en 1534 werd hij op zijnen troon hersteld.Onder de afstammelingen van Ulrik waren eenige uitstekende bewindyoerders (vooral zijn zoon Christoph), eenige prachtminnende en willekeurige vorsten (o. a. Frederik I); doch bet Hertogdom W.
oer gedurende een paar eeuwen niet beter en ook
niet slechter dan andere landen. In 1803 verkreeg
hertog Frederik II den rang van keurvorst, benevens
circa 30 vierk. mijlen (met 125,000 bewoners) vergrouting van grondgebied ; nog meer uitbreiding van
grondgebied werd hem toegevoegd bij den vrede van
Presburg, en vervolgens in 1806 bij zijne verheffing tot

Wijk-bij- uurstede
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koning (zie het vorige art.).
Vorsten van Wurtemberg.
I. Graven.

Ulrik I omstr.
Ulrik III
1250
1344-61
1265 Eberhard III
Eberhard I
1392
1325 Eberhard IV
Ulrik II
1 417
Lodewijk I en
Eberhard II met
Ulrik IV
1419-41
zijnen breeder
II. Splitsing in 2 Graafschappen.
Te Neuffen.

Te Urach.

1441 Ulrik IV
1441
Lodewijk I
1450 Eberhard VI 1480-96
Lodewijk II
Eberhard V 1457-95
III. Hertogen.

Johan Frederik
Eberhard V (of I
1608
1628
als hertog) 1495 Eberhard III
Eberhard VI (of II) 1496 Willem Lodewijk 1674
Eberhard Lodewijk 1677
Ulrik V (of I
als hertog)
1498 Karel Alexander
1733
1737
Christoph
1550 Karel Eugenius
Lodewijk,cleVrome 1568 Lodewijk Eugenius 1793
Frederik I
1795
Frederik (van Mom1593 Frederik II 1797-1806
pelgard)
IV. Koningen.

Frederik I (vroeger
Willem I
1816
hertog Fr. II
1864
1806 Karel I
Wurtzburg, lat. Herbipolis, stad in Beieren,
aaii den Main, 30 mijlen benoordw. Munchen ;
56,000 inw.; de 1403 (eigenlijk eerst in 1582) gestichte universiteit van W. is door hare geneesk.
faculteit beroemd. Op den rijksdag van W. (1138)
werd Hendrik de Trotsche van zijne landen vervallen verklaard door keizer Koenraad. In 1610 sloten
de reomsch-kath. staten van Duitschland te W. eenen
Bond tegen de protestantsche Unie van Hall.
Wijehem, dorp in Gelderland, 2 uren g. bezuidw. Nijmegen ; 1100 inw.; bestond reeds in de
12e eeuw ; watervloed Januari 1799.
Wyckel, of Wykel, friesch dorp, een kwartier
gaans bezuidw. Slooten ; 550 inw.
Wijdenes, dorp in Noord-Holland, anderhalf
uur g. beoosten Hoorn ; 400 inw.; in 1282 landde
bier Floris V met een Leger om de West-Friezen te
tuchtigen wegens 't vermoorden van zijnen wader.
Wijhe, dorp in Overijsel, 3 uren g. benoorden
Deventer ; 1250 inw.; bestond reeds in de 12e eeuw.
Wijk,1 ) verkorte naam van Wijk-bij-Duurstede.
— 2) verkorte naam van Wijk-aan-Zee.— 3) dorp
met 1300 inw. in Noord-Braband, aan de Maas,
circa 1 uur g. benoordw. Heusden. — 4) de Wijk
(ook Wijk-Btnnen), verkorte naam van Beverwijk.
5) te Wijk, een der vijf dorpen van het voormalige
zeeuwsche eiland Borssele ; bestaat niet meer.
Wijk aan Zee, veelal Wijk-op-Zee genoemd,
en bij verkorting de Wijk, zeedorp met ruim 500 inw.
in de prow. Noord-Holland, 1 uur g. benoordw. Beverwijk, en 3 uren g. ten N. N. W. van Haarlem ;
1491 overrompeld en geplunderd door de Hoekschen.
Dikwijls zijn hier walvisschen aangespoeld, o. a. in
de jaren 1531, 1601, 1791, 1826, 1835. Het is de
geboorteplaats van den schilder Rijkert Aartz (genaamd Rijk met de Stelt).
Wijk bij Duurstede, stad in de prow.
Utrecht, 4 uren g. bezuidw. Utrecht, 4 uren g. bewesten Rhenen, en 2 uren g. beoosten Culenborg,
aan de rivier, die hier den naam aanneemt van Lek ;
2800 inw. Ontstaan in de vroegste tijden nabij bet
pliasteel te Duurstede'', werd W. door de Romeinen (Ptolemelis, Plinius, Tacitus) Batavodurunz genoemd, en heet in oude charters Durostadum
en Durestadunt ; het was in de 7e eeuw, ofschoon
—

—

—

—
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Xenophon

nog een dorp, reeds eene voorname handelsplaats;
door het verstoppen van den Rijnmond bij Katwijk
en door de stichting van Tiel aan de Waal en van
Dordrecht aan de Merwede, verliep de koophandel
van W., dat ook zeer veel te lijden v:,rt de aanvallen der Denen. in het jaar 1300
tc! suul
verheven (door Ur , clitis 41,ten
1443 ommuurd
Utreeut's 5.;s1,-TA
Nabij W. gaf Pep;in. ina • ordornus, nan
nederlaag aan den frieschen konitq.-,/
i:c4±.1;
Door keizer Lodewijk den Vrome
ila ► dcra
verdreven deenschen vorst Heriold en 'tier,:: broeder
Rurik in leen gegeven (826), loch dien ten gevolge
reeds in 831 overvallen en grootendeels platgebrand
door de Denen, die ook in 832 en 833 het ongelukkige W. kwarnen plunderen, zoo ook 837 en 847.
Deze gedurige invallen deden het vernmeden ripen,
dat Heriold en Rurik met de Denen heulden : eerst-

Wijkel, 1) oude naam van 't noordholl. dorp
Winkel. — 2) het friesche dorp Wyckel.
Wymbritseradeel, grietenij in Friesland,
bevat 28 dorpen en de steden Sneek en Ylst.
Wynaldum, of Wynaana, dorp in Friesland,
kwartier g. ben,,or,l - osten Harlingen ; 120 inw.
Wijnants -iyaude, dorp in Bedell. Limburg,
an Heerlen; 200 inw.
nor g. tea W.
zesd half our
W:;,jral) ,-3•Eg,.en, 41(0.p :n
Zotph ,, n:
"Viljn.dollf,m, r,i Wi:1,iehilra, voorrnalig dorp
in 't noe•,toosten der prov. Groningen, aan de nitwatering van de Tjamtne in de Ee, bestond nog in
1464, doch is later verzwolgen door den Dollart.

Wijnemeer, voormalig dorp in Reiderlantl,
prov. Groningen, 1277 verzwolgen door den Dollart.
Wynjeterp, dorp in Friesland, 5 oven g. ten
W. N. W. van Heerenveen, aan den rijweg naar
Drenthe; 760 inw.
\ATyns, dorp in Friesland, anderhalf our g. ten
N. N. 0. van Leeuwarden; 150 inw.
Wijntersel, noordbrab. dorp Wintelre.
Wijrde, ira nude handschriften voor Woerden.
Wijtgaard, dorp in Friesland, 1 nur g. bezuiden Leeuwarden; 250 inw.

•enoernde werd door des keizers tnarkgraven overvallen en gedood, en Rurik gevangen genomen. Uit
de gevangenis ontsnapt, bracht Rurik eene betide
bijeen, en vermeesterde W. (850); sedert werd \V.
nog herhaalde malen door de Denen verontrust (het
laatst in 1010). In Nov. 1528 werd keizer Karel V
door W. als Iandsheer erkend.

x
X op fransche geldstukken beteekent dat ze gemoot, zijn te Amiens.

Xaca, spaansche stad. Zie JACA.
Xagua, haven aan baai van X. (a uid k list Cuba).
Xalapa, Xalisco, Xalon. Zie JAL
Xanten, of Sauter), stud in 't prnis. reg.-district
Dusseldorf, 3 rnijlen beznidoosten Cleve, nabij den
Rijn; 3600 inw.; ter plaatse van het Colonia T•ajana
der Romeinen ; 1 572 ingenornen door de Franschen.
Xanthippe,Socrates'echtgenoot en plaaggeest.
Xanthippus, 1) atheensch veldheer, yenning
Themistocles na de expeditie van faros, woonde den
slag van Mycale bij, veroverde Sestos, en verwoestte
den Chersonesus. Pericles was zijn zoon. 2) s ► artaansch veldheer, bevelhebber van een carthaagsch
hulpkorps in den ee•sten Punischen oorlog (255 v.
Chr.), versloeg Regulus bij Tunes (nu Tunis) en
maakte hem krijgsgevangen. Nietternin wend X. door
de Carthagers met ondank beloond.
Xanthus, in de oudheid de beroemdste stad
van Lycie, aan de rivier X. (Zie SCAMANDRUS),
werd 564 v. Chr. door Cyrus ingenomen en verwoest.
De ruiners van X. (thans Eksenide) zijn hezocht
en beschreven door Fellows. De stad X. was de geboorteplaats van Proclus, neoplatonisch wijsgeer.
Xanthus,grieksch geschiedschrijver,yan wiens
.Geschiedenis van Lydie - wij sleclits froginenten bezitten in de 4Iistoricorom grmcorurn aritiquissimorum fragmenta - van Creutzer (Heidelberg 1806), en
in die van C. Muller (editie Didot, Parijs 1841). 11 ij
leefde waarschijnlijk kort voor Herodotus.
Xativa, stad in Spanje. Zie SAN-FEI,IPE Ir. 8.
Xenaias, syr. schrijver. Lie PHILOXENUS 110. 2.
Xenil (Jenil, Genii), rivier in 't zuiden van
Spanje, komt uit de Sierra-Nevada, loo ► t langs Granada, Loja, Ecija, en outlast zich hij Palma in den
Guadalquivir, tin 30 inijlen loop, woarin hij den
Darro, de Cabra, den Dilar, enz. in zich opneemt.

Xenocrates, grieksch philosoof, geb. 397 v.
Chr. te Chalcedon, !ceding van Plato, twatnna Speusippus aan hoold der academie, en stierf 314 v. Chr.
Xenophanes, grieksch philosoof, geb. omstr.
617 v. Chr. te Colophon, tijdgenoot van Pythagoras
en Anaximan ► ler, vestigde zich offish'. 556 v. Chr. te
Elea, en stichtte daar de Eleatische school. Fragmenten van zijn leerdicht 'Oyer de Nattite zijn opgelimner) in het 1e stuk deriCommentationes Eleatict-c"
Drandis (Altona 1813) en in dl. I van Karsten's
,,Philosophorum veterum reliquiw" (Brussel 1830).
Xenophon, grieksch veldheer, philosoof en
geschiedsehrijver, zoon van Gryllus, geb. te Athene
omstr. 445 v. Ctn.., leerling van Socrates, die hem
bij Delium (424) het leven redde; X. ging voort te
dienen eerst in den Peloponn. oorlog, toen in de
huurbende, waarmede Clearchus den jongen Cyrus
ondersteunde tegen Artaxerxes Mnemon (401). Bij
den deed van Clearchus nain X. bet opperbevel en
bestuurde meesterlijk den aftocht den Tien Duizdnd
van de boorden van den Tigris naar Chrysopolis,
hielp vervolgens den thracischen koning Scuttles
we,der op zijnen troon, en bracht het overschot der
Tien Duizend naarIonie, waar zij in dienst trailen van
Agesilas, ton. van Sparta. Deswege door de Atheners
gehannen (594), .bleef . X. bij dien vorst, vergezelde
bend in Azie en in Griekenland, narn deelaan den slag
bij Cherenea, en vestigde zich teen metzijne VP011W en
kinderen op zijn landgoed Scillus in Elis, waar hij 24
jaren door ► racht. Toen Laconie door de Eleers overweldigd wend (568) nain X. de wijk roar Corinthe;
wel wend hij in het yolgende jaar nit de ballingschap
teruggeroepen, (loch hij keerde niet naar Athene
terug, en stierf te Cerinthe offish'. 535 v. Chr. Vooral
als g,eschiedschrijver is X. beroe ► d.Completeeditien
van zijne •erken leverden o. a. Schneider (Ii din,
Leipzig 182 3----40), Dindorl (Parijs 18.39), lfreitcnbach
!83i en v.), I ■ iihuer (t;otha 1856 en v.).
Xenophon van Ephesus, grieksch ero-

'Ceres
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tisch schrijver. Zijn roman, getiteld Ephesiaca, o. a.
in 't Licht gegeven door Passow (Leipzig 1833), is
vertaald (Parijs 1748) door Jourdan in bet Fransch,
en (Munchen 1831) door Krabinger in het Duitsch.
Xeres, 1) X., of Xerez de la Frontera, bet oude
Asta Regia, bloeiende stad met 40,000 inw. in de
spaansche prov. Cadix, aan den Guadalete, 6 uren
gaans benoordoosten Cadix, is beroemd door zijnen
wijnbouw (Xeres-wijn). De Mooren, aangevoerd door
Tarik, bevochten hier in eenen Y el d sl a g, die 9 (lager'
duurde (17-26 Juli 711), eene bloedige overwioning op de West-Gothen, die aangevoerd werden
door Roderik. Eerst in 1264 weed X. aan de !Nlooren ontweldigd, door Alfons den Wijze. — 2) sod
in Spanje, 9 rnijlen beoosten Granada; 1800 inw. -3) stad in Honduras. — 4) stad in Brazilie, prov.
Mato-Grosso. — 5) X.. of Xerez de los Caballeros,
het nude Esuris, stad in de spaansche prov. Esteemadura, 8 mijlen bezuiden Bailajoz ; 10,000 inw.;
geboorteplaats van Balboa ; dit X. behoorde indertijd
toe aan de Tempelridders (vandaar de naar).
Xerxes I, vijfde koning van Perzie (485-472
v. Chr.), zoon en opvolger van Darius Hystaspis, beklom den troon ten nadeele van zijnen ouderen broeder Artabazanes. Hij bracht het in opstand gekomene
Egypte tot onderwerping, vatte taco de plannen
zijns vaders tegen Griekenland weer op, en ondernam
zoodoende den tweeden Medischen oorlog (480): de
lichtingen van krijgsvolk, door hem bewerkstelligd,
worden geraarnd.op drie millioen mewl -ten; KleinAzle werd door hem uitgemergeld ; hij legde eene
schipbrug over den Hellespont, en liet in zijne
dwaasheid de zee geeselen, orndat daze die brug
vernield had; slechts met rnoeite baande hij zich
eenen weg door de Thermopylen, die verdedigd
werden door Leonidas; vcevolgens vcrlrandde hij
Athene, bemachtigiie Thcbe, Platea, Thespie. (loch
feed de nederlaig bij Salamis (480 v. Chr.), was
zijne vloot vernietigd werd door Theiniotocles. Naar
Azle terugkeerende, liet hij Geiekeriland eene armee achter van 300,000 man, aangevoerd door Mardonius, en verloor nog de veldslagen van Mycale en
Platea (479). In 465 v. Chr. werd hij vermoord door
Artabanus, den bevelhebber zijner lijfwacht. —
X. II, zoon en opvolger van Artaxerxes I (Longimanus), zat nauwlijks op den troon (424 v. Chr.),
of weed vermoord door zijn broeder Sogdianus.
XiCOCO, japansch eiland. Zie SISOK.
Ximena de la Frontera, stad in Spanje,
prov.Cadix, 5 naijI beoost. Medina-Sidonia; 6500 inw.
Ximenes (Francisco) de Cisneros, spaansch
staatsman en kardinaal, geb. 1437 te Torrelaguna
in Oud-Castilie, werd biechtvader van koningin
Izabella van Castilie, en 1495 aartsbisschop van Toledo; als zoodanig shellac hij in 1499 de universiteit van Alca.la-de-lienares, en liet de beroernde
Bibliapolyglotla vervaard igen (4 dl n. in fol. 1502-17;
herdrukt te Antwerpen 8 dln. in 101. 1569-70).
Later tot kardinaal en groot-inquisiteur van Spanje

verheven, stond hij in 1509 zelf aan het hoofd eener
armee, waarmede hij tot onderwerping en bekeering
van de Mooren eenen krijgstocht ondernam naar de
knot van Afrika, en na On bemachtigd te hebben
keerde hij naar Spanje terug. In 1516, na Ferdinand's
dood, benoenad tot regent van Spanje, bracht hij
spaansche kabinet tot groot aanzien in Europa, werd
door had V met ondank beloond, en stierf 1517.
Ximenes(Augustin Louis, markies van),fransch
letterkundige, geb. 1736 te Parijs nit spaansche
°rulers, gest. 1817, stond in vriendschappelijke betrekking tot Voltaire. Drie middelmatige treurspelen, en losse strikken van X. verschenen onder den
titel van Oeuvres (Parijs 1772); later zag van hem
nog bet licht Codicile din vieillard (Parijs 1792).
Ximo, of hioe-sloe, japansch ail. Zie Kru-Siu.
Xiphilinus (Johannes), patriarch van Constantinopel van 1066 tot 1078, geboortig nit Trebizonde, was eerst Lluizenaar geweest op den berg
Olympus. — X. (Johannes), bijgenaamd de Jonge,
rnonnik en geschiedschrijver, neef van den vorige.
Zijn uittreksel nit Dio Cassius, belangrijk doordien
het oorspronkelijke week nagenoeg geheel verloren is
geraakt, is In 't Latijn gedrukt (Parijs 1551 in 4°.,
en 1592 in fol.) en door president Cousin in 't
Fransch vertaald (Parijs 1678 en 1686).
Xisuthrus, volgens Berosus de laatste der
antedilnviaansche koningen van Assyrie,schijnt identiek met each nit den Bijbel ; althans ook aan X.
wordt 't bouwen van eene ark toegedicht, waarin bij
en de zijnen, met have en goed, behouden bleven,
terwijl de geheele aarde onder water gezet werd.
Xochimilco, een der vijf meren in bet dal
van Mexico, outlast zich aan de noordzijde in het
Tezenco-meer. Tusschen die beide meren ligt Mexico.
Xdis, stad in Neder-Egypte, eene kwartmijl
benoordw. 1.1usieis en eene halve 11-4 bewesten Sebeunyt i:as hoofil ► laats van een nomos onder de
Lagieitc: en (,ader de Romeinen. Naar deze zeer oude
stad h i dc dynastie der koningen van Egypte,
de Xoitische dynastie.
Xuthus, zoon van Hellen, en kleinzoon van
Deucalion, werd door zijne broeders nit Thessalia
verdreven, en begaf zich naar Attica, waar hij bij
Crefisa, dochter van koning Erechtheus, twee zonen
verwekte (Ion en Achetis). Toen hij nazijnsschoonvaders dood als scheidsrechter hesliste, dat Cecrops
den troon zou beklimmen, weed hij door de andere
zonen van Erechtheiis vervolgd, en nam de wijk
naar den Peloponnesus. Zijne twee zonen weeder' de
stamvaders der Ioniers en der Acheers.
Xylander (Joseph Karl Aug., ridder von),
geb. 1794 te Munchen, diende sedert 1812 in de
beiersche armee, was 1850-51 beiersch gezant bij
den Bondsdag, sedert 1852 militair gevolrnachtigde,
stierf 1854. Zijn Lehrbuch der Taktik (4 dln. Munchen 1820-23) is verscheidene males herdrukt.
Als taalgeleerde heeft hij zich doen kennen door
Veber die Sprache der Albanesen (Frankfort 1834).
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Y en IJ
Y op fransehe muntstukken beteekent, dat ze
geslagen zijn, te Bourges.
IJ (het), een inham der Zuiderzee, tusschen
Noord- en Zuid-Holland, van Durgerdam of tot bij

Sparendam. Even voorbij Sparendam heeft het verdere gedeelte dier watervlakte, tot Beverwijk, den
naam van Wijkermeer; daar is het IJ slechts 1 tnij1
van de Noordzee verwijderd, en dit maakt dus
Holland cp zijn smalst (zie HoLLAND).

Yacub-ben-Leith

York

Yacub ben Leith, Jakoeb-ben-Leith, bijgenaanid al-Soffar (de Ketellapper),uit Seistan. Aan 't
hoofd eener rooverbende, stelde hij zich in dienst van
Salih-ebn-Nassar (die de Talierieden nit Khorassan
verdreef), diende vervolgens ook dieris broeder
Darharn, bij wiens dood Y. den troon beklom (872),
en de sticker werd van de dynastic der Sotrarieden.
Door Y. werden Khorassan, Fars en Tabaristan met
Seistan vereenigd ; hij rukte net een leger tegen
Bagdad op, toen hij (879) stierf.
Yamuna, Jamoetia, Dzjuinna (zie DJOMNA).
Yang tse kiang, de Blau-we Rivier, ook wel
Ta-kiang, d. i.Groote rivier,een der 2 groote stroomen
van China, ontspringt under den naam van MoeroeiOessoe op den zuiderrand van de woestijnstreek
Gobi, loopt vrij parallel met den Hoangho van het W.
naar het 0., is 670 mijlen Lang, over 380 mijlen bevaarbaar, heeft ebbe en vloed tot 80 mijlen van den
mond, en valt beneden Nanking in de Blauwe Zee.
Yani, of Kataba, koninkrijk in Senegambie, op
den rechteroever der Gambia, tusschen de rijken
West-Bamboek, Oelli en Saloem ; hoofdstad Kataba.
Yao, souverein van China, ornstr. 2357 v. Chr.
vestigde zijne residentie te King-yang, liet eenen
nieuwen kalender maker', en was uitvinder van de
rnuziek bij godsdienstige plechtigheden. °rider zijne
100-jarige regeering had er eene geweldige overgrooming plaats (waarschijnlijk de Zondvloed).
Yapure, of Japoera, rivier in Zuid-Amerika,
ontspringt in Nieuw-Granada bezuidoosten Almaguer, loopt zuidoostwaarts, scheidt het oude Columbia
van Brazilie, en valt na 200 naijlen loop in de Areazonen-rivier, in de brazil. prey. Alto-Amazonas.
Yarkand, 1) rivier in Chineesch Turkestan,
valt na eenen noordoostelijken loop van 200 mijlen
in het meet Lop. — 2) stad in Chineesch Turkestan
(Klein-Bucharije), aan de sarneuvloeiing an de
Meltsja en den Teloer-soe, nabij hunne uitwatering
in de rivier Y.; heeft 100,000 inw., is hoofdpl. van
een khanaat, was in de 17e eeuw hoofdstad van
Kasjgar, en behoort sedert 1757 aan de Chineezen.
Yarmouth, 1) het oude Garianonum, wordt
ook Great-Yarmouth genoemd, versterkte havenstad
in het engelsche graafschap Norfolk, aan de uitwatering van de Yare in de Noordzee, 7 uren g. beoosten Norwich ; 35,000 inw.; gedenkzuil ter eene
van Nelson. — 2) 17., of South-Yarmouth, havenstad
op de noordwestkust van het eiland Wight, 2 tnijlen bewesten Newport, en met een overzet-veer op
Lymington ; 1000 inw. — 3) vlek in den noordamerik. staat Massachusetts, Cape Cod, 13 mijlen
bezuidoosten Boston : 2700 inw., nicest visschers.
Yarriba, negerrijk ter kuste van Guinea, onbekend tot op de reizen van Clapperton. Zie JAROEBA.
M.
n.. 1.
Yatreb, stad in A bib Zie -EDINA
Yberville (Lemoyne d'), fransch koopvaarder,
geb. 1662 te Montreal in Canada, gest. 1706, streed
met de grootste stoutmoedigheid in Canada tegen
de Engelschen. Hij verkende in 1698 de uitwatering
van den Mississippi, waarvan een tak nog tegenw.
Yberville beet ; hij vestigde de eerste fransche nederzetting in Louisiana, ontweldigde aan de Engelschen het eiland Nevis, 7000 negers, 30 oorlogschepen (1706), en stierf in Havana, terwijl hij zich
toerustte tot cell aanslag op Jamaica. zijner broeders, Lemoyne de Bienville, stichtteNieuw-Orleans.
Yecla, stad met 12,000 inw. in de spaansche
prov. Murcia, 6 uren g. bewesten Yillena.
Yell, (spreek nit: Ghell), een der Shetlandseilanden, door den Yell-Sound van Mainland gescheiden, is 7 vierk. mijlen grout, met 3000 bewoners.

Yonne, bet oude Epauna, stad in Savoje, aan
de Rhone, 5 !wen g. benoordw. Chambery ; 3000 inw.;
eertijds hoofdpl. van Klein-Bugey. In 517riep de burgund. koning Sigismond te Y. een concilie bijeeri.
Yeres,' 1) rivier in Frankrijk, ontspringt in het
dept. Seine-Marne, derdhalf uur g. benoorden Provins, en valt na 12 rnijlen loop in de Seine hij Villeneuve-St.-Georges; di le kvvartier gaans van de nitwatering ligt het dorp Yeres met het fraaie kasteel
La Grange, dat toebehoord heeft aan den maarschalk
van Saksen en aan Lafayette. — 2) zie HYeRES.
Yerseke, Jersike, Yrsike, zeeuwsch dorp op
Zuid-Beveland, 3 uren g. beoosten Goes; 500 inw.
Yezdedzjerd, Brie -koningen van Perzie, nl.:
Y. I, uit de dynastic der Sassanieden, regeerde van
390 tot 420, hield vrede net de Romeinen, beschermde de Christenen, haalde zich den haat der
magiers op den hats, en stierf ten gevolge van eenen
val van zijn paard. — Y. II, 440-457, oorloogde
tegen de Albaneezen, Armeniers en Iberiers, ern hen
tot de vuur-aanbidding te dwingen ; overwinnaar
blijvende, liet hij alle christentempels vernietigen.
De Armeniers gaven reeds spoedig het sein tot eenen
algemeenen opstand ; mar werden weer onder 't juk
gebracht, en zwoeren toen bet Christendom af.
Y. III, 632-652, op den troon gebracht door
zijnen dapperen veldheer Rostam, werd door dezen
eenige jaren staande gehouden tegen de aanvallen
der dweepzieke musulmannen; zag zich door hen,
na Rostards dood, provincie op provincie ontweldigen, en wend eindelijk door verraad der zijnen van
het levers beroofd ; met hem eindigde de dynastic
der Sassanieden; zijn rijk kwam no onder het gezag
der kalifen. Het begin der regeering van Y. III is
het aanvangspunt van eene tijdrekening, die bij de
Perzen in gebruik is, aanvangende 16 Juni 632.
Ylst, ook wel Ylts gespeld, lat. Elostum, stadje
in Friesland, 1 uur g. bezuidw. Sneek ; met onderh.
1500 inw.; 1250 rnet stedelijke privilegien begiftigd.
Linen (Neer-), dorp in Gelderland, vierdhalf
uur g. bezuidw. Tiel; 450 inw. Daaraan grenst naar
de zijne van Tiel het herkdorp Op-IJnen met 600 inw.
Yolofs. Zie DHJOLOF.
Yon, riviertje in 't fransche dept. Vendee, besproeit La-Roche-sur- Yon (thans Napoleon-Vendee),
en valt in de Lay, 2 uren g. bezuidw. Mareuil.
Yon (Saint), de heilige lonius of iEonius, leerling van St.-I)enis (heiligen Dionysius), leeraarde in
landsehap beziiiden Parijs, en onderging 290 den
marteldood te Arpagon ; kerkel. gedenkdag 5 Aug.
Yonne, de nude Icauna, rivier in Frankrijk,
ontspringt in het dept. Nievre aan den voet van den
Mont-Beuvron, bespoelt Corbigny, Clamecy, Auxerre,
Joigny, Villeneuve-le-Roi, Sens, Pont-sur-Yonne, en
valt na 36 tnijlen loop in de Seine, bij MontereauFault-Yonne. Door bet kanaal van Nivernais staat de
Y. rnet de Loire, en door dat van Bourgogne inet de
Saone in gemeenscliap. De Y. geeft haren naam aan
eeo dept. van Frankrijk, nl. het Departement der Y.,
circa 133 vierk. rnijlen met 370,000 bewoners,ingedeeld in 5 arrondissernenten (Auxerre, Sens, Joigny,
Avallon, Tonnerre), met Auxerre tot hoofdplaats.
York, 1) een der oudste steden van Pennsylvanic, 7 uren g. bezuidoosten Harrisburg ; 8600 inw.
— 2) Y. of Toronto, de oude hoofdstad van OpperCanada, aan het meet Ontario, 97 mijlen bezuidw.
Quebec; gesticht 1795; thans 24,000inw. ZieTonoNTo.
York, 3) bet oude Eboracuni, stad in Engelalid,
aan de Ouse en den Foss, 40 mijlen benoordw. Londen ; 40,000 inw. Oudtijds was Eboraeurn de hoofdstud der Briganten ; Septimius Severus en Constan-
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tius Chlorus zijn er gestorven ; Constantijn werd er
uitgeroepen als keizer ; Alcuinus was er geboren. Iii
de widdeleeuwen werd het eene voorname stad ; het
was onder den naam van Eoforivic de hoofdstad geweest van het koninkrijk Northumbria. Tot owstr.
de helft der 18e eeuw werd Y. aangemerkt als de
tweede stad van het koninkrijk Groot-Britannie; en
adniinistratief heeft Y. nog tegenwoordig dies rang,
ofschoon thans in belangrijkheid door verscheidene
andere steden overtroffen wordende. De burgemeester van Y. is de eenige in het gansche land, die even
als die van Londen den titel voert van lord mayor ;
al de anderen heeten eenvoudig mayor. In den burgeroorlog werd Y. belegerd (1644) en had zeer veel
to lijden. Thans is Y. de hcofdplaats van het,
het grootste graafschap van Engegraafschap
land, in het oude Northumberland, besproeid door
den Humber en de Ouse, ingedeeld in drie districten of ridings (East-Riding, West-Riding, NorthRiding), groot ruim 282 vierk. mijlen, bevolkt met
2,053,000 zielen. Het graafschap Y. voert den titel
van Hertogdom ; en Engeland's koningen gaven den
titel van Hertog van 1r. aan hunnen tweeden zoon.
York (Edmond van Langley, hertog van). Zie
LANCASTER.
(Richard, hertog v.). Zie ROZEN.
Yorkshire, bet engelsche graafschap York.
Yorktown, havenstad in den noordamerik.
stoat Virginie, 13 inijlen bezuidoosten Richmond,
aan den York-River, derdhalve wijl van de uitwatering dier rivier in den Atlantischen Oceaan; 1700
inw.; in 1781 werd lord Cornwallis met zijne troepen bier gevangen genomen door de Amerikanen ;
belegerd werd I. (1862) in den burgeroorlog.
Young (Arthur), engelsch landbouwkundige,
geb. te Londen 1741, gest. aldaar 1820. Van zijne
vele verdienstelijke werken noemen wij o. a. Annals
of Agriculture (40 din. Londen 1784-1804).
Young (Edward), engelsch dichter, geb. 1681,
gest. 1765 als predikant. Van zijne werken (3 din.
Londen 1792, 2e druk 1803) is vooral beroemd
Night thoughts (Londen 1741, dikwijls herdrukt).
Yperen, fransch Ypres, lat. Ipra, vestingstad
met 18,000 inw. in de belg. prov. West-Vlaanderen,
aan de Yperle ; bestond reeds in de 9e eeuw, en was
1559 door parrs Paulus IV verheven tot een bisdom,
waarvan de vermaarde Jansonius den titel voerde
(1635-38). Door de pest werd geteisterd 1490
en 1552. Verscheidene malen werd Y. ingenomen
door de Franschen (1128 door Lodewijk VI; 1213
door Filips August ; 1297 door Filips den Schoone ;
1648, 1658 en 1678 onder Lodewijk XIV). Bij den
vrede van Nijmegen kwam Y. aan Frankrijk ; later
werd het daarvan gescheiden, doch 1794 heroverd,
en bleef toen fransch tot 1814.
Ypsilanti (Alex.), zoon van Athanasius, was
eenigen tijd worst van Walachije, keerde toen terug
naar Constantinopel, had grooten invloed, viel desnietternin in ongenade en werd, 80 j. oud, ter dood
gebracht (1805), wegens de verstandhouding, waarin
zijn zoon Constantijn met Rusland stond. — Y.
(Constantijn), zoon van den vorige, werd door zijns
vaders invloed benoemd tot hospodar van Moldavie
(1799) en tevens van Walachije (1802); zijne afzetting berokkende den sultan een oorlog met Rusland.
Na den vrede van Tilsit (1807) nam Y. de wijk naar
Rusland, en stierf 1816 te Kiew. —
(Alex.),
oudste zoon van Constantijn, geb. 1792, trad eerst
in russische dienst, werd 1814 kolonel, en eenigen
tijd daarna adjudant van keizer Alexander. In 1820
werd hij aan het hoofd geplaatst van een genootschap, dat onder den naam van Hetwrie (zie dat art.)

Y.,

--

Y.

Y.

1152

ten doel had om Griekenland te bevrijden. Na een
mislukten aanslag nam hij de wijk naar Oostenrijk,
waar hij gevangen gehouden werd; 31 Jan. 1828
stierf hij te Weenen. — Y. (Demetrius), broeder
van den vorige, geb. 1793, eerst in russische dienst,
speelde van 1821 tot 1831 eene rol in den Griekschen opstand, en stierf in Juni 1832 te Weenen.
Ypsimathea. Zie GALATA.
Yriarte (Ignacio), spaansch landschapschilder,
geb. 1620 in de prov. Guipuzcoa, gest. 1685 te Se(Juan de, en Tomas de); zie IRIARTE.
villa. —
Yrieix, of frier, de heilige, lat. Aredius of
Aridius, geb. te Limoges in 511, kanselier van koning Theodebert, stichtte 't klooster Atane, rondom
'twelk de stad ontstond, die naar hem genoemd is (zie
volgend art.). Hij stierf 591 ; kerk. gedenkd. 25 Aug.
Yrieix (St.-) of St.-Yrieix-la-Perche, stad in
het fransche dept. Haute-Vienne, 12 uren g. bezuiden Limoges; 7000 inw. Zie het vorige art.
YsbreChtum,oudt.Isbroechten,dorp inFriesland, 11 uric g. ten 0. Z. 0. van Bolsward ; 100 inw.
ook Oude IJsel of Geldersche Ilsel genaamd, oudtijds Sala of IJsola, lat. Isala of Isla, rivier die in het Munstersche ontspringt, kornt bij
Dinxperlo in ons land, stroomt tangs Doetincheni
naar Doesborgh, vereenigt zich daar met den noord.
tak van den Rijn, vortnt dan de grenslijn tusschen Gelderland en Overijsel, bespoelt Zutphen, Deventer,Hattern, Kampen, en ontlast zich dan in de Zuiderzee.
(Nieuwe), een omstr. 12jaren v. Chr. door Drusus
—IJ.
gegraven kanaal (Drususgracht of Drususvaart) in
Gelderland , begint hover' Arnhem, bij IJseioord tegenover Huissen, loopt noordelijk things Bahr en Lathurn,
en eindigt bij Doesburg, dus den Rijn verbindende
met den Ouden IJsel. - IJ. (Goudsche of Hollandsche),
een arm van de rivier de Lek, hegira in de prov.
Utrecht, loops van Vreeswijk door het Gein naar
IJselstein, dan naar Montfoort en vervolgens, in de
prov. Zuid-Holland overgaande, naar Oudewater ;
van daar tangs Haastrecht naar Gouda, en dan tangs
Moordrecht, Gouderak, Ouderkerk, Capelle en Crimpen, en vast tegenover IJselmonde in de Maas. —
Naar den IL is de prov. Overijsel genoemd; zoomede
(zie de 27 volgende regels):
1) Department van den Ouden IJsel, het tweede
dept. der Bataafsche republiek, besloeg de tegenw.
provincien Overijsel en Drenthe, 't zuidgedeelte van
Friesland en het noordgedeelte van Gelderland.
2) Departenten,t van den Opper-IJsel, onder het
Fransche keizerrijk, de tegenw. prov. Gelderland
min een groot gedeelte van 't land van Nijmegen.
3) Dept. der Monden van den IJsel, zie MONDEN no.6.
IJselmonde, dorp in Zuid-Holland, 1 uur g.
ten W. N. W. van Ridderkerk en 4 uren g. benoordw.
Dordrecht ; 1200 inw. Het eilandje waarop IJ. ligt
wordt insgelijks IJ. of ook Land van IJ. genoemd.
IJselmuiden, dorp in Overijsel, een kwartier
gaans benoordoosten Kampen ; 550 inw.; was vroeger eerie stad, en wordt reeds vermeld in 1133; deerlijk werd IJ. geteisterd door watervloed Fehr. 1825.
IJselstein, lat. Iselstadium, stad in de prov.
Utrecht, 4 uren g. bezuidw. Utrecht, 1 uur g. ten
N. N. W. van Vianen, vierdhalf uur g. ten 0. N. 0.
van Schoonhoven; 1700 inw.; in 1415 werd IJ. belegerd en ingenomen door de Hollanders; 1417 en
1418 vernield en verbrand door de Utrechtschen;
1466 geplunderd door de Gelderschen; in Sept.
1482 aangetast door de Cleefschen met een leger
van 6000 man, doch door de Hollanders ontzet ;
1511 tevergeefs belegerd door de Utrechtschen; 1672
ingenomen zonder slag of stool door de Franschen.

Y.

hisland

IJzeren Masker

IJsland, eng. Iceland, duitsch Island, fransch
Islande, een aan Denemarken toebehoorend eiland in
het hooge Noorden, tusschen Europa en Amerika,
150 mijlen van Noorwegen, 90 mijlen van Schotland,
en 35 mijlen beoosten Groenland, is 1867 vierk. mijlen groot, doch slechts schraal bevolkt met (in 1860)
circa 65,000 bewoners (vroeger omstr. 100,000),
die het oud-Noordsch spreken, van germaansche afkomst zijn, de Protestantsche kerkleer belijden, en
hunne hoofdhronnen van bestaan vinden in visch
vangst, vogeljacht, veetelt, kousen- en wanten-weverij, bodel in eiderdons en wol. Administratief is
IJ. ingedeeld in 4 amten (Zuid-, West-, Noord- en
Oostamt); de hoofdplaats is Reikjavik ; andere noemenswaarde plaats6n zijn : Stappen, Madruvel,en (in
het Zuidamt) de voormalige hoofdstad Skaldeholt.
Dit barre eiland, nagenoeg gebeel omringd door
met ijs bedekte zeeen, is rijk aan vuurspuwende
bergen (o. a. de Hekla) en aan lava-velden, met
sporen van verscheidene aardbevingen (de ontzettendste zijn geweest die van 1755 en 1783). Aan de
ouden was U. waarschijnlijk onbekend, ofschoon
sommigen meenen dat het 't Ultima Thule derouden
zoude zijn. Omstr. 861 werd dit eiland ontdekt door
een noorweegsch zeeschuimer, die het Sn.eeuwland
noetnde, welke naam echter door andere zeeschuimers, wegens het vele drijfijs, dat ze er rondom
aantroffen, in IJ. veranderd werd. In 868 verlieten
eenige noorweegsche edelen, de dwingelandij van
Harald moede, hun vaderland, en kwanien onder de
leiding van Ingolf eene eerste kolonie op IL aanleggen. De regeeringsvorm, aanvankelijk hierarchiekaristocratisch, werd omstr. 928, toen de kolonie zich
reeds aanmerkelijk uitgebreid had, door Ulfiot's in-

Yucatan, schiereiland aan de noordzijde van
Middel-Amerika, is door het Kanaat van Y. van
Cuba gescheiden ; ruim de helft er van beslaat de
Mexicaansclze staat Y., die op 2181 vierk. mijlen
670,000 bewoners telt (meerendeels Indianen).
Yurdas (Tierra de). Zie ALAYON.
Yverdun, het Ebrolunum der ouden, in 't
Duitsch Ifierten, stad met 3800 inw. in 't zwits. kanon Waadt, aan 't Meer van Neufchatel. In het 1135
gebouwde kasteel van Y. had Pestalozzi (1805—
1825) zijn beroemde instituut. Onder de Romeinen
was Y. eene vesting. Achtereenvolgend behoorde Y.
aan de koningen van Burgundie, aan de hertogen
van Zahringen, aan Savoje (van 1259 tot 1536, uitgenomen de drie jaren 1473-77, toen de Zwitsers
meester van Y. waren). In 1536 werd Y. bemachtigd door de Berners, even als geheel Waadtland,
waarvan Y. sedert de lotswisselingen heeft ge1eeld.
Yvetot, stad in bet fransche dept. Seine-Inferieure, 11 uren g. benoordw. Rouaan ; 8600 inw.;
vormde eertijds met een klein orngrenzend grondgebied eene heerlijkheid, welker bezitters den titel
voerden van Koning van Yvetot. Die titel was in 534
door Clotarius I verleend aan de erfgenamen van
Gautier (Wouter), heer van Y., om goed te maken
(heet het) dat hij dies heer vermoord bad in de
kerk te Soissons. Wat daarvan zij, zeker is het, dat
de titel Koning van Y. door de heeren van Y. gevoerd werd, en authentiek erkend is door drie koningen van Fraukrijk (Lodewijk XI, Frans I, Hendrik II).
In de 16e eeuw werd die titel van .koning" veranderd in Souvereine Vorst van Y., doch ook die is mettertijd in onbrnik geraakt.
Yvoy, oude naam der fransche stad Carignan.
IJzendoorn, dorpje in Gelderland, anderhalf
uur g. benoordoosten Tiel, aan den Waaldijk; 80 inw.
IJzendijke, Izendike, plattelandsstadje in Zeeland (voorm. Staats-Vlaanderen), 4 uren g. bezuiden
Middelburg; 800 inw.; reeds bekend in de 10e eeuw;
1604 door prins Maurits, 1747 door de Franschen
ingenomen, Oct. 1830 even door de Belgen bezet.
IJzeren Kroon. Sedert het laatst der 6e
eeuw werden de lombardische koningen, toen Karel
de Groote, daarna de meeste Roomsche Koningen,
1805 Napoleon, en 1838 Ferdinand I daarmede gekroond als vorsten van Lombardije. In deze kroon een
ijzeren ring, gesmeed uit een spijker van Christus'
kruis. Nadat Napoleon er mede gekroond was, stelde
hij (1805) de Orde der IJ. K. in, 1814 opgeheven,
1816 door den keizer van Oostenrijk hersteld.
IJzeren Kruis, eene 10 Maart 1813 door
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stelling van het Althing (eenevergadering,samengesteld nit de verstandigite mannen der verschillende
districten), hierarchiek-repu ► likeinsch. In 996 be-.
gon op IJ. de invoering van het Christendom, en
twee bisschopszetels (te Holar en te Skaldeholt)
werden Iveldra op H. gevestigd. Lustig en gelukkig
bleef IJ. tot in de 15e eeuw, toen het, door het verraad van S -71orri Sturleson, aan Hako 1V,van Noorwegen gelukte zich van 1.1. meester te rnaken. Door
de Unie van Calmar kwam IJ. met Noorwegen onder 't,
gezag van Denemarken, en in 1530 voerde Christiaan III van Denemarken op U. de Kerkhervorming
in ; den 8 Maart 1843 werd het 9 eertwen bestaan
hebbende Althing vervangen door eene staten-vergadering in den trant der Deensche Provinciale Staten.
IJssel. Z ie 1J SCL.
IJstad, dichterlijke benaming voor Amsterdam,
als zijnde de stad, die aan het IJ ligt.
nz
'stall (spre e kI it un'-staad), lat. Istadiu,
havenstad met 6600 inw. aan de zuidkust van Zweden, ruim 7 mijlen ten 0. Z. 0. van Malmo.
IJszee (1Voorder), of Arctische Oceaan, de zee
om de NoordpOol, bespoelt de noordkusten van Europa, Azie en Amerika, en bevat verscheidene eilanden, o. a. Nova-Zembla benoordwesten Azie, en
Spitsbergen benoorden Zweden. De Noorder-IJ., die
vooral door de walvischvaarders druk bezocht worth,
staat door de Straat Davis to gemeenschap met den
Atlantischen Oceaan, en door de Behringstraat met
den Stillen Oceaan. De voornaamste zeevaarders, die
de Noorder-IJ. opgenomen hebben, zijn Hudson in
1607, Philips en lord Mulgrave in 1773, en later de
kapiteins Ross en Parry. Vooral echter verdient bier
melding de gedenkwaardige overwintering der Hollanders op Nova-Zembla (1596-97).— Y. (Zuider)
of Antarctische Oceaan, de nog schier geheel onbekende zee om de Zuidpool.

koning Frederik Wilhelm III ingestelde pruisische
militaire ridderorde.
IJzeren Masker (de Man met het). Onder de
regeering van Lodewijk XIV een gevangene, wiens
stand, afkomst en misdaad nog altijd een raadsel is.
Hij zat eerst verscheidene jaren (1666-1686) opgesloten in de vesting Pignerol, werd 1686 overgebracht naar het eiland Sainte-Marguerite, en in 1698
naar de Bastille, waar hij 19 Nov. 1703 stierf. Hij
werd begraven under den naam van Marchiali. De
gevangene werd met onderscheiding behandeld, (loch
moest altijd een zwart masker dragon. Na zijn dood
heeft men zich beijverd om alto sporen van dit personage te doen verdwijnen. Sedert Voltaire de geschiedenis van 't IJ. M. wereldkundig gemaakt had (1746),
heeft het niet ont.broken aan gissingen, wie dat geweest is. Voltaire meent: een tweeling-broeder van
Lodewijk XIV, dus verdonkeremaand orn Lodewijk
van een gevaarlijken mededinger te bevrijden; en dit
is 't waarschijnlijkst.

z
Z. is op fransche muntstukken bet merk, dat ze
geslagen zijn te Grenoble.

Zaaftinge,voorm. zeeuwsch dorp.Z. SAEFTINGE.
Zaamslag, voorm. zeeuwsch eiland, werd reeds
in de 14e eeuw met het land van Axel vereenigd.
Er stond een dorp Z., dat in den 80-j. oorlog geheel
te niet ging. Op de plaats waar het gestaan heeft
bouwde men later het tegenwoordige dorp Z., 5
kwartier g. ten N. N. 0. van Axel ; het werd dikwijls
door brand geteisterd, o. a. 1714,1754, 1784,1839,
enz.; met onderhoorigheden heeft Z. 2600 inw.
Zaan, rivier in Kennemerland, prov. NoordHolland, ontstaat even benoorden Knollendam, loopt
door dat dorp en langs Wormerveer, Zaandijk, Koog,
Westzaan, bereikt zoo de stad Zaandam, en ontlast
zich eindelijk in het 11.
Zaandam, stad in Noord-Holland, aan de Zaan
en het IJ, 2 uren gaans benoordw. Amsterdam, bestaat uit de twee door de Zaan gescheidene voormalige dorpen Oost- en West-Zaandam, die in 1811
door keizer Napoleon vereenigd en tot stad verheven
zijn ; 12,000 inw.; te Z. nog het huisje, waar tsaar
Peter de G roote gewoond heeft, toen hij in 1697 te
Z. het scheepmakershandwerk leerde. In de wandeling worth Z. veelal Saardam of Sardam genoemd.
Zaandijk, dorp in Noord-Holland, aan de Zaan,
1 uur gaans benoorden Zaandam ; 2400 inw.
Zaankant (de), onder dezen naam verstaat
men de aan en langs de Zaan gelegene dorpen Oostzaan, Wormer, Landsmeer, de Koog, Zaandijk,Wormerveer, Knollendam, Westzaan, Assendelft, Krommenie, Krommeniedijk, en de stad Zaandam.
Zaanland (het), zooveel als de Zaankant.
Zaanredam, zooveel als Zaandam.
Zaardam, zooveel als Zaandam.
Zab, 1) landschap in Algerie, bezuiden de provincien Titterie en Constantine, maakte eertijds het
zuiderdeel uit van Mauritania Sitifensis en van Getulle ; het werd in 1844 aan Frankrijk onderworpen
door den hertog van Aumale.
Zab, 2) of Adiab, naam van twee rivieren in
aziat. Turkije, beiden uitloopende in den Tigris, nl.:
de Groote Z. (bij de ouden Zabatus major, ook wel
Lycus, d. i. Wolf), ontspringt in het pachalik Bagdad, en ontlast zich, na 25 mijlen loop, bezuidoosten
Mossoel ; en de Kleine Z. (bij de ouden Zabutus minor,
bij de Grieken genaamd Capri's), ontlast zich 9 a 10
mijlen beneden den mond van den Gronten Z.
Zabache (mer de), in sommige fransche boeken de Stinkzee, en somwijlen zelfs de geheele Zee
van Azof.
Zabarah, lat. Srnaragdus mons, gebergte in
Opper—Egypte.
Zabern, i) stad in 't fransche dept. van den
Beneden-Rijn (zie SAVERNE), wordt veelal bij de
Duitschers Elsass-Z. genoemd, om het te onderscheiden van 2) Berg-Z., vierdhalf uur g. bezuidw. Landau, met 3000 inw., en van 3) Rhein-Z., 4 uren g.
bezuidoosten Landau, met 2500 inw. (beiden aan de
Erlbach en Rijnbeieren).
Zabulon, in fransche boeken voor Zebulon.

Zacatecas, een der middelste staten van de
Mexicaansche republiek, tusschen Cohahuila ten N.,
Nieuw-Leon ten N.O., San-Luis-Potosi ten 0., Guanaxuato ten Z., is 1520 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 297,000 menschen, wier hoofdbron van bestaan
de zilverdelving in de mijnen is, en heeft tot hoofdstad Z., met 25,000 inw., 57 mijlen benoordw.
de stad Mexico.
Zacatlan, stad in den staat Mexico, 19 mijlen
benoordoosten de stad Mexico; 8000 inw.
Zach (Frans, baron von), duitsch sterrenkundige, geb. 1754 te Pressburg, gest. 1832 te Parijs.
Zijne Geogr. Ephemeriden, vervolgd in de Monatt.
Correspondenz zur Beforderung der Erd- and Himmelskunde, vormen 28 dln. (Gotha 1800-1813).
Zacharia, verscheidene personen in bet 0. en
N. T., o. a.: 1) een der twaalf Kleine Profeten, tnoet
(volgens Matth. 23 : 35) tusschen den tempel en het
altaar te Jeruzalem ter dood gebracht zijn. Zijne
profetien vormen op een na bet laatste boek van bet
0. T. — 2) een in het N. T. vermelde priester, was
de man van Elizabeth, en dus de vader van Johannes
den Dooper.
Zacharias, de beilige, paus van 741 tot 752,
was een Griek van geboorte; hij verhief Pepijn den
Korte tot koning, en had in Bonifacius een ijverig
bevorderaar van zijn aanzien en invloed, inzonderheid in het Frankische rijk. Kerkelijke gedenkdag
15 Maart.
Zachtleven, of Saftleven (Cornelis), genreschilder, geb. 1606 te Rotterdam. — Z. (Herman),
broeder van den vorige, geb. te Rotterdam 1609,
gest. te Utrecht 1685, schilderde landschappen en
watergezichten, die allen de hand van den grooten
meester verraden.
Zacynthus, thans Zante, eiland in de Ionische
Zee, bezuiden Cephalonie en tegenover de uitwatering van den Alpheus, had tot hoofdplaats de stad
Z., en behoorde achtereenvolgend aan Ulysses, aan
de Atheners, en eindelijk aan de Romeinen, die het
inlijfden bij Epirus.
Zagora, of Zagori, tegenwoordige naam van
den Helicon.
Zithringen, dorp in den badener Bovenrijnkreis, 3 kwartier gaans benoorden Freiburg ; 900
inw.; bet voormalige kasteel Z., waarnaar het dorp
genoemd is, was de residentie der Hertogen van Z.,
afstammende van Gontram den Rijke, graaf van de
Breisgau, die zelf afstamde van Ethico I, hertog van
den Elzas in de 7e eeuw. Gontram (gest. omstreeks
930) had twee zonen of kleinzonen, van welke de
eene stamheer werd van de linie Habsburg, terwiji
de andere (Berthold) de linie Z. stichtte. Tot 1052
was Berthold graaf van Z.; doch ziende dat het hem
beloofde hertogdom Zwaben hem niet gegeven werd,
nam hij ten minste den titel van hertog aan, en
noemde zich Berthold I, hertog van Z., ofschoon er
nooit een hertogdom Z. bestaan heeft. In 1218 stierf
mannelijk oir van Berthold uit (met Berthold V);
de tweede linie Z. stierf uit 1439; toen bleef nog
alleen een jongere linie over, nl. bet huis Baden.
Groothertog Karel van Baden stichtte 26 Dec. 1812
de Huisorde ran den Zahringer Lena%
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Zaire

Zaire, naar het land dat zij besproeit ook Congo
genoemd, de voornaamste rivier in Congo, ontspringt
bij de Regas, neemt Hogi, Loeirnbi, Bankora, enz.,
in zich op, en outlast, zich na 330 rnijl. loop in den
Atlant. Oceaan. De mond van de Z. werd in 1484
ontdekt door den portug. zeevaarder Diego Cam.
Zaleucus, grieksch wijsgeer, leerling van Pythagoras, geb. omstr. 500 v. Chr., beroemde en zeer
strenge wetgever der Locren in Nader-Italia.
Zalk, dorp in Overijsel, anderhalf uur g. bewesten Zwolle; 500 inw.
Zalland, of Salland, voormalig kwartier van
Overijsel, was het derde district van 't voormalige
graafschap Hameland (zie AMELANDE); doch door
de uitbreiding van de Zuiderzee werd een groot gedeelte van dat Z. verzwolgen. Het werd oudtijds
ook wel graafschap genoemd. Behalve de drie hoofdplaatsen Deventer, Kampen en Zwolle bevatte Z.
drie districten, waarin, ongerekend de dorpen, nog
zeven kleinere steden (Gramsbergen, Hardenbergh,
Hasseit, Ommen, Wilson), Grafhorst, Genemuiden).
Zalt —Bommel. Lie BOMMEL,
Zama, eery der voornaamste steden in ZeugiLana, oinstr. 20 mijlen bezuidw. Carthago, vermaard
door de overwinning van Scipio op Hannibal, waarmede de tweede Punische oorlog eindigde (202
v. Chr.). Na de inname van Carthago (146) aan
Numidie afgestaan, werd Z. een der koninklijke residentien van dat land. Metullus kon Z. niet bemachtiger (109 v. Chr.); doch ua den dood van Jnba I
werd Z. door de Romeinen verwoest (46 v. Chr.).
Zambezi, ook Koeama, in duitsche boeken ook
Sescheke genaarnd, de voornaarnste rivier in het
oosten van Zuid-Afrika, ontstaat nit het meer Dilolo
(onder 11 gr. 30 min. Z.-br. en 23 gr.30 min. 0.-l.),
vormt de prachtige Victoria-watervallen, neemt vele
rivieren in zich op, en valt na 290 mijl. loop in den
1ndischen Oceaan. In 't na sporen van den Z. heeft
Livingstone zich bijzonder verdienstelijk gemaakt.
Zamolxis, wetgever der Geten, na ziju dood
als godheid vereerd; was leerling van Pythagoras.
Zamora, het °tide Ocellodurunz, versterkte stad
in Spanje, aan den Duero, 26 mijlen benoordw. Madrill ; 13,000 inw.; werd in 748 aan de Moore! ► outweldigd door Alfons den Katholieke, koning der Asturien ; heroverd en nagenoeg totaal verwoest in 985
door Almanzor, koniluz van Cordova. De Cid veroverde Z. weder in 1093. In de nabijheid van Z. had
Alfons de Groote in 901 eene groote overwinning
behaald op de Mooren. Thans is Z. hoofdplaats der
provincie Z. (194 vierk. rnij1.; 250,000 bewoners).
Zamosk, vestingstad iu russ.Polen,10 mijl bezuidoost. Lublin ; 4000 inw.; in 1588 gesticht door
Jan Zamoyski, die er eene beroemde (later door

de Russen opgehevene) hoogeschool oprichtte. la
1620 werd Z. met omliggend grondgebied door de

Poolsche regeering gekocht van den toenmaligen eigenaar,graafZamoyski,van 1722 tot 1809 belloo•de Z.
aan Oostenrijk; in 1815 tevergeefs belegerd door
de Russen,die er echter meester van bleven in 1814.
Zampitiri (Domenico), bekend onder den naafi'
Domenichino, beroemd historie- en landschapschilder nit de school van Bologna, geb. aldaar 1581, gest.
1642 to Napels, was tevens architect van den pans.
Zamri, in fransche boeken voor Zitnri.
Zancle, oude naarn van Messina.
Zandeweer, of Zandwier, dorp in Groningen,
3 urea g. benoordw. Appingedain; 300 inw.
Zandpoort, dorp in Noord-Holland, 1 uur g.
bezniden Haarlem; 400 in•.; Sonoy gaf bier eene
nederlaag aan de Spanjaarden 1575,

Zaporogische Kozakken
dorp in Groningen, 2 u•en g. beZandt
noordw. Appingedam ; 600 inw.
Zandvoort, dorp in Nd.-Holland, anderhalf
uur g.bezuidw. Haarlem; 1300 inw.; zeebaden; in 1489
geplunderd door den hertog van Saksen, tot straf
voor deelneming aan de beweging van het Baas- en
Broodsvolk; 1803 werd Z. door de Engelschen beschoten; 1570, 1671,1792 watersnood. De in de Nederlanden algemeen bekende dwerg Simon Jane Paap was
te Z. geboren 5 Mei 1789 (hij stierf 2 Dec. 1828
te Dendermonde).--2) friesch dorp; ZiC SANDFIRDE.
Zandwijk, voormalig dorp (thans buurtschap)
aan de noordzijde van Tiel.
Zandijk, voormalio- dorp (thans gehucht) op
't zeeuwsche eiland Waleheren,
even bezuidw. Vera.
°
Zanen (Oust- en West-), twee noordhollandsche dorpen. Zie OOST-ZAAN en WEST-ZAAN.
Zanesville, stad in Ohio, aan den Muskingum, 13 mijlen beoosten Columbus; 12,000 inw.
Zanguebar, kustland iu Oost-Afrika, strekt
zich uit van den aequator zuidwaarts tot kaap Delgado, is zeer vruchthaar dock ongezond, bewoond door
negers (onder eigene hoofden eri arabische vorsten),
staat wider oppergezag van den imam van Maskat.
Vat Europeanen betreft, hadden lang enkel de Portugeezen vasten voet in Z.; thans echter ook de Engelschen, onder wier gezag sedert 1824 Mombaca of
Mombas staat. Het eertijds aanzienlijke Melinda (zie
dat art.) is zeer in verval Onder de eilanden aan de
kust is Zanzibar (zie dat art.) het voornaamste.
Zante, het oude Lacynthus, een der voornaamste van de Ionische eilanden, circa S vierk. mijleri
groot, met 39,000 bewoners, Iigt derdhalve mijl bewester] de kust van Mo•ea, en heeft tot hoofdplaats
de havenstad Z. (op de oostkust) met 20,000 inw.
Zanzalus (Jacob), bijgenaamd Baradeas, eon
syrische rnonnik, in 541 door de Eutycheanen tot
bisschop van Edessa verlieven, werd de stichter van
de secte der Jacobieten (zie dat art.).
Zanzibar, 't Menuthias insula der ouden, eiland
aan Zuid-Afrika s oostkust, is 32 vierk. mijlen groot,
heeft '200,000 bewoners, behoort tot Zanguebar (zie
dat art.), en heeft tot hoofdpl. de stad Z. met omstr.
35,000 inw., zijnde de voornaarnste koopstad vau
Zanguebar, en residentie van den imam van Maskat.

Zapolya, een aanzienlijk hongaarsch geslacht,
dat tut si,amliee.r heeft : Z. (Stephanus), een der
vier veldl ► eerea van llongarije's koning MatthiasCorvinus. Na de verovering van Oostenrijk, werd Z.
hongaarsch stadhouder over dat wingewest,enstierf
1499. Hij was de schuo ► vader van Sigismond, koning van Polen. — Z. (Jan); een der drie zones
van den vorige, geb. 1487, liet zich 1526 als koning
van Hongarije uitroepen; de kroon word hem botwist door Ferdinand van Oostenrijk (broeder van
Karel V), die aan Z. de nederlaag toebracht, waarop
Z. de hull) van Turkije julep, en zich vasal erkende
van den sultan ; daarop maakte Z. zich meester van
Zevenbergen, en sloot met Ferdinand een verdrag,
waarbij Z. in 't bezit van Zevenbergen e•kend werd,
doch van zijne rechten op Hon ,T arije afstand deed.
Zaporogische Kozakken,
b
zoo genoemd
naar woord porozji, d. i. waterval, orndat ze aanvankelijk nabij de watervallen van den Dnieper vvoonden.
Zij dienden afwisselend de Polen, de Russell en de
Zweden. Onder Peter den Groote was de vermaarde
Mazeppa hetinan der Z. K.; doch tsaar Peter gaf him
russische oversten; en door Catharina 11 werden de
Z. K., tot straf voor hunne aanhoudende rooverijen,
verplaatst naar de oevers van den Koeban (1775),
waar ze ineensmolten met de andere Kozakken.

ZeTrieten

Zapoteken
Zapoteken, een Indianenstam in Mexico, in
het westgedeelte van den staat Oaxaca, waar buune
taal nog tegenwoordic, gesproken wordt.
duchtig versterkte havenZara, slawisch Zodar,
b
stad van het oostenrijksche koninkrijk Da'made,
waarvan het de hoofdstad is, op eene landtong in de
Adriatische Zee, aan het Kanaal van Z.; 18,500 inw.
— Vierdhalve mijI ten N.W. van Z. Iigt het dorp
Oitd-Z. (Zara-Vecchia), slawisch Biograd of Biogrod,
bij de ouden ladera genaamd (ook wel Blandona,
en Alba maritima), dat onder de Romeinen de hoofdstad was van Liburnia, en de residentie is geweest
van eenige croatische koningen. In de 12e eeuw
werd dit Z. door de Venetianen onderworpen, tegen
wier gezag bet weldra iii opstand kwam, waarop de
Venetianen, geholpen door de Kruisvaarders, in 1202
de stad bijna gelled verwoestten, terwijl de bevolking werd overgebracht naar het tegenwoordige Z.
Zaragoza, zooveel als Saragossa.
Zariaspa, stad in Azie, later Bactra, nu Balkh.
Zarmigethusa, of Zarmizegethusa, stad iu
Davie. Zie ULPIA TRAJANA.
Zarphath. Zie S_AREPTA.
Zarytos (Hippo-), stad in Afrika. Zie HIPPO.
Zea, of Zia, het oude Ceos, een der Cycladen
(zie CEos); de hooldplaats Z. (het oude Itslis) heeft
eene haven en 4500 inw.
Zebedeiis, vader der apostelen Jacobus en
Johannes.
Zebina (Alexander), usurpator van den Syrischen troop. Zie Alexander II (dl. I, blz. 123).
ZeboIm. Zie SEBOIM.
Zebulon, zesde zoon van Jacob en Lea ; zijne
afstammelingen (de Zebulonieten) vormden den
slam Z., die in het oude Palestina het land bewoonden tusschen het meer Tiberias en de Middellandache Zee (ongeveer het zuiderdeel van Galilee). De
voornaamste plaatseu in stand Z. waren Betbulia,
Nazareth, Endor, Sephoris, Jezrael.
Zeddam, dorp in Gelderland, 3 kwartler pans
benoorden 's-Heerenberg; 500 inw.
Zedekia, 1) laatste koning van Jade. — 2) e-eu
valsche profeet ten tijde van Jeremia.
Zedlitz (Jos. Christ., vrijheer von), duitsch
dichter, geb. 1790 te ,Johannisberg in Silezie, gest,
1862. Lyrische Gedichle (4e druk, Stuttgart 1855);
Dratnatische Werke (4 dln. Stuttgart 1830-34;
Wald[rdulein (4e druk Stuttgart 1856).
Zeeland, de westelijkste provincie van bet koninkrijk der Nederlanden, is ruim 30 vierk. rnijleu
groot, met 173,000 bewoners, en heeft tot hoofdplaats de stad Middelburg op bet eiland Walcheren.
De prov. bestaat grootendeels uit eilanden (zie
WALCHEREN, SCHOUWEN, TFIOLEN, BEVELAND

Zd.-) benevens het voormalige Staats-Vlaanderen
(zie dat art.). Lang is Z. eeu graafschap geweest, dat
reeds in de 8e of aithans stellig in de 9e eeuw OD•
der de graven van Holland stond. In de 10e eeuw
werd Walcheren door keizer Hendrik III aan Bondewijn IV, graaf van Vlaanderen, geschonken, hetgeen bloedige oorlogen tusschen de Hollanders en
de Vlamingen ten gevolge had, totdat al de zeeuwsche eilanden, door tusschenkomst van Frankrijk's
koning, Karel den Schoone, weder onder het gezag
van den graaf van Holland kwamen (1323). Sedert
dien tijd volgde Z. het lot van het graafschap Holland, zoodat de graven (lie over Z. geregeerd hebben,
dezelfde zijn als die van Holland (zie dl. II, blz. 94),
totdat Z. in 1579 als nederlansche provincie optrad
bij de Unie van Utrecht (zie dl. 11, blz. 645).
Zeeland (Nieuw-), eng. New Zealand, eene
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eilanden-groep in Australi6, 245 mijlen van Australie's vasteland verwijderd, en 200 mijlen bezuidwesten Tasmania, strekt zich uit 245 mijlen ver, en
bestaat hoofdzakelijk nit twee eilanden, die door de
5 mijlen breede straat van Cook gescheiden zijn ;
het noordelijksto noemen de Engelschen NieuwUlster (2576 vierk. mijlen groot), het zuidelijkste
noemen zij Nieuw-Munster (2119 vierk.
Aan de zuidzijde zijn ze door de Foveaux-straat geacheiden van het zuidelijkste, als het ware den staart
van Nieuw-Z. vormende eiland (groot 43 vierk. mijlen). De inheemsche bevolking (Maoris genaamd) is
gesplitst in een aantal starnmen,die aanhoudend met
elkander in twist plachten te zijn; in 1859 was bun
zielental reeds ingesmolten tot 56,000. In 1642 ontdekt door Abel Tasman, on door hem Slatenland genoemd, werd Nieuw-Z. voor het eerst met eenige
nauwkeurigheid opgenomen door Cook. Bach eerst
na de vestiging der Engelsche zendelingen op
Nieuw-Z. (1815) begon eenig verkeer met Europe,anen ; 1839 word de eerste eigenlijke volkplanting
aangelegd, en 1840 werd Nieuw-Z. tot britsche kolonie verklaard. Bloedige oorlogen hebben de Engelschen er tegen de inlanders moeten voeren (o. a.
1846 en 1862). Bach sedert 1850 begon de landverhuizing uit Engeland naar Nieuw-Z. stork toe to
nemen; 1861 telde (le kolonie reeds eene bevolking
van mina 109,000 zielen, en was ingedeeld in 9 previncien : Auckland, Taranaki, Wellington,Hawkes-Bat
op het noorder-eiland ; Nelson, Marlborough, Canter..
bury. Otago, Southland op het zuidereiland. Be voor*
naamste koop- en havenstad is Auckland.
Zeeland(Op ).of kortweg Zeeland,dorp in Noord-Braband. 2 uren guns bezuidw. Grave; 600 inw.
Zeelst, dorp in Noord-13rahand, 1 uur gaaus beznidw. Eindhoven; met onderhoorigh. 1400 maw.
Zeerijp, dorp in Groningen. 2 urea gaaos ten
-

W. N. W. van Appingedam; 200 inw..; wordt in de
wandeling doorgaans de Blip genoemd.
ZeaUWen, de bevolking van Zeeland.

Zeenwsche eilanden. Z ie _z EELAND,
Zeeuwsch-Vlaanderen. Zie de artilleis
STAATS•VLAANREREN

en

ZEELAND.

Zegge, dorp in Noord-Brabaad, 4 urea g.
westen Breda ; 200 inw.
.0 —
7
Zegri. Zie
Zegveld, dorp in do prov. Utrecht, 3 am

bezuidw. Maarsen; 250 inw.
Zegwaard, dorp in Zuid-Holland, anderhalf

our g. beoosten Voorbnrg; met onderh. 1500 km..

Zelri ben Moenad, een afstammeling von
de oud-arabische koningen, stelde zich aan bet !word
-

-

van verscheidene stammen, veroverde at bet land
tusschen Algiers en Tripoli, en droeg dat op aan den
fatimidischen kalif Obeid-allah. In 935 stichtte hg
(tusschen Constantinopel ea kairwan) de stad Azjir,
waar hij zijne residentie vestigde. flij sncnvelde In
971, in den slag van Mansoerah. Zijn zoon Joesoef.
13alkin (zie Jusur-B.) werd de stichter van de dynastie der Zeirieten (zie dat art.).
ZeIrieten, of Zeirieden (veelalgenaamd Zegri)„
een moorsche stem en dynastie, die verscheidene
vorsten heeft gegeven aan Fez, Tlemcen, Algiers,
Tunis, hairwan, Madyah en Tripoli. De stam der Z,.

splitste zich in ceene meuigte takken of stammen,
die dikwijls met elkander in oorlog waren : de twee
voornaamste dier stammen waren de zeiritische Badissieden of Sanhadzjieden en de zeiritische Zeta,
ten. De eerste sanhadzjidische vorst was Jusuf-Balkin, door Maz-Ledinillah als stadhouder aangesteld
(971), doch die zich reeds in 972 onafhankelijk
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Zeitoeni

maakte, en de stichter werd van de dynastie der Z.,
welke zich staande hield tot 1050, toen zij van den
troon werd gestooten door Abdallah-ben-Yasin (zie
ALMORAVLDEN). In weerwil dat de stam der Z. van
dat oogenblik of ophield de heerschende te zijn,
bleef die nog altijd inachtig, en werd vooral vermaard
in Granada door zijne dapperheid, zijne talrijkheid
en zijne naijverige twisten met de Abencerragen. —
De dynastie der Ilamadieden van Boedzjia was eene
zijlinie van deze Z. — Reeds lang voordat de dynastic
der Z. van den troon werd gestooten door de Almoravieden, was hun Fez met. verscheidene westelijke
provincien van hun rijk ontweldigd (988) door de
zeiritische Zenaten onder aanvoering van Zeiri-benAtyah, wiens geslacht zich op den troon van Fez
staande bield tot 1070.
Zeitoeni, I) stad in Griekenland ; zie LAN1A.
— 2) stad op het eiland Malta, 2 uren gaans bezuidoosten La Valette ; 4000 inw.
Zeitz, stad in Pruisen, prov. Saksen, aan de
Witte Elster, 5 mijI bezuid. Merseburg; 14,500 inw.
Zela, stad P ontus. Zie ZELE1A.
Zelaea, eene vlakte met eene kleine citadel in
Spanje, 4 uren gaans benoorden Badajoz. In 1086
werd Alfons VI, koning van Castilie, bier verslagen
door Joesoef-ben-Tasjfin.
&Hand°, fransche naamsvorm voor Zeeland.
Zelatoren, 1) joodsche secte, aanhangers van
Judas Galilefis ; staken omstr. 66 na Chr. 't hoofd op;
Johannes van Gischala was een hunner aanvoerders.
2) broederscbap van Franciscanen (zie dat art.).
Zeleia, thans Ziela, stad in bet zuidoosten van
't westerdeel van Pontus, aan den Scylax, vermaard
door een tempel van A naitis, en werd zulks nog meer
door twee veldslagen, nl.: 67 v. Chr. tusschen
Mithridates en Triarius (veldheer van Lucullus) en
47 v. Chr. overwinning van Cesar op Pharnaces.
Zelhem, of Zellem, dorp in Gelderland, vijf
kwartier g. benoordoosten Doetinchem; 600 inw.
Zell, stad in Hanover. Zie CELLE 3).
Zellem. Zie ZELHEN.
Zellersee, d. i. het Meer van Zell, het noordwest-gedeelte van het Meer van Constans.
Zombis, (Nova-). Zie NOWAJA.SEMLJA.
Zemplin, comitaat in Hongarije, tusschen Galicie ten N., de comitaten Abaujvar en Sarosj ten
W., is 111 vierk. mijlen groot, bevolkt met 216,000
zielen, en heeft tot hoofdplaats Ujhely (SatorallyaUjhely). Het comitaat Z. is genoemd naar bet kasteel Z. waarbij bet kleine marktvlek Z. met 750 inw.
Zenaten, een tak der Zeirieten.
Zend, d. i. Wetenschap, Verhevene kennis, zoo
noemen de Perzen hunne (naar men zegt) door Zoroaster te boek gestelde heilige schriften, die geschreven zijn in eene taal van het oude Iran, ni. in
het Oud-Bactriaansch. Ook die taal placht men tot
in de 19e eeuw verkeerdelijk Z. (Zend-taal) te noemen; vandaar de nog grootereonjuistheid, waarmede
men at de volkeren van het oude Iran wel eens
Zend-volkeren genoemd heeft.
Zend - Avesta (Avesta beteekent : gezaghebbetide oorkonde), de algemeene benaming voor de
heilige (slechts ten deele bewaard geblevene) boeken, vvelke de leerstellingen van Zoroaster bevatten.
Ze splitsten zich in twee afdeelingen, waarvan de
eene grootendeels in het Oud-Bactriaansch (zie ZEND),
de andere in het Pehlwi (zie dat art.) geschreven is.
De eerste afd. bevat: 1) den Vendidad-Sade, een
bock met formulier-gebeden, waarvan de priesters
er eenige gelezen moesten hebben van. zons-opgang;
2) de Jesjts, lazangen, waaronder er van grooten
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omvang; 3) de Siroezd, d. i. de Dertig dagen, eene
soort van liturgischen kalender. De tweede afd. bepaalt zich tot den Boendehesj, eene soort van algemeene encyclopedic. De Z.-A. werden het eerst in
Europa gebracht (1762) door Anquetil-Duperron,
die er (1771) eene fransche vertaling van leverde (3
dln. in 40 .). De origineele tekst werd later in 't Licht
gegeven door Eugene Burnonf. Volledige editien van
het origineel gaven na hem Westergaard (met eugelsche
en Spiegel (met duitscheoverzetting).
Zendelingen, protestantsche verkondigers
van het Evangelic, door het Zendelinggenootschap
uitgezonden om de Heidenen te bekeeren.
Zendelinggenootschap, zoo worden die
protestantsche vereenigingen genoemd, die sedert
de Kerkhervorming ontstaan zijn, om door zendelingen het Evangelic te laten verbreiden onder de Heidenen, gelijk de Kerk van Rome dat laat doer door hare Missionarissen (zie dat woord). Het Engelsche Z.
dagteekent van 1647, bet Deensche van 1704; later
ontstonden er vele anderen. Ook de Moravische
Broeders hebben zich in het begin hunner gemeente
zeer verdienstelijk getnaakt als Zendelingen.
Zengg, ital. Segna, croat. Szeny, koninklijke
vrijstad en haven in de croat.-slavon. Militaire Grenzen, 10 mijlen bezuidw. Carlstadt, aan bet Morlakenkanaal der Adriatische Zee; 3000 inw.
Zeno, beroemd philosoof uit Elea, omstr. 5
eeuwen v. Chr. discipel der Eteatische School, uitvinder der dialectic:), deed eene poging om zijn vaderland vrij te maken van bet juk van den dwingeland
Nearchus; doch zijne poging rnislukte, en hij werd
op eene afgrijsetijke wijze doodgemarteld.
Zeno, stichter van de Stoicijnsche wijsbegeerte,
geb. omstr. 355 v. Chr. te Cittium op het eiland Cyprus, waar zijn vader een rijk koopman was, studeerde philosophic te Atliene, en was omstr. 40 jam nod toen hij aldaar onder een vermaard portico
(grieksch stow) zelf eene school opende, waar hij een
door hem zelven gevormd philosophisch stelsel leeraarde, dat (naar den griekschen naam der plaats
waar hij zijne lessen gaf) het Stoicijnsche stelsel genoemd is. Zijn voorbeeldig karakter was volmaakt
in overeenstemniing met zijne verhevene zedeleer ;
niettemin moet hij (volgens sommigen) zelfeen einde
aan zijn levee gemaakt hebben omstr. 263 v. Chr.
Zeno I, bijgenaamd de Isaurier, keizer van bet
Oostersch-romeiusche rijk. Aanvankelijk bevelliebber
der Isaurische lijfwacht, won hij de genegenheid van
Leo I, werd diens schoonzoon, en aanvaardde bij
Leo's dood (474) namens diens minderjarig kind
(Leo II) de teugels van het bewind, doch werd
weidra nit Constantinopel verdreven door eenen geweldigen opstand. en nam de wijk naar Isaurie. Geholpen door de Isauriers en door de Gothen, werd
hij na twee jaren oorlogens weder meester van den
troon, doch bezoedelde zijne overwinning door ongehoorde wreedheden, en door schandelijke trouweloosheid jegens zijne bondgenooten, die hem daarop
eenen voor het land verderfelijken oorlog aandeden.
Door een liederlijk levensgedrag werd hij iedereen
ten afschuw ; en zijne vrouw Ariadne lief hem, terwijl hij in eenen staat van verregaande dronkenschap
verkeerde, levend begraven (491). In de Kerkelijke
geschiedenis verzekerde hij aan zijnen naam eene
plaats door het Henoticon (zie dat art.).
Zeno (Carlo), opperadmiraal van Venetic, geb.
1334, gest. 1418, reisde 7 jaren in het Oosten, bevocht verscheidene overwinningen op de Genueezen,
deed eene hedevaart naar Jeruzalem, en stierf te Veuetie 1418. -- Z. (Nicolo en Antonio) beroemde
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venetiaatische reizigers, broeders an den vorige,
Zerah, een der tweelingen, door Juda bij zijne
stierven 1395 en 1405. Door een kleinzoon van Anschoondochter verwekt. Zie THAMA8.
tonio, nl. Caterino Z., werd uit hunne papieren een
Zerbi, of Dzjerbi (Gerbi), het nude !Kenitra, of
verhaal van hunne reizen opgesteld,getiteld ,OntdekLotophagitis instda, een tot Tunis behoorend eiland
king van Frislanda, Eslanda, enz." (Venetie 1558 ;
in de Golf van Cabes, bewoond door 35,000 menopnieuw 1583 in de verzameling van Ramnsio).
schen (van geloof Sjyieten). De Spanjaarden maak Zeno (Apostolo), van 1715 tot 1729 hofdichter ten zich van Z. wester in 1560, doch werden reeds
te Weenen, geb. 1668 to Venetie, gest. aldaar 1750,
in datzelfde jaar verdreven door de Turken. Er beheeft, behalve vele verdienstelijke tooneelstnkken,
stoat nog eene pyramide van doodshoofden op dit
ook geachte bibliographische en historische werken
eiland, destijds gebouwd van al de hoofden der Spangeleverd,o.a.:Dissertazioniisiorico-critiche e litterarie
jaarden, in dien strijd tegen de Turken gevatlen.
agli istovici italiani (2 din. Venetie 1752-53).
Zerbst, het nude Servesta, stad in het hertogZenobia, vrouw van Rhadamistus, koning an
dorn Anhalt, vroeger hoofdstad van bet prinsdom
Merle (een gedeelte van het tegenwoordige Georgie),
Anhalt-Zerbst, Iigt 5 wren gaans benonrdw. Dessau,
was eene dochter van Mithridates, koning van Arheeft omstr. 11,000 inw., en is de geboortepi. van
menie. Haar man, genoodzaakt te vluchten, en niet
keizerin Catharina 11 (princes van Anhalt-Zerbst).
willende dat zij in 's vtjands handen viel, doorstak
Zerby, eiland. Zie ZERBI.
haar met zijnen ponjaard, en wierp haar in den
Zerubbabel, een vorst nit stain Juda, die de
Araxus. Zij werd echter gered, en naar Tiridates,
eerste ;detecting der Joden terughtacht nit de Babyl.
koning van Armenie, gehracht, die haar behandelde
ballingschap, onder Cyrus (Kores), in 536 v. Chr.
als koningin (53 na Chr.) Zie RHADAMISTUS.
Zie in bet 0. T. de boeken Ezra en Neh.
Zenobia (Septimia), koningin van Palmyra,
Zeruja, broeder van Joab; I Sam. 26 ; 11 Sam.
dochter van een arabischen worst in Mesopotamie,
2, 3, 16 en 17 ; 1 Chron. 2 : 16.
was als weduwe hertrouwd met Odenathus, dien zij
Zetes en Calais, de Boreaden genaamd, tweevergezelde op zijne krijgstochten tegen Sapor. Na
r ngbroeders, zonen van Boreas en Orithyia, namen
den dood van Odenathus (waaraan zij, volgens somdeel aan den tocht der Argonauten ; vervolgens kwamigen, niet onschuldigwas) nam zij den titel aan van
men zij naar Salmydessus in Thracie, waar hunne
Koningin van het Oosten, en voerde oorlog tegen de
zuster Cleopatra, de vrouw van Phineus, op bevel
Romeinen (267-272). Gallienus trachtte vergeefs
van diens tweede vrouw in ketenen geklonken, door
haar te onderwerpen; beter slaagde Aurelianus: deze
Z. en C. nit den kerker verlost weed, terwijl de
behaalde op haar de overwinningen van Antiochie
tweede vrouw van Phineus naar haar gehoorteland
en Emesa, belegerde haar in Palmyra, en dreef haar
(Scythie) teruggezonden werd. Eene andere leziug
derwijze in het nauw, dat zij haar behoud zocht in
van hetgeen Z. en G. verrichtten (zie PHINEUS).
de vlucht; doch zij werd achterhaald, gevangen geZe werden later door Hercules doodgeschoten, in de
nomen, en diende ter opluistering van Aurelianus'
nabijheid van Tenos, op vvelk eiland hun een praalgrooten triomf (274), waarna hij haar Tiber aangraf opgericht werd.
wees tot woonplaats. Daar hield zij, van de wereki
Zethes, onjuiste spelling voor Zetes.
vergeten, verblijf met hare kinderen; uit dien hoofde
Zethus, zoon van Jupiter en Antiope, broeder
is de naam Tibia later in Zenobia veranderd. De
van Amphiou, hielp zijnen broeder de muren van
raadsman van Z. was de vermaarde Longinus.
Thebe voltooien.
Zenodotus, alexandrijnsch taalgeleerde nit de
Zetinje. Zie CETINJE.
3e eeuw v. Chr., geboortig nit Ephesus, stond onder
Zeugitana, landschap in romeinsch Africa,
Ptolemeris Philadelphus aan het hoofd der bibliotheek
was nooit eene op zich zelve staande provincie; het
to Alexandria, en was de eerste, die eene nieuwe
hevatte den omtrek rondom Carthago (min de
recensie der gedichten van Homerus bezorgde.
kust) , werd doorstroomd door den Bagradas, en
Zenta, vlek in Hongarije, comitaat Bats, vierwas ongeveer het noorderdeel van het tegenwoordhalf uur gaans bezniden Kis-Kaniza, aan de Theiss,
dige rijk Tunis.
is vermaard door de overwinning, die hier in 1697
Zeus , de grieksche naam van Jupiter.
op de Turken behaald werd door prins Eugenius en
Zeuxis , een der nicest gevierde grieksche
Frederik August, keurvorst van Saksen.
schilders, geb. omstr. 475 v. Chr. te Heraclea
Zephanja, cen der twaalf Kleine Profeten ; hij in Neder-ltalie , leerling van Apollodorus te Atheprofeteerde onder koning Josia ; in de Septuagiuta
ne , was een tijdgenoot van Pharrasius, en stierf
wordt hij Sophonias genoemd.
omstr. 400 v. Chr.
Zephyr, bij de Grieken de god van den zachZeven, marktvlek in Hanover. Zie het art.
ten westeuwind, zoon van iEolus en Aurora, en
hLOSTER-SEVEN.
echtgenoot van Chloris. De Romeinen gaven aan Z.
Zeven tegen Thebe, de Zeven Vorsten met
en Chloris de namen Favonius en Flora.
name Polynices, Adrastus, Tedeus, A mphiaraus, HipZephyrinus, de heilige, bisschop van Rome pomedon, Parthenopeus, Capaneus. Zie ETEOCLES,
of pans van 202 tot 218, was de eerste, die de godADRASTUS, POLYNICES, enz.; zie ook EPIGONEN.
heid van Jezus als leerstuk in het Christendom inZeven Gemeenten (d Zie s ETTE —OMMUNI.
schoof, en zoodoende een rnim veld opende voor hen,
Zeven Provincien (de). Zie ZEVENTIEN en
die in latere eeuwen de christelijke zedelcer hebben
NEDERLANDEN.
ontsierd tnet allerlei bijhang, waardoor het christeZeven Wonderen (de) der Wereld, zoo
lijk geloof ontaard is tot eene tegen het gezond vernoemde men oudtijds de voornaamste gewrochten
stand aandruischende fabelleer. Een krachtig bevan kunst en bonwkunde, zeven in getal : I) de egypstrijder vond Z. in Arternon (zie dien naam), dodi
tische Pyramiden; 2) de hangende tuinen van Scdeze waarheidslievende man werd cenvoudig als
miramis te Babylon; 3) de Diana-tempel te Epheketter in den ban gedaan. Nadal Z. nog bet begin
sus; 4) het door Phidias vervaardigde standbeeld
der Christen-vervolging onder Severus gezien had,
van den Olympischen Jupiter ; 5) het Mausoleum te
stierf bij, en werd later voor zijnen vromen ijver
Halicarnassus; 6) de Colossus van Rhodug; 7) de
gecanoniseerd. Kerkel. gedenkdag 26 Aug.
Pharos van Alexandrie.
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Zeven Wijzen

Zevenjarige Oorlog

Zeven Wijzen (de) van Griekenland. Gewoonlijk is dit zevental samengesteld als volgt: Solon, Thales, Pittacus, Bias, Chilon, Cleobulus, Periander. Zie die namen.
Zeven Zeelanden (de), tot in de 14e eenw
eene soort van bondsstaat of geconfedereerde republiek, bestaande uit landschappen, die vroeger het
noorderdeel van bet Friesche rijk nitmaakten. De
bewoners der Z. Z. noemden zich Vrije Friesen, in
tegenstelling van de overige Friezen, die onderworpen waren door de Franken. De Z. Z. waren:
I ) bet voormalige landschap tusschen de rivier
Kinheim en bet Vlie; wat nog daarvan bestaat is nog
tegenwoordig onder den naam van West-Friesland
hekend.
2) de tegenwoordige provIncie Friesland, tusschen
bet Vlie en de Lauwers; door de Hollanders menigmanl verkeerdelijk Oost-Friesland geheeten, en
door de Emderlanders gemeenlijk West-Friesland
genocmd.
3) het tegenw. Groningerland, tnsschen de ban•
veers en de Eems.
4) bet tegenw. Oost-Friesland, tnsschen de Eems
en de Jande-bocht, dus deel nitmakende van het
Harm versche.
5) het tegenw. Butjadingeriand (d.1. Over-Jandes
land), tusschen de Jande en de Weser.
6) het land tusschen de Weser en de Live..
7) het land dat zich uitstrekt tusschen de Elve
en de Eider, dus hoofdzakelijk het tegenwoordige
Dithmatsehen.
Zevenaar, ook wel Nienw-Zevenaar genaamd,
stadje of vlek in de prov. Gelderland, 9 uur gaans
van de pruisische grenzen , derdhalf our g. ten 0. Z. O.
van Arnhem, en 3 uren g. ten W. N. W. van Jmmerik; 1600 inw.; grensstation op den Rijnspoorweg. Een kwartier gaans noordoostelijk van Z. het
dorpje Oud-Z., met al de omliggende buurtschappen
eene kerkelijke (roomsch-kath.) gemeente vormende
van omstr. 2500 zielen.
Zevenbergen, 1) dorp in Noord-Braband,
3 nren gaans benoordw. Breda ; 5500 inw.; meestoyen ; in 1421 gedeeltelijk weggespoeld ; in 1590 geplunderd door Karel, graaf van Mansfeld ; 19 Aug.
1845 deerlijk geteisterd door eene hoos.
Zevenbergen, 2) lat. Transylvania, bong.
Erdely-Orssag, du i tsch Siebenbitrgen„ een oostenrjksch kroonland (met den titel van groothertogdam). circa 998 vierk. mijlen, met circa 2 millioen
bewoneis, waarvan ruin de helft Walachen, een
derde gedeelte Hongaren en Szeklers, en omstreeks
200,000 Saksen, afstammelingen van die Saksen,
die zich in 1143 nit de landstreken aan den BenedenRijn bier kwamen nederzetten en er seven hoofdsteden of bergen bouwden (Herrnannstadt, klausenburg, Kronstadt. Bistritz, Mediasch, Muhlenbach,
Schtisburg), naar welk zevental het land zijnen tegenwoordigen naam ontvangen heeft. De hoofdstad
van Z., vroeger Klause-nhurg, is thans Hermannstadt ;
de voornaamste fabriek- en koopstad is Kronstaclt.
De voornaamste rivieren zijn de Aluta of Alt (valt
in den Donau), de Maros en de Samos (vallen in de
Theiss), de Bistritz (valt in den Sereth), die de
vritchthare dales van Z. besproeien, dat over het
geheel boschrijk en bergachtig is, flan de oost- en
zuidzijde door hooge bergen (eene voortzetting der
Carpathen) hegrensd wordt, waardoor het van Moldavie en Walaehije gescheiden wordt, terwijl het
ten N. aan Hongarije grenst. Oudtijds Lowoond door
de Daciers, nerd (lit land door Trajrmus veroverd,
doch Aurelianus liet (lie verovering weder rarest ;

daarna was het achtereenvolgend in de macht van
Gothen, Hunnen, Awaren, en werd eindelijk in 1004
door de Hongaren veroverd onder koning Stephanns I, die bet inlijfde bij zijn rijk. Menigmaal werd
het bezit van Z. aan Hongarije betwist door Turkijd.
In de 15e eeuw, toen Jan Zapolya zich door keizer
Ferdinand I de kroon van Hongarije zag ontweldigen, maakte bij zich, geholpen door den sultan, onafhankelijk in Z., waar zijn geslacht onder het leenheerschap van Turkije regeerde tot 1713. Van zijne
opvolgers waren inzonderheid Bethlen Gabor en
George Ragoczy gevaarlijke vijanden van het Oostenrijksche huis, waaraan Z. echter reeds in 1687
geheel onderworpen was, ofschoon Leopold I het
toen nog zijne eigene vorsten liet behouden, bij wier
nitsterven (1713) Z. formeel bij Hongarije ingelijfd
werd (hetgeen bet feitelijk reeds was sedert 1699).
In 1765 werd Z. door Maria Theresia verheven tot
een groothertogdom of grootvorstendom. In 1848
was Z. bet tooneel van den bloedigeu worstelstrijd
tusschen Bern en de Russen ; kortstondig met Hongarije vereenigd, werd Z. 4 Maart 1849 geheel daarvan afgescheiden en tot een afzonderlijk kroonland
verheven. Het is thans sedert 1860 (evenals vOov
1849) ingedeeld in:
I )acht comitaten, nl.: Klausenbnrg, Inner-Szolnok,
Doboka,Thormburg, Kokel burg, Opper-Weissenburg,
Neder-Weissenburg, Hunyad ;
2) vijf szekler stoelen, nl.: Aranyos, Maros, lids
varhely, Esik, Haromszek;
3) negen saksische stoelen, nl.: Hermannstadt,
Muhlenbach, Broos, Reussmarkt, Mediasch, Sch3sburg, Gross-Schenk, Leschkirch, Reps;
en 4) vier districten,
Fogaras, Naszod, Kronstadt,
Bistritz.
OnarhankelifIce vorsten van Zevenbergen.
Jan Zapolya
15'26-40 Gabriel I Bathori 1613
J.SigismondZapolya 1571 Gabriel 11 Bethlem
Stephanusl Bathori 1576
(I3ethleu Gabor) 1629
Christoph Bathori 1581 George 1 Ragoczy 1648
Sigismond Bathori 1602 George I i Itagoczy 1661
Stephanus II BotMichael I A balli
'1690
skay
1606 Michael 11 A baffi
1699
Zeven - Gebergte, op den rechteroever van
den Rijn, bezuiden de Sieg, eene het uiteinde van
het Westerwald vormende groep van zeven bergen
(genaamd Drachenfels, Wolkenberg, Petersberg,
Lowenberg, Oelberg, Hernmerich, i\ederstromberg
of Nonnenberg), en een prachtig gezicht aanhiedende
als men den Rijn af komt waren.
Zevenhoven, 1 ) dorp in Zuid-Holland, 5
nren gaans benoordoosten Leiden ; 500 inw.
2) landstreek in Znid-Holiand, onder de gemeente
Ameide.
Zevenhuizen, I ) dorp in Zuid-Holland,3 uren
g. ten N. N. O. van Rotterdam; 1000 inw.— 2) dorp
in Groningen, 4 uren g. bezuidw. Groningen, nabij
de grenzen van Drenthe; 2700 inw.
Zevenjarige Oorlog, de europeesehe oorlog,
die 1756 began en 1763 met den Hubertnsburger
vrede eindigde, en ontstaan was nit de wangunst,
waarmede Oostenrijk de mactits-nithreiding van
Pruisen gadesloeg; Pruisen had in 1740
veroverd, en Oostenrijk maakte zich gereed oin liet die
verovering to ontweldigen; doch Frederik li %vach tie
den aatival van Oostenriik niet af, moor begon de
worsteling zell. De Z. O. laat zich splitsen in twee
afdeelingen: 1) de strijd van Prnisen, onderstennd
door Engeland (met Hanover), Hessen-Cassel en
Nrmst a d t, tcf..,7en Oostenrijk, It usland, Frankrijk,
z%veden en de armee van het Duitsche ; 2) de

Zeventien Provinciin
zich nit dien strijd ontspinnende twisten tusschen
Engeland en Frankrijk, die elkander honfdzakelijk
beoorloogden ter zee en in de Indien. In weervvil
van de groote talenten v an Frederik II, en van de
bewonderenswaardige overwinningen, die hij hevocht, lijdt het geen twijfel of hij zoo het onderspit
hefiben moeten delven, indien niet, joist toen zijne
zaak het hachlijkst stood, (1762) de dood van keizerin Elizabeth voor hem eene nitkomst ware geworden, daar met. Peter 111, die toen op den Croon
kwam, Itusland ophield Pruisen's vijand to zijn en
integendeel zijn bondgenoot werd. Bij het eindo van
den oorlog bleef Pruisen in het. Merit van Silezie.
Spanje was genoodzaakt Florida en de baai van Pensacola of te staan aan de Engelschen. lie worsteling
tusschen Engeland en Frankrijk was voor laatstgen.
mogendheid allernoodlottigst : nagenoeg al de fransche kolouien in Indic, zoomede Canada, kw'amon
in handen der Engelschen, die nu nit de verbrokkelde deelen van ,het machtige rijk van den GrootMogol hun ontzagwekkende rijk begonnen to stichten (Britsch-Indie), dat antlers even goed een
Fransch-Indisch rijk had kunnen werden, waartoe
Dupleix en La Bourdonnaie reeds zoo gelukkig de
grondslagen gelegd hadden.
Zeventien Provincien. Zoo noemt men :
1) Gallic in de 4e eeuw, omdat het toen in 17 provincien ingedeeld was. — 2) de bezittingen van
keizer Karel V, nl.:
Holland
Franche-Comte
Zeeland
Vlaanderen
Gelderland
Artois
(met Zutphen)
Mechelen
Utrecht
Antwerpen
Overijsel
Henegouwen
Friesland
Namen
Groningen (met. Drenthe)
Braband
(kamerrijk kwam later
Limburg
daarbij).
Luxemburg
De 17 provincien werden door het Bestand van Antwerpen (1609) in twee groepea gedeeld. Zeven van
de 17 (nl. Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland,
Overijsel, Groningen en Friesland) hadden zich onafhankelijk gemaakt ; de andere 10 (de Roomschkatholieke Provincien) bleven onder het gezag van
Spanje ; den daarvan, nl. Franche-Comte, kwam 1674
aan Frankrijk. Vergelijk het art. NEDERLANDEN.
Zevenwouden., een der 3 kwartieren van de
prov. Friesland, bevat het geheele arrondissement
Heerenveen, benevens (van 't arrondiss. Sneek) het
kanton de Lemmer.
Zeyst, dorp in de prov. Utrecht, 2 uren g. beoosten Utrecht; 5000 inw., bestond reeds in de 9e
eeuw ; in 1420 werd Z. door de Gelderschen geplunderd ; 1479 hield de bisschop van Utrecht eene statenvergadering te Z.; in 1579 sloten de Zeven Provincien hier de Vermaarde Unie (ter gedachtenis
waarvan hier eene obelisk); in 1672 had Lodewijk
XIV zijn hoofdkwartier te Z.; in 1746 vestigde zich
to Z. eene Hernhutterskolonie, die er nog steeds
uithlinkt door hare nijverheid.
Zia, een der Cycladen. Zie ZEA.
Ziani (S.), doge van Venetic 1172-79, stelde
de plechtigheid in van het zoogenaamde huwelijk
van den Doge met de Adriatische Zee. — Z. (P.),
zoon van den vorige, doge van Venetie 1205-1229
(was de opvolger van A. Dandolo).
Zianieden, musulmansche dynastic. Zie het
art. TLEMCEN.
Ziba. Zie GISPA.
Ziela. Zre ZELEIA.

Zillerthal
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Zielenzig (tsiel'-en-tzig), stad met 5500 . inw.
in Pruisen, 11 uren gaans ten 0. N. 0. van Frankfort ; was vroeger eene bezitting der Tempelhecren,
later der Orde van St.-Jan.
Zierikzee, stad In de prov. Zeeland, een half
our gaans van de Ooster-Schelde, en 3 uren g. be-.
noorden Goes ; 7500 inw.; vroeger Hanze-stad ;
wanneer gesticht is onzeker, doch in 1649 werd te
Z. met veel plechtigheid het achthonderdjarig bestaan der stad gevierd, welk eeuwfeest echter noch in
1749 noch in 1849 herhaald is. Dikwijls werd Z.
door Ile Vlamingen belegerd in byline') oorlog tegen
al e Hollanders. In de Hoeksche en Kabeljauvvsche
twisten (1350) koos Z. de zijde der Iloekschen ;
doch teen gravin Margareta in 1354 genoodzaakt
werd aan haven zoon graaf Willem afstand te doen
van al de landen in Holland, Zeeland en Friesland,
kwam ook Z. onder Willem's gezag. In eenen storm
oinstr. 1454 verloor Z. in denen nacht zoo vele schepen op zee, dat daardoor (ongerekend deongehuwde
slachtoffers, die in de golven ornkwamen) over de
vijfhonderd getrouwde vrouwen eensklaps weduwen
werden. In 1414 was Z. door cen feller) brand geteisterd, en cerst in 1420 begon men de afgebrande
huizen weder op to bouwen ; in 1458 wad het Neste
gedeelte der stad eene prooi der vlammen, en op
Kerst-avond 1466 sloeg de bliksem in Z., waardoor
weder een groot gedeelte in de asch werd gelegd. In
1468 woedde to Z. de pest; andermaal in 1515,
mar vooral hevig in 1518, toen daardoor in 1 jaar
tijds 3200 Zierikzeeenaars weggerukt werden. In
1512, 1519 en 1526 verloor Z. bijna al zijne schepen op zee; 15 April 1526 woedde nogmaals een
ontzettende brand to V.; in 1532 stierven er in 3
maanden tijds over de 3000 menschen aan de pest.
In 1535 werd to Z. een man levend verbrand, omdat
hij niet gelooven Wilde, dat de hostie, bij de consecratie, werkelijk (hoezeer clan ook onzichtbaar voor
het oog van den sterveling) verandert in het vleesch
en bloed van Jezus; in Sept. 1536 werden 3 manner'
en I vrouw, die de Doopsgezinde leer beleden, onthoofd en daarna verbrand ; 25 jaren later had wederom eene dusdanige Gode verheerlijkende strafoefening plaats aan 1 man ; in 1566 was men ethter reeds zoo ver gevorderd, dat de Hervormden er
mochten prediken. Inmiddels had Karel V in 1540
(15 Job) Z. met cen bezoek vereerd; in Aug. 1557
heerschte de pest to Z. In 157'2 kwam Z. aan de
zijde van Oranje; 1576 door de Spanjaarden na een
hardnekkig beleg ingenomen (2 Juli), kort daarna
door hen verlaten, en door de Staatschen bezet, '10
Oct. opnieuw door de Spanjaarden belegerd. In 1682
(26 Jan.) Iced Z. geweldig door watersnood. In 1747
verweliten twee predikanten groote beroerten te Z.
(zie CANTZ1US). In 1787 werd Z., dat het langst de
zijde der Patriotten had gebouden, door het gepeupel geplunderd, waarbij verscheidene menschen vermoord en velar) gekwetst werden. In 1808 (14-15
Jan.) werd Z. weder zwaar door den watervloed geteisterd. In 1809 werd Z. 31 Juli door de Engelschen
bezet, en eerst 7 Sept. weder door hen ontruimd.
Zigeuners. z ie ..E1DENS.
Ziklag, stad in Palestina, in stam Simeon, werd
door den koning van Guth tot wijkplaats aangewezen aan David, toen deze vervolgd werd door Saul;
Jozila 15: 3 l ; 19: 5; I Sam. 27: 6; 50: 1, 14, 26 ;
Sam. 1:1 ; 4: 10; 1 Chron. 4: 30; 12: 1, 20;
Neh. 11: 28.
Zillerthal, een der voornaamste dalen in Tirol,
is 12 uren gaans lang, en words doorstroomd door
de Ziller, die zich ontlast in de Inn.

Zillethai

Zoelmond

Zillethai, I) een afstammeling van Benjamin;
I Chron. 8: 20. — 2) een van David's helden ;
I Chron. 12: 20.
Zilpa, de dienstmaagd van Lea, werd naderhand; bij haren meester Jacob, moeder van Gad en
van Aser; Gen. 29 : 24 ; 30: 9-12 ; 35 : 26 ; 37 : 2;
46: 18.
Zimisces (Johannes). Zie keizer JOHANNES I.
Zimran, een der zes zonen, die Abraham bij
Ketura verwekte ; Gen. 25: 2; I Chron. 1: 32.
Zimri, I) koning van Israel ; I Kon. 16: 9-20.
— 2) in het 0. T. nog vijf verschillende personen
van dien naam ; Num. 25: 14 ; II Kon. 9: 31;
I Chron. 2: 6; 8: 36; 9: 42; Jerem. 25: '25.
Zin, 1) woestijn bij Palestina, vermeld Num.
13: 21; 20: 1; 27: 14; 33: 36; 34:3, 4; Deut.
32 ; 51 ; Jozua 15: 1 ; zie ABABA. - 2) eene pleats
bij of in de woestijn; Jozua 15: 3.
Zingarelli (Nicolo), italiaansch componist,
geb.1751 te Napels, gest. aldaar 1837.

Zittau, voorheen in rang de derde stad in de
Opper-Lausitz, thans de volkrijkste stad in het saksische reg.-district Bautzen, 10 mijlen beoosten
Dresden ; 13,000 inw.; geboortepl. van den orientalist
Michaelis; werd 1757 ingenomen en geplunderd
door de bondgenooten van den keurvorst van Saksen.
Zitten, geld. dorp. Zie SETTEN.
Zittig, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
5 uren g. bezuidoosten Diekirch ; 150 inw.
Ziu. Zie 'ammo.
Zizim, of eigenlijk Dzjem, zoon van Mahomed II,
geb. 1459, betwistte den troon aan zijnen ouderen
broeder Bajazet H (1481 en 82), werd tweemaal
overwonnen, en nam toen de wi,jk naar Rhodus; de
grootmeester der Orde, die hem huip beloofd had,
liet zich door Bajazet overhalen om Z. gevangen te
houden. De ongelukkige prins werd overgebracht
van de eene gevangenis naar de andere in Savoje en
in Frankrijk, en eindelijk overgeleverd aan pans Innocentius VIII, die zich voor geld door den sultan
liet gebruiken om Z. gekerkerd te houden. Maar Karel VIII, die zich, ter bereiking van zijne oogmerken
tegen de Ottomanen, van den gevangen prins wilde
bedienen, verkreeg diens uitlevering van pans Alexander VI, en bracht Z. naar Napels. Doch nauwlijks
in de macht van Karel VIII stied Z. plotseling order
de handen van een barbier (1495).
MOCzoW, stad in Galicid, 10 mijlen beoosten
Lemberg ; 5500 inw.
Znaym, stad in Moravie, aan de Thaya, 7 inijt
bezuidw. Briinn; 9000 inw.; was lang hoofdstad van
Moravie; te Z. stierf 1437 keizer Sigismond. Bij Z.
41 Juli 1809 een voorhoeden-gevecht tusschen de
Oostenrijkers en Franschen, gevolgd door eene wapenschorsing tusschen Napoleon en keizer Frans.
Zoe, 1) keizerin van het -Oostersche rijk, eerst
de bijzit, daarna de vierde vrouw van Leo VI, ontving dien titel na de geboorte van Constantijn VII
(Porphyrogenetes H). Bij den dood van haren man
(911) werd zij het paleis uitgejaagd, doch in 914
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Zingari. Zie HEIDENS.
Zinzendorf (Nicol. Ludw., graaf von), stich-

ter van de Broedergemeente, geb. 26 Mei 1700 te
Dresden, was saksisch hofraad, toen hij 1724 eene
kolonie voor verdrevene Moravische Broeders op zijn
landgoed Berthelsdorf in de Opper-Lausitz vestigde,
en die kolonie Hernhut noemde. Hij omhelsde vervolgens zelf den geestelijken staat, deed als bisschop
der Hernhutters groote reizen, om achtenswaardige
leden voor zijne gemeente te winnen, en stierf 9 Mei
1760 te Hernhut.
Zinzili, aan de Caspische Zee. Zie
Zion. Zie SioN.
Zionieten. Zie ELLERIAANSCHE SEKTE.
ZiPangi, of Zipangu. Zie CIPANGO.
Ziph, woestijn en stad. Zie ?AN.
Zips, lat. Cepusiensis comitalus, comitaat in het
noorden van Hongarije, grenst ten N. aan Galicie,
ten 0. aan het comitaat Saros, ten Z. aan de commitaten Abaujvar, Torna, GomOr, ten W. aan het
comitaat Lyptau, is ruim 67 vierk. mijlen groot,

bevolkt met 160,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats de stad Leutschau, zijnde een der zestien steden in dit comitaat (de zoogenaamde zestien Zipser
Kroonsteden), van vvelke echter de grootste is IglO of

Nendorf.

Zirixea, en

Zirizya, twee oude namen van

Zieri kzee.

Zisca

(Johannes), vermaard aanvoerder der

Hussieten, geb. 1360 te Trocznow uit adellijke boheemsche ouders, had in buitenlandsche krijgsdienst
een oog verloren (vandaar zijn bijnaam Zisca), en
stelde zich, kort na de terdoodbrenging van Huss,
aan het hoofd der in opstand gekomene Hussieten,
die keizer Sigismond, den opvolger van Wenceslas,
niet wilden erkennen als koning van Bohemen. Aanvankelijk was zijn werk slechts een vernielings.
oorlog tegen de bezittingen der Roomsch-katholieken in Bohemen; doch reeds zeer spoedig veranderde
dat in eenen regelmatigen oorlog tegen den keizer.
Hij stichtte Tabor, en maakte dat tot eene duchtig
versterkte wapenplaats; hij gaf de nederlaag aan
Sig i smond in 1420 bij den berg Wintkow, hood 1421
het hoofd aan twee legers (eene keizerlijke en eene
hongaarsche) van Sigismond, verloor ook zijn tweede
oog (hij 't beleg van het kasteel Baby), behield niettemin het kommando over het Leger der Hussieten,
versloeg 18 Jan. 1422 bij Duitsch-Brod eene aanzienlijke armee des keizers, drong vervolgens door
in Moravie en in Oostenrijk, doch stierf 12 Oct. 1424
hij het beleg van Przihimlaw in Bohemen.

daarin teruggehaald door haren zoon, den jongen
Constantijn Porphyrogenetes: samenspannende met
haren minnaar Romanus I (Lacepenus) oefende zij
eene groote macht uit, totdat zij door hem in een
klooster opgesloten werd (919).
Zoe, 2) de eerste vrouw van keizer Leo VI.
Zoii, 3) keizerin van het Oostersche rijk, dochter van Constantijn IX, en vrouw van Romanus III
(1028). Zij liet haren man van het levee berooven
(1034), om haren minnaar op den troon te kunnen
brengen, namelijk Michael IV, bijgenaamd de Paphlagonier. Deze trouwde haar, doch mishandelde
haar, en noodzaakte haar om' als troonopvolger te
erkennen Michael V (1035). Onder diens bewind
was zij nog ongelukkiger; maar zij bewerkte eenen
opstand te Constantinopel, en werd als keizerin uitgeroepen met hare zuster Theodora. Ten derden
male trad zij in het huwelijk 1042 (met Constantijn X Monomachus), en had toen al het gezag in
handen geheel alleen tot aan haren dood (1052).
Zoega (George), uitstekend archeoloog, geb.
1755 te Dahler in Jutland, sedert 1798 deensch
consul-generaal te Rome, gest. aldaar 1809. Voornaamste werken : Nummi iEgyptii imperatorii
(Rome 1787); De origine et usu obeliscorurn (Rome
1797); 1 bassirelievi di Roma (2 dln. Rome 1808).
Zoelen, doll) in Gelderland, 3 kwartier g. benoorden Tiel ; 350 Myr.
Zoelmond, in de wandeling Sermond genoewd,
dorp in Gelderland, 5 kwartier g. hezuiden Culenborg 500 inw.

Laing
Z611US, grieksch rhetor in de 3e eeuw v. Chr.,
geboortig uit Amphipolis, bekend door zijne bittere
oordeelvellingen, inzonderheid over de werken van
Homerus (vandaar zijn bijnaam Homeromastix, d. i.
Homerus-geesel).
Zokhi, of Jakoeten. Zie JAKUTEN.
Zolkjew, stad in Galicie, 6 uren gaans benoorden Lemberg; 4500 inw.; merkwaardig oud kasteel.
Zollfeld, landschap in Karnten. In het Z. de
hertogsstoel, op welken de hertogen van ICarnten de
huldiging der stenden ontvingen, en de Helena-berg,
ter plaatse van% Virunum of Carenta der Romeinen.
Zollverein, d. i. Tolverbond, de overeenkomst,
waardoor de meeste staten van Duitschland vereenigd zijn onder een enkel stelsel van belasting op
den in•, nit- en doorvoer, zoodat al die staten, wat
het vervoer van koopwaren betreft, slechts een gebied vormen, waar de formaliteiten van veraccijnsing slechts te pas komen aan de grenzen tusschen
bet Zollvereinsgebied en de niet tot het Z. behoorende landen, terwijl in het onderling verkeer tusschen de landen, die wel tot het Z. behooren, alle
belemmerende formaliteiten opgeheven zijn. ,Reeds
van 1819 tot 1828 hadden ettelijke in het koninkrijk
Pruisen geenclaveerde landjes het pruisische toistelsel
aangenomen, en ook andere staten van Duitschland
begonnen het groote nut daarvan in te zien ; 14 Febr.
1828 sloot ook Hessen-Darmstadt zich bij Pruisen
aan, 25 Aug. 1831 ook Keurhessen ; doch bet groote
Z. kwam eigenlijk eerst tot stand in 1833 door de
toetreding van Beieren en Wurtemberg met Hohenzollern (22 Maart), koninkrijk Saksen (30 Maart),
het Thuringsche tolgebied, nl. Ernestijnsch Saksen,
de Schwartzburgsche en de Reussische staten (10
Mei). Later traden nog tot het Z. toe: Baden (12
Mei 1835), Nassau (10 Dec. 1835), Frankfort (2 Jan.
1836), Lippe, benevens een gedeelte van Brunswijk
en Waldeck voor Pyrnaont (Oct. 1841), Luxemburg
(8 Febr. 1842), geheel Brunswijk (1 Jan. 1844),
Hanover (7 Sept. 1851), Schaumburg-Lippe (25
Sept. 1851), Oldenburg (1 Maart 1852), eenige
gedeelten Bremer grondgebied (1 Jan. 1857).
Zoltkamp, of Zoutkamp, dorp in Groningen,
3 kwartier gaans bezuidw. Ulrum ; 700 inw,
ZolWer, of Zolver, fransch Soleuvre, dorp in
't groothert. Luxemburg, een half uur gaans bezuidoosten Sassenheim ; 400 inw. Op het Kasteel Z. werd
15 Sept. 1475 een negenjarig bestand gesloten tusschen Karel den Stoute en Lodewijk van Frankrijk.
Zombor, stad met 23,000 inw. in Hongarije,
is de hoofdplaats van het comitaat Bacs.
Zonaras (Johannes), grieksch geschiedschrijver
uit de 12e eeuw, was secretaris van staat onder Johannes en Manuel Comnenus, werd vervolgens monnik, en stierf als zoodanig op den berg Athos. Zijne
algemeene geschiedenis (Annales of Chronicon), loopende tot den dood van Alexius Comnenus in 1118,
is bet hest in 't licht gegeven door Pinder (2 dln.
Bonn 1841-44).
Zonderwijk, oude naam van 't noordbrab.
dorp Veldhoven.
ZOnnemaire, dorp op 't zeeuwsche eiland
Schouwen, 2 uren g. benoorden Zierikzee ; 500 inw.
Zonnemeer, bet dorp Zonnemaire.
ZOpyrus, perzisch satraap, zoon van Megabyzus, is vermaard door zijne verknochtheid aan zijnen
vorst. Om Darius I de verovering van Babylon mogelijk te maken, verminkte hij zich zelven op eene
jammerlijke wijze (hij sneed zijn eigen neus en zijne
eigene ooren af), en begaf zich zoo (als vinchteling,
beetle het) naar de belegerde stad, voorgevende dat

Zoutzee
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hij dos wreedaardiglijk verminkt was geworden op
bevel van Darius. Op die wijze werd hij een gevierd
man, won het algemeen vertrouwen der Babyloniers,
en kwam zoodoende in de gelegenheid om voor
Darius de poorten der stad te openen.
Zora, stad in stam Juda ; de bewoners heeten
in het 0. T. Zoraieten.
ZOroaster, in de heilige boeken, die zijnen
naam dragen,Zaratoesjtra, bij de tegenwoordige Perzen genaamd Zerdoesjt, de hervormer der volksgodsdienst in het oude Perzie, leefde waarschijnlijk lang
voor Christus' tijd : de opgaven zijn verschillend,
doch bepalen zich tusschen de 13e en de 6e eeuw
v. Chr. In hoogen ouderdom begaf hij zich, even als
'dozes, in de afzondering op eenen berg (op het gebergte Albordzj), en stierf daar, zonder dat men
weet hoe en wanneer. Volgens eene andere lezing
vond hij den dood in de plundering en verwoesting
van Balkh, tijdens den grooten inval der horden van
Toeran in de staten van Goesjtasp. In de godsdienst
van Z. wordt het goede beginsel, het rijk des lichts,
vertegenwoordigd door Ormuzd, die onafgebroken in
strijd is met Ahriman, vertegenwoordigende het
kwade beginsel, het rijk der duisternis. Het eenige
voorwerp van aanbidding is het Vuur, als zichtbare
macht des lichts : de aanhangers der godsdienst van
Z. zijn dus de Vuur-aanbidders. Hunne heilige boeken zijn de Zend-Avesta (zie dat art.). Buitendien
heeft men nog de Magische Orakelen van Z.; doch
dit is baarblijkelijk een ondergeschoven boek, vervaardigd in de 2e eeuw na Chr.
Zorobabel,in fransche boeken voorZerubbabel.
Zosimus, 1) de heilige, een Griek van geboorte,
was pans van 417 tot 418, begunstigde eerst Pelagius, doch deed hem vervolgens in den ban. Kerkelijke gedenkdag 26 Dec.
ZosimUs, 2) grieksch geschiedschrijver uit de
5e eeuw na Chr., bekleedde hooge staats-ambten te
Constantinopet, en was geen vriend van het Chris..
tendom, zooals dnidelijk blijkt uit zijne Geschiedenis
der Romeinsche keizers in 6 boeken, loopende sleeks
tot het jaar 610, bet best in 't licht gegeven door
Bekker (Bonn 1837).
Zoutdal, het dal Siddim (zie dat art.), de
vlakte, waarin menige veldslag pleats had tusschen
de Joden en de Edomieten ; II Sam. 8 : 13 ; II Kon.
14: 7; I Chron. 18: 12; II Chron. 25: 11 ; Psalm
60 : 2. Vergelijk ZOUTMEER en ZOUTZEE.
Zoutelande, dorp op 't zeeuwsche eilaud Walcheren, aan de duinen, derdhalf uur g. bewesten
Middelburg ; 400 inw,
Zoutkamp, gron. dorp. Zie ZOLTKAMP.
Zoutman (Johan Arnold), nederl. zeeheld,
geb. 10 Mei 1724 te Reeuwijk bij Gouda, trad jong
in zeedienst, doorliep alle rangen, werd vice-admiraal, en bevocht 5 Aug. 1781 op de Engelschen de
schitterende overwinning bij Doggersbank. Hij stierf
7 Mei 1793. In 1846 werd hem te Geertruidenberg
een gedenkteeken opgericht.
Zoutmeer, 1) de Doode Zee ; zie de artikels
ASPHALTITES LACUS en ZOUTZEE. —2) Great Salt Lake,
een meer in den noord-amerik. staat Utah, is 70
mijlen tang, bij 30 a 35 mijlen breedte, staat door
de Jordaan-rivier in gemeenschap met het Utahmeer ; aan die rivier ligt de 1846 gestichte stad
Great SO Lake City, die in 1860 ruim 18,000 inw.
telde en de hoefdzetel is der Mormonen (zie dat art.).
Zoutstad(de), stad in stam Juda ; Jozua 15 : 62.
Zoutzee, thans de Doode Zee; Gen. 14: 3;
Num. 34: 3,12 ; Deut. 3: 17; Jozua 3: 16; 12: 3;
15 : 2, 5 , 18 : 19. Verge!. ZOUTMEER 11 ° I en ZOUTDAL.
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Zschokke

Zurich

ZsChOkke,(Joh. Heinr. Dan.), beroemd duitsch
Nila eindigt (waar de Zuidwester-eilanden aanvanschrijver, geb. 1771 te Maagdenburg, hield eerst
gen). De Z. liggen in de volgende orde: Tenimber,
eene kostschool te Reichenau in Grauwbunderland,
Goram, Solowakki, Manabokka, Mattebello, Koessebekleedde sedert 1798 verschillende posten, woonde ,. voei, Poeloe Flores, Koerekofe, Tewer, Boen, Kaudar,
sedert 1808 te Aarau, en stierf aldaar 1848. Van
Kauwer, Noessa-Telloe, Tiando, Toenjotokki, Keizijne Werken verscheen eene complete editie in 40
watala, Klein-Kei, Groot-Kei, Tadoal, Moei, Ketimdin. (Aarau 1825; 2e druk 1856 en v.). Inzonderh.
ber, Mose, Tenimber, Larat, Timor-Laut, Cera, Sinoemen wij daarvan: Ausgewahlte histor. Schriften
kevoe, Woerematta, Boeto, Mese, Papenberg, Name(16 din. Aarau 1830); Geschichte des bair. Yolks
gang, Teng of Iteng, Kawoeter, Masside, Dabber,
and seiner Fiirsten (4 din. /saran 1813-18; 3e druk
Doetoe, Kebet, Ijat, Ceroewa, Vogels-eiland, en Nila.
8 din. 1826); Des Schweizerlandes Geschichte fiir das
Zuid-Voorne. Zie OVERFLAKKEE.
Schweizervolk (Zurich 1822; dikwijls herdrukt);
Zuidwachter-eilanden. Zie AMPEL-EIL.
doch het meest bekende van at zijne werken zijn de
Zuid-Wallis (Nieuw-). Zie WALLIS.
in schier alle talon overgezette Stunden der Andacht
Zuidwelle, voormalig dorp op 't zeetrwselie
(29ste druk, 6 din. Aarau 1853).
eiland Schouwen, lag 3 uren g. benoordw. Zierikzee ;
Zug, lat. Tugensis pagus, sedert 1352 als achtste
sinds fang te niet gegaan.
kanton opgenomen in den zwitserschen Bond, in het
Zuidwester — eilanden van Banda, eene
midden van Zwitserland, met Zurich ten N4, Schwytz
groep eilanden in den Molukschen archipel (nederl.
ten 0. en ten Z., Aargau ten W., is circa vijfdhalve
0. I. resid. Banda); ze strekken zich uit van Nila tot
vierk. mij1 groot, met 20,000 bewoners, en heeft tot
Timor, en sluiten zich aan de Zuidooster-eilanden
hoofdstad Zug, het onde Tughtin, 7 'wen gaans
aan in deze volgorde: Toen, Ceremata, Damrner,
bezniden Zurich, aan het circa 3 Jaen gaans lange
Lokker, Loewan, Moa, Led of Lette, Wetter of Etter,
Meer van Zug, waardoor in 1455 twee straten van
Kisser of Tatter, Teralta of Horns, 't BrandendZ. verzwolgen werden ; ook in 1594 verdronken
eiland, 't Lucipara-eiland, en 't Schildpads-eiland.
weder verscheidene huizen van Z.; en in 1795 teisZuidwolde, I) bet friesche (Imp . Suawoude.
terde een brand de stad, die thans 3400 inw. heeft.
— 2) dorp in Groningen, 1 uur gaans ten W. Z. w.
Zuiehem, friesch dorp. Zie SWICHEM.
van Appingedam.
Zuidbroek, 1) dorp in Groningen, 3 uren g,
Zuidzande, dorp in Zeeland, I nor gaans 1wbenoordw. Winschoten ; 900 inw. — 2) gehucht in
noordoosten Sluis; 300 inw.
Zd.-Holland, 2 uren gaans bewesten Sehoonboven.
Zuidzee. Zie STILLE ZUIDZEE.
Zuiddorpe, dorp in Zeeland, 2 uren g. beZuidzee-eilanden. Zie AUSTRALle.
oosten Sas-van 7 Gent ; 400 inw.
Zuilen, dorp met 600 inw. in de prov. Utrecht,
Zuiderwoude, dorp in Nd.-Holland, 2 uren
aan de Vecht, 1 our g. benoordw. Utrecht.
g. bezniden Edam; in 1573 bezet door de SpanZuilichem, dorp in Gelderland, aan de Waal,
jaarden.
2 uren g. benoordw. Zalt-Bommel ; 700 inw.
Zuiderzee, eene 57, vierk. mijlen groote binZullichau, stad in Pruisen, 9 uren gains benenzee in het koninkrijk der Nederlanden, zijnde
zuidw. Frankfort-aan-de-Oder ; 7500 inw.
eene Golf der Noordzee, tusschen Holland, Friesland,
Zulpich, stad in Rijnpruisen, ruim 8 lifer) g.
Overijsel, Gelderland en Utrecht. In de Z. liggen de
bezuidw. Keulen ; 1600 inw.; het oude Tolbiacuan.
eilanden Wieringen,.Marken, Urk en Schokland, en zij
Zumsteeg (Joh. Rod.), duitsch liederen-comontvcngt de wateren o. a. an bet IJ, van den 1Jsel,
ponist, geb. 1760, sedert 1790 directeur der opera
enz. Op de Z. 11 Oct. 1573 een hevig scheepsgevecht
te Stuttgart, gest. 1.802, was van jongs of aan de
tusschen de Noord-Hollanders (wider Cornelis Dirks)
vriend van Schiller.
en de Spanjaarden, weike laatsten daarbij de nederZunderdorp,dorp in Noord-Holland, derdhalf
laag laden, terwijl hun vlootvoogd Bossu door de
uur gaans ten Z. Z. W. van Edam ; 550 inw.
Hollanders gevangen genomen word. Order het le
Zundert, twee dorpen Noord-Braband, oh:
Fransche keizerrijk gal (le Z. haven naam aan een
1) Groot-Z., aan den straatweg van Breda op Antdept. (Department der Zuiderzee), bevattende de
werpen, 3 uren g. beznidw. Breda en 1 urn g. van
geheele prov. Noord-Holland en een gedeelte der
de Belgische grenzen ; 1400 inw. — 2) Klein-Z.,
prov. Utrecht ; het was ingedeeld in 4 arrondisseeen kwartier g. benoordw. het vorige; 80 inw.
menten (Amsterdam, Hoorn, Utrecht, Amersfoort),
.e _OETIENDONK.
S
Zurendonk. Zie
en had tot hoofdplaats de stad Amsterdam.
Zurich, 1) een der grootste kantons van ZwitZuid — Holland. Zi e OLLAND (ZIlid-).
serland, volgens de rangregeling van 1813 het eerste
Zuidhorn, doll) in Groningen, 2 uren gaans
kanton van den Bond, grenst ten N. aan het grootten W. N. W. van Groningen ; 800 inw.; werd 1498
hertogdorn Baden en aan het kanton Schaffhausen,
platgebrand door de Saksen.
ten Z. aan de kantons St.-Gallen, Zug en Schwytz,
ten W. aan 't kanton Aargau, ten 0. aan kanton
Zuidkerke, voormalig dorp op 't zeenwsehe
eiland Schouwen, was reeds in de 14e cenw te Met
Thurgau, is 31 vierk. mijlen groot, bevolkt met
gegaan ( 0//d-Z.); toes werd nicer land‘yaarts in een
267,000 hemmers, en heeft lot hoofdstad Zurich.
dorp Nieuw-Z. gelionwd ; dat echter in 1534 buiten2) Zurich, het oude Turicum, Tigurum of
gedijkt is.
Duregum, hoofdstad van het zwitsersche kanton Zurich, aan de Liinmat, aan het ii teinde van het Meer
Zuidland, dorp in Zd.-Holland, nail de Bei.nisse, circa 3 [Hen g.heznidoosten Brielle; 1600 inw.
van Z. (zie volgend art.), 9 mijlen bezuidoosten Bazel; 20,000 inw.; universiteit sedert 1833. Reeds
Zuidiaren, dorp in Groningen, 3 uren gains
beznitloosten Groningen ; 1000 inw.
()rider de Romeinen hestond Turicum; in 1'218 werd
Z. rijksstad; reeds your 1250 had Z. zich bevrijd
Zuidooster — eilanden van Banda, of Oostelijke archipel, eene eilanden-groep in den Molokvan de overheersching van den adel en zich eene
schen archipel (nederl. O. 1. resid. Banda); ze V ordemocratische staatsregeling gegeven. In 1331 met
men nagenoeg een halven cirkel, die beoosten Ceramhet kanton dat zijnen imam draagt opgenomen in
Lint aanvaogt, van het N. door het 0. naar. het Z.
den Zwitserselien Bond, geraakte Z. in 1436 in twist
en eiudelijk naar het W. loopt, en met het eiland
met de kantons Glarus en Schwytz over het bezit
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van Tockenburg, onttrok zich daarop aan den Bond
(1439) en sloot een verdrag met Oostenrijk, en
keerde eerst in 1450- in den Zwitserschen Bond terug. In 1516 ..begon Zwinglius de kerkhervorming
te prediken in Z., dat tevens vermaard is door den
betrekkelijk hoogen trap van verstandelijke ontwikkeling, die er het deel word van de bevolking: men
placht Z. het Athene van Zwitserland te noemen.
Het is de geboorteplaats van Gessner, Bodrner, Lavater, Meister, Fuseli, 'Hess, Pestalozzi, enz. Bij Z.
bevocht Massena 26 Aug. 1799 eene groote overwinning op de Russen. In 1859 (17 Oct..) wend te
Z. de .redo geteekend tusschen Frankrijk en Oostenrijk.
3) Zurich (Meer van), Zu•iche•see, een slechts
geringe breedte, dock negendhalf our gaans lengte
hebbend, en bij uitstek bekoorlijk meet in Zwitserland, wordt gesplitst in twee deelen (Bovenmeer en
Benedenmeer). Het Bovenmeer, niet meer tot het
kanton Zurich, mar tot de kantons St.-Gallen en
Schwytz behoorende, hegira bij Unznach,_waar In
Linth er in valt, en strekt zich uit tot Rapperswyl ;
het Benedenmeer strekt zich uit tot de stad Zurich.
Zurita (Geroniwo), spaansch geschiedschrijver, geb. 1512 te Saragossa, gest. 1580, sedert 1547
historiograaf van Aragonie. Hij schreef: Anales de la
corona de Aragon (6 din. Saragossa, gel'''. 1572-79;
later herdrukt).
Zurla (Placido), geb. te Legnano 1769, sedert
1823 karditmal, en onder Leo Xll vicaris-generaal,
te Palermo, gest.. 1834, heeft zich verdienstelijk gemaakt door zijne nasporingen betreffende verscheidene der vroegste venetiaansche zeevaarders. Men
heat o. a. van hem : Di Marco Polo e dcgli altri
viaggiatori veneziani (2 din. Venetic 1818-19).
Zutphen, stad en vesting in de prov. Gelderland, aan de uitwatering van de Berkel in den lJsei,
3 uren gaans bezuiden Deventer; 14,000 inw.; was
reeds in het laatst der Ile eeuw eene stad (oppidum),
die met onderhoorig grondgebied eene souvereine
heerlijkheid vormde, welke ten onrechte graafschap
genoemd is ; onder dien naam (Graafschap Z.) wordt
Z. aitoos vermeld sedert het in de eerste helft der
12e eeuw door het huwelijk van Ermegard met Gerhard II, graaf van Gelre, vereenigd word met Gelderland, waarvan het sedert lien tijd de lotge,vallen
decide, ofschoon altijd in 't bijzonder vermeld wordende (het Hertogdom Gelderland met het Graafschap Zutphen), In 1202 werd Z. na een kort beleg
ingenomen door den bisschop van Utrecht, terwiji
graaf Otto II in Braband gevangen zat; dock deze
was nauwlijks weder in vrijheid of hij heroverde zijn
eigendom. De stad Z. behoort onder In oudste steden van den Hanze-bond. In 1572, nadat de inname
van den Briel door de Watergeuzen bekend was geworden, was Z. een der eerste steden, die hare poorten opende (10Juni) voor het krijgsvolk van Oranje;
(loch het duurde niet king of de Spanjaarden kwamen met eene sterke legermacht (onder Frederik
van Toledo, zoos van den hertog van Alva) het ongelukkige Z. aantasten, en hadden het spoedig heroverd : de dierlijkheden, de afschuwelijke menschenslachterijen, en allenhande gruwelen, die Coen door
de Spanjaarden in bet acme Z. aangericht werden,
zouden alleen dubbel voldoende zijn, orn den gloeienden haat te wettigen, die al wat echt nederlandsch
dacht in die dagen tegen Spanje bezielde. Eerst in
1579 werd het weder door de Staatschen bemachtigd ; (loch 1583 kwarn het andermaal bij verrassing
in handers der Spanjaarden, die er weder allen-;ehandelijkst huishielden; in .1591 echter, in vijf &igen

tijds, werd het hun ontweldigd (30 Mei) door prins
Maurits, die het nu derwijze liet versterken, dat het
een der sterkste vestingen van de Vereenigde Provincien werd, en nu gedurende 80 jaren onder het
gezag der Staten bleef. In 1672 werd Z. door de
Franschen ingenomen en ontmanteld. In 1795 wend
de Vrijheidsboom to Z. geplant eer nog de Franschen voor de stad waren, die echter spoedig daarna
werden ingehaald. In 1813 word Z. door de Pruisen
beschoten (24 Nov.), en de fransche bevelhebber
door eenige der voornaamste ingezetenen genoodzaakt de stad over te geven. Door de pest is Z. bezocht 1458, 1495, 1519, 1529, 1530, 1538, 1577,
1616 en 1617.
Zvornik. Zie IZVORN1K.
Zwaag, I) dorp in Noord-Holland, eon half uur
g. benoorden Hoorn ; 950 inw. — 2) Korte en Lange
Zwaag, twee friesche dorpen ; zie KORTE en LANGE Z.
Zwaag Westeinde, dorp in Friesland, anderhalf uur g. bezuideosten Dockunn; met onderh.
1250 inw.
Zwaardbroeders, fransch Porte- Glaives,
Ensiferi, de leden eener geestelijke ridder-orde, gesticht 1202 door Albrecht (Albert) van Apeldern,
bisschop van Lifland. De Orde der Z., ingericht In
den trant van de Orde der Tenipelridders,en hevestigd door pans Innocentius III, noemde hare leden
aanvankelijk 13roeders der militie van Christus, en
had geen ander doel, clan het Christendom in het
Noorden uit to breiden door de kraal t van het zwaard ,
inderdaad een bekeerings-systeem, dat veel sneller
werla dan dat der overtuiging, en zelfs dan dat der
overreding. De eerste grootmeester van doze vronne
Orde was Winno van Rohrbach. In 1206 schonk de
stichter der Orde een derdegedeelte van Lifland aan
de Z., benevens het eigendomsrecht op al de landen
die de Z. zouden veroveren (eon real, dat hij natuurlijk zelf niet bezat ; maar ter bevordering van
bet goede word in die dagen zoo nauw niet op de
middelen gelet). Van 1216 tot 1223 veroverden de
Z. Koerland en Esthland met Royal. Na langdurige
twisten tusschen de Z. on de bisschoppen van Riga,
zag de tweede grootmeester (Volquinus) zich genoodzaakt, de Orde der Z. to laten inlijven bij de
Orde der Duitsche Bidders, onder boding, dat de Z.
in 't bezit zouden blijven van dat gedeelte van Lijfland en Esthland, dat zij destijds in bezit hadden,
terwijl ze onder het bewind zouden staan van een
eigen grootmeester, die den titel van Provinciaal
(Magisterprovincialis)voeren,en onder den Duitschen
grootmeester staan zou. Die inlijving had plaats bij
Glen flood van Volquinus (1237), on van toes af was
Riga hoofdstad der Z. Tot 1525 stonden de Z. onder
de Duitsche Orde; toen loste Wouter (Walter) vain
Plettenberg het hertogdorn Lifland van Albrecht van
Brandenburg, on herstelde de Orde der Z. (zie het
art. PLETTENBERG). De 50e provinciaal der Z., nl.
Gotthard Kettler, omhelsde de Luthersche kerkleer,
en stond Lifland af aan Polen's honing Sigismond
door wien hij beleend word als hertog van Koerland
en Semgallen (1562).
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Zwaardloopers.ZieAMSTERDAM(blz.198d1.1).
Zwaard orde, of Orde van net Gele Lint,
—

eene zweedsche militaire ridder-orde, ingesteld 1522,
vernieuwd 1728, uitgebreid 1850.
Z
Zwaardridders. Zie —WAARDBROEDERS.
Zwaben,duitscli Schwaben, fransch Souabe, lat.
Suevia, het oude duitsche hertogdom, dat mar zijne
eerste bewoners (de Alemannen) Alemannia genoemd
werd, later mar de in de 5e eeuw zich daar nedergczet hebbende Sueven genoemd word Suevia of
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Zwabenland, welke naam eerst in de 10e eeuw in
zwang kwam. Onder den riaam van Alemannia was
Z. een hertogdom van het Merovingische rijk tot
746, werd vervolgens bestuurd door kamer-nuntinssen (nuncii catnerce), en went na 843 weder een
hertogdom. In 912 maakte Erchanger zich van bet
hoogste gezag meester, en nam den titel aan van
Hertog van Zwaben. Het hertogdom ging vervolgens
over aan verschillende niet-erfelijkegraven,en kwam
eindelijk aan bet huis Hohenstaufen, dat Z. bezat
van 1081 tot 1268. In het tijdvak van 843 tot 1080
bevatte Z. at het land tusschen het Zwartewoud en
den Rijn en zelfs den Elzas. Van 1080 tot 1268
werd bet hertogdom aanmerkelijk kleiner, vooral
tusschen 1198 en 1212, door den afstan4 van grondgebied, waartoe Filips van Zwaben verplicht werd,
zoo om de waardigheid der keizerskroon op te houden, als om aan zijne dochters een huwelijksgoed
mede te geven ; het werd ongeveer tot zijne vroegete uitgestrektheid teruggebracht door keizer Frederik lI (als hertog VI), neef van keizer Filips II,
doch opnieuw verbrokkeld 1250. Bii den dood van
keizer Koenraad IV (als hertog V), werd het hertogdom door Richard van Cornwallis aan de keizerskroon getrokken (de naam van Z. bleef echter voortbestaan voor een district van bet Duitsche rijk ; zie
bet art. ZWABISCHE XREIS).
Hertogen van Zwaben (912-1268).
I. Niet-erfelijke hertogen.
Erchanger
912
926
Burkhard I (graaf van de Baar)
Hermann II (zoon van eenen graaf van Grab' feld,tronwde met de weduwe vaniturkhard 1) 926
Ludoif (zoon van Otto I en schoonzoon van
• Hermann I)
948
Burkhard II (zoon van Burkhard I)
954
Otto I (zoon van,Ludolf, werd 976 tevens her973
tog van Beieren)
982
Koenraad I (neef van Hermann 1)
Hermann II (neef van Koenraad I)
997
Hermann III (zoon van Hermann II)
1004
Ernst I van Oostenrijk-Babenberg (gehuwd
met eene znster van Hermann Ill)
1012
Ernst II (zoon van Ernst I)
1015
Hermann IV (broeder van Ernst II)
1015
Hendrik (zoon van keizer Koenraad 11, werd
later keizer Hendrik Ill)
1038
Otto 11 (kleinzoon van keizer Otto II)
1043
Otto Ill (markgraaf van Schweinfurt)
1044
Rudolf van Rheinfelden (tegenkeizer) 1057-1080
I I. Erfelijke hertogen (huis Hohenstaufen).
Frederik I (zoon van eenen graaf van Buren,
en schoonzoon van keizer Hendrik IV) 1080
Frederik 11, de Scheele (zoon van Frederik I) 1105
Frederik III (zoon van Frederik If, is beter
bekend als keizer Frederik 1, bijgenaamd
Barbarossa)
1147
I'rederik 1V, van Rothenhurg (neef van Barbarossa en zoon van keizer Koenraad III)
1155
Frederik V (tweede zoon van Barbarossa)
1167
Koenraad 1V (tevens hertog van Frankenland,
vierde zoon van Barharossa)
1191
Filips (keizer van 1198 tot 1208, laatstezoon
van Barbarossa)
1196
Frederik VI (dezelfde als keizer Frederik
1208 of 1213
zoon van keizer Hendrik VI)
Hendrik II (zoon van Frederik VI)
1219
Frederik VI opnieuw
1235
Koenraad V (dezelfde als keizer Koenraad IV,
zoon van Frederik VI)
1250
K oenraadVI,orConradijn,hertog-titulffris 1254-1268
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(Paltsgraafschap), een gedeelte an

het hertogdom Zwaben, had Tubingen tot hoofdstad, en behoorde aan de familie Calw, doch hield
op te bestaan in het laatst der 13e eeuw.
Zwabische Alp, somwijlen de naam voor de
Rauhe Alp. Zie ALP.
Zwabische Bond. Na den val der Hohenstaufen werden vele prelaten, graven, ridders en
steden onafhankelijk van het keizerrijk: het machtigste van al die onafhankelijke rijkjes was Wurtemberg, dat in zekere mate het oppergezag over al de
anderen had, wel is waar niet zonder verzet, doch
zelfs de zoogenaamde Schleglerbond was niet in
staat, die suprematie van Wurtemberg te vernietigen.
De aanhoudende binnenlandsche woelingen werden
oorzaak, dat 1376 de aanvankelijk door de steden gevormde Zwabische Bond tot stand kwam, die in 1384
door de toetreding van prinsen en ridders tot eene
Groote Vereeniging aangroeide. Meer dergelijke aaneensluitingen vormden zich naar ("Ong van de tijdsb Bond van 1405),
omstandigheden (bijv. de Marbacher
totdat eindelijk ,de Groote Zwabische Bond door de
steden gesticht werd te Esslingen (1488), waarop
1495 door keizer Maximiliaan I de algemeene landvrede tot stand gebracht werd. Then die keizer in
1512 Dnitschland in districten of kreisen indeelde,
werd van het voormalige Zwaben de Ztvabische kreis
gevormd; zie dat art.

Zwabische Dichters, de minnezangers uit
de 13e eeuw, omdat ze zich meest van den hoogduitschen of zwabischen tongval bedienden.
Zwabische Keizers, zoo noemt men de
Duitsche keizers nit het huis Hohenstaufen,van Frederik I tot. Koenraad IV, omdat zij vroeger het hertogdom Zwaben bezaten.
Zwabische Kreis, eerst can der vier groote
districten, waarin het Duitsche rijk in 1387 ingedeeld werd door Wenceslas. Later een der Lien districten, waarin het keizerrijk in 1512 ingedeeld
werd door Maximiliaan I, bevatte de Z. K. het hertogdom Wurtemberg, de badensche markgraafschappen en de prinsdommen Hohenzollern ; wipers de
vier geestelijke prinsdommen Constans, Augsburg,
Elwangen, Kempten, vele prelaten, graven en beeren, en 31 rijkssteden (o. a. Ulm, Augsburg, Hall,
Heilbronn, Memmingen, enz.), die vroeger vormden
wat men noemde den Zwabischen Bond of den Grooten Zwabischen Bond.
Zwaluwe, twee dorpen in Noord-Braband,
beiden in den watervloed van 18 Nov. 1421 geheel
blankgezet, doch spoedig weder bovengekomen, nl.:
1) Hooge-Z., 3 uren gaans benoorden Breda ; 600
111w. — 2) Lage-Z., Brie kwartier gaans benoordw.
flooge-Zwaluw; 900 inw.
Zwammerdam, dorp in Zuid-Holland, 4 urea
gaans ten 0. Z. 0. van Leiden ; 400 inw.; in 1672
platgebrand door de Franschen.
Zwarte Benden. Zie MEDICIS (Jan de).
Zwarte Broeders. Zie DOMINICANEN.
A
Zwarte Hoop. Zie.e __SPEREN.
Zwarte Monniken. Zie, n_ENEDICTIJNEN.
Zwarte Prins. Zie EDUARD pries van 'Wallis.
Zwartewaal, dorp in Zuid-Holland, 1 nor g.
beznidoosten Brielle ; met onderh. 1200 inn.; door
een fellen brand vernield 1717.
Zwarte-Water (bet), rivier in Overijsel, outstaat nit verscheidene weteritigen nabij Zwolle, loopt
door die stad nnordwaarts tot Hasselt, neemt de
Vecht op, hereikt clan Zwarts!nis, gait daar westwaarts tot Genemuiden,en outlast zich beneden Inc
plants door bet Zwolsche Diep in de Zniderzee.

Zwarte Woud
Zwarte Woud (het), duitsch Schwartztvald,
bij de Romeinen Martiana Silva, ook web Abnoba,
eerie groote woud- of boschstreek op eene bergketen in het zuidwesten van Duitschland, loopt, bij eene
gemiddelde breedte van 6 mijlen, over eene lengte
van 18 mijlen parallel met den Rijn, van het Z. naar
het N., door Wurtemberg en Baden, en was eertijds
nog veel grooter; het klimaat is er streng. Naar dit
groote woud heel in het koninkrijk Wurtemberg de
Zwarlewoud-kreis (circa 87 vierkante mijlen, met
432,000 bewoners; hoofdplaats Reutlingen).
Zwarte Zee, de Pontus Euxinus der ouden,
eene binnenzee tussclien Europa en Azle, staat aau
de zuidzijde met de Middellandsche Zee (waarvan
het eigenlijk slechts eerie Golf is) in gemeenschap
door den Bosporus, de Zee van Marrnora, en de
Straat der Dardanellen ; en aan de noordzijde met
de Zee van Azof, door de zeeengte, genaamd Straat
van Jenikale of Straat van Kertsj. De Z. Z. (137
mijl grootste lengte, bij 72 mijl grootste breedte) is
7860 vierk. mijlen groot ; het schiereiland de Krim
steekt ver daarin uit. In de Z. Z. ontlasten zich vele
rivieren, o. a. Donau, Dnieper, Don en Koeban. De
voornaamste kustplaatsen : de turksche havenstad en vesting Varna ; de russische havensteden
Odessa, Sebastopol, Eupatoria, Caffa of Feodosia.
Kertsj, Jenikale, Ana pa, Soekhoemkale, Poti ; wijders
op turksch grondgebied Batoem, Trebizonde, Sinope.
Zweden, zweedsch Sverige, fransch Suede, een
der twee deelen,uit welke het vereenigde koninkrijk
Zweden-en-Noorwegen bestaat, neemt de grootste
helft (de oostzijde) van het Scandinavische schiereiland in, is circa 8026 vierk. mijlen grout, bevolkt
met circa 4 millioen menschen, en heeft tot hoofdstad Stokholm. De grenzen van Z. zijn : Noorwegen
ten W., Europeesch Rusland, de Botnische Golf en
de Oostzee ten 0. Het is een zeer bergachtig land,
vooral aan de westzijde, waar het door de Dofrinen
van Noorwegen gescheiden wordt. Historisch laat
Z. zich in drie landschappen indeelen, die op hunne
beurt ook weder ingedeeld zijn in te zamen 24 provincien of lans, nl.:
I. Svealand of Svearikc
(het eigenlijke Zweden).
Stokholm,
Erebro, hpl. tErebro.
hoofdplaats Stokholm. Carlstad, hpl. Carlstad.
Upsal, hpl. Upsal.
Stora-Kopparberg,
Westeras, hpl. Westeras.
hoofdplaats Falun.
Nykoping, hpl. Nykoping. Gefleborg, hpl. Gefleborg.
11 Gotatand (Gothland) of Golarike.
Linkoping,
E I fsborg, hpl. Venersborg.
hoofdplaats Linkoping. Gotaborg en Bohus,
Calmar, hpl. Calmar.
hoofdplaats GOtaborg.
Jonkoping, h. Jonkoping. Halmstad, hpl. Halmstad.
Kronoberg, hpl. Wexio.
Christianstad,
Blekinge, hpl. Cariscrona.
hoofdpl. Christianstad.
Skaraborg,
Malmohus, lip!. Malmo.
hoofdplaats Mariestad. Gottland, hpl. Wisby.
III. Norrland.
Norbotten of Oost-Botnie, hoofdplaats Pita.
Westerb 'ten of West-Botnie, hoofdplaats Umea.
Wester Norrland, hoofdplaats Hernosand.
mtl ad, hoofdplaats Ostersand.
oegste geschiedenis van Zweden is fabelachtig,
tr en verward. Men wil den naam van dit land
. ch
Suede) afgeleid hebben van de Suionen,
candinavisch volk van germaansche herkomst.
el is zeker, dat Z. aanvankelijk bewoond werd
"'uionen en Gothen, welke beide volkeren elk
t waren in eene menigte stammen, die ieder
ten hoofd of aanvoerder stonden. De tempel
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te Upsal was een middelpunt, dat al die stammen in
eere hielden ; en het natuurlijke gevolg daarvan
werd, dat het hoofd te Upsal van lieverlede een zeker overwicht begon te hebben op de overige hoofden. Op de naar het heette van Niord afstammende
dynastic der Ynglingen volgde in Upland de naar het
heette van Odin afstammende dynastie der Skioldungen. De heilige Ansgarius beproefde reeds in 829
om het Christendom in Z. in te voeren; doch eerst
omstr. het jaar 1000 liet Olaf III (bijgenaamd de
Schootkoning, omdat hij, toen hij als koning gehuldigd was, nog een kind was) zich doopen, en eerst
onder Ingiald (1080-1112) won het Christendom
in Z. doortastend veld. Nadat in 1250 de Folkungen
den troon hadden beklommen (van welke dynastic
de eerste, nl. Waldemar, Stokholm stichtte, en tot
opvolger had den naar de europeesche beschaving
strevenden Magnus, die 1290 stierf) smolten de
Zweden en de Gothen ineen. De koningen hadden
daarop echter veel te strijden met den adel, met de
geestelijkheid en met de woelingen, die geboren werden nit eene niet door vaste regelen bepaalde troonopvolging; dat was een tijdperk van vele gruwelen
en verwarringen. Eindelijk vereenigde koningiu
Margareta van Denemarken en Noorwegen ook Z.
met haar rijk door de Unie van Calmar 12 Juli 1397.
Reeds spoedig echter kwain Z. in opstand tegen de
deensche overheersching : bet eerst in 1431 onder
den mijnbezltter Engelbert, die in 1436 vermoord
werd ; nieuwe woelingen volgden; en feitelijk was Z.
reeds onafhankelijk onder zijne rijksbestuurders Karel
Knutson, Sten Sture, enz. (1448-1520). Nauwlijks was Christiaan II van Denemarken weder als
koning van Z. erkend (1520) of hij zag zich van den
troon gestooten door den opstand onder de belting
van Gustaaf Wasa, die daarop als koning uitgeroepen werd, en die dadelijk de kerkhervorming in Z.
invoerde: sedert dien tijd is Z. dan ook altid Luthersch geweest. De tweede Wasa, Erik XIV (1560
—1568) werd van den troon gestooten door zijne
broeders. Jan III (1568-1592) helde weder tot de
Kerk van Rome over, en zijn zoon Si g ismond (1592
—1602,sedert 1587 ook koning vanlPolen) omhelsde
openlijk het Roomsch-katholicismus; hij verloor dien
ten gevolge de zweedsche kroon, en werd 1602 verdrongen door zijnen oom Karel, die 1604 den troon
van Zweden beklom als Karel IX, doch reeds in
1611 stierf. Diens zoon en opvolger was de beroemde Gustaaf Adolf, die Z. zulk eene glansrijke rol
liet spelen in den 30-j. oorlog, en die 6 Nov. 1632
bij Lutzen sneuvelde. Bij de provincien Lijfland,
Ingermanland en Carelie, door hem aan Z.'s kroon
gehecht, ontving zijne dochter Christina, die hem
opgevolgd was, door den Westfaalschen vrede nog
de hertogdomrnen Bremen, Verden en het grootste
gedeelte van Pommeren; doch in 1654 deed zij afstand van de regeering ten behoeve van haren neef
Karel Gustaaf, paltsgraaf van Tweebruggen, die als
Karel X den troon beklom, en met kracht optrad tegen Polen, Rusland en Denemarken. slider hem en
zijnen hem in 1660 opvolgenden zoon Karel XI, die
echter eerst in 1672 de regeering zelf in handen
nam, werden Schonen en Halland aangewonnen, benevens Lijfland tot aan de Duna. Door Frankrijk
liet Karel XI zich echter verleiden tot eenen oorlog
tegen Brandenburg, en verloor daardoor een gedeelte
van Pommeren. Door zijne intrekking (reductie) der
kroonbezittingen, joeg hij den adel tegen zich in het
harnas. flij deed intusschen veel voor de stoffelijke
welvaart van zijn land. Onder zijnen zoon Karel XII,
die hem 1697 opvolgde, begon de Noordsche oorlog,

1166

Zweden

die in den beginne den roem van Z.'s wapenen ten
hoogsten top voerde, (loch die eindelijk door tsaar
Peter den Groote verslagen werd bij Pultawa (•709)
en niet eens terug .konde keeren in zijn rijk, dat
door zijne verdere ondernemingen meer en meer irk
aanzien daalde, en reeds kort na zijnen dood bij den
vrede van Nystad (1721) beroofd werd van al zijne
veroveringen. Zijne .zuster Ulrike Eleonore, die hem
opgevolgd was, deed 1720 afstand van den troon ten
behoeve van haren man, Frederik van Hessen-Cassel
(in 1719 was inmiddels Bremen en Verden afgestaan
aan Hanover; 1720 werd Stettin en Voor-Pomineren afgestaan aan Pruisen; 1721 moest -1,01and,
Esthland en Ingermanland afgestaan worden aan
Rusland). \Vat het bin.nenland hetreft, was de koninklijke macht door den ri)ksdag van 1719 aanmerkelijk gekortwiekt, en de grooten des lands beraarridea aanhondend middelen ore die macht nog meer
to beperken. De koning was letterlijk de speelbal
van twee partijen (de Hoeden en de Mutsen, d. i. de
partij van den adel en (le volkspartij), die, beiden
geruggesteund door vreemde mogendheden, elkander het gezag betwistten, en (le rust des lands beroerden. Die tweespalt vergalde de regeering van
Frederik (die, sedert 1741 met Rusland in oorlog,
hij den vrede van Aho (1745) geheel oostelijk
Finland verloor) en ,van zijnen zoon en opvolger
Adolf Frederik (1751-1771). Nauwlijks echter had
(les laatstgenoemden zoon, Gustaaf III, den troon beklowmen, of deze verhief zich door een welberekenden staatsgreep tot onbeperkt monarch (1772); hij
voerde, hoezeer dan ook zonder gunstig resultaat,
een roemrijken oorlog tegen Rusland, en hield de
teugels vain het bewind met vaste hand, doch viel
als slachtoffer eerier samenzwering van den adel tegen hem -, daar hij 1792 vermoord wend door Ankarstrom. Zijn zoon Gustaaf IV ondernam cet dwazen oorlog tegen Rusland en Frankrijk, wat door
Finland, Oost-Botnie en een gedeelte van zweedsch
Pommeren voor Z. verloren gingen ; door de omwenteling van 1809 wend hij van den troon gestooten ;
en zijn oom (Karel XII1), in zijne plaats verkoren,
haastte zich met Frankrijk vrede to sluiten, en kenmerkte zijne regeering door verstandige maatregelen. Kindel loos zijnile, adopteerde hij eerst prins
Christiaan August van Augustenburg; en Coen doze
gestorven was koos hij tot troonopvolger een Iranschen generaal, maarschalk Bernadotte (1810), die
als kroonprins Karel Jan feitelijk toes reeds het bewind in handen nam, in 1813 de zijde der verbondene mogendheden koos tegen Napoleon I, daarvoor
bij den vrede van Kiel (14 Jan. 1814) beloond werd
met het bezit van Noorwegen (waartegen hij afstand
deed an Pommeren en Rugen), en 5 Fein% 1818
den troon heklorn onder den naain v an Karel XIV.
Met de troonsbeklimming van Bernadotte's zoon,
Oscar I, (1844) begon voor Z. een tijdvak van regeerheleid in ineer liberalen geest, hoezeer hij op to
veel tegenwerking van de rijksdagen stuitte, opt al,
de heilzame plannen, die hij op het oog had, te kennen verwezenlijken ; doch zijn zoon en opvolger Karel XV, die 1859 den troon holdout (in '1850 gebuwd
met prinses Louise, dock ter an prins Frederik den
Nederlanden), heett door de bekrachtiging van verscheiderte wetten reeds veel goods tot stand gebracht
voor den inwendigen toestand van Z., inzonderheid
wat betreft de rneerdere zelfstandigheid der gemeenten. In tie duitsch-deensche oorlogen van 1848--49
en vooral sedert 1864 heeft het zweedsche volk menigvuldige bewijzen van sympathie voor Denemarken gegeven, terwiji een voorgenotnen huwelijk Los-

schen Zweden's jonge kroonprinses en Denemarken's
kroonprins een waarborg schijnt, dat mettertijd de
drie Scandinavische rijken we(ler vereenigd zullen
worden•onder den schepter.
Vorsten van Zweden sedert de Ile eeuw.
1. Einde der dynastic van Ster I Store,
Lodbrog-Sigurdson.
rijksbestuurder - 1471
Jan 11 (koning van
Olaf III
Schoolkoning

1001

Denemarken)

1497

1026 Sten I, opnieuiv
1501
Anund Jacobus
Emend III
1051-56 Svante Nilsson Stare
11. Geslacht van Stenkill.
rijksbestuurder 1504
1056 Sten II Store
Stenkill 1I1
rijksbestuurder 1512
Erik VII en VIII 1066
1067 Christiaan (ken. van
Hako 1
Denemarken) 1520-23
Irwiald I
1080-1'02
VI. Dynastic Wasa.
Halstan
1080-90
1112 Gustaaf 1 Wasa
Filips
1523
1118-29 Erik XIV
1560
Ingiald II
Jan III
1568
Afivisselend het
Sigismond(v.Polen) 1592
geslacht van Sverker
1601
en dat van Stenkill-Erik. Karel IX
Sverker I
1129 Gustaaf
Erik IX, de Heilige 1155
(Gustaaf Adolf) 1611
Karel VII
1161 Christina
1632-54
1168
VII. Dynastie van
Knot (Canut)
Tweebruggen.
Sverker II
1199
Erik X
1210 Karel X Gustaaf
1654
Jan I
1219 Karel XI
1660
1222-50 Karel XII
Erik XI
1697
IV. Verschillende Version. Ulrike Eleonore
Waldemar en Birger 1250
(zuster van
Magnus I
1275
Karel XII)
1719
Birger II
1290 Frederik van Hessen
Magnus II (van
(gemaal v. Ulrike)
Noorwegen) 1319--63
met zijne vrouw 1720
Erik XII
1350-59
alleen
1721-51
flak° II
VIIi. Dynastic
1361-63
Albert
1363-89
Holstein- Go tarp .
V. Tipperk der
Adolf Frederik
1751
Unie van Calmar..
1771
Gustaaf 111
Margareta van
Gustaaf IV
1792
Waldemar
1389 Karel XIII (oom van
Erik XIII (boning v.
Gustaaf IV) 1809-18 ,
Denemarken)
1412 IX. Fransche dynastic.
Christopli (bon. van
Karel XIV of KarelDenonarken)
1440
Jan (Bernadotte) 1818
Karel VIII Knutson
1844
Oscar I
(inboorling) 1448-70 Karel XV
1859
Zweibriicken, duitsche naam van Tweebruggen.
Zivenkau, stad in Saksen, aan de Elster, 4
wen gams ten Z. Z. W. van Leipzig; 3000 inw.
Zwickau, 1) het oude Cy gnea, stad itt het koninkrijk Saksen, 7 urea gams bezublw. Chemnitz;
22,000 inw.; was van 1294 tot 1348 vrije rijksstad,
tot in de 16e eeuw een der voornaarnste koopsteden
van Saksen, had ear de 30-j. oorlog begon nog
12,000 inw., in 't begin der 19e eeuw slechts 4)00,
doch heeft zijne weder-opkornst to darken aan de
rijke steenkolenmijnen in den onttrek, en, aan het
daardoor in Z. aangewakkerde fahriekweion. —
2) stad met 4500 inw. in 13ohemen, kreis Leittne
ritz, aan den Bober.
Zwingli (tilrik of Huldereich), verntaard
voriner, gob. 1 Jan. 1484 to Wildhans in het g
schap Toggenburg, was op zijn 22e jaar reeds
toor to Glarus. Als aalmoezenier der zwitse
hulptroepen van Julius II, woonde hij den vet
van Novara bij, vergezelde een ander zwits.
korps naar NIarignano, begon then to prediken
'

Zwitserland

Zwitserland
de gewoonte zijner landslieden om dienst te nemen
in vreemde soldij, werd 1516 benoemd tot pastoor
te Einsiedeln, en begon toen reeds (dus nog voor
Luther) openbaar van den predikstoel uit te vareu
tegen de verdorvenheid der geestelijkheid, en tegen
de weeldezucht en de inisbruiken van het hof van
Rome. Door zijnen talrijken aanhang werd hij derwijze gesteund, dat hij 1518 aangesteld werd als
pastoor te Zurich; daar bracht hij het werk der
kerkhervorming tot stand, en trail 1524 in het huwelijk met Anna Reinhard, de weduwe van jonker
Meyer von Knonow. Op ettelijke punter (o. a. de
transubstautiatie, die Z. verwierp) verschilde hij van
Luther, net wien hij het niet eens konde worden ;
Z. werd dus de eigenlijke stichter der Gereformeerde
Kerk (vergelijk LUTLIER en CALV1NUS), zijne leerstellingen werden 1528 aangenotnen door Bazel, en hij
had uitzicht, dat ze de geloofsbelijilenis van geheel
Zwitserland zouden worden, toen de zoogenaainde
Cappeler-oorlogen (zie CAPPEL) den vreedzarnen gang
van het hervormingswerk kwamen storen. In den
veldslag bij Cappel 11 Oct. 1531, die Z. bijwoonde,
en waarin de Gereformeerden de nederlaag ontvingen van de Roomsch-katholieken, sneuvelde Z.
Hij heeft zeer veel geschreven. Eene complete editie
zijner werken verscheen in 4 dln. (Zurich 1581);
zijne nagelatene werken in 1 dl. (Zurich 1828).
Zwitserland,duitsch die Seltiveiz, fr. la Suisse,
een republikeinsche Statenbond tusschen Frankrijk,
Duitschland en Italie, gezamenlijk circa 740 vierk.
mijlen groot, doorloopen door de op sommige punten 14,700 vt. hooge Alpen,waaraan zich, in het westen, de tot 5300 vt. hoogte bereikende Jura aansluit,
zoodat Z. een land is vol Bergen, van welke ontelbare beken en wateren neerstroomen (de voornaamste zijn : Rijn, Aar, Rhone en Inn). Rijk is Z. aan
meren (dat van Neufchatel, het Bielermeer, dat van
Thun, van Brientz, van Zurich, van Zug, dat der
Vier Kantons of Vierwaldstatter-meer, dat van Hallwyl, van Murten, van Constans, van Geneve). Naar
de volkstelling van Dec. 1860 bedroeg het zielental
ruin twee en een half millioen, waarvan circa anderhalf millioen Gereformeerden, ruim 1 millioen
Roomsch-katholieken, en omstr. 50,000 belijders
van andere gezinten. Naar taal en afstamming zijn
de bewoners van Z. tesplitsen in Duitsche, Fransche,
Italiaansche, Romaansche Zwitsers. — De bij het
Weener congres (1815) tot onzijdige republiek verklaarde Statenbond, die verstaan wordt onder den
naam van Z. of Zwitsersche Bond, is samengesteld,
nit2kaos,deBnl,Z3e
enz. rang hebben in deze volg4le: Zurich, Bern,
Lucern, Uri, Schwytz, Unterwalden, Glarus, Zug,
Freiburg, Solothurn, Bazel, Schaffhausen, Appenzell,
St.-Gallen, Gratiwbrintlerland, Aargau, Thurgau,
Tessino, Waadt, Wallis, Neufchatel (of Neuenburg),
Geneve. — Ten tijde der Romeinen was Z. (Helvetia,
zooals het toen genoemd werd) nagenoeg geheel
begrepen in Groot-Sequanensis (eerie provincie van
Gallie); het niet daartoe behoorende gedeelte beoosten den Rijn maakte deel uit van Rhetie. De Tigurijnen en andere volksstammen van dat land vereenigden zich met de Cimbren (112 v. Chr.) De
Helvetiers (zie dat woord), die in 61 v. Chr. hun
land verlaten hadden om zich in Gallie te gaan nederzetten, werden in 58 v. Chr. door Cesar's overwinning bij Bibracte teruggedreven, en aan Rome
onderworpen. Onder de romeinsche overheersching
bleven de Helvetiers met rust ; doch sedert het begin der 5e eeuw werd hun land overweldigd door
Alemannen, Burgundiers, Longobarden, tengevolge

1167

waarvan inzonderheid de noordelijke streken geheel
en al gegermaniseerd werden. Eerst kwam Helvetie
aan het Frankische rijk, daarna aan het Burgundische, en daarmede in '1032 aan Duitschland. Tot
1,218 werd Helvetie geregeerd door de hertogen van
Zahringen; doch toen deze uitgestorven waren, verbrokkelde zich het land tot eene ontelbare menigte
groote en kleinere heerlijkheden, geestelijke stichtingen, opkomende steden, en (in de bergdalen)
ontstaande herder-gemeenten. Toen Rudolf van
Habsburg roomsch keizer geworden, en later zijn
zoon Albertus I tot diezelfde waardiglieid verheven
was, zochten zij het protectoraat, dat hunne dynastic
over gedeelten des lands uitgeoefend had, in souvereiniteit te herscheppen ; doch de door hen aangestelde stadhouders of landvoogden werden door
hunne verregaande wreedheid oorzaak, dat de drie
woudsteden Uri, Schwytz en Unterwalden een vroeger tusschen hen gesloten verbond in 1291 vernieuwden en de vreemde landvoogden in 1308 wegjoegen. Tot dit bondgenootschap trail Lucern toe in
1332, Zurich 1351, Glarus en Zug 1352, Bern 1353,
en zoo ontstonden de acht kantons, die, omdat er
tot 1481 geen nieuwe leden meer in den Bond opgenornen werden, de Oude kantons genoemd worden. Tegen de telkens opnieuw hare rechten willende
doer gelden dynastic van Oostenrijk, handhaafde
deze Bond zijne onafhankelijkheid door de overwinningen bij Morgarten (6 Dec. 1315), bij Sempach
(9 Juli 1386) en bij Weis (9 April 1388), waarop
Oostenrijk de onafhankelijkheid erkende van den
Bond, (lie zich vervolgens ook tegenover Burgundie
handhaafde door de overwinningen bij Grandson (3
Maart 1476), bij Murten £22 Juni •1476) en bij
Nancy (5 Jan. 1477). Nu werden ook de volgende
plaatsen met hun grondgebied in den bond opgenomen: Freiburg en Solothurn 1481, Bazel en Schaff'Jansen 1501 „Ippenzell 1513; zoodat de Bond toen
was samengesteld nit 13 kantons. Na eenen hardnekkigen strijd tegen het Duitsche rijk under Maximiliaan I waren de Verbondenen, die zich sedert
de helft der 15e eeuw Zwitsers (Schwyl:ers) noemden, omdat Schwytz de ziel was van den Bond, bij
den vrede van Bazel (22 Sept. 1499) formeel ontheven van de jurisdictie en de belastingheffing des
rijks. Van dien tijd of aan werden de Zwitsers meer
en meer gezocht als huurtroepen; als zoodanig traden zij in dienst van Frankrijk (waarinede zij een
zoogenaamd Eeuwig verbond sloten in 1516), van
Oostenrijk en van den Paus. Van 1512 tot 1530
hadden de Grauwbunderlanders Valteline (Veltlin)
veroverd of verworven ; in den Dertigjarigen oorlog
deed Spanje vergeefache pogingen urn hun dat door
de kracht der wapenen te ontweldigen(1618----1638);
en eindelijk bij den Westfaalschen vrede (1648)
werd de helvetische Confederatie voor goed door
Oostenrijk en door geheel' Europa erkend als een
Statenbond, die onafhankelijk was van het Duitsche
rijk. Sedert 1519 was in Z. de kerkhervorrning
ingevoerd door Zwingli (te Zurich), vervolgens door
Calviju (te Geneve), en reeds spoedig zeide het
grootste gedeelte van Z. vaarwel aan het Roomschkatholicismus. Daaruit ontstonden een aantal binnenlandsche twisten en oorlogen tot in het jaar
1712, toen de verliouding der beide godsdiensten
tegenover elkander voor goed werd geregeld in de
13 kantons. Sedert dien tijd bleef Z. rustig tot op
de uitbarsting der Fransche omwenteling. Toen ontstood er eene-partij, wier lens was: gelijkheid van
rechten voor allen, eenheid van Z., en afschaffing
van de onderscheiding tusschen souvereine kantons
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en onderdanen; en om die lens te zien verwezenlijken, werd de hulp ingeroepen van Frankrijk. Nadat
Bonaparte het verdrag van Campo-Formio gesloten
had (1797), zond hij Brune naar Z., om de gewenschte omwenteling tot stand te brengen : die had
dan ook werkelijk plaats, en 12 April 1798 werd de
eene en ondeelbare Helvetische Republiek uitgeroepen, die bevestigd weal door de overwinning van
Stantz (9 Sept.), doch die wedermn een punt van
kwestie werd door de tweede caolitie tegen Frankrijk (1799 en v.). Na verscheidene elkander opvolgeude veranderingen en de voorloopige in werking
brenging van versei.eidene slechts kortstondig van
kracht blijvende constitutien, noodzaakte Bonaparte
de Zwitsers (19 Febr. 1803) eene nieuwe kindsconstitutie aan te nemen, waarin gelijkheid voor al
de kantons (die op19 vastgesteld werden) ten grondslag lag. Bij het congres van Weenen (zooals boven
gezegd is) werd het aantal kantons van 19 gebracht
up 22. En het grondgebied van dit Z. verschilt van
het vi oegere slechts in zooverre, dat Mulhouse en
ettelijke andere gebiedstreken niet daarin begrepen
is (Mulhouse was 28 Jan. 1798 afgestaan aan Frankrijk). Het aristocratische overwicht, dat 1815 in de
steden-kantons hersteld was, en bet overwicht dat
de steden zich aanmatigden boven het platteland
veroorzaakte, dat Z. in 1830 een weerklank voelde
van elders plaatsgrijpende omwentelingen, en dat
toen eene meer vertegenwoordigend-detnocratische
staatsregeling tot stand kwam. Kerkelijke twisten, die
overal en altijd eene broil van ellende worden voor
bet yolk, kwamen ook in Z. den vrede storen, en
1846 werd het besluit van den Bondsraad uitgevaardigd, waarbij de Jezuieten uit Z. werden verdreven.
Intusschen hadden reds in 1843 de roomschkatholieke kantons Lucent, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug, Freiburg, een afzonderlijk bondgenootschap(Sonderbund) gesloten, waarin 1844 ook Wallis
opgenomen werd, om de Jectfieten in bescherming
te neaten. Hutt verzet tegen 't besluit van den Bondsraad, had den zoogenaamden Sonderbunds-oorlog
ten gevolge, waarin de leden van den Sonderbund
overwonnen werden ; de Sonderbund werd 20 Juli
1847 opgeheven, en 12 Sept. 1848 kwarn eene
nieuwe bondsconstitutie tot stand. De spanning tusschen Roomscb-katholicismus en Protestantismus
blijlt echter in Z. voortbestaan, om vroeg of laat weder tot eene uitbarsting te komen ; of de Zwitsers
moesten de eersten zijn, die aan de wereld het
voorbeeld gaven, dat de tijd em op zoogenaamd
godsdienstige overtuigingen van den grooten hoop
te speculeeren voor goed voorbij
Zwittau, stad in Moravia, aan de zich bij
Brunn in de Schwartzawa ontlastende Zwittau. , a, 8
mijlen benoordw. Olmiitz ; 5000 inw.
Zwolle, stad in de nederl. prov. Overijsel, waarvan het de hoofdplaats is, 3 uren gaansbezuidoosten
Kampen, aan het Zwarte-Water, een half uur gaans
van den 1.1sel, waarmede Z. door de Willemsvaart,
en iets verder van de Vecht, waarmede Z. door het
kanaal de Nieuwe-Vecht in gerneenschap staat ;
19,500 inw.; haven ; geboorteplaats van RhijnvisFeith. VO6r 1233 was Z. slechts een dorp; het werd
later vrije rijksstad, alsook Hanze-stad ; 1524 werd
Z. tweemaal tevergeefs belegerd door hertog Karel

van Gelder; 1580 koos het de zijde der Staten.;
1672 werd Z. bij verdrag ingenomen door de Munsterschen. Negenmaal is Z. door de pest geteisterd,
nl. 1398, 1422, 1440, 1450, 1453, 1458, 1602,
1617, 1655.
Zwijndreeht, dorp in Znid-Holland, vierdhalf uur g. bezuidoosten Rotterdam, aan de Oude
Maas, tegenover Dordrecht ; 3500 inw.; bestond
reeds in de 10e eeuw.
Zijbeearspel, dorp in Noord Holland, 2 uren
g. benoordw. Hoorn; 500 inw.; 1508 watersnood.
Zijderveld, dorp in Zuid-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidoosten Vianen ; 150 inw.
Zi,jdeskerke, oude naam van Ziklewind.
Zijdewind, dorp in Noord-Holland, 3 uren
gaans benoordoosten Alkmaar ; 280 inw.
-
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(de), of de Zijp, 1) zie LOOSDRECIIT.
2) ingedijkte landstreek in Noord-Holland, is 5262
bunders groot, en wordt doorsneden door het GrootNoordhollandsch kanaal, en den grooten weg tusschen Alkmaar en het Nieuwe Diep.
Zypcetas, koning van Bithynie 328-281 v.
Cbr., erkende Alexander als opperheer, en bad tot
opvolger Nicomedus I, die zich onafhankelijk maakte.
Zyrianen,een volksstam in Rusland van finschoeralische afkomst ; ze wonen in degouvernementen
Wologda, Perm, Tobolsk, en zijn omstreeks 30,000
zielen sterk.
Zytomierz, stad met 34,000 inw. in Volhynie
(russisch Polen), 16 mijlen bezuidw. Kiew.
Zywiec, duitsch Seybusch, stad in Galicia, kreis
Krakau, aan de Sola, 5 uren gaans ten Z. Z. W. van
Biala ; 3400 maw.; oud kasteel.

Necrologie
loopende tot 31 December 1868.

Nadat verschillende bladen van dit werk reeds
afgedrukt waren, zijn sommige daarin vermelde personen overleden, o. a.:
Alison (Archibald), '23 Mei 1867.
Ampere (J. J. A.), 27 Maart 1864.
Anna Paulowna, koningin-weduwe, 2 Maart 1865.
Arnoldi, bisschop van Trier, Jan. 1864.
Azeglio (M. T. d'), 15 Jan. 1866.
Bakhuizen van den Brink, Juli 1865.
Barthelemy (Aug. Mars.), Aug. 1867.
Bazancourt (Cesar, baron de), 24 Jan. 1865.
Berryer (P. A.), 29 Nov. 1868.
Betz (G. H.), in 't begin van 1868.
Bremer (Fredrika), 31 Dec. 1865.
Brooke (James), 11 Juni 1868.
Carrera (don Rafael), eerste helft 1865.
Cass (Lewis), 17 Juni 1866.
Cobden (Richard), 2 April 1865.
Cornelitis (Petrus von), eerste helft 1867.
Cousin (Victor), Jan. 1867.
Duveyrier (Charles), Nov. 1866.
Faustin I, Aug. 1867.
Fould (Achille), 5 Oct. 1867,
Gozlan (Leon), Sept. 1866.
Lennep (J. van), Aug. 1868.
Lodewijk 1, koning van Beieren, 1868.
Narvaez, April 1868.
Rossini, Nov. 1868.

EINDE VAN HET TWEEDE EN LAATSTE DEEL.

